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TILL LÄSARENTILL LÄSARENTILL LÄSARENTILL LÄSAREN    

 
Vi antar att varje människas intellekt har ett fågelhus med alla 

sorters fåglar. En del flockas i grupper åtskilda från resten, 
andra i mindre grupper, åter andra sitter ensamma och flyger 

när som helst vart som helst… 
Vi antar att fåglarna är olika slags kunskaper och att 

fågelhuset var tomt, när vi var barn. När en människa har fått 
en viss kunskap och håller den kvar i inhägnaden har hon lärt 

sig, eller upptäckt det som är essensen av kunskapen. 
Det är att veta. 

//Platon 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(http://www.bth.se-1) 
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Förord 
Denna uppsats är utarbetad under höstterminen 2007 vid Handelshögskolan BBS i Kalmar inom 

ämnet företagsekonomi 61-90hp med inriktning mot ekonomistyrning. Arbetet med uppsatsen har 
under resans gång genomförts med ett brinnande intresse för den problematik vi hoppas ge 

förståelse för. Samtidigt som ämnets karaktär är väldigt komplex har det emellanåt lett till att vår 
tro på vår förmåga många gånger har sviktat. Möten med verkligheten och handledningar har 

därmed hjälpt oss att återfå ny energi och motivation till att tro på vår idé. 
 

Vi vill tacka alla som har bidragit till att göra denna uppsats möjlig. Ett speciellt tack vill vi rikta 
till de personer som har tagit sig tid och ställt upp på våra intervjuer och delat med sig av sin 

kunskap och sina erfarenheter till oss. Ett annat stort tack vill vi ge till vår handledare Petter Boye 
för all assistans och stöd kring arbetet med uppsatsen. 

 
Till sist vill vi även passa på att tillönska en trevlig läsning, där vi hoppas att det ska skapas 

intresse för den problematik vi nu kommer att introducera läsaren till! 
 
 
 

Baltic Business School, Handelshögskolan i Kalmar 
2008-01-14 

 
 
 
 
 
 

Marie Engström      Jenny Svensson   
 
 
 
 

Linn Wigren 
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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel Erfarenhetsåtervinning i nätverksprojekt 

Seminariedatum  2008-01-17 

Ämne/Kurs   Företagsekonomi C/Ekonomistyrning  

Författare    Marie Engström, Jenny Svensson, Linn Wigren 

Handledare   Petter Boye 

Institution   Handelshögskolan BBS Kalmar  

 
Denna studies avsikt är att ta reda på hur uppföljning och tillvaratagande av projektmedlemmarnas  
kollektiva kunskap utifrån projektet sker. Syftet är även att ta reda på hur denna kunskap ska kunna  
förmedlas till dem som är i behov av denna. 
  
Vi har valt att arbeta med uppsatsen utifrån en kvalitativ metod och ett abduktivt angreppssätt. Vår 
problemdiskussion tog sin början i en tankekarta där vi använde oss av antal olika teoretiska 
begrepp som det valda problemområdet kunde tänkas handla om. De teorier vi huvudsakligen valt 
att bygga upp vårt teorikapitel utifrån är teorier kring knowledge management, lärande 
organisationer och kunskapsöverföring. Utifrån dessa teorier genomförde vi sedan sex intervjuer 
med sju intervjupersoner för att bringa klarhet i hur det ser ut i verkligheten. De fallföretag som 
vår empiri grundar sig på är Sustainable Sweden Southeast AB, Vatten och Samhällsteknik AB, 
Puck och Tunga fordon.  
   
Studien har resulterat i att vi har kunnat få en del indikationer från de intervjuade personerna och 
organisationerna. Vi kommer slutligen i uppsatsen att presentera några rekommendationer för hur 
vi anser att nätverksorganisationer skulle kunna förbättra sin erfarenhetsåtervinning. Slutsatsen kan 
därmed sägas vara vår resa till förståelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord Projektstyrning, uppföljningsfas, erfarenhetsåtervinning, knowledge management, 
lärande organisationer, lärande mellan projekt, kunskapsöverföring 
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Abstract 
Title    Experience recycling in networking projects  

Seminar Date  17th of January 2008 

Course  Business Economics/Management Accounting 

Authors   Marie Engström, Jenny Svensson, Linn Wigren 

Advisors   Petter Boye 

Institution   Baltic Business School Calmar 

 

The purpose of the study is to find out how to follow-up and (how) to conserve the 
project members collective knowledge from the project. The purpose is also to find out 
how this knowledge could be put across to those who are in need of it. 
 
We have chosen to work with this thesis from without a qualitative method and an 
abductive approach. Our problem discussion takes part in a mind map where we used 
some theoretical terms in the chosen problem area. The theories we mainly have chosen 
to build up the theoretical chapter are from theories about Knowledge Management, 
learning organizations and knowledge transfer. From without these theories we 
implemented six interviews to bring some clear how it looked like in the reality.  The 
case companies, that our empiric’s chapter is based upon, are Sustainable Sweden 
Southeast AB, Vatten and Samhällsteknik AB, Puck and Tunga fordon.  
   
The study has resulted in some indications from the interview persons and organizations.  
Finally in the thesis, we will present some recommendations how we think network 
organizations could do their knowledge recycling in a better way. The conclusion is our 
tour to understanding. 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Keywords Project management, Stage of performance evaluation phase Experience, 

recycling, Knowledge management, learning organizations, learning 
between projects, knowledge transfer 
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1. Introduktion 
 

 detta första kapitel av uppsatsen kommer vi att presentera de tankar och frågeställningar som 
ämnar ligga till grund för det valda problemområdet i uppsatsen. Efter detta kommer vi att 
presentera forskningsfrågan och de delfrågor vi valt att använda oss av i uppsatsen och 

belysa dess betydelse och syfte. När vi närmar oss slutet av detta kapitel kommer vi sedermera att 
ge en förklaring av de avgränsningar vi har genomfört. 
 
1.1 Bakgrund 
Allt fler organisationer arbetar idag i större utsträckning i projektform eftersom vi lever i ett 
förändringssamhälle med snabbare teknikutveckling och där informationsöverföringen sker i ett 
allt högre tempo. Idag bör individen kunna vara flexibel för att nästintill dagligen kunna möta nya 
arbetsuppgifter. Till följd av dessa skiftande arbetsuppgifter har även arbetsplatsernas struktur 
alltmer kommit att förändras. Därigenom har projekt och projektgrupper kommit att utvecklas för 
att kunna följa med i denna snabba utveckling. (Lööv 2005). Wisén och Lindblom (2004) menar 
att projektarbetets idé är: 
  
”…att lösa en viss uppgift genom att sätta samman en grupp med personer från olika håll och med 

olika kompetens.” 
(Wisén & Lindblom 2004, s 30) 

 
För att tydliggöra vad projekt är har Eklund (2002) gjort en indelning genom att lista 
karaktärsdrag. Den första punkten är att projekt är av engångskaraktär. Projektet skall även vara 
målinriktat och meningen med projekt är att inom en viss tid och omfattning ska ha uppnått det 
utsatta målet. Ett projekt är uppbyggt som en tillfällig organisation med en tydlig början och ett 
tydligt slut till skillnad från ett företag som är fortgående. Den tillfälliga organisationen är tilldelad 
begränsade resurser som den har att arbeta med för att nå det uppsatta målet. Projekt är planerat 
utifrån tid, resurser och kostnader och för att projektet ska vara lätthanterligt delas det in i olika 
delmål.     
 
Projektet består utav olika faser och dessa är idé/utforskning, planering, genomförande, avslut och 
uppföljning. Av dessa olika faser är det vanligtvis uppföljningen som får minst utrymme enligt 
Ahlin et al. (2007).  Uppföljningen är den avslutande delen av ett projekt där det samlas ihop vad 
som har skett under projektets gång. Har planen kunnat följas och om inte, varför? Det är frågor 
som går att ställa under denna fas. En viktig aspekt i uppföljningen är vilken kunskap 
medarbetarna inom projektet har samlat på sig och hur den ska tillvaratas. Detta kan vara mer 
problematiskt när företag arbetar i nätverk eftersom kunskapen blir utspridd i många 
organisationer istället för att vara samlad i en organisation.  
 
Nätverk av företag som tillsammans arbetar i projekt har idag blivit en allt vanligare företeelse. 
Företagen går tillsammans för att lösa gemensamma problem. Ett samarbete kan bidra till att alla 
kompetenser tas tillvara på och att det skapas något som är av värde för alla inblandade företag. De 
kan även bidra till att de blir starkare tillsammans än om de hade varit ensamma. De som arbetar 
inom samma område kan även dela med sig av sina erfarenheter. En anledning till att bilda ett 

I 
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nätverk kan även vara av en tids- och kostnadsbesparande faktor. De bygger tillsammans upp en 
gemensam kunskapsbas, skapar ett förtroende för varandra och kan dra nytta av varandra. (Sahlin-
Andersson & Söderholm 2006) 
 
Det kan dock finnas en hel del problem och hinder kring att arbeta i nätverk. Ett av dessa problem 
kan vara att kunskapsuppföljningen blir mer problematisk. En av de personer vi intervjuat, 
verkställande tjänsteman och affärsutvecklare Christer Hedberg på Puck (20071218), menar att det 
kan vara problematiskt eftersom människorna såväl som företagen är väldigt olika till karaktär som 
är med i deras nätverksorganisation. Vem kontaktpersonen inom företaget är tror han även spelar 
roll eftersom det kan innebära att man inte når ut och kan genomsyra alla medlemsföretagens 
organisationer med kunskap om projekten, vilket därmed kan innebära en förlust av kunskap. En 
ytterliggare indikator på detta är genom verksamhetsansvarige Karin Nilsson på Tunga fordon som 
anser att arbeta i nätverk av företag gör det svårare för dem att samla in kunskap vilket beror på att 
de inte kan begära att företagen ska lämna ut information. Företagen är inte Tunga fordons 
medarbetare och de kan därför inte ha den kontrollen på dem som om projekten hade ägt rum i 
samma företag. Skulle projekten genomföras i ett och samma företag hade de kunnat ha en annan 
bestämmanderätt över informationen. Nedan har vi valt att illustrera hur ett nätverk av företag kan 
samarbeta i projekt där konstellationerna ständigt förändras.  
 
 
 
 

 
 
 

Figur 1. Illustration över hur projekt kan ske i nätverk 
 
 
 
 
 
 

Nätverks org.  

Projekt      
A 

Projekt 
B 

Företag 1 
Företag 2 

Företag 3 
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1.2 Problemområde 
Uppföljningsfasen i projektstyrning är som vi tidigare nämnt den fas som inte ägnas så mycket tid 
åt. Faktorer som ligger till grund för detta kan vara att: 
 

� Tidsbrist råder 
� Kunskap saknas om hur uppföljning ska ske 
� Organisationerna inte inser vikten av dess betydelse 
� Projektet redan anses vara slutfört i och med att resultat redan har levererats  
� Det är kostsamt  

(Ahlin et al. 2007) 
 

En av de viktigaste delarna som i och med detta inte följs upp och tillvaratas är den kunskap och 
erfarenhet som deltagarna i projektet har fått utifrån att de har medverkat i projektet. I de fall som 
uppföljningen görs kanske det bara ses till vad som var planerat, vad utfallet blev och vilka 
avvikelser som har uppstått. Detta kan således leda till att det inte ses till vad varje projektgrupp 
har lärt sig. Det är extra viktigt att kunna ta tillvara den kunskapen eftersom projekten är 
begränsade ifråga om tid. När projektet väl har genomförts splittrats projektgruppen och därmed 
går var och ens insamlad kunskap förlorad i och med att den inte har samlats in och tillvaratagits. 
De som deltar i projektet arbetar vanligen inte tillsammans igen efter projektets avslut eftersom det 
är en tillfällig organisation. Om de istället hade fortsatt att arbeta med varandra efteråt hade de 
kunnat bygga upp en kunskapsbas där de hade kunnat lyckas ta fram det effektivaste arbetssättet i 
kommande projekt. (Ahlin et al. 2007) 
 
Problemet blir ännu tydligare i nätverksorganisationer eftersom det där är många företag 
inblandade med olika behov, krav och åsikter. Hade ett företag däremot genomfört ett projekt hade 
all kunskap automatiskt funnits kvar i organisationen, men eftersom ett projekt genomförs av 
många företag måste kunskapen kunna spridas mellan dessa. Detta kan bli svårare exempelvis 
genom att de av konkurrensskäl inte vill dela med sig av sin kunskap. (Sahlin-Andersson & 
Söderholm 2006) 
 
1.3 Problemets betydelse 
Med hänsyn till de anledningar som nämndes i bakgrunden arbetar organisationer alltmer i 
projektform för att göra arbetet mer effektivt men eftersom projekten sällan följs upp och 
kunskapsåtervinningen går förlorad kan inte ytterligare effektivisering ske av framtida projekt. Att 
inte följa upp projekten innebär att varje nytt projekt börjar från noll gång på gång vilket kan leda 
till att misstag upprepas. (Eklund 2002). Som vi nämnde ovan är en del i projekt att arbeta på ett 
effektivt sätt och det blir inte fallet om varje projekt tvingas börja om från grunden. Eftersom vi 
idag lever i ett kunskapssamhälle ligger det i företagets intresse av att tillvarata kunskap eftersom 
detta leder till att de blir mer konkurrenskraftiga. Problemen för företagen är hur de ska kunna 
samla in och paketera kunskapen för att sedan kunna distribuera den till andra i organisationen. Vi 
har fått indikationer från litteratur och företag på att erfarenhetsåtervinning inte görs systematiskt i 
praktiken och inte heller i samma utsträckning som teorin förespråkar. 
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1.4 Forskningsfråga 
Ovanstående problemdiskussion leder oss till följande forskningsfråga: Hur kan kunskap samlas in 
och överföras i samband med projekt till andra i nätverket? För att kunna besvara denna 
forskningsfråga har vi även valt att använda oss av ett antal delfrågor: 
 

� Vad är syftet med erfarenhetsåtervinning i projekt? 
� Hur kan kunskap följas upp och tillvaratas? 
� Varför följs inte kunskap upp systematiskt? 
� Vad får det för effekt för organisationer som följer upp kunskap? 
� Hur kan distributionen av kunskap ske till berörda parter? 

 
Vi vill med detta finna förutsättningar för att följa upp och om möjligt få fram rekommendationer.  
 
1.5 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka, analysera och beskriva hur uppföljningen och 
tillvaratagandet av projektmedlemmarnas kollektiva kunskap från projekt sker. Syftet är även att ta 
reda på hur denna kunskap ska kunna distribueras till dem som är i behov av denna. 
 
1.6 Avgränsning 
Vi har genomfört vissa avgränsningar i och med arbetet med denna uppsats och dessa 
avgränsningar följer vissa riktlinjer. Den första avgränsningen vi gjorde var att inrikta oss på 
uppföljningsfasen i projektarbetet, för att det var den del som intresserade oss mest. Detta för att 
den oftast inte ges något större utrymme. Den andra avgränsningen vi fick göra var att välja vilken 
del av uppföljningsfasen som vi ville inrikta oss på. Vi valde därmed att studera problemen kring 
erfarenhetsåtervinning. En tredje avgränsning vi har genomfört är att vi har valt att fokusera på hur 
nätverksorganisationer följer upp kunskap som skapas i och med arbetet med projekt. Att vi valde 
det berodde på att vi tyckte det verkade väldigt intressant och eftersom vi har fått indikatorer på att 
det är problematiskt att följa upp kunskap i nätverk. 
  
Storleken på teoretisk och empirisk data har vi därefter fått anpassa efter gällande tidsram. Vi har 
därför fått avgränsa oss till att studera tre nätverksorganisationer där mycket av arbetet sker i 
projekt och därefter har vi valt att begränsa våra intervjuer till sex stycken där vi sammanlagt har 
pratat med sju personer. 
 
1.7 Målgrupp 
Denna uppsats vänder sig till studenter, företagsekonomer och de organisationer som arbetar med 
projekt. Genom att vi specificerar vår målgrupp finns det inte behov av att förklara de termer vi 
använder oss utav i uppsatsen.  
 
1.8 Uppsatsens fortsatta disposition 
Vi har valt att disponera uppsatsen i olika kapitelindelningar och dessa är:  
 
Kapitel 1 Introduktion: I det första och inledande kapitel kommer vi att presentera en introduktion 
för läsaren där vi även diskuterar problemområdet som så småningom kommer att mynna ut i en 
frågeställning. Vidare behandlar vi även uppsatsens syfte och vilka avgränsningar som genomförts. 
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Kapitel 2 Metod: Det andra kapitlet behandlar valet av den metod vi valt att använda oss av i 
uppsatsen. Vi kommer således även att presentera hur vi har gått tillväga med insamlandet av data 
och med vilken undersökningsmetod vi använt oss av. Intervjuerna kommer vi även att beskriva 
och dess koppling till validitet och reliabilitet. Vi kommer även att beskriva kritik mot uppsatsen 
som vi sedermera kommer att koppla samman med källor, reliabilitet och validitet. Slutligen 
kommer vi även att presentera val av fallföretag i samband med uppsatsen. 
 
Kapitel 3 Teoretisk referensram: I teori kapitlet kommer vi att behandla de teorier vi anser vara 
relevanta utifrån uppsatsens problemformulering, syfte och avgränsningar.  
 
Kapitel 4 Skildring av projektarbete i praktiken: Detta kapitel behandlar empirin i uppsatsen och 
det görs med hjälp utav en inblick i fallföretag. 
 
Kapitel 5: Analys: I det femte kapitlet kommer vi att presentera vår analys med hjälp utav utvalda 
teori och empiri delar i uppsatsen. 
 
Kapitel 6: Diskussion & Slutsats: I det sjätte och avslutande kapitlet kommer vi att redovisa vår 
diskussion och våra slutsatser som vi har kommit fram till i uppsatsen. 
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2. Metod 
 

et andra kapitlet av uppsatsen kommer att behandla valet av metod, där vi kommer att 
presentera hur vi ska gå tillväga för att lägga upp strategin och vilka olika sätt det finns 
att gå tillväga för att lägga fram en uppsats. Detta kapitel är även till för att kunna ge 

läsaren en vidare förståelse för hur uppsatsen är utförd. De olika metoder vi har valt att använda 
oss av i samband med uppsatsskrivandet kommer även att motiveras i detta kapitel. 

 
2.1 Forskningsansatser  
Det finns i huvudsak enligt Bryman och Bell (2005) två olika sätt att gå tillväga när forskare väljer 
att studera teoretiska och akademiska problem. Det första är genom ett deduktivt och det andra är 
genom ett induktivt förhållningssätt. En deduktiv ansats bygger enligt Bryman och Bell (2005) på 
att det finns en relation mellan teori och forskningspraxis. Denna forskningspraxis byggs sedan 
upp utifrån idéer och teoretiska hypoteser.  
 
Enligt Patel och Davidsson (2003) kan objektiviteten genom ett deduktivt angreppssätt stärkas i 
forskningen eftersom den kan härledas till redan befintliga teorier. Detta kan komma att innebära 
att forskaren i vissa avseenden kan bli färgad av sina subjektiva uppfattningar.  
 
Det andra synsättet som Bryman och Bell (2005) föreslår är ett synsätt som bygger på studerandet 
av relationen mellan teori och forskningspraxis och denna ansats kallas för ett induktivt 
angreppssätt. Patel och Davidsson (2003) tar upp en del nackdelar med användandet av detta 
angreppssätt vilket är att det inte förekommer någon uppfattning av storleken på räckvidden och 
vilken generalitetet teorin har, eftersom den grundas på underlag av empiriska slag. Likaså inom 
detta angreppssätt kan det förekomma att forskare kan komma att producera färgade teorier 
eftersom forskaren från början har egna idéer och tankar.  
 
Det förekommer enligt Patel och Davidsson (2003) även en kombination mellan den deduktiva och 
den induktiva ansatsen som kallas för abduktion. Abduktion kan förklaras som om att forskaren 
kan komma att formulera ett hypotetiskt mönster vilket är hämtat utifrån ett fall för att sedan 
försöka förklara det. Detta kan innebära att det kan skapas förslag utifrån strukturen till teorin. Det 
första steget i undersökningen kan sägas vara induktivt och det andra steget deduktivt. Innebörden 
kan leda till att den ursprungliga teorin eller hypotesen kan komma att bli alltmer generell eftersom 
det möjligtvis kan ske en utvidgning eller utveckling. Fördelar med det abduktiva angreppssättet är 
att det inte låser forskaren i arbetet som istället kan ske om forskaren väljer att arbeta enligt ett 
induktivt eller deduktivt angreppssätt. Självklart finns det även vissa risker med att arbeta enligt ett 
abduktivt förhållningssätt. En av dessa risker som kan utläsas är de tidigare erfarenheter som 
forskaren kan präglas utav eftersom dessa kan medföra att forskningen startar med förutfattade 
meningar.  
 
2.1.1 Val av ansats 
Ansatsen vi valt att använda oss av i denna uppsats är det abduktiva synsättet. Valet av detta 
synsätt baserar vi utifrån att vår kunskap från början om ämnet projektstyrning och dess 
uppföljningsfas vid uppsatsens start inte var alltför stor eftersom ingen av författarna hade några 
större förkunskaper inom det valda problemområdet. Litteraturen har sedan varit till stor hjälp 

D 
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eftersom vi med denna har funnit lämpliga teorier att basera uppsatsen på. Att välja det abduktiva 
synsättet att basera uppsatsen på föll sig naturligt eftersom forskningsgruppen huvudsakligen i 
uppsatsen har valt att tolka teori och empiri och hur dessa förhåller sig till varandra.    
 
Vi i uppsatsgruppen hade från början inga förväntningar av hur uppsatsen skulle komma att se ut 
när den var fullbordad. De enda förväntningar vi inledningsvis hade var att vi skulle få en djupare 
förståelse om uppföljningsfasen i projektstyrning och hur de återvinner kunskap. 
 
2.2 Undersökningsmetod 
2.2.1 Kvantitativ forskning 
Enligt Bryman och Bell (2005) kan den kvantitativa metoden sägas vara mer deduktiv, vilket 
innebär att det sker en prövning av teorier. Fortsättningsvis menar ovanstående att den kvantitativa 
forskningen präglas av ett naturvetenskapligt synsätt och att den även upplevs som objektiv. 
Objektivitet innebär vidare att den insamlade fakta kan ses som opåverkbar eftersom den ligger 
utanför vår kunskapsram. Det kan även tilläggas att den kvantitativa metoden enligt Patel och 
Davidsson (2003) mer fokuserar på mätningar av datainsamlingen. Forskningsmetoden fungerar 
även på så vis att det utifrån ställda teorier ska kunna utformas hypoteser. (Patel & Davidsson 
2003)  
 
Utifrån elva olika steg delar Bryman och Bell (2005) in den kvantitativa undersökningen. Det 
första som sker är att en utgångspunkt skapas utifrån en teori för att sedan genom en hypotes 
försöka utforma mått för dessa begrepp i teorin. Därefter sker valet av respondenter för att sedan 
kunna bearbeta och analysera dessa data och för att slutligen kunna formulera resultat och 
slutsatser. Vi har valt att inte belysa den kvantitativa forskningen ytterligare eftersom vi 
huvudsakligen har valt att fokusera oss på den kvalitativa forskningen som vi kommer att beskriva 
nedan. (Bryman & Bell 2005) 
 
2.2.2 Kvalitativ forskning 
När valet sker att arbeta enligt ett kvalitativt förhållningssätt ligger fokus enligt Bryman och Bell 
(2005) på insamling, bearbetning och analys av ord. Den kvalitativa metoden används vanligen när 
det finns ett intresse av att förstå och att tolka sambandet mellan orsak och verkan och detta 
genomförs därefter inte genom en objektiv mätning. (Bryman & Bell 2005) 
 
Tillika menar Bryman och Bell (2005) att det genom användandet av en kvalitativ metod kan 
komma att skapas en induktiv syn på relationen mellan praktik och teori, med detta kan sägas att 
utvecklingen av teorin sker utifrån insamlade data. Till skillnad från den kvantitativa forskningen 
som riktar sig åt det naturvetenskapliga hållet upplevs den kvalitativa forskningen som mer 
kunskapsteoretisk. Utifrån detta kan det sägas att den kvalitativa metoden upplevs som tolkande 
och behandlar förståelsen av den sociala verkligheten. Denna verklighet har sina grundtankar i hur 
deltagarna av denna verklighet väljer att tolka den. En social verklighet av detta slag kan bland 
annat vara ett företag. De menar vidare att den kvalitativa forskningen har en ontologisk 
ståndpunkt och den beskrivs även vara konstruktionistisk vilket innebär att: 
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”Sociala egenskaper är resultatet av ett samspel mellan individer och inte av företeelser som finns 
‘där ute’ och som är åtskilda från dem som är inbegripna i konstruktionen av dem.” 

 
(sida 298) 

 
De mest betydande stegen inom den kvalitativa forskningen består av ett antal delmoment menar 
Bryman och Bell (2005). Det första momentet är att formulera de så kallade generella 
frågeställningarna i en problemformulering. Det andra steget i processen är att välja personer och 
platser som är relevanta för undersökningen. När detta urval har skett kommer arbetet med 
insamlandet av data för att allteftersom försöka tolka dessa. När all information har samlats in 
fortsätter forskaren med nästa steg i processen som är att arbeta med teorierna och begreppen för 
att därefter kunna skapa en snävare och en alltmer specificerad problemformulering. Utifrån detta 
kan det därefter bli aktuellt att genomföra ytterligare datainsamling för att i det slutliga steget 
framställa själva rapporten och få fram dess resultat. (Bryman & Bell 2005) 
 
2.2.3 Skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ forskning 
Det förekommer en rad olika skillnader mellan en kvantitativ och en kvalitativt utförd forskning 
menar Bryman och Bell (2005). En av de största skillnaderna mellan metoderna kan sägas vara att 
den kvantitativa metoden lägger mer tyngd på att prova olika teorier med hjälp utav olika 
mätinstrument. Medan den kvalitativa forskningen till största delen är mer inriktad på arbetet med 
att finna nya teorier. I vilken miljö som forskningen genomförs i är en annan sak som skiljer de 
båda metoderna åt. Forskare som utgår ifrån den kvantitativa metoden väljer vanligtvis att studera 
och utföra sin forskning i en miljö som är konstlad. Samtidigt som kvalitativa forskare alltmer 
väljer att studera människor i dess egen miljö. Inom en kvalitativ forskning ges det även mer 
utrymme för flertalet olika metoder och källor när datainsamlingen utförs. Vilket enligt Bryman 
och Bell (2005) kan bero på att språkliga analyser genomförs av kvalitativa forskare, detta görs 
dock inte inom den kvantitativa forskningen. Det ska däremot inte uppfattas som om dessa är 
oföränderliga skillnader. Utifrån dessa olikheter görs försök att förklara skillnader mellan en 
kvantitativ och en kvalitativ forskning och för att försöka ge en någorlunda riktig bild av dess 
tillvägagångssätt. (Bryman & Bell 2005) 
 
2.2.4 Kritik av metoderna 
Det förekommer för den kvantitativa såväl som för den kvalitativa metoden en del kritik mot 
användandet av dessa. Bryman och Bell (2005) uttrycker en del kritiska röster mot båda dessa 
forskningsmetoder. 
 
Mot den kvalitativa forskningen har det riktats kritik i form av att forskaren kan anses vara alltför 
impressionistisk vilket innebär att undersökaren baserar forskningen på egna synintryck och att 
den även kan uppfattas som alltför subjektiv. Denna kritik kan härledas utifrån att forskare från 
den kvantitativa metoden upplever att en kvalitativ forskares resultat mer grundar sig på dennes 
egen uppfattning av vad som kan sägas vara betydelsefullt och relevant i sammanhanget. I detta 
ingår även den relation som kan komma att uppstå mellan de respondenter som ingår i 
undersökningen. (Bryman & Bell 2005) 
 
Den kritik som riktas mot den kvantitativa metoden kan bestå utav en mängd olika argument. Ett 
av dessa argument som vanligtvis uppstår är att metoden kan ge en felaktig uppfattning av 
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exaktheten i undersökningen. Det kan även uppstå vissa problem såsom ett felaktigt urval, det vill 
säga att det ej kan ses som representativt. Att det inte ses som tillräckligt representativ grundar sig 
i vilket skede en datainsamling kan komma att ske. Kritiska röster har även uppkommit eftersom 
det påstås att kvantitativa forskare enbart sägs förlita sig på olika former av mätinstrumentet. Detta 
innebär att tilliten måste vara att respondenterna innehar den kunskap som krävs för att kunna 
besvara enkäten. Vissa menar även att kvantitativ undersökning kan ge en felaktig uppfattning av 
exaktheten hos undersökningen. Kritik har även riktats mot att undersökningen kan bli missvisande 
i de fall där bortfallet kan ses som alltför stort eller att det inte ses som fullt tillräckligt. (Bryman & 
Bell 2005) 
 
2.2.5 Indikatorer 
Indikatorer används enligt Bryman och Bell (2005) både inom den kvalitativa forskningen såsom 
inom den kvantitativa forskningen för att ytterligare kunna skapa begrepp om vad som händer 
inom ett särskilt område. Det kan sålunda komma att skapas ett missvisande och felaktigt resultat 
om bara en indikator används därför är det bästa om åtminstone tre eller fyra stycken används. 
(Bryman & Bell 2005) 
 
För att få en bild utav hur kunskapsöverföringen sker i projekt har vi valt att använda oss av olika 
indikatorer. En av dessa är våra primärdata som består av ett antal intervjuer, där vi valt att 
intervjua ett antal nätverksorganisationer. Den nätverksorganisation vi valt att titta extra mycket på 
är Sustainable Sweden Southeast AB där vi till att börja med pratade med nuvarande Managing 
Director Ann-Christin Bayard för att få en bättre bakgrundsbild. Sedan följde en intervju med 
Monika Kowalska, Sales Manager, och Synnöve Tallhage, Senior Consultant, för att få en djupare 
inblick i hur arbetet kring uppföljningen sker. Vi har även pratat med Bodil Anjar som tidigare har 
arbetat som Managing Director eftersom hon besitter lång erfarenhet inom Sustainable Sweden 
Southeast AB. En ytterligare indikator fick vi genom en intervju med ett utav medlemsföretagen 
Vatten och Samhällsteknik AB. Där pratade vi med civilingenjören Lars Kylefors för att se på hur 
företagen uppfattar arbetet med att ta tillvara på kunskapen och hur denna överförs mellan 
medlemsföretagen. För att stärka undersökningen ytterligare har vi intervjuat nyckelpersoner inom 
två andra nätverksorganisationer, nämligen Tunga Fordon och Puck. I den första har vi pratat med 
Karin Nilsson- verksamhetsansvarig och i den senare med Christer Hedberg- verkställande 
tjänsteman och affärsutvecklare. En annan viktig indikator består utav våra sekundärdata som vi 
funnit i litteraturen och från olika Internetkällor.  
 
2.2.6 Val av metod  
Vi har valt att använda oss utav den kvalitativa metoden när vi har arbetat med uppsatsen och 
belysa dess arbetssätt. Tillika har vi arbetat med uppsatsen utifrån de steg som Bryman och Bell 
(2005) behandlar inom den kvalitativa metoden för att till sist kunna framställa rapporten och den 
analys och slutsats vi har kommit fram till.  
 
För att kunnat få fler indikatorer på hur verkligheten ser ut hade vi kunnat använda en mindre 
undersökning av det kvantitativa slaget som sedermera kunnat vara som stöd till den kvalitativa 
undersökningen som genomförts i uppsatsen. Om det i stället hade varit så att vi i huvudsak hade 
valt att tillämpa en kvantitativ undersökning inom vårt ämnesområde av hur insamlingen och 
kunskapsöverföringen sker i projekt, skulle den ha kunnat handla om hur många människor som 
berörs eller hur lång tid det tar att överföra kunskap mellan de berörda parterna. Emellertid 
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upplevde vi dock att vi kunde få ut ett större sammanhang i uppsatsen om vi mestadels använde 
oss av en kvalitativ metod framför en kvantitativ metod. 
 
En annan företeelse som spelade in vid valet av metod är att vi har tagit hänsyn till en aspekt som 
innebär att för att den kvantitativa forskningsmetoden ska kunna vara statistiskt säkerställd bör 
man enligt Hultén (20071126) ha minst 200 respondenter. Vi ansåg oss sedermera inte kunna 
uppfylla detta krav.  
 
Slutligen ansåg vi att den kvalitativa metoden var lämpligast eftersom den överensstämde bäst med 
de ramar som var satta för denna uppsats De ovannämnda fördelarna spelar till stor del in om den 
kvalitativa metoden såsom att vi till stor del använder oss av redan befintliga källor. Vi använder 
oss även utav en intervjuteknik av det kvalitativa slaget för att nå ett resultat i denna uppsats. 
 
2.3 Undersökningstekniker 
2.3.1 Urval  
För att ta reda på hur det ser ut i verkligheten har vi genomfört ett antal intervjuer i olika 
nätverksorganisationer bland representativa deltagare i dess projekt. De organisationer vi har valt 
att studera närmare är Sustainable Sweden Southeast AB och ett medlemsföretag till dessa vilka är 
Vatten och Samhällsteknik AB. Därefter har vi valt att studera två andra nätverksorganisationer 
nämligen Puck och Tunga fordon. Genom intervjuerna vill vi bland annat ta reda på hur synen ser 
ut på kunskapsuppföljning och hur överföring sker utifrån de olika deltagarnas perspektiv.  
 
2.3.2 Intervjutekniker  
En intervju kan sägas vara en utfrågning av en person vilken sitter inne med information som kan 
vara av intresse för oss i forskningsgruppen. Det är även viktigt att det ska kunna gå att granska 
dessa intervjuer kritiskt för att i dess syfte kunna besvara ett antal frågor såsom; Har vi som 
forskningsgrupp ställt rätt frågor? Har svaret från respondenten speglat dennes verkliga 
uppfattning? 
 
När vi har valt intervjuteknik har vi valt att utgå ifrån vad Patel och Davidsson (2002) kallar för 
kvalitativ intervjuteknik. Denna teknik bygger i det stora hela på att intervjun ska bygga på ett 
samtal mellan intervjupersonerna och de som håller i intervjun. Det kan många gånger ses som 
komplext eftersom det i vissa fall kan vara så att frågorna först kanske kan komma att formuleras i 
efterhand. Tillika menar Patel och Davidsson (2002) att syftet med att genomföra en kvalitativ 
intervju är att kunna skapa en inblick i respondentens yrkesmässiga verklighet och svaren ska mer 
ge oss en uppfattning än att de ska vara ”sanna”.   
 
Vi har även tänkt på vikten av att ha förkunskaper som fås genom att studera litteratur som berör 
ämnet och genom att försöka sätta sig in i det formulerade problemet. Genom att skapa sig en 
förförståelse kan det vara lättare att förstå sig på respondenten vid intervjuer.  
 
Innan vi genomförde den första intervjun upprättade vi ett antal strukturerade frågor. När vi sedan 
genomförde våra intervjuer utgick vi från ett antal stora frågor med ett antal mindre delfrågor för 
att få samtalet att flyta samtidigt som vi ville se till så att alla frågor ställdes. Detta gjorde vi även 
för att öka friheten för egna reflektioner från respondentens sida. För att undvika en allt för 
standardiserad intervju lämnade vi inte ut frågeställningen i förväg, om de inte begärde detta, utan 
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vi berättade bara om ämnesområdet. När vi sedan genomförde intervjuerna valde vi att banda dessa 
för att sedan ordagrant skriva ned vad som sades föra att undgå att information går förlorad.   
 
2.3.3 Val av fallföretag och intervjupersoner 
När det kommer till valet av respondenter kom vi först i kontakt med Sustainable Sweden 
Southeast AB genom vår handledare som berättade att de var en organisation som huvudsakligen 
arbetar med projekt. Detta intresserade oss och vi tyckte det var en god idé. Vi intervjuade Ann-
Christin Bayard eftersom hon arbetar som VD, dock har hon endast arbetat ett år i organisationen 
och därför har vi även pratat med Bodil Anjar som tidigare innehaft hennes position. Därefter 
intervjuade vi Synnöve Tallhage och Monika Kowalska som är väl insatta i Sustainable Sweden 
Southeast AB: s projekt. Vi genomförde även en intervju med ett medlemsföretag i Sustainable 
Sweden Southeast AB nämligen Vatten och Samhällsteknik AB för att se deras perspektiv av 
nätverksorganisationen och för att få aspekter på hur de uppfattar återvinning av kunskap. Där 
intervjuade vi civilingenjören Lars Kylefors eftersom han dels är insatt i hur projekt genomförs 
och dels för att han innehar positionen som ordförande i nätverket. Allt eftersom tiden fortlöpte 
kände vi att vi behövde fler respondenter för att kunna utveckla någon slags modell eller ett antal 
rekommendationer för det valda problemområdet. Vi återvände därefter till vår handledare som 
rekommenderade oss att ta kontakt med två andra nätverksorganisationer nämligen Tunga fordon 
och Puck. Vi intervjuade Karin Nilsson på Tunga fordon och Christer Hedberg på Puck eftersom 
det är de som har god insikt i hur nätverken arbetar med projekt.  Vi beslutade oss för att göra detta 
med ännu snävare och vassare intervjufrågor vilket resulterade i att vi fick en djupare inblick i 
problemet.  
 
2.4 Data 
2.4.1 Primärdata 
Primärdata är enligt Patel och Davidsson (2002) förstahandsrapporteringar och 
ögonvittnesskildringar. Det som är avgörande om det är primärdata är vilken närhet som finns till 
informationslämnaren. Det beror på att det under en längre tid tillbaka har skett förfalskningar och 
att urskiljning ska kunna ske av vad som är analyser och beskrivningar. (Patel & Davidsson 2002)  
 
2.4.2 Sekundärdata 
Sekundärdata är enligt Bryman och Bell (2005) det data vilken är insamlad av andra forskare, 
institutioner och organisationer i form av böcker, artiklar eller annan sammanställd information. 
Han/hon har därmed inte själva varit delaktiga i informationens framtagande. Att använda sig av 
sekundärdata kan även enligt Bryman och Bell (2005) sägas vara av en tidsbesparande faktor. Att 
det kan upplevas som besparande av tid beror till stor del på att litteraturens författare redan har 
insamlat data och sammanställt denna information och att detta inte behöver göras på nytt. En 
annan fördel de beskriver är att de sekundärdata som går att använda sig av vanligtvis är skriven av 
skickliga och erfarna forskare vilket oftast för med sig sekundärdata av hög kvalitet. En ytterligare 
fördel är att det ger en möjlighet till författaren att själva välja ut vad som antas vara relevant för 
att belysa det problem som ska behandlas.    
 
Vi har i vår uppsats använt oss av primär- såväl som sekundärdata. Primärdata har vi kunnat få 
fram genom de intervjuer vi har genomfört. Medan de sekundärdata vi använt oss utav härstammar 
utifrån litteratur. Således har sekundärdata försett oss med kunskap om det valda problemområdet 
och därefter har primärdata hjälpt oss med att få denna kunskap förankrad i verkligheten.  
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2.5 Undersökningens trovärdighet 
2.5.1 Trovärdighet och tillförlitlighet – validitet  och reliabilitet   
Vi kommer för att mäta uppsatsens trovärdighet och tillförlitlighet att ta upp validitet och 
reliabilitet utifrån den kvalitativa metoden eftersom det är den vi har valt att använda oss av. För 
att kunna genomföra detta kan det enligt Bryman och Bell (2005) väljas att bland annat utelämna 
de mätningar som annars är typiskt för den kvantitativa metoden. 
 
Validitet och reliabilitet kan även enligt Bryman och Bell (2005) sägas sätta kvalitetsmått på 
arbetet enligt den kvalitativa metoden. För att skapa ännu mer förståelse för innebörden av 
reliabilitet och validitet kan vidare exempel ges såsom inom:  
 
Extern reliabilitet är från början det kriteriet som för den genomförande undersökningens sak 
innebär att den ska kunna göras på nytt och för att sedan dessutom kunna ge samma resultat om 
och om igen. Detta kan inom den kvalitativa metoden vara svår applicerat. För att kunna 
möjliggöra en sådan undersökning och för att upprepning ska kunna ske krävs det utav forskaren 
att denne kan ikläda sig en liknande kvantitativ forskar roll. 
 
Intern reliabilitet innebär däremot att forskare kommer överens om hur tolkningen ska ske utav det 
som tas in i form av synintryck och det som hörs.  
 
Intern validitet är det som forskaren observerar och utvecklar i form av teoretiska idéer och dessa 
får sedan inte gå isär.  
 
Extern validitet är ett begrepp som ger innebörd av det som framkommer i form av resultat och ska 
kunna förenklas men även kunna användas inom andra sociala miljöer. Inom en kvalitativ 
undersökningsmetod kan detta dock vara ganska komplicerat eftersom det vanligen sker en 
begränsning av urvalet och eftersom valet ofta blir att använda sig av fallstudier. 
 
För att kunna bedöma en undersökning av det kvalitativa slaget förekommer det i enlighet med 
Bryman och Bell (2005) ett antal kriterier. Dessa kriterier betonar att granskningen skall vara 
överförbar, pålitlig, tillförlitlig och att den ska kunna stärka undersökningens genomförande.    
I arbetet med uppsatsens datainsamling har vi tillsammans kommit överens om hur vi skall tolka 
dessa data. Utifrån detta har vi läst samma data för att kunna föra en diskussion om vad vi ska ta 
med i våra bedömningar och beskrivningar eftersom vi anser att detta kan öka uppsatsens kvalité. 
En annan viktig aspekt vi vill nämna är att det resultat vi har kommit fram till vad gäller 
erfarenhetsåtervinningen kanske inte går att tillämpa inom andra projekt. Eftersom vi skulle anta 
att alla projekt ser likadana ut vilket inte är fallet.  
 
2.5.2 Källkritik 
I vår referenslista har vi böcker som inte är från 2000-talet vilket kan ses som en nackdel att inte 
kunna ha uppdaterade källor. Vi har därför undersökt saken och fått klartecken att använda dessa 
källor ändå eftersom det oftast är dessa som ligger grund för flertalet av de nyare teorierna i 
litteraturen. Att vi har fått använda oss av äldre litteratur har även att göra med att vi har funnit 
begränsad mängd teori som rör det utsatta problemområdet. 
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Eftersom det finns begränsat med litteratur inom det valda problemområdet lärande mellan projekt, 
har vi valt att undersöka närliggande teorier som vi anser ger en god förståelse för hur kunskapen 
upplevs och kan hanteras. Ahlin et al (2007) tar i sin bok upp att det finns mycket att hämta från de 
valda teorierna vilket styrker vårt val. 
 
2.5.3 Metodkritik  
Vi kan i efterhand när uppsatsen är färdig, säga att vi kunnat använda oss av fler indikatorer för att 
ytterliggare stärka uppsatsens trovärdighet. Detta hade vi kunnat göra genom användandet av en 
djupgående kvantitativ undersökning. En annan sak vi kan tillägga är att det hade varit bra att ha 
genomfört fler intervjuer för att vidare kunnat stärka vad vi har kommit fram till men det har varit 
svårt på grund att det pressade tidsschemat. Vi tycker dock att de valda intervjupersonerna passar 
bra in på det valda problemområdet. Vi är även medvetna om att de urvalsgrupper vi har valt att 
intervjua inte är tillräckliga för att hålla en statsiktisk säkerhet. Ändå tycker vi att det har kommit 
fram svar så att vi har kunnat dra vissa slutsatser kring erfarenhetsåtervinning i nätverksprojekt. 
Självklart kan vi även tillägga att det finns luckor i vår kunskap och därmed finns risken att vi 
missat delar av informationen som respondenterna hade kunnat ge oss och en risk finns därmed att 
vi har ställt fel frågor.  
 
Positiv kritik kan vi rikta till uppsatsen i den bemärkelse att den kvalitativa metod vi valt att 
använda oss av enligt oss var ett korrekt val. Detta eftersom vi därmed kunde få en spegling utav 
hur verkligheten sammanfaller med den teoretiska ramen. 
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3. Teoretisk referensram 
 

et tredje kapitlet av uppsatsen behandlar teori och vi kommer att ge en presentation av de 
teorier som vi anser vara betydelsefulla för denna uppsats och vad den fortsatta 
undersökningen kommer att grunda sig på. Vi kommer i detta kapitel i huvudsak att 

presentera teorier kring knowledge management, lärande organisationer och kunskapsöverföring 
eftersom vi anser att de berör det ställda problemområdet.  

 
3.1 Vad är ett projekt 
Nationalencyklopedins definition av begreppet projekt är:  
 

”…en arbetsuppgift som skall genomföras inom vissa givna ramar (exempelvis i fråga om tid, 
ekonomi och arbetsinsatser) för att ett bestämt mål skall uppnås.” 

 
(Nationalencyklopedin, femtonde bandet, 1994) 

 
Ordet projekt kommer från latinets projicere som betyder kasta fram. I denna kontext innebär detta 
att organisationen utvecklar, ”kastar fram” en idé om hur de ska kunna förändra och förbättra 
något i organisationen. Idén prövas på verksamheten och förhoppningsvis leder det till en positiv 
utveckling. Det är behovet av förändring och förnyelse som skapar behovet av projekt. (Wisén & 
Lindblom 2004) 

 
3.1.1 Kriterier för ett projekt 
Det finns ett antal kriterier för att ett projekt verkligen ska kunna kallas för ett projekt. Först och 
främst ska det ha en klar och tydlig formulerad idé som utgångspunkt för arbetet och ett klart 
definierat uppdrag med ett tydligt och fastställt mål. Det ska baseras på en förutbestämd 
resursinsats vilket baseras på en budget för projektet. Projektet ska därtill ha en bestämd tidsperiod 
med en början och ett slut. Ett annat krav är att det alltid ska finnas en beställare och en mottagare. 
I övrigt bildar projektet en tillfällig organisation vid sidan om ordinarie verksamhet. Det berör 
olika intressenter och personal från olika delar av verksamheten engageras. Där till menas att 
projektarbetet syftar till en utveckling av eller förändring i organisationen. (Carlsson & Nilsson 
2002) 
 
3.1.2 Projektet har ett slut  
Ett projekt i en organisation karaktäriseras bland annat av att det finns en förutbestämd slutpunkt 
för arbetet. Wisén & Lindblom (2004) menar att: 
 

”Ett projekt måste vara sig själv nog” 
 

(sida 16) 
 

Med det menas att det efter dess planering, start och genomförande också ska avvecklas. Om inte 
projektet avslutas liknar det mer en fast funktion i verksamheten och får en tendens att leva sitt 
egna liv. Blir projektet väl en fast funktion ingår det i den ordinarie verksamheten och frångår att 
var ett projekt eftersom det inte uppfyller kraven för att vara ett sådant. (Wisén & Lindblom 2004) 

D 
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3.1.3 Projektets olika faser 
 
    
 

 
Figur 2. Projektets olika faser 

 
Projektet genomgår olika faser som var och en innehåller olika moment. Den första fasen är idé- 
och utforskningsfasen som innehåller idébeskrivning, direktiv från beställaren, problemanalys, 
intressentanalys samt riskanalys. Andra fasen av ett projekt är planeringsfasen där projektplanen 
formuleras, vilken utformas utifrån direktiven. Den tredje fasen är genomförandefasen där 
projektet genomförs. Efter fasens slut sker ett överlämnande av resultatet till beställaren. Den sista 
fasen är avslutnings- och utvärderingsfasen där ett tydligt avslut görs samt en utvärdering av vad 
som gått bra eller dåligt och om projektet nått de förväntade resultaten. (Carlsson & Nilsson 2002) 
 
3.2 Uppföljning av projekt 
I uppföljningsfasen mäts hur väl målen är uppfyllda, om tidsramen kunnat hållas, om det kostat 
mer eller mindre än beräknat samt hur projektet ligger till resursmässigt etcetera. Uppföljning ska 
inte endast göras i slutet, utan ska även ske under projektets gång. Genom att under projektets gång 
kontinuerligt följa upp hur det går kan det lättare upptäckas avvikelser på ett tidigt stadie och på så 
sätt förebygga att det inte görs några fel en längre tid vilket kan leda till stora konsekvenser för 
projektet. I projektarbete är det extra viktigt att kontrollera avvikelser eftersom det har en fastställd 
slutpunkt när det måste vara färdigt och avvikelser kan dra ut på detta datum. (Samuelsson 2004)  
 
Hur mycket uppföljning och rapportering som görs beror på projektets storlek och organisation. 
(Wisén & Lindblom 2004). En bra planering är en förutsättning för att det ska kunna göras en 
uppföljning. Planen används för att ha något att mäta emot och det blir svårt att göra en 
avstämning om projektledaren inte har planerat för hur det ska vara. (Ahlin et al. 2007). 
Medarbetarna i projektet måste hela tiden lämna rapporter där de sammanställer vad som skett, 
medan uppföljningen är att göra något åt det som rapporterats. (Carlsson & Nilsson 2002) 
 
3.2.1 Vad följs upp 
Det finns olika delar inom projektets uppföljningsfas som ska följas upp och den mest 
komplicerade delen är kvalitetsuppföljningen. En anledning till att det kan vara svårt beror på att 
kvaliteten är svårbedömd. För att kunna ta reda på kvalitén kan företag jämföra med andra 
liknande projekt och organisationer och de kan även ge synpunkter. Projektledaren kan anlita en 
konsult som kan studera det som gjorts eller använda sig av det egna projektets referensgrupp för 
en bedömning. (Wisén & Lindblom 2004) 
 
Tids- och resursuppföljning är lättare att följa upp och görs genom avstämningar mot 
målformuleringen. Orsaker till att avvikelser uppstår kan vara att projektet har fått ändrade 
förutsättningar såsom kortare genomförande tid, mer resurser har gått åt än planerat eller kan det 
ha kostat mindre än väntat.  Alla faktorer som kan inträffa påverkar hela projektet. (Wisén & 
Lindblom 2004). Samuelsson (2004) tar upp 5 frågeställningar som kan tas i beaktande för 
uppföljning av projektets olika aktiviteter:  

           Idé/ 
       utforskning 

      
             Planering 

           
           Genomförande 

             Avslutning &    
              uppföljning              
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� Vad har vi fått för de resurser som förbrukats jämfört med den produktion som vi hade 
tänkt oss i projektbudgeten? 

� Har förbrukningen av resurser över- eller understigit vad som förutsattes i projektbudgeten? 
� Har priserna på de förbrukade resurserna över- eller understigit vad som förutsattes i 

projektbudgeten? 
� Hur mycket av de totalt kalkylerade resurserna för projektet är disponibla, det vill säga vad 

är inte redan förbrukat respektive bundet i beställningar, kontrakt, etcetera? 
� Hur ser prognosen ut för projektets lönsamhet jämfört med den som kalkylerats? Hur hålls 

tidsplanen, vilka kostnader kommer en eventuell fördröjning att innebära? 
 
Den sista frågan är den mest centrala medan de andra främst använda för att ta fram 
relevanta data för att kunna besvara denna. (Samuelsson 2004) 
 
3.2.2 Anledningar till att uppföljning inte genomförs 
Uppföljningsfasen ägnas oftast inte alltför mycket tid åt och görs i så fall i en mycket liten 
omfattning i företagen och det finns många anledningar till detta. En anledning är att många 
företag inte anser sig ha tid att följa upp projektet, utan måste börja på nästa projekt istället för att 
hinna med det. En del säger att de inte har kunskap om hur en uppföljning utförs. Det kan även 
vara så att beställaren inte bryr sig om det och inte vill betala för något som leverantörsföretaget 
kan ha nytta av eftersom beställaren redan har fått sina produkter. Ytterliggare en anledning kan 
också vara att de vill göra uppföljning av projektet men att de anser att det kostar för mycket. 
(Ahlin et al. 2007) 
 
3.2.3 Erfarenhetsåtervinning  
Erfarenhetsåtervinning är även det en del av uppföljningen. Vid uppföljningen i slutet av projektet 
är det viktigt att ta tillvara de kunskaper och erfarenheter medarbetarna och ledning har fått under 
arbetet. När projektet avslutas skiljs de åt och den värdefulla kunskapen försvinner om inte 
uppföljning görs. Kunskapen hade kunnat vara till stor nytta i andra projekt för att kunna göra dem 
mer effektiva i sitt arbete vilket hade kunnat innebära bättre resultat rent ekonomiskt. Genom att 
alla i projektet delar med sig av sin kunskap och erfarenhet gör att alla kan bli bättre. På så sätt kan 
organisationen bli lärande. (Ahlin et al. 2007). Kunskapen hos medarbetarna är den mest 
svåröverförda delen och det gäller för projektledaren att kunna få ut den. Projektledaren kan 
exempelvis genomföra en projektgenomgång där deltagarna pratar igenom och dokumenterar allas 
erfarenheter och på det sättet kan kunskap frigöras. (Samuelson 2004)  
 
3.4 Varför tillvarata kunskap  
I ett samhälle vars resurser i allt större utsträckning blir underkastade ledningens styrning och 
kontrollsystem blir även de mest ogripbara och osynliga resurserna behandlade som värdefulla. De 
betraktas som vad som utgör skillnaden mellan det ”utmärkta” och det mediokra företaget eller 
organisationen. Följaktligen har det vuxit fram ett ökat intresse för sådana resurser under den 
senaste tiden och däribland för resursen kunskap. Det är av stor betydelse att organisationer förstår 
vikten av att tillvarata kunskap som finns i organisationen. Att organisationer har tillgång till och 
kan använda sig av kunskapsresursen kan förse företaget med ett hållbart övertag gentemot andra 
aktörer. Kunskap kan därtill beskrivas som en dynamisk tillgång eftersom den används för att 
skapa hållbara komparativa fördelar, den ger företaget försprång vad gäller nytänkande och växer i 
takt med att den används. Kunskap har dessutom förmågan att hela tiden omproduceras, med det 
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menas att idéer föder nya idéer. (Kalling & Styrhe 2003). Enligt Kalling och Styrhe (2003) vet 
alltid företag mer, det vill säga har mer kunskap än de kan göra instrumentellt användbart vilket 
innebär att det alltid finns outforskade och outnyttjade möjligheter i organisationen. Kunskap kan 
även av författarna beskrivas som en produktionsfaktor i vad som kallas programmerings- eller 
teknologisamhället. I detta samhälle är det inte längre ekonomiska beslut och problem som är i 
centrum utan ekonomin har blivit beroende av kunskap och kreativitet. Vidare ses kunskap som det 
viktigaste kapital och anläggningstillgången för kunskapsorganisationer och det kan enligt Sveiby 
(1986) sägas vara de anställdas samlade kunskap. Den kunskap de anställda innehar är på sikt 
livsviktig för företagets långsiktiga överlevnad.  
 
Organisationer som befinner sig i en komplex miljö där det råder stor osäkerhet menar Levitt och 
March (1998 ur Albertsson & Guerrero 2005) i en större utsträckning väljer att alltmer förlita sig 
på en informellt delad kunskap än vad organisationer i en stabilare miljö gör. Albertsson och 
Guerrero (2005) tar i sin uppsats upp Packendorff (1993) som menar att ett projekt kan ses som en 
tillfällig organisation borde även organisatoriskt lärande inom projekt kunna studeras. (Albertsson 
& Guerrero 2005). Därigenom leds man in på möjligheterna men även problematiken kring 
lärande mellan projekt.  
 
Projekt har tidigare setts som engångsföreteelser men Antoni (2000 ur Albertsson & Guerrero 
2005) menar att det har skett en förändring gällande detta. Han anser att det rimligtvis borde finnas 
element i projekten som skulle kunna separeras från projektets specifika kontext och sedan 
användas i framtida projekt för att kunna genomföra dem på ett bättre sätt. Utifrån ett 
kunskapsperspektiv kan det sägas vara få projekt som använder sig av aktiviteter som kan ses som 
helt unika, utan det finns alltid saker att ta lärdom utav och som går att använda inom andra 
projekt. Albertsson och Guerrero (2005) tar i sin uppsats upp Packendorff (1993) som gör en 
uppdelning i unika och repetitiva projekt. Det förstnämnda skulle för organisering och tidigare 
erfarenheter innebära att det inte skulle förekomma några rutiner för detta och att det inte skulle ha 
något värde. Att se ett projekt som upprepande skulle innebära att det finns vissa rutiner för 
genomförandet, exempelvis genom att använda en handbok. Dock är projektets uppgift fortfarande 
unik. Om uppgiften istället hade varit standardiserad hade det inte rört sig om något projekt utan 
snarare utav en stordriftsproduktion. 
 
3.5 Knowledge Management 
3.5.1 Vad är knowledge management  
Knowledge management är inget nytt fenomen men det är först på senare tid som det har 
kristalliserats som ett särskilt praktiskt tillämpningsområde. En förklaring till detta kan vara att 
knowledge management omfattar metoder och tekniker som har tillämpats i andra sammanhang 
men som inte förrän nyligen har samlats under ett ledarskaps fokus. (Kalling & Sthyre 2003). Det 
största bidraget från knowledge management är omvandlingen av tacit (tyst) kunskap till explicit 
(uttryckt) kunskap och det är först då som det är möjligt att styra och leda densamma. 
Organisationen kan använda informationen (explicit kunskap) effektivare än om den hade fortsatt 
att vara tyst. Att omvandla individuell kunskap till organisatorisk kunskap och att omvandla tacit 
till explicit kunskap är inte lätt och dessa omvandlingsprocesser saknas även i litteraturen enligt 
Mårtensson (2001). 
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Knowledge management är ingen metod och är heller ingen modell som kan appliceras i 
organisationerna utan syftet med knowledge management är att kunna: 

 
”möjliggöra för det enskilda företaget att veta vad man faktiskt vet och medverka till att alla 

nyttiggör sig informationen, variation och kunskap som finns tillgänglig” 
 

(sida 14) 
 
Mårtensson (2001) har även gjort en tolkning av vad begreppet knowledge management är och 
menar att det är ett perspektiv ur vilket organisationen betraktar och hanterar kunskap som dess 
viktigaste resurs.  
 
Knowledge management är ett brett begrepp som har dykt upp som ett tämligen nytt perspektiv på 
organisationer. Vissa strategic management teoretiker pratar även om en knowledge based view av 
företaget som en distinkt teori av organisationen. Medan de flesta andra teorier om och kring 
organisationer integrerar olika konkreta och mindre konkreta resurser arbetar forskare inom 
teorierna kring knowledge based view och knowledge management med vad som kan kallas 
osynliga tillgångar. Dessa tillgångar är inte materialiserade i till exempelvis dokumentform utan 
finns i kunskapen kring organisationsrutiner, sättet att kommunicera, individuella färdighet och 
know how. Sådana tillgångar är svårare att hantera eftersom de inte bara faller utanför företagets 
olika system, såsom system för budget, utan också är komplicerade att bryta ner i klara och 
definierbara kategorier. (Kalling & Sthyre 2003) 
 
För osynliga tillgångar finns det en risk att gränsen för vad som är en användbar tillgång och vad 
som inte är det blir oklar. Kunskapen som finns om och kring organisationen inkluderar inte bara 
användbar och strategisk information om marknader, konkurrenter, eller produkter utan innehåller 
även gamla och förlegade övertygelser och föreställningar som inte längre kan betraktas som 
användbara. Bland den totala massan av kunskap som finns i organisationen tillgänglig för 
användning, finns å ena sidan kunskap som är av högsta värde för organisationen å andra sidan 
sådan som saknar värde helt. (Kalling & Sthyre 2003) 
 
3.5.2 Hur genereras, överförs och används kunskap som komparativa fördelar 
Allt eftersom kunskapen i organisationer har blivit allt mer uppmärksammad har frågorna växt 
kring hur den ska kunna hanteras mer effektivt för den organisatoriska vinningens skull och 
därmed har den kommit att bli en uppmärksammad output för organisationen. (Ichijo & Nonaka 
2007) 
 
I processen med att ta tillvara kunskap och lättare hantera den, har teknologin generellt spelat en 
stor roll men eftersom knowledge management är komplext finns det behov av att ”gå bakom” 
tekniken. Teknologiska system kan vara effektiva pipeliners men garanterar inte att kunskapen 
skapas, kodifieras och distribueras på rätt sätt. Ett problem är att organisationer inte frågar sig: 
vilken kunskap som är den viktigaste för dem? För att sedan få denna kunskap kodifierad och 
distribuerad i organisationen samt att de inte frågar sig: vem ska dela information med vilka? 
(Ichijo & Nonaka 2007) 
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Ett tillkortakommande för många organisationer vad gäller dokumentation av kunskap är att de 
endast reflekterar en individs tankar vid ett tillfälle och i en situation. I organisationer åstadkoms 
mycket värdefullt arbete och kunskap av team och grupper.  Det är ofta friktionen och energin 
mellan människor i brainstormingsituationer och i problemlösningsdiskussioner som leder till ny 
kunskap i organisationen.  Därför är det viktigt att gruppens kunskaper samlas, bibehålls och att 
man delar med sig av den. (Ichijo & Nonaka 2007) 
 
I de flesta organisationer sker dokumentation på ett isolerat sätt, det vill säga att dokument som är 
relaterade till varandra aldrig kopplas samman. Detta leder till att organisationen går miste om 
information och kunskap från dokument som skulle kunna vara användbart i ett annat eller helt 
enkelt göra detta meningsfullt. (Ichijo & Nonaka 2007) 
 
3.5.3 Två indelningar av kunskap 
Mårtensson (2001) skriver att det finns två indelningar inom mänsklig kunskap och de är tacit 
(tyst) kunskap respektive explicit (uttryckt) kunskap. Tyst kunskap som begrepp introducerades på 
50-talet av Michael Polanyi och innebär den kunskap varje individ bär inom sig (Sveiby 1995). 
Kunskap är mycket personlig och är djupt rotad i individens erfarenheter och handling men även i 
dess värderingar och känslor. Den är svår att formalisera och är därför svår att kommunicera och 
dela med sig av till andra. (Mårtensson 2001)  
 
I en stor del av litteraturen om tyst kunskap, där ibland Mårtensson (2001), kritiseras tacit 
knowledge, tyst kunskap som det heter på svenska, för att det inte ger rätt innebörd av vad orden 
ämnar ge uttryck för. Även Granberg och Ohlsson (2004) tar upp att företrädaren Polanyi inte talar 
om silent kunskap utan om tacit kunskap. Den svenska översättningen till tyst kunskap kan bli 
vilseledande och kan uppfattas som att den inte kan verbaliseras. Granberg och Ohlsson (2004) 
anser att tyst kunskap istället ska översättas till underförstådd kunskap men att den även kan 
beskrivas som personlig kunskap. 
 
Det är omöjligt att beskriva hela sin kunskap på grund av att den är tyst, men vissa delar kan 
artikuleras och det är då den blir till vetande. För att kunskap ska kunna bli vetande behövs något 
att överföra den med, exempelvis med text eller bild och den går därmed även att spara. Eftersom 
kunskap är artikulerad blir den även tillgänglig för andra. (Sveiby 1995). Problemet med kunskap i 
organisationer är att mycket av den är tyst och det är viktigt för dem att göra den synlig. På så sätt 
kan andra som är i behov av kunskap, ta del av och använda den i organisationen. (Mårtensson 
2001). När kunskapen artikuleras till information blir den explicit. Explicit översätts enligt 
ordboken till något som uttrycks tydligt, den kan också vara klar, bestämd, uttrycklig eller 
rättfram. Skillnaden mellan tyst och uttryckt kunskap är att den uttryckta kunskapen, som nämnts 
ovan, är artikulerad i ord och kan därmed bli flyttad mellan individer. När den tysta kunskapen väl 
har blivit artikulerad av någon kan kunskap sparas och blir därmed oberoende av individen som 
skapade den och människor kan sedan fritt tolka och använda sig av den. (Sveiby 1995)  
 
Mårtensson (2001) beskriver Nonaka och Takeuchis (1995) fyra olika faser en process innehåller 
för att omvandla tyst till uttryckt kunskap. Enligt den första fasen, den så kallade 
externaliseringsfasen, omvandlas tyst kunskap till uttryckt genom dialoger och kollektiv 
reflektion. Den andra fasen kallas kombinationsfasen och innebär att uttryckt kunskap förs vidare 
genom dokument, möten eller telefonkontakter. Den tredje fasen är internaliseringsfasen och här 
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omvandlar individen den uttryckta kunskap den har fått till tyst kunskap. Genom att individen lär 
genom att göra, den så kallade ”learning by doing”, får individen erfarenheter det vill säga tyst 
kunskap. I den fjärde fasen skapas ny tyst kunskap med utgångspunkt från tidigare tyst kunskap 
och kallas socialiseringsfasen.  
 
Med dagens informationsteknologi kan organisationer lätt överföra, systematisera, spara och sprida 
information i datasystem. Denna information kan sedan delas av andra i organisationen. Om inte 
någon aktiverar informationen, det vill säga tolkar, läser eller reflekterar över den, kommer 
informationen att arkiveras. Arkivering innebär att informationen inte används och bara existerar i 
exempelvis ett datasystem. Det är viktigt att tänka på att den kunskap som lagras och sprids inte 
längre är kunskap utan övergår till att istället vara information. Med andra ord, kunskap kan inte 
lagras externt men det kan information. (Mårtensson 2001) 
 
3.5.4 Styrning av kunskap och information  
Utifrån 200 vetenskapliga artiklar som alla på något sätt behandlar begreppet knowledge 
management har Mårtensson (2001) fått fram två sätt att se på knowledge management: som ett 
informationshanteringsverktyg eller strategiskt verktyg. 
 
Knowledge management kan ses som ett informationshanteringsverktyg och kan delas in i fyra 
olika faser: 
 

 
 

Figur 3. Informationsverktygets fyra olika faser 
 
Som modellen visar, samlas det upp och lagras kunskap från de anställda som sedan görs 
tillgänglig för andra i organisationen. För att information ska kunna göras tillgänglig måste ett 
hanteringsverktyg användas. Det kan exempelvis vara Internet och databaser där tacit kunskap 
omvandlas till explicit kunskap som tidigare behandlades. Genom att tillgängliggöra informationen 
kan den användas av de i organisationen som är i behov av den. Fas ett och två är relativt enkla 
faser att arbeta med enligt Mårtensson (2001) på grund av att det finns mycket skrivet om det. Han 
menar vidare att det är i fas tre och fyra som problem uppstår eftersom det inte finns mycket 
redogjort för hur detta ska gå till.  
 
Knowledge management kan även ses som ett strategiskt verktyg men för att lyckas måste det 
implementeras på rätt sätt. Kunskap ses som den mest värdefulla och underutnyttjade resursen i 
knowledge management strategin. Strategins huvudsakliga mening menar Mårtensson (2001) är 
att:  
 

”organisationen måste anpassa sin förmåga (d.v.s. resurser och färdigheter) till en ständigt 
föränderlig omvärld” 

 
(sida 9).  
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För att kunna utveckla en knowledge management strategi måste ett system byggas upp för att 
kunna samla in och sprida de anställdas kunskaper i organisationen. Utifrån de 200 vetenskapliga 
artiklar, som nämndes ovan, kom Mårtensson (2001) fram till 9 punkter som är viktiga för ett 
framgångsrikt och effektivt arbete med knowledge management. De är följande: 
 

� Vikten av att ställa den så kallade ”so what” frågan 
� Vikten av stöd från ledningen 
� Vikten av god kommunikation 
� Vikten av kreativitet 
� Vikten av kultur och människor 
� Vikten av att dela med sig av sina kunskaper 
� Vikten av belöningar 
� Vikten av att frigöra tid 
� Vikten av att genomföra utvärderingar    

(sida 10) 
 
Mårtensson (2001) menar att för det första måste knowledge management vara i linje med 
organisationens övergripande mål men även ställa sig frågan om knowledge management är något 
som är relevant och bra för dem. För att verktyget ska fungera måste ledningen kunna förmedla ut 
det till sina medarbetare och kunna ge det stöd som behövs. Utöver det måste organisationen ge 
medarbetarna utrymme för kreativitet. Det svåra ligger i att kunna förändra organisationskulturen 
så att de anställda är villiga att dela med sig av sin kunskap. Belöningssystem är ett sätt som kan 
användas för att påskynda detta förlopp. De som delar med sig ska också belönas för det men en 
förutsättning för att detta ska kunna ske är att det finns tid till att anordna möten. Den sista punkten 
är att genomföra utvärderingar av hur arbetet har fortgått och det kan vara en hjälp till hur de sedan 
ska kunna gå vidare i sitt fortsatta arbete med knowledge management.  
 
3.6. Lärande organisationer 
Det finns många definitioner av vad en lärande organisation är, Granberg och Ohlsson (2004) tar 
upp följande: 
 

� ” En organisationskultur som inte bara tillåter utan som aktivt stödjer frågor från 
anställda på alla nivåer. 

� Utveckling i organisationen med hjälp av färdighet i kritisk reflektion. 
� Regelbunden och skiftande tillfällen till gemensamt frågande och reflekterande. 
� Ett fortlöpande sökande efter tillfällen till lärande i organisationens löpande verksamhet. 
� Handlanden som baseras på sådana tillfällen. 
� Kritisk reflektion om resultatet av handlandet.” 

(sida 34) 
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Granberg och Ohlsson (2004) har dock gjort en egen definition av vad lärande organisationer är 
som lyder: 

 
”Den organisation som skapar goda förutsättningar för medarbetarnas lärande och som tar 

tillvara detta lärande och nyttiggör det i organisationens strävan att påverka och anpassa sig till 
omvärlden.” 

 
(Granberg & Ohlsson 2004: 34) 

 
Albertsson och Guerrero (2005) tar i sin uppsats upp Antoni (2000) som menar att utan lärande 
organisationer kommer företagen att göra samma misstag om igen, vilket kan stå dem dyrt. 
Organisationer kan lära sig genom att de översätter historiska lärdomar till rutiner som får styra 
beteendet. De rutiner som byggs upp är oberoende av individen och kan sedan användas av alla i 
organisationen. Det är viktigt att poängtera att lärande organisationer inte är någon modell som kan 
appliceras utan organisationen måste bygga upp en strategi för att kunna bli en lärande 
organisation (Granberg & Ohlsson 2004). Författarna menar vidare att organisationers problem är 
att varje anställd kan besitta stor kunskap men som inte automatiskt kommer företaget till nytta. 
Kollektivt lärande och därmed lärande organisationer kan endast ske genom att individer lär och 
att de delar med sig av sina tankar, erfarenheter och kunskap till andra i organisationen och här 
fyller dialogen en viktig funktion.  
 
3.7 Lärande projekt 
Det stora problemet med att överföra kunskap mellan projekt är att det inte har ett organisatoriskt 
minne, med det menas att det endast existerar under en begränsad tid och att den sedan löses upp. 
(Björkegren 1999). På detta sätt kan viktig information gå till spillo om inte projektet genomgår en 
ordentlig utvärdering. Ett alternativ till utvärdering är att låta personer som har deltagit i ett projekt 
även får vara med i nästkommande projekt. De lärdomar och erfarenheter som kan överföras från 
ett projekt till ett annat kan vara av organisatoriskt och tekniskt slag, det sistnämnda kommer vi i 
denna uppsats inte gå in på. Organisatoriska lösningar kan vara uppbyggda rutiner som sedan 
skulle kunna vara användbara i ett framtida projekt. Exempel på detta kan vara hur möten 
organiseras, skötsel av dokumentkontroll och andra administrativa rutiner samt hur projektets 
personalutbildning kan ske. (Björkegren 1999) 
 
Genom att kunskap på olika sätt förankras i den funktionella organisationen och hos personal som 
kommer att medverka i framtida projekt, kan det underlätta genomförandet av parallella samt 
framtida projekt (Antoni 2000 ur Albertsson & Guerrero 2005). Utifrån ovanstående antaganden 
påstår Albertsson och Guerrero (2005) att det finns en grund till att det går att dra lärdomar från ett 
projekt till ett annat, särskilt efter Packendorffs (1993 ur Albertsson & Guerrero 2005) åsikt om att 
det finns upprepande projekt trots deras unicitet som beskrivs i det inledande teorikapitlet. 
 
3.8 Projektkultur   
Kulturen beskrivs av Sveiby (1986) som ett osynligt yttre skikt men som i själva verket är en 
mycket stark struktur som håller samman hela organisationen. Varje organisation bygger upp en 
egen kultur som baseras utifrån kunskaper och värderingar och varje kultur kan tillika sägas vara 
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unik. Därtill säger Erikson (2005) att det är kulturen som skapar förutsättningar för en extern och 
intern dialog. Han ger även en definition av organisationskultur som ett begrepp vilket lyder: 
 
”De dominerande gemensamma värderingar, attityder, beteenden och normer som utvecklas i ett 

företag, eller organisation.” 
 

(sida 218) 
 

Med detta citat vill han utrycka att kulturen är en ständigt föränderlig process och att den inte är 
något som kan finnas i statistiken. Han vill även poängtera att det förekommer en mängd olika 
subkulturer till organisationens kultur och att dessa subkulturer många gånger kan vara starkare än 
den egentliga organisationskulturen. (Erikson 2005) 
 
Företagskultur är även ett managementverktyg som används som en ram för organisationen. Kultur 
i ett projekt får allteftersom byggas upp utifrån de olika projektdeltagarnas olika kunskaper och 
värderingar. Dessa används sedan för att bygga projektets ram om hur denna organisation ska 
kunna komma att fungera. (Andersen et al 1995)   
 
Andersen et al (1995) menar att en god projektkultur måste sätta sin prägel på hela verksamheten. 
Emellertid kommer inte denna goda kultur av sig själv utan det kan komma att krävas ett separat 
utvecklingsprogram som sker över en längre tid för att kunna prestera ett bra resultat. Ytterligare 
en sak som spelar in för att ett projekt ska kunna bli lyckat är beroende på hur den gemensamma 
uppfattningen ser ut av projektets betydelse och dess gemensamma inställning till hur detta ska 
kunna bedrivas. (Andersen et al 1995) 
 
En fungerande och utvecklad företagskultur är den faktor som har blivit dominerande för lärande 
organisationer och ses som en förutsättning för att organisationen ska utvecklas. För lärande 
projekt kan detta vara svårt eftersom de kanske inte hinner bygga upp en kultur och det kan uppstå 
mer problematik när det är flera olika aktörer iblandade med olika kulturer. Sammanfattningsvis 
används begreppet lärandekultur som ett sätt att beskriva hur föreställningar och meningsskapande 
formas för att sedan spridas mellan organisationer. (Granberg & Ohlsson 2004) 
 
3.9 Kunskapsöverföring 
För att ett projekt ska kunna nå framgång är det många olika faktorer som spelar in. Enligt 
Hagman (2002) krävs det bland annat att flödet av informationen sker i fastställda banor, i vissa 
förutbestämda tid- eller avstämningspunkter eller i ett speciellt format. Han nämner även att 
kommunikationen mellan medarbetarna i projektet kan sägas ses som projektets blodomlopp. 
 
Sveiby (1995) menar att en av organisationens viktigaste och svåraste uppgifter är att sälja sina 
medarbetares kunskap och att kunna överföra denna till de egna medarbetarna såväl till externa 
intressenter såsom kunder. En av svårigheterna menar han ligger i hur kunskapsorganisationernas 
arbete som består utav att bearbeta information, infoduktion, samtidigt som han tillägger att 
information inte är ett bra medium för kompetensöverföring. Han menar vidare att det finns två 
olika sätt att överföra kunskap och det första sättet kallas information och det andra för tradition.  
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Att överföra kunskap genom information bygger på text, prat och annan artikulerad kunskap av 
mänsklig karaktär. Ett av dessa problem som kan uppstå i och med information är att vi ofta 
innehar mer kunskap än vad vi själva tror och kan artikulera för, eftersom det kan vara komplicerat 
att enbart med ord att föröka snärja denna komplexa kunskap. Utifrån detta kan det sedermera fås 
förståelse för hur ineffektiv och osäker informationen är när det handlar om människors 
kunskapsöverföring. Detta förklarar Sveiby (1995) med att det är mottagaren som skapar 
informationens innebörd och inte dess avsändare. Kort sagt kan informationen sägas vara 
meningslös i sig eftersom mottagarens mening aldrig är densamma som din egen. Ett citat som 
beskriver detta är: 
 

”Min kunskap kan aldrig bli din.” 
(sida159) 

 
Utifrån detta citats innebörd förklarar Sveiby (1995) med ett annat citat vilket lyder: 
 

”Du kan med information endast få mottagaren att med hjälp av sin tysta kunskap ge en egen 
mening åt den kunskap som du försöker förmedla.” 

 
(sida 159) 

 
För att andra människor ska kunna använda sig av de intryck som de får utifrån informationen 
krävs det prövning, övning och slutligen en självreflektion för att försöka ro iland informationen. 
(Sveiby 1995) 
 
Det andra sättet att överföra kunskap menar Sveiby (1995) är genom tradition. Där tas det upp att 
vi människor framförallt lär oss genom att ta del av andras exempel såsom att träffa varandra och 
att öva. Tillika menar han att det bästa sättet att överföra kunskap är att den som ska lära sig själv 
deltar i processen. Detta är ett vanligt förekommande inslag inom de traditionella hantverksyrkena 
där det sedan urminnes tider har överförts, traderats, kompetens genom förhållandet emellan 
mästaren och lärlingen. Det som skapas utifrån detta förhållande är att lärlingseleven själv 
återskapar den kompetens som mästaren – läraren innehar. Utifrån detta innebär det att ingen blir 
mästare utan att först ha varit lärlingselev. Tradition förekommer idag inom alla yrken och det 
finns regler inom detta som kan tolkas som mer eller mindre universella. Denna tradition som 
förekommer inom olika yrkesgrupper medför att yrkesmänniskorna kan överföra och tala med 
varandra på ett alltmer effektivt sätt. En negativ aspekt som kan sägas uppstå inom tradition är 
dock att det tar oerhört lång tid att överföra kunskapen. Denna många gånger omtalade tiden kan 
sägas vara något som alla tycks ha för lite av idag trots att vi nuförtiden lever allt längre. En 
ytterligare negativ sida är att såsom Sveiby (1995) uttrycker det: 
 

”- så att man bokstavligen måste leva med yrket för att kunna ta del av kompetensen.” 
 

(sida 173) 
 

Författaren menar vidare att tradition som många gånger kan ses som ett långsamt sätt för 
kunskapsöverföring ändå är ett effektivt sätt. Att det är effektivt beror på att alla sinnen används, 
även det sjätte sinnet, eftersom det inte behövs några medvetna lektionstimmar eller några 
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läroböcker. Det som kan komma att krävs är att arbetet sker tillsammans med någon som kan mer 
än vad en själv kan. Överföringen kan uttryckas vara omedveten och automatisk. Denna 
omedvetenhet kan således nämnas vara både en styrka och svaghet. Denna omedvetenhet kan även 
sägas vara att det i verkligheten inte är förstått hur mycket som egentligen innehas. Ett ord som 
därmed kommer väl tillpass är ordet ”tyst” kunskap och det kan även sägas att detta begrepp 
fungerar som en slags begränsning. (Sveiby 1995) 
 
Sveiby (1986) menar vidare att för att denna kunskap inte ska försvinna och därmed gå förlorad 
måste de försöka föra denna kunskap vidare till de yngre medarbetarna. Många framgångsrika 
organisationer har därför utvecklat egna utbildningsprogram just för att tillvarata denna kunskap. 
Även om många organisationer gör detta räcker det enligt Sveiby (1986) inte alltid till eftersom 
kunskapsöverföringen som tidigare sagts kan vara väldigt svår formaliserad. Han tar även upp en 
annan viktig synpunkt vilken kan vara bra och det är att många säger att den största kunskapen fås 
utifrån egna erfarenheter och misstag. En företeelse som Sveiby (1986) tar upp är hur inställningen 
kan vara bland professionella yrken såsom till exempelvis hos journalister där det kan tänkas vara 
nästintill omöjligt för en journalist att avslöja sitt kontaktnät.  
 
Björkegren (1999) tar även hon upp fyra olika punkter inom kunskapsöverföring dock väljer vi att 
endast belysa de två sistnämnda punkterna eftersom de andra inte har med det valda 
problemområdet att göra. 
 
I den tredje punkten tar Björkegren (1999) upp en modell för hur kunskap kan överföras mellan 
aktörer. Kunskapen ses här som uttryckt (explicit). Modellen betonar att beroende på erfarenheter 
hos deltagarna kan kunskapsöverföringen ses som en interaktiv process ur vilken kunskap 
översätts och rekonstrueras. Björkegren (1999) tar upp Reddy (1986) som menar att när människor 
kommunicerar med varandra befinner de sig i sina isolerade egna miljöer vilka inte andra kan 
komma in i och därför måste kunskapen översättas och rekonstrueras för att förstås av den andra 
individen. När A överför kunskap till B, översätter och rekonstruerar B den kunskap baserat på 
sina tidigare erfarenheter. Dock kan inte en individ överföra all sin kunskap vilket beror på att det 
är svårt att sätta ord på och uttrycka alla sina erfarenheter som nämns under rubriken två 
indelningar av kunskap. 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Knowledge transfer  
 
Den fjärde punkten Björkegren (1999) belyser, är hur ett projekt kan ses som både unikt och 
upprepande beroende på vems perspektiv projektet ses ifrån. Eftersom ett projekt består av många 
olika aktörer kan en del ha tidigare erfarenheter som kan användas även i nuvarande projekt medan 
för andra kan det vara helt nytt. I och med att ett projekt ses som helt unikt finns det inte mycket 
som motiverar en kunskapsöverföring eftersom kunskapen ändå inte kan användas någon 
annanstans. Om ett projekt däremot ses som upprepande är det möjligt att lära sig från tidigare 
projekt.   
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3.9.1 Inter- project learning  
Det är relativt lätt att lära inom ett projekt eftersom det kan liknas vid lärandet som sker i en vanlig 
organisation, dock sker det i projekt med en något högre hastighet. Lärande inom ett projekt kallar 
Antoni (2000 ur Albertsson & Guerrero 2005) Intra-project learning som behandlar planering, 
genomförande, avvikelser, analysering och korrigerande åtgärder som även sker inom 
organisationer. Lärande mellan projekt, som Antoni (2000) kallar inter-project learning, är mer 
problematiskt och sker genom en kunskapsöverföring mellan parallella projekt eller mellan ett 
avslutat projekt och ett som sätts igång.  
 
Inter- project learning anser Antoni (2000 ur Albertsson & Guerrero 2005) är ett effektivt sätt att 
minska den osäkerhet som finns i projekt genom att ta med sig kunskap till nästa projekt. Det 
måste finnas en viss grad av upprepning mellan projekten för att detta ska vara möjligt. 
Kunskapsspridningen kan ske mellan parallella projekt och mellan ett avslutat projekt och ett som 
startats igång. Lärande mellan parallella projekt sker i concurrent transfer mode och sker genom 
en direkt kommunikation mellan de två projektteamen eller i någon annan form. Lärande mellan 
avslutade och nya projekt går under benämningen sequential transfer mode och sker genom att 
vissa inslag institutionaliseras i projekten. Ett ytterliggare sätt är att se till vad som gjorts i tidigare 
projekt och att sedan lägga till något nytt vilket sedan appliceras i det nya projektet. Nackdelen 
med sådana projekt är att det inte finns någon chans till sådan kommunikation som förekommer 
mellan parallella projekt. Dock är inte sannolikheten lika hög för parallella projekt att vara likt 
något annat som avslutade och påbörjade projekt kan vara. 
 
Inom ramen för inter-project learning kommer begreppet codification in, vilket betyder att kunskap 
sprids oberoende av personer. Definitionen av begreppet lyder: 
 
”knowledge which is carefully codified and stored in databases where it can be accessed and used 

easily by anyone in the organization” 
 

(Hansen et al ur Antoni 2000:59 ur Albertsson & Guerrero 2005)  
 
Definitionen menar att lärandet sker via överföringsmedel som inte behöver vara anslutna till 
individen, tid, plats och ej heller till individens sociala ställning. Exempel på överföringsmedel är 
dokument, manualer, riktlinjer, rapporter samt databaser. Genom att koda eller teckna kunskap på 
detta sätt kan den göras tillgänglig för andra vilket främjar lärandet. 
 
Codifactions motsats är personalization vilket innebär att kunskap är direkt kopplad till individen 
och endast kan spridas genom interaktion mellan människor och alltså inte genom någon 
dokumentation. Spridningen måste ske genom de människor som kan ge kunskap och de som är i 
behov av den. Antoni (2000 ur Albertsson & Guerrero 2005) förklarar det på följande sätt:  
 

”knowledge which is closely tied to the person who developed it and is shared mainly through 
direct person-to-person contacts” 

 
 (Hansen ur Antoni 2000:59 ur Albertsson & Guerrero 2005)  
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Spridningen kan exempelvis ske genom möten vilket kräver att det görs en god planering för att 
det ska vara möjligt. De hinder som förekommer kan vara geografiska och sociala avstånd vilket 
menas med att individer befinner sig på olika hierarkiska nivåer i organisationen samt 
personalrotation, forum och personliga nätverk. Det är viktigt att poängtera att det ena inte 
utesluter det andra. (Antoni, 2000 ur Albertsson & Guerrero 2005)  
 
Inter- project learning model är en modell Antoni (2000 ur Albertsson & Guerrero 2005) tagit fram 
för att förklara hur kunskapsöverföringen mellan sekventiella det vill säga uppdelade projekt går 
till. PDSA cykeln ligger till grund för Antonis modell om lärande mellan projekt. Modellen bygger 
på att efter planering och genomförande av något i en organisation studerar vad som hänt vilket 
sedan används för att korrigera det de observerat. Med detta menas att planning följs av doing, 
eller så att säga den konkreta erfarenheten. Den sista fasen act kan delas in fem olika steg som 
hanterar ett generellt lärande ”med avseende på andra projekt än det som utvärderas”. (Antoni, 
2000 ur Albertsson & Guerrero 2005). 
 
1.  Abstraction and generalization. 
Det första steget är att analysera feedback från tidigare projekt för att se vad som kan vara värt att 
ta med till framtida projekt. Här måste företagen kunna skilja på vad som är den specifika 
erfarenheten som tillhör det specifika projektet och den generella erfarenheten som kan användas 
till framtida projekt.(Antoni, 2000 ur Albertsson & Guerrero 2005) 
 
2. Fixation of knowledge  
I detta andra steg måste organisationen kunna säkerställa att kunskap från steg ett verkligen är av 
mer generell karaktär. Det är även viktigt att de kan behålla kunskap i företaget eftersom det kan 
vara lång tid mellan projekten. (Antoni, 2000 ur Albertsson & Guerrero 2005) 
 
3. Additional knowledge 
Här kombineras steg ett och två för att sedan föras ihop med ny kunskap. Ny kunskap kan komma 
ifrån ett tidigare projekt men den kan även finnas utanför företaget. Inter project learning får 
därmed en explorativ karaktär. Detta hade lika gärna kunnat inträffa före fixation eller i steget 
dissemination som kommer att behandlas i nästa punkt. Antoni (2000 ur Albertsson & Guerrero 
2005) menar att fördelen med att lägga till ny kunskap i det skedet är att det blir lättare när de har 
bearbetat de andra två stegen istället för att enbart diskutera och inte formulera dem. Antoni (2000 
ur Albertsson & Guerrero 2005) tycker inte heller att det är en bra idé behandla det efter 
dissemination vilket därmed skulle kunna innebära onödigt extra arbete eftersom ytterligare 
spridning av information och ny kunskap skulle komma till efter att den ursprungliga 
informationen distribuerats ut i organisationen. (Antoni, 2000 ur Albertsson & Guerrero 2005) 
 
4. Dissemination of knowledge 
I det fjärde steget sker spridningen av erfarenheterna och lärdomarna inom organisationen. Det ska 
även spridas till dem som inte kommer att beröras av framtida projekt men som ändå kan dra nytta 
den kunskapen. (Antoni, 2000 ur Albertsson & Guerrero 2005) 
 
5. Application of knowledge.  
I det sista steget används kunskap från ett tidigare projekt i det nuvarande. Det svåra ligger i att 
kunna se likheterna mellan ett tidigare projekts erfarenheter och därmed minska osäkerheten och 
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begränsningarna för det aktuella projektets mål och krav. Som tidigare nämnts kan lärande genom 
codification ske inom den funktionella organisationen och processorganisationen. Inom 
personalization däremot sker lärandet istället genom medlemmar som befinner sig både i och 
utanför projektorganisationen. Lärandet mellan människor skrivs sällan ner och därmed sprids 
dessa steg i regel inte lika uttalat för personalization som för codification. Den information som 
därmed skapas kan exempelvis spridas till andra människor, det kan dock vara så att gruppen eller 
individen själv besitter den kunskap som skapats och därmed använda den inför kommande 
projekt.(Antoni, 2000 ur Albertsson & Guerrero 2005) 
 
3.9.4 Kunskapsläckage 
Kunskapsläckaget har enligt Sveiby och Risling (1986) att göra med erfarenhet som för 
organisationers del både kan vara positiv såsom av negativ karaktär. Det negativa med läckaget 
kan nämnas vara alltifrån små seminarier med deltagare från konkurrenter till företaget såsom till 
övertagande av det konkurrerande företagets personal och spionage. Kunskapsläckaget för även, 
enligt Sveiby och Risling (1986), med sig en del positiva egenskaper såsom att det alltid finns 
något nytt att lära sig i ett kunskapssamhälle. För en kunskapssökande och uppmärksam person 
kan det innebära att denne oftast kan finna den information som eftersöks. Det är tillsammans med 
dagens snabba utveckling som ligger till grund för detta inom de allra flesta områden. I 
kunskapssamhället sprids kunskapen först sedan läcker den snabbt. Frågan som därmed kan ställas 
är hur den kunskap som skapas sedan ska kunna skyddas för att förr eller senare inte bli allmän 
egendom. (Sveiby & Risling1986) 
 
Det ligger således i kunskapssamhällets natur att kunna dela med sig av sin kunskap. Om det 
sålunda innebär ett kliv nedåt i erfarenhetskurvan kan om det vill sig riktigt illa betyda att det ter 
sig till ett steg i riktning mot kunskapsföretagets förlorade konkurrensfördel. För att sedan kunna 
motverka detta läckage krävs det att det hela tiden utvecklas ny kunskap. Det skulle därmed kunna 
innebära att konkurrenterna gång på gång får börja om på nytt. Att organisationerna orienterar sin 
kunskap och utvecklar en strategi inom detta är väl värt mödan eftersom de annars kan komma att 
råka ut för negativa överraskningar. Det kan bland annat innebära att en välutvecklad position inte 
längre har något större värde, att en ny utvecklad teknologi gör organisationens egen kunskap 
värdelös och att andra kunskapsområden hinner ifatt. Att stå stilla i kunskapsutvecklingen kan 
även det sägas innebära en långsam död eftersom det ständigt sker en utveckling inom kunskap, 
den läcker, formas om och att människor ständigt bygger på denna. (Sveiby & Risling 1986)  
 
3.9.5 Kunskapsöverföring i nätverk 
I allt större utsträckning karaktäriseras projektorganisationer av att de bildar strategiska allianser 
och ingår partnerskap med andra projektbaserade organisationer. Anledningar till att organisationer 
ingår ett sådant partnerskap inkluderar bland annat risk management och economics of scale. Det 
första innebär bland annat att organisationerna kan dela på risken som finns i och med ett projekt 
såsom teknologiska eller finansiella sådana. Det andra innebär att varje organisation är kunniga 
inom olika områden men att de i projekten samarbetar och på så sätt drar nytta av varandra. 
(Sahlin-Andersson & Söderholm 2006) 
 
Att organisationer väljer att dela sin kunskap med andra beror på att de ser fördelar i att själva få ta 
del av andra organisationers kunskap såsom dess teknologiska expertis. Därtill ger 
partnerrelationer märkbara fördelar eftersom deltagarna delar på kostnader för projektet och på så 
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sätt får en kostnadsbesparing, de får förhoppningsvis också en ökad produktivitet och ett bättre 
beslutsfattande. Effekten samarbetet får på problemlösning, beslutsfattande och den förbättring 
som sker i att förstå tekniska problem presenteras som de mest värdefulla effekterna av att dela 
data. (Sahlin-Andersson & Söderholm 2006). Enligt Sahlin-Andersson & Söderholm (2006) finns 
det kopplingar mellan framgång och att partnerorganisationer delar med sig av sin kunskap: 
 
“The overall success of each organization can be improved dramatically by sharing information 

between them.” 
 

(sida 111) 
 
För att organisationer ska kunna dela med sig av sin information i denna typ av samarbete till 
övriga i projektet krävs det att deltagarna övervinner vissa hinder och därtill ser till vilka fördelar 
ett sådant för med sig. Hinder för att organisationer ska dela med sig av kunskap är av både 
teknologisk och organisatorisk karaktär. Där de organisatoriska hindren är svårare att komma över. 
Ett hinder för att kunna dela kunskap är bland annat att det är en stor variation på hur mycket 
prioritet deltagarna lägger på projektet. Ett annat är att det finns skillnader i hur organisationerna 
lyckas lösa tekniska problem och skillnader i nivån på deltagarnas medvetenhet och tekniska 
färdigheter. Dessutom förekommer en oförmåga att komma överens om: vilken tillgång 
organisationer ska ha till informationen, ledarskap, hur delning ska ske utav protokoll, utrustning 
och utbildning. (Sahlin-Andersson & Söderholm 2006) 
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4. Skildring av projektarbete i praktiken  
 detta fjärde kapitel som behandlar ämnet empiri kommer vi att presentera de resultat som 
kommit fram i samband med genomförandet av denna uppsats. De fallföretag som vår empiri 
grundar sig på är Sustainable Sweden Southeast AB dess medlemsföretag Vatten och 

Samhällsteknik AB, Puck och Tunga fordon. I början av kapitlet kommer vi att ge en bakgrund till 
fallföretagen för att sedan gå in på och se hur dessa organisationer arbetar med 
erfarenhetsåtervinning i projekt.     
 
4.1 Bakgrund fallföretag 
  

� Sustainable Sweden Southeast AB 
Sustainable Sweden Southeast AB SSSE består av olika branschföretag och är en relativt ung 
organisation. Det är ett delägt bolag och ägs av 20 företag och 10 kommuner. (För att underlätta 
läsningen har vi i fortsättningen valt att förkorta Sustainable Sweden Southeast AB till SSSE). De 
har även olika universitet, högskolor, offentliga verksamheter och näringsliv som 
samarbetspartners. SSSE är en regional organisation och dess syfte är att uppnå regional 
nettoexport inom miljöteknik genom effektiv samverkan inom det miljötekniska området. 
Företagets strävan är att både deras kunder och samarbetspartners ska vinna på samarbetet utifrån 
ett hållbart utvecklingsperspektiv. SSSEs kunder finns såväl i Baltikum, Kaliningrad och Polen, 
som i Kina och Sydostasien. Företaget arbetar fram en skräddarsydd lösning som består av både 
konsulttjänster och en färdig produkt utifrån kundernas behov av miljöteknik. (Kowalska & 
Torngren 2007)   
 
Bolagets affärsidé: 
 
“We assist our clients and investors to implement business solutions that support sustainability” 

 
(Informationsblad Sustainable Sweden Southeast AB, 2007) 

 
SSSEs tanke är att kunna hjälpa kunder och investerare världen över, som stödjer hållbarhet, att 
etablera affärsrelationer. De vill på så vis öppna dörrar mellan aktörer på marknaden; handel och 
industri, universitet och kommuner i avsikt att erbjuda ”one stop shopping” av regionens totala 
utbud av miljöteknik, skapa affärskoncept, överföra erfarenheter och kunskap, stödja 
affärsrelationer mellan svensk industri och internationella partners och stödja finansiella lösningar. 
(www.sustainable-sweden.se) -2 
 

� Vatten och Samhällsteknik AB 
Vatten och Samhällsteknik AB är ett företag som samlar ingenjörer och arkitekter vilka bedriver 
specialiserad teknisk konsultverksamhet. De är verksamma inom områdena markhushållning, 
samhällsplanering, vattenhushållning, avfallshantering och miljöskydd. De är ett av de företag som 
är delägare i Sustainable Southeast Sweden AB och de har därmed medverkat och arbetat i ett 
flertal av deras nätverksprojekt. (www.vosteknik.se) -3  
 
 
 

I 



Erfarenhetsåtervinning i nätverksprojekt 
 
 
 

 38 

� Puck-Polymerindustrins utvecklingscentrum                         
Puck ser som sin vision att vara det attraktivaste nätverket för plast- och komposittillverkande 
företag i Sverige. De vill även vara en ansedd och välkänd aktör inom plast- och kompositindustri i 
Europa. Organisationen består av ett 30-tal företag inom samma bransch och är en förhållandevis 
välutvecklad organisation. (www.puck.se) -4 
 

� Tunga fordon 
Tunga fordon är ett relativt ungt branschnätverk beläget i Södra Sverige med sitt säte i 
Kronobergslän. Det är ett kluster som samlar cirka 15 medlemsföretag och dessa medlemsföretag 
tillverkar arbetsfordon såsom tunga maskiner eller kan det vara underleverantörer till dessa 
industrier. Tunga fordon ser som sin uppgift att trygga kompetensförsörjningen, att försöka skapa 
samverkan, kunna skapa goda affärsmöjligheter och bidra till utveckling. De vill även tillsammans 
med sina samarbetspartners fokusera på: tillväxt, samarbete, kompetens, tillverkning och 
utveckling. Deras klusternätverk vill bidra till ett ökat samarbete mellan företagen samtidigt som 
de vill marknadsföra dessa. De ser även som sin att vision att stärka regionens företagsnätverk och 
öka samverkan mellan leverantörerna. Tunga fordon arbetar även effektivt med 
kompetensförsörjning och erfarenhetsutbyte för att på sikt skapa bättre förutsättningar för tillväxt. 
Företagen och Tunga fordon bygger den dagliga verksamheten utifrån dialoggrupper för 
erfarenhetsutbyte, gemensamma projekt och initiativ. Att arbeta utifrån dialoggrupper är baserat på 
behov och önskemål hos medlemsföretagen och detta arbete menar de kommer att utvecklas och 
fortsätta att bedrivas även i framtiden. (www.tungafordon.com)-5 
 
4.2 Företagsintervjuer 
Intervjuerna är upplagda i den ordningen att först presenteras Sustainable Sweden Southeast AB 
med svar från Bodil Anjar, Monika Kowalska och Synnöve Tallhage. Sedan följer svar från 
Christer Hedberg på Puck och till sist Karin Nilsson på Tunga fordon. Därefter kommer vi att 
presentera medlemsföretaget till SSSE, Vatten och Samhällsteknik AB där svaren kommer ifrån 
Lars Kylefors.    
 
4.2.1 Sustainable Sweden Southeast AB, Puck och Tunga fordon 
 

� Allmän beskrivning av hur uppföljning sker i projek t 
Bodil Anjar menar att uppföljning i projekt har olika grad av betydelse beroende på om de är 
planeringstunga eller om de kräver mycket problemlösning. Om det är ett planeringstungt projekt 
finns det många olika aktiviteter på vägen för att nå fram till målet. De databaserade 
planeringsverktygen passar bara de projekt som har många aktiviteter. Medan de som innehåller 
mer problemlösning har en mer vagt definierad uppgift och färre aktiviteter. I de fallen handlar det 
mer om projektledarens karisma för att kunna sätta igång gruppen. I SSSE innehåller projekten inte 
speciellt mycket problemlösning och de är inte heller extremt planeringstunga eftersom de arbetar 
med marknadsprojekt. Hon menar vidare att om unika problem ska lösas är det inte så stor mening 
att gå tillbaka till gamla projekt. När det däremot gäller planeringstunga projekt finns mycket 
kunskap att hämta från tidigare erfarenheter, exempelvis hur lång tid saker egentligen tar. Det 
gäller att veta vilket typ av projekt organisationen arbetar med för att underlätta för vilka 
datorverktyg som ska användas och hur mycket som är lämpligt att dokumentera.   
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Monika Kowalska menar att mängden av dokumentation beror på organisationens storlek.  
Eftersom de endast är tre stycken på SSSE anser de att de kan skära ner på dokumentation 
eftersom informationen förmedlas genom diskussioner mellan de anställda. Monika Kowalska och 
Synnöve Tallhage anser att om de varit en stor organisation hade det krävts mer konkreta mallar 
för projekten och dess uppföljning. Monika Kowalska poängterar även att eftersom projekten är 
luddiga, är det svårare att göra en konkret uppföljning. Vid uppföljning är det också svårt om alla 
ska vara med, det är helt enkelt en omöjlighet. Det är den som leder eller samordnar projektet som 
gör uppföljningen och analysen. När Bodil Anjar arbetade som Managing Director på SSSE skede 
inte uppföljningen systematiskt utan snarare lite ad hock. Uppföljning gjordes först och främst 
genom årsredovisningen. I den beskrevs allmänt vad som hade hänt under året det vill säga de 
genomförda projekten. 
 
I nätverksföretaget Pucks projekt sätts mål som i sin tur ska leda till ett mätbart resultat. När deras 
projekt riggas har projektets bakgrund, syfte och vilka resultat som ska uppnås beskrivits väldigt 
noggrant.    
 

� Vad utvärderas i projekten  
Enligt Bodil Anjar utvärderades först vilka företag och andra deltagare som var med i projektet och 
sedan utvärderades vad projektet gav i output för de olika aktörerna vilken var den viktigaste 
delen.  
 
När Puck går in i slutfasen där projektet följs upp, går de enligt Christer Hedberg tillbaka och ser 
vad som har skett historiskt och vad de har gjort under hela resans gång. Detta beskrivs sedan i 
slutrapporten såsom hur de anser att måluppfyllelsen är avklarad, vad de har levererat och om de 
har uppnått de ekonomiska målen inom ramen för den satta budgeten. Detta oavsett om det rör sig 
om ett, tre eller fyra års projekt försöker de vara noggranna vid arbetet med uppföljningen. 
 

� Mall för uppföljning 
Bodil Anjar menar att de inte hade någon färdig modell att använda för uppföljning utan de hade 
ett verksamhetssystem som visade hur projekten skulle ske vilken bland annat innehöll en 
dokumenthantering. Denna innebar att alla dokument hanterades systematiskt för att skydda 
företagens kunskap eftersom de satsat mycket tid och pengar.  Vidare inom SSSE menar Kowalska 
och Tallhage att de inte följer någon uppföljningsmall eftersom de anser att varje projekt är de 
arbetar med nu är av så pass unik karaktär och att de inte är så stora, varför en uppföljningsmall för 
dem inte känns relevant.  
 
För Pucks del har de ofta någon typ av medfinansiärer såsom kommuner, regionförbund eller EU. 
Dessa kräver enligt Hedberg väldigt noggranna redovisningar och de anser sig på så vis vara 
piskade av dess förhållnings- och redovisningssätt. Det innebär för Puck att de måste vara 
noggranna både vad gäller dokumentationen under resans gång såsom av slutrapporteter och 
delrapporter. 
 
Tunga fordon använder sig inte av någon mall för hur uppföljning ska utföras utan fokuserar mer 
på själva projektets genomförande och ser det som det viktigaste.  
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� Vem/vilka genomför uppföljningen 
Under Bodil Anjars tid på SSSE var det alltid hon som var både projektledare och den som skötte 
utvärderingarna. Hon menar att projekten i en nätverksorganisation finns på två plan. Först vad 
SSSE har för ambition med projektet och sedan vad varje företag har för ambition. Företagen gör 
därför en egen utvärdering för att se vad projektet har gett dem. Företagen får sedan bestämma om 
de vill ge SSSE den informationen som kommit ut av utvärderingen. Kowalska menar att alla de 
involverade företagen inte kan göra en gemensam utvärdering utan alla får ansvara för att göra sin 
egen.  
 
Puck genomför själva uppföljningen men får ibland hjälp av externa personer som är knutna till 
företaget på ett eller annat sätt. Exempel på detta kan vara när det gäller den ekonomiska 
granskningen där de tar hjälp av sina revisorer. Vid slutredovisningen går revisorerna framförallt 
in och ser hur det ekonomiska läget ser ut och vad pengarna har använts till men även för att se att 
resurserna används på rätt sätt. Christer Hedberg menar därefter att det både sker en 
verksamhetsgranskning och en ekonomisk granskning. Christer Hedberg berättar vidare att de 
andra företagen som varit involverade i projekten får ta del av slutredovisningen och kan ge 
synpunkter på den innan den släpps för godkännande. Företagen gör vad Christer Hedberg vet, inte 
någon egen utvärdering utan snarare en bedömning av hur projektet har drivits  
 
Den uppföljning som sker inom Tunga fordon säger Nilsson görs av dem på företaget. Hon tror 
inte att medlemsföretagen gör någon egen uppföljning, det är i alla fall inget som de har visat för 
Tunga fordon. Hon tror snarare att de hela tiden gör en utvärdering om de vill fortsätta vara med i 
nätverket Tunga fordon eller inte.  
 

� Vad ger en utvärdering 
Enligt Bodil Anjar gav utvärderingarna för SSSE en del intressanta kriterier för deras finansiärer 
och de fick fram vad företagen ville veta. Även vad projekten ledde till för de olika aktörerna som 
exempelvis kundkontakter och kunskap om marknader. 

 
Christer Hedberg på Puck anser att det är jätteviktigt med utvärderingar. Eftersom projekt har mål 
är det viktigt att hela tiden jobba mot dessa och försöka nå dem i så stor utsträckningen som 
möjligt för att nå tillfredställelse. Dessa tycker han sedan kan generera i ett avstamp för en 
fortsättning i och med att varje resultat och framgång tillsammans kan skapa en plattform som 
både är viktig för organisationen att stå på och omvärlden för att skapa trovärdighet för 
intressenterna. 
 
Karin Nilsson på Tunga Fordon menar snarare att de gör en aktionsplan mer än en utvärdering. 
Hon menar att företagen är nöjda med aktiviteterna på grund av att de är med och skapar dem 
själva. Nilsson berättar att även när ett nytt projekt ska genomföras går de tillbaka till gamla 
projekt för att se vad som gjordes då. Det har varit samma folk som har arbetat på Tunga fordon 
under en lång tid och menar att det finns mycket kunskap i deras huvuden och det är därifrån 
kunskapen plockas fram och inte från några dokument.  
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� Återanvändning av modeller   

Monika Kowalska på SSSE berättar att målet med sjukhusprojektet var att utveckla en modell ur 
vilken det skulle kunna gå att analysera den tekniska statusen på ett sjukhus. Tanken är sedan att 
denna modell ska kunna vara applicerbar på andra sjukhus och tekniskt komplicerade 
anläggningar.  
 
På Tunga Fordon används inga modeller igen förutom att de har samma form på alla möten 
dialoggrupper och seminarium.  

 
� Medveten uppföljning av kunskap  

I SSSE finns en medvetenheten om att det är viktigt att följa upp den kunskap som skapas av ett 
projekt menar Tallhage, dock finns inte alltid resurserna för det. SSSE finansieras med hjälp av 
projektmedel från olika håll och har därför ingen stadig basfinansiering. Detta har medfört att 
medarbetare kommit och gått och att endast VD: n har varit kontinuerlig därav ligger mycket av 
kunskapsuppföljningen på VD: n.  
 
Christer Heberg menar att Pucks ambition är att ha en medveten kunskapsuppföljning.  
 
I Tunga fordon sker ingen medveten uppföljning av just kunskap utan mer en uppföljning av 
kvalitén på processerna. Nilsson tycker att det är svårt att prata om detta i nuläget eftersom 
verksamheten inte fungerar som den borde göra.   
 

� Kunskap om genomförande av kunskapsuppföljning och överföring  
Kunskap om hur uppföljning sker fanns under Bodil Anjars tid men problemet låg i att hon var 
ensam på SSSE och att det därmed var svårt att hålla visionen av att följa upp projekten. Hon 
menar vidare att det krävdes disciplin för att få uppföljningen gjord trots att det kunde kännas lite 
överarbetat eftersom hon var ensam med det arbetet, men trots det insåg hon vikten av det. Anjar 
ville aven göra uppföljningen så intressant som möjligt för att väcka nyfikenhet hos 
nätverksföretagen och andra intressenter. På detta sätt kunde hon få igång en kommunikation som 
kunde leda till att intressanta frågor uppstod.  
 
Puck anser sig ha kunskap om hur uppföljning och överföring av kunskap ska ske.  
 
För att kunskap från ett projekt ska kunna föras vidare inom Tunga fordon skrivs dokument men 
Karin Nilsson menar att detta är inget företagen själva har gett som önskemål. Tunga fordon 
skickar därför inte ut den kunskap de fått utav projekten. Om medlemsföretag däremot vill ha 
informationen skickas den ut. Nilsson berättar att de inte skickar ut informationen på grund av att 
de inte är medlemsföretagens kärnverksamhet och de bara skulle bli irriterade av att få en massa 
information från dem hela tiden. Tunga fordon fungerar mera som en dokningsorganisation till 
företagen och de efterfrågar inte den informationen utan är mer intresserade av innehållet och inte 
processerna, det ska bara flyta. Hon menar vidare att när de har arbetat ett tag med Tunga fordon 
har de lärt sig att känna av vad företagen vill ha. Säger de att de vill ha en diskussion om 
ytbehandling menar de det och de får ut vad de vill ha av diskussionen på stört. De är bara 
intresserade av vad som händer där och då och inte av någon utvärdering av hur det kändes. Någon 
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skriver alltid anteckningar under projekten så att de vet vad som hände. Annars är det upp till 
deltagarnas intresse att styra processen själva när de är där.  
 

� Systematik kring kunskapsuppföljning och utbyte (återanvändning av dokument) 
Monika Kowalska och Synnöve Tallhage på SSSE vet inte om kunskapen går förlorad i och med 
att deltagare uteblir från möten och andra sammanträden. På projektmöten förs mötesanteckningar 
vilka sedan skickas vidare till dem som ej var närvarande, dock vet de inte om dessa blir lästa.   
 
Christer Hedberg på Puck berättar att de exempelvis skriver nyhetsbrev där de informerar kortfattat 
om verksamheten. De har också medlemsmöten där det kan bli frågestunder och diskussioner kring 
projekten. På så sätt kan alla enligt Hedberg som vill ta del av kunskapen göra det på 
medlemsmötena. De skriver även lägesrapporter i varje projekt en gång i kvartalet och den 
dokumentationen finns alltid kvar att tillgå i datorn och i pärmar och han menar att möjligheten 
finns för vem som helst egentligen att gå in och granska projekt eller läsa in sig på dem. Christer 
Hedberg berättar även att dokumenten kanske inte förstås av alla och detta är ett dilemma som 
Puck dras med hela tiden. Det är svårt att veta om dokumenten läses, hur mycket som ska 
informeras och på vilket sätt. Ofta informeras det för lite och det är något de brottas med hela 
tiden. 
 
Karin Nilsson berättar att det kan låta som att de vill slippa ifrån arbetsuppgifter men säger att 
företagen inte är intresserade av att det ska bli ett möte för kunskapsutbyte, eller svara på någon 
enkät och att sedan få reda på om mötet var si eller så. Verksamheten är inte systematiserad på 
grund av att ingen efterfrågar det. Efter projektens slut går de igenom ett antal uppfyllningskriterier 
eller mätbara indikatorer för själva klusterverksamheten för att exempelvis se hur många 
medlemmar som varit med och hur arbetet har gått i anknytning till Tunga fordon.  
 

� Går kunskap förlorad när endast en person genomför uppföljningen  
Bodil Anjar hävdar att det kan vara en fördel att det endast är projektledaren som arbetar med 
uppföljningen eftersom denne är medveten om spelreglerna. Hon har även aktivt arbetat med att se 
till att det intellektuella kapitalet bevaras efter hennes avgång från SSSE. 
 

� Återanvändning av kunskap  
Synnöve Tallhage är tveksam till att de mötesanteckningar som gjorts i projekt kan komma till 
användning i andra och hon tror knappast att de kommer gå tillbaka för att söka information i 
tidigare projekt eftersom de oftast är så pass unika till sin karaktär. Kowalska nämner precis som 
Anjar att det de har haft störst användning av från tidigare projekt är de kontakter som har skapats. 
Anjar menar vidare att i arbete med marknadsprojekt så är kund- och personkontakterna det 
värdefullaste att ta tillvara på. Ett problem som generellt kan uppstå anser Anjar är att de som 
arbetar i projekt inte vill veta vad som hände i tidigare liknande projekt utan att de istället vill ta 
nya hjulspår. 
 
Monika Kowalska nämner att det hon till största del har tagit med sig från tidigare projekt är hur 
samordningen ska ske men hon menar samtidigt att hon inte har gått tillbaka för att hämta kunskap 
från tidigare dokumenterade projekt. Tallhage tillägger däremot att de vid snarlika projekt ser det 
som en självklarhet att gå tillbaka och granska de nedskrivna dokument som finns tillgängliga. De 



Erfarenhetsåtervinning i nätverksprojekt 
 
 
 

 43 

menar sedan båda att det hade varit bra med en generell mall för hur kunskap ska kunna tillvaratas 
för att sedan kunna vara användbar igen. 
 
 
Karin Nilsson berättar att efter att företagen exempelvis varit med på ett möte bestämmer de när de 
ska ses nästa gång. Tills dess kan de fundera över vad de vill fråga de andra företagen om. Nilsson 
menar att om de hade kommit med en utvärdering i den processen hade det blivit så konstlat. 
Nyckelpersonerna i företagen skulle därmed få vara med och utvärdera alla de projekt de varit med 
i och de skulle inte kunna skilja på alla. Nilsson menar vidare att för mycket uppföljningen skulle 
vara dåligt för deras organisation och de skulle tycka att de bara fyller i en mängd med enkäter. 
Företagen är jätte intresserade av utveckling menar Nilsson men till slut är det ändå själva 
”aktionen” som är viktig och att de inte klär in det i för mycket processer. 
 
 

� Upprepande moment som kan användas i andra projekt  
Bodil Anjar berättar att det förekommer olika moment i projekten som går att använda igen. En sak 
hon lyfter fram som tidigare har nämnts är vilken roll kontakterna spelar och hur viktigt det är att 
bevara dessa. Själva projektprocessen är en annan del som det ska läggas stor vikt vid men som 
inte är lika lätt att ta på och därför uppfattas den som svårare att följa upp tillskillnad från 
kontakterna. Hon menar sedan att de ändå har kunnat göra det i en viss utsträckning. Hon ger som 
ett exempel på erfarenhetsåtervinning i ett soptippsprojekt i Kalingrad som de två och ett halvt år 
senare fått användning av i ett liknande projekt. De tidigare rapporterna användes som avstamp 
och inlästes inför det nya projektet. 
 
Puck anser sig ha lärt sig av att driva projekt och att det på så vis har blivit lättare från gång till 
gång. En av dessa saker anser Hedberg är att administrationen har blivit enklare för varje nytt 
projekt och att effektiviteten i att göra saker har ökat. Han menar sedan vidare att den grad av 
upprepning i projekt är en erfarenhet som tillvaratas. 
 
I Tunga fordons projektprocesser sker det ofta upprepande moment som skulle kunna användas i 
framtida projekt. Nilsson menar att seminarium eller dialoggrupper bara blir på ett sätt och att de 
har en form för hur dessa kan drivas på bästa sätt. 
 

� Att börja om på nytt eller ta kunskap från tidigare  projekt 
Bodil Anjar har inte själv märkt av att det finns motstånd till att gå tillbaka och ta tillvara på 
kunskapen. Detta eftersom de har arbetat mycket med marknadsprojekt vilka karaktäriseras utav 
att det finns mycket att hämta i form av kundrelationer. Hon har tidigare erfarenhet av att varje 
projekt ses som något nytt och nyskapande. Det kan bli en mental låsning vid att det ska göras 
något nytt i varje projekt. Detta tror hon är det generella problemet när det handlar om att återvinna 
erfarenheter. Hon tycker att varje projekt borde ha en första inlärningsfas där det tas ställning till 
äldre information, exempelvis det här har vi nytta utav, detta har vi inte nytta utav och anser att det 
ändå ska tas ställning till den informationen.  
 
Christer Hedberg på Puck menar att de har lagt tegelsten till tegelsten i olika projekt och att de nya 
projekten därmed ofta har en grund att stå på genom de äldre projekten. Han tilläger sedan att de 
bygger vidare med nya steg hela tiden och på så sätt vidare utvecklas de nya projekten. 
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Enligt Karin Nilsson vill företagen behålla strukturen för projekten och bara ändra dess innehåll. 
Hon anser att om deras projekt hade sträckt sig över en längre tid hade resultatet som skapats av 
projektet kunnat spridas till företagen i nätverket. Tunga fordons projekt är av kortare karaktär men 
inte mindre betydelsefulla för det.   

 
� Kunskapsöverföringen vid upprepande projekt  

Bodil Anjar anser att det är dumt att inte tillvarata på kunskap från tidigare projekt eftersom det 
gör att andra projekt kan drivas mer effektivt. Bodil Anjar brukar använda sig av en modell i 
arbetet med projekt därför att problemet med projekt är att de är av olika karaktär, en del är oerhört 
planeringstunga och en del innehåller väldigt mycket problemlösning. De planeringstunga är de 
projekt som ges flest fördelar att följas upp. Från planeringstunga projekt kan mycket kunskap 
hämtas från tidigare sådana projekt och för att exempelvis ta reda på hur lång tid saker egentligen 
tar. Det kan därmed motiveras hur användningen av datorverktygen ska se ut och hur mycket 
dokumentation som ska skrivas. Idealet anser Anjar är att både göra kunskapsöverföringen i form 
av dokument men att också kommunicera i form av möten så att båda metoderna används. 
Dokument har en förmåga att inte bli lästa, att det kommer till fel personer, någon person missas 
eller glöms dock ska bas informationen finnas så att alla kan hämta den. 
 
Christer Hedberg anser att ett bekymmer med dokument är att de kanske inte blir lästa eller inte 
förstås i sitt sammanhang, därför är det jätteviktigt att sammanföra skriftlig information och möten.   
 

� Hinder för kunskapsöverföring (kostnadsfråga, tidsbrist)  
Som projektledare menar Anjar på SSSE att det oftast inte finns tillräckliga resurser för att kunna 
göra den sista delen av projektet nämligen uppföljningen. Efter att resultatet har levererats finns 
det vanligen inga resurser kvar att tillgå och projektledaren hoppar till sitt nästa projekt. Hon 
menar att uppföljningen måste planeras in och avsättas resurser för. Dessutom krävs det 
självdisciplin så att det verkligen blir gjort. Lite kreativitet menar hon heller aldrig är fel och det 
krävs att medvetenheten finns redan från början om vad som ska hända på slutet. Hon säger att 
grundproblemet är att det inte planeras för det i projektstarten. Egentligen ska det börja planeras 
för projektet bakifrån och för att det redan från starten ska finnas en vision om hur projektet ska 
avslutas. Tillika menar Kowalska och Tallhage att det har med tid och resurser att göra att det inte 
görs någon riktig uppföljning när de arbetar med mindre projekt. Tallhage nämner även att när hon 
började diskuterade hon mycket med Anjar för att få del av hennes kunskap och hon menar därmed 
att hon fick ett bra muntligt utbyte och tog på så vis tillvara på en del av Anjars kunskap. 
 
Christer Hedberg menar att det är en kombination av tidsbrist och kostnader att inte göra 
uppföljning. Han menar att om det ska satsas på kunskapsuppföljning måste det avsättas mer tid 
och pengar för att få mer tid till att träffa medlemsföretagen. Dock tillägger han att det möjligen 
vore det en bra investering för att stärka företagens delaktighet i organisationens verksamhet och få 
de att bli positivare och betala de serviceavgifter som medlemmarna gör varje år. 
 
Karin Nilsson menar att det inte finns något hinder för kunskapsöverföring. Hon anser att det är 
Tunga fordons ansvar att driva processerna på bästa sätt, inte medlemsföretagen. Hon tänka sig att 
det är tiden som kan vara ett hinder i så fall och menar att det alltid kan behövas mer tid för att 
kunna göra saker på ett bättre sätt.  
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� Kunskapsutbyte mellan företagen  
Bodil Anjar nämner att SSSE har varit väldigt generösa med att dela med sig av kunskap till 
nätverksföretagen, men att det har funnits tillfällen när det har sagts att viss information endast 
gäller exempelvis tre företag. Detta eftersom det är de som har satsat pengar och framförallt 
resurser på att jobba i exempelvis Polen och kunskapen som uppstår i projektet klassas därmed 
som projektinternt. Vidare nämner hon att kunskap på detta får ett värde. Anjar anser att det kan 
vara av konkurrensskäl att hålla lite på kunskapen och hon tillägger att det visar att kunskap har ett 
värde och det även kan ses som en fördel att inte dela med sig utav den. Hon påpekar därför att det 
är viktigt att dokumentdelningen sker på ett bra sätt särskilt i denna typ av nätverksorganisation där 
många olika aktörer ingår. Kunskapen tycker hon även synliggörs när det börjar diskuteras kring 
vad som får lämnas ut och vad som inte får lämnas ut.  
 
Monika Kowalska nämner att tanken med nätverksorganisationen inte är att de ska konkurrera med 
varandra utan att de ska samarbeta och exportera tillsammans. Hon påvisar sedan att företagen 
själva har valt att vara med för att de ser en styrka i att ingå i SSSE. Företagen menar hon även är 
av så olikartad karaktär att det vanligen inte förekommer några hinder för kunskapsöverföring. 
 
Christer Hedberg menar att det säkert finns kunskap hos medlemsföretagen som är konkurrenter 
där de gärna kanske inte lyfter fram den så att det blir tydligt för alla inblandade. Dock tillägger 
han att samtidigt finns det gemensamma frågeställningar och problem i företagen som de faktiskt 
tillsammans kan försöka lösa. Han menar vidare att det snarare gäller att identifiera möjligheterna 
än att se problemen, och de får ses till vad som går att prata om och det som är gemensamt.  
 
Medlemsföretagen i Tunga fordon har lärt känna varandra mycket bra och utbyter lätt information 
genom att ringa varandra och Nilsson menar att detta är ett resultat av nätverket. Nilsson berättar 
även att när medlemsföretagen träffas vet de alltid vilka som är där och att det alltid står dem fritt 
att säga valda delar av deras kunskap. Tunga fordon kan heller inte styra hur mycket företagen ska 
berätta och de vet heller inte vad företagen inte säger till de andra under projekten. Om ett företag 
är världsledande anser Nilsson det är självklart att de håller på sin kunskap. 
 

� Utbyte av kunskap mellan parallella projekt 
Bodil Anjar berättar att det ofta var så att företagen var väldigt nyfikna på vad de andra gjorde 
inom andra projekt. Hon nämner även att när informationen sedan gick ut till nätverket med 
årsredovisningar och månadsrapporter där läget beskrevs i olika spektra och därefter kom 
deltagarna ofta tillbaka vid projektmöten och ville veta mer om vad de andra gjorde i andra 
projekt. Tallhage beskriver att utbytet av kunskap mellan parallella projekt skedde mer spontant 
och inte systematiskt utan att det fördes mer diskussioner kring deras erfarenheter.  
 
Christer Hedberg menar att utbytet av kunskap generellt sker genom möten där människor med 
olika nyckelpositioner träffas och på så vis kan komma att påverka varandra. Eftersom många 
projekt är parallella inom Puck sker en integration som i sin tur får effekter av ett utbyte. Det kan 
också vara så att projekten många gånger förstärker varandra vilket kan leda att hela arbetet 
förstärks totalt sätt menar Hedberg. 
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Eftersom de projekt som genomförs i Tunga fordon endast involverar en handfull med personer 
blir kunskapsutbytet en naturlig del och kunskapen finns därför organisatoriskt.   

� Benchmarking  
Bodil Anjar hade en tanke när hon började på SSSE att ta med en någon projektmodell från hennes 
tidigare arbete på Ericsson men det blev aldrig av. SSSE arbetade istället med ett 
verksamhetssystem för hur de skulle arbeta med projekt vilket bland annat innebar en 
dokumenthantering vilken är mycket viktigt för nätverksföretag. Dokumenten fick olika 
klassificeringar, till exempel kunde en klassificering innebära att detta dokument tillhör endast 
SSSE. Ett annat kunde tillhöra de företag som finns med i ett projekt. Dokumenthanteringen var en 
trygghet för företagen eftersom de visste vilka som fick del av informationen. 
Enligt Tallhage tittar de inte på hur andra företag arbetar eftersom det inte finns tid till det. 
Kowalska säger att de inte fokuserar på det utan det skulle i så fall vara om någon delägare har 
någon bra mall, till exempel om de gjort något liknande innan.  
 
Christer Hedberg nämner att Puck har haft några erfarenhetsutbyten med andra nätverk där de har 
träffats i nätverken och diskuterat gemensamma frågeställningar och problem. De har bland annat 
haft ett utbyte med Sustainable Sweden Southeast AB och ett nätverk i USA. Han menar därtill att 
utbyten är värdefulla eftersom när arbetet sker i en viss värld tror organisationen att den är unik 
och att det bara är en själv som har den här typen av problem, det är därför väldigt intressant att 
träffa andra nätverk och utbyta erfarenheter och relationer.  
 
På Tunga fordon har de tittat på andra liknande nätverksföretag för att få kunskap om hur de 
arbetar med uppföljning. De har bland annat tittat på nätverket Aluminiumriket.  
 

� Kunskapsuppföljning i nätverk 
Enligt Bodil Anjar är det mycket svårare att följa upp ett projekt som genomförts i ett nätverk 
eftersom det inte sker med en rak orderväg och hon menar att hon som projektledare har fått jobba 
med lite list och lirkande. Hade det varit i ett företag hade hon haft pondus på ett annat sätt, i SSSE 
har det varit hon som spindeln i nätet som har fått dra lasset. Hon berättar vidare att om det skulle 
bli något gjort, var det hon som fick göra det för hon kunde inte be någon annan utan det var hon 
som fick göra allt jobbet själv. 
 
Synnöve Tallhage menar att det inte finns några problem med arbetet med att följa upp i nätverk 
utan att det snarare är en fördel. Problemet ligger enligt henne i så fall i att det inte funnits någon 
baspersonal under längre tid. Hon menar att viljan och medvetenheten finns men att tids- och 
kostnadsresurser inte finns att tillgå.  
 
Kunskapsuppföljning i nätverk tror Hedberg kan vara problematiskt eftersom människor är väldigt 
olika och företagen som är med i deras organisation också är väldigt olika och av olika storlek. 
Vem kontaktpersonen inom företaget är tror han även spelar roll eftersom det kan innebära att de 
inte når ut och kan genomsyra alla medlemsföretagens organisationer med kunskap om projekten 
vilket därmed kan innebära problem. 
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Nätverk av företag anser Karin Nilsson gör det svårare för Tunga fordon att samla in kunskap 
vilket beror på att de inte kan begära att företagen ska ge dem information. Företagen är inte deras 
medarbetare och de kan därför inte ha den kontrollen på dem. 
 
 

� Det fysiska avståndets påverkan på kommunikationen  
Bodil Anjar menar att det fysiska avståndet inte spelar en större roll när det gäller hur företagen 
kommunicerar med varandra utan snarare att det har att göra med att det är olika företag och att de 
i sin tur ställer speciella krav. 
 
Christer Hedberg anser däremot att det fysiska avståndet gör det påtagligt i den bemärkelse att de 
inte kan träffa de människorna som befinner på längre avstånd till skillnad från dem som finns på 
nära håll. Han menar vidare att detta medför att de företag som ingår i Puck och som befinner sig 
längre ifrån deras centrum har svårare att uppleva fördelarna med att vara med i ett nätverk.  
Därför tycker han att fysiska möten är viktiga eftersom personen i fråga får uppleva en delaktighet 
och får en möjlighet att få svar på sina frågor och funderingar. Kan företagen sedan inte delta på 
dessa möten ser de att de inte får ut någon nytta utav nätverket. Han tillägger sedan att för de 
företag som sedan inte ser ”Puck nytt” och de e-mail som skickas ut och därmed inte kan föra en 
aktiv dialog blir det geografiska avståndet ett uppenbart problem.  
 
Tunga fordon har medlemmar på långa avstånd men Nilsson anser att det inte har påverkat 
kommunikationen eftersom de kommer på möten och kommunicerar via e-mail och telefon. 
 

� Vad händer med kunskapen när en nyckelperson lämnar organisationen 
När Bodil Anjar slutade på SSSE delade hon med sig av sin kunskap till Ann- Christin Bayard 
genom den dokumentation hon hade gjort vilket underlättades genom att hon följde ett 
verksamhetssystem så att dokumentationen kunde hittas på ett lätt sätt. Hon menar att det finns 
processer som är beskrivna över hur de har jobbat och även om det går att ändra på i ett 
verksamhetssystem så finns det hon jobbade efter beskrivet. Framförallt innebär ett sådant 
verksamhetssystem att det fanns en vettig dokumentstruktur så att det går att gå tillbaka och se 
efter exempelvis vad de gjorde i Kaliningrad 2004. Det finns också ett projektnummer för allting 
och det finns en spårbarhet bakåt. Samtidigt menar hon att det inte går att föra över fem års 
kunskap men att det går att föra över hur hon har jobbat vad det gäller struktur och processer. När 
det sedan blir aktuellt ska förhoppningsvis Bayard kunna nysta bakåt och se hur de tidigare har 
gjort. Att hålla väldigt god dokumentordning är viktigt enligt Anjar och hon menar att hon har 
jobbat med ordentliga mappar och numrering för spårbarhetens skull. Vidare menar hon att hon 
tror att den dokumentation hon gjort ska vara tillräcklig för att Bayard och de andra ska kunna få 
del av hennes kunskap och att det inte är allt för mycket som gått förlorat. Anjar menar att kunskap 
måste förnyas. 
 

…”jag tror samtidigt att kunskap är färskvara, jag tror inte att man ska tro att det är så 
fantastiskt”. 

(Bodil Anjar 071210) 
 

Hon menar att det finns ett antal viktiga dokument och en massa kunskap hos företagen som har 
varit med på resans gång. 
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Christer Hedberg poängterar att de i Puck är väldigt få i sin organisation och som driver projekten. 
Han tillägger att det kan vara en negativ aspekt eftersom de i sin tur blir väldigt beroende av 
nyckelpersonerna i organisationen och tillägger att det inte är så ovanligt i små organisationer och 
företag. Han menar vidare att mycket kunskap därmed kan gå förlorad om någon av 
nyckelpersonerna av någon anledning skulle lämna företaget. Detta anser han inte vara så ovanligt 
eftersom det i mindre organisationer ofta inte finns ett överdåd av ekonomiska resurser och att de 
inte har folk anställda bara för back up: s skull. För att i Puck kunna ta tillvara på kunskapen som 
skapas i och med arbetet med projekten, har de gjort så att Pucks styrelse känner till vad som 
händer i projekten. Därmed finns en möjlighet att om en nyckelperson faller ifrån, kan kanske en 
styrelsemedlem istället gå in och driva projektet vidare. 
 
4.2.2 Vatten och Samhällsteknik AB  
 

� Allmänt hur ett projekt i SSSE ser ut 
Lars Kylefors berättar att i SSSEs projekt ligger Vatten och Samhällsteknik AB ofta först i kedjan 
och gör de strategiska utredningarna där de arbetar med hur saker ska göras för att utveckla ett 
hållbart samhälle. Gila är ett annat företag i nätverket som arbetar med att ”stoppa in” styr- och 
regleranläggningar för energieffektivisering och ligger sist i kedjan. Där emellan finns de som ritar 
byggnader och de som bygger den stora delen utav ett byggnadskomplex. Där är ett antal olika steg 
i projekten och Vatten och Samhällstekniks synpunkter, kunskaper och erfarenheter från ett projekt 
kommer från det perspektivet de har, att ligga först i kedjan.  
 

� Beskrivning av hur uppföljningen och erfarenhetsåtervinningen sker när Vatten och 
Samhällsteknik AB varit med i ett projekt i SSSE 

En aspekt Kylefors tar upp vilket kommer beskrivas senare, är hur de inom sitt företag följer upp 
projekten, hur de nyttjar kunskapen internt i företaget och möjligtvis använder det till kommande 
projekt. En annan är hur de följer upp kunskap i nätverket vilket är mer komplicerat. Han menar att 
det finns svårigheter i hur han ska överföra sina erfarenheter till en kollega i ett annat företag, som 
kanske inte är i samma bransch. Därtill hör att SSSE är annorlunda som nätverk eftersom det inte 
är ett branschnätverk. Detta innebär att det ingår ganska olika företag istället för som i ett 
branschnätverk som skulle kunna bestå av antal företag som endast tillverkar trämöbler. En 
svårighet enligt Kylefors är därför hur han som teknisk konsult ska kunna överföra sina 
erfarenheter till exempelvis Läckeby Water som bygger reningsverk. Det är dessutom väldigt olika 
hur projekten ser ut och var de hör hemma någonstans. Ett exempel på där Kylefors kan dela med 
sig av sina kunskaper och erfarenheter är när han har fått kontakter som kan vara till nytta för de 
andra företagen. Eftersom de oftast är först i kedjan kan han rekommendera exempelvis Gila att 
börja jobba mot en viss kundkontakt, vilket kan ge dem försprång. Ett annat exempel han tar upp 
är att företagen kan lära sig av något annat företags kulturella erfarenheter de fått när de har träffat 
kunder. Han menar att om han har varit och träffat en kontakt i exempelvis Ryssland, kan han 
överföra sina erfarenheter om hur det var att vara där och vad de ska tänka när det gäller 
exempelvis hur de ska bete sig till de andra medlemsföretagen i SSSE och vice versa.  
 
Kylefors berättar att de från början i SSSE hade medlemsmöten som en del av uppföljningen men 
att det inte var särskilt många som kom på dessa eftersom de ansåg att det tog en massa tid och att 
de inte fick ut tillräckligt i förhållande till den tid som lades ner. När de nya affärssystemen kom 
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menar han att han kände att det alltid gav honom nytta utav att gå på mötena. Han menar även att 
det blev lättare att få tag på information i systemen. 
 

� Rapportering 
Kylefors menar att de alltid arkiverar projekten antingen i form av ett pappersarkiv eller i form av 
ett arkiv i serven. Alla deras projekt finns redovisade i någon typ av rapport. 
 

� Egen uppföljning efter projektet 
Kylefors menar att de alltid följer upp projekten och förklarar att de har en referensdatabas där de 
redan från början när de får ett uppdrag registrerar det. De lägger sedan till information i databasen 
efter att de har fullföljt uppdraget, det vill säga när projektet är genomfört. Uppföljningen är 
dessutom en del av deras 14001- system som innebär att varje projekt som genomförs utvärderas i 
starten och efteråt. Detta görs i förhållande till riksdagens sexton miljökvalitetsmål och ett antal 
lagstiftningspunkter som de arbetar efter. Till den informationen de får ut därigenom lägger de 
renodlad teknisk erfarenhet i en databas där allting sparas för framtida bruk.  
 

� Mall för uppföljning 
Enligt Kylefors finns det en mall eller rättare sagt ett antal checklistor de går efter vid 
uppföljningen. Dessa checklistor fylls i efter projektet och de ger inte bara svar som sedan lagras 
och som de får leta efter utan de tar ut resultatet i form utav bildspråk och i form utav 
miljöinformation. 
 

� Vem/vilka genomför uppföljningen 
Kylefors berättar att uppföljningen genomförs utav två personer. I företaget finns fem personer 
som har behörighet att vara ansvariga konsulter och resten är handläggare. Den ansvariga 
konsulten för projektet och minst en handläggare svarar för att gå igenom projektet, bedöma det 
innan och gå igenom det efteråt. Projektdokumenten läggs också till i den gemensamma databasen 
där alla kan ta del av den.  
 

� Vad Vatten och Samhällsteknik AB får ut av uppföljningen 
För Vatten och Samhällsteknik AB är uppföljningen en viktig del av arbetet, bland annat eftersom 
ett utav deras viktigaste säljargument är deras erfarenheter. Kylefors berättar att de väldigt ofta när 
de lämnar anbud just använder sig av sina utvärderingar genom att de kan visa upp erfarenheter 
ifrån liknande projekt. Han menar att: 
 

”…databasen är livsavgörande för vår trovärdighet som konsulter…” 
 

(Lars Kylefors 071218) 
 

Detta gäller när de jobbar mot alla möjliga olika kunder både nationellt och internationellt.  
 
Eftersom de är miljökonsulter menar Kylefors att det viktigaste uppföljningsinstrumentet är de 
checklistor där de utifrån en skala kan avläsa resultat för projekten. Där kan de se vilket projekt 
och hur mycket det har förbättrat miljösituationen. När de arbetar med ett projekt som förbättrar 
miljöresultatet globalt sätt får de poäng.  
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� Återanvändning av kunskap i andra projekt 
Kylefors hävdar att kunskap som samlas in och lagras är mycket viktig och ofta användbar igen. 
Han vill ändå tillägga att han tycker att personliga samtal inom företaget för att få reda på 
information är viktigare än vad som kan hittas i en databas. Han tycker att det är bättre att fråga 
personen som har varit med i ett tidigare projekt om hur det gick och vad de kom fram till för att 
inte uppfinna hjulet själv. Den typen av samtal inom husets väggar anser han vara viktigare än det 
som finns i arkiv och databaser och han menar att organisationen inte bör ha en övertro på 
systemen som sådant och därmed tappa bort de mänskliga mötena. 
 

� Återanvändning av modeller 
Kylefors säger att det finns modeller som tagits fram i tidigare projekt som går att använda igen. 
Han menar, när det gäller tekniskt innehåll, att det egentligen är det de tjänar pengar på, att 
använda stommar från ett projekt till ett annat så att de inte måste börja från noll varje gång.  De 
tidigare erfarenheterna är vad de för in som ett slags baskunnande i det nya projektet. Han menar 
vidare att om de skulle börja om från början skulle det kosta uppdragsgivaren mycket mer pengar 
och det kanske inte kunden skulle vara beredd att betala.  
 

� Om någon av nyckelpersonerna slutar, vad händer med kunskapen 
Om någon person som besitter mycket kunskap skulle försvinna från företaget skulle en del 
kunskap försvinna, men Kylefors ser i det fallet referensdatabaserna som ett trygghetssystem. Han 
menar dessutom att det finns fem ansvariga konsulter som ska veta var specialkunskaperna sitter. 
Skulle han och de fyra övriga av dessa hastigt försvinna tror han ändå att de andra vet en hel del 
eftersom de inte är några nybörjare. Han menar att systemet med att samla information i databaser 
används i så pass stor utsträckning, mycket för att underlätta om någon person skulle lämna 
företaget. Samtidigt tillägger han att det omöjligt går att överföra allt eftersom det är mycket som 
endast ligger lagrat i var och ens huvud.  
 

� Kunskapsöverföring till de andra nätverksföretagen 
Det finns ingen systematisk kunskapsöverföring mellan medlemsföretagen i nätverket enligt 
Kylefors. Han hävdar att det inte finns något inom SSSE som går ut på att företagen systematiskt 
ska dela kunskap med varandra. Det som är nytt i SSSE och som ofta leder till ett visst 
kunskapsutbyte är de olika affärssystemen som exempelvis Sustainable Hospital. Det finns sex 
eller sju sådana affärssystem där företrädare för just de företagen träffas och diskuterar projekt och 
erfarenheter. Därigenom sprids successivt erfarenheter och företagarna delar med sig av sin 
kompetens genom att de pratar med varandra, men det finns inget systematiserat.  
 

� Kunskap som konkurrensfördel 
Kylefors menar att det säkert finns företag som håller på kunskap gentemot de övriga företagen 
eftersom de ser det som en konkurrensfördel. Samtidigt säger han att det är ett utav de problem 
som påtagligt har försvunnit successivt. Han menar att det finns en ökad respekt och förståelse för 
att det som är bra för de andra i nätverket är bra för honom. Han tillägger att det faller sig ganska 
naturligt att företagen håller på en del information och anser att företagare ska ha rätten att 
prioritera sig själva trots att de arbetar i nätverk.  
 

”Om jag kan göra affär här så gör jag affär” 
(Lars Kylefors 071218) 
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Därmed ska inte sägas att han inte vill dela med sig av framgången utan talar om att han gärna 
bjuder de andra företagen på kringkromet, sina erfarenheter och de relationer han skapat med 
kunder. Det är enligt Kylefors en lite annorlunda situation om det ingår två företag som är 
identiska. Han berättar att det i nätverksbolaget finns kollegor som på hemmamarknaden är 
konkurrenter men som internationellt jobbar tillsammans. Det ska sådana företag klara av enligt 
honom om de ska kunna vara med i nätverket men det är ändå en svårighet att klara av att vara 
konkurrent och kollega samtidigt.  
 

� Hinder för kunskapsöverföring 
Kylefors ser främst tidsbrist som ett hinder för att överföra kunskap. Han menar att var och en är så 
uppslukade av sin egen verksamhet och fokuserade på att göra något bra av det vilket ofta leder till 
att de skjuter det andra ifrån sig, men tillägger att det är olika från person till person. Han påpekar 
även att det finns andra nätverk som har en administrativ stab på tio människor medan de endast 
har en person.  
 

� Hur de tar tillvara på kunskap från tidigare projek t 
Kylefors anser absolut att de har kunnat gå tillbaka och hämta kunskap från de tidigare projekten 
och menar att det är en avgörande faktor för deras del. Han säger att det är till stor hjälp att de kan 
gå in i databasen och söka på det de vill ta reda på och på så sätt hitta tidigare projekt som kan vara 
till hjälp. Det går dock inte lagra alla tekniska erfarenheter utan han menar att de kollar vem som 
genomfört projektet och pratar med de personerna om deras erfarenheter och vad de har lärt sig. 
Han menar att de alltid först måste gå tillbaka till innehållet i det tidigare projektet för att lära sig 
någonting av det.  
 

� Upprepande moment i projekten 
För deras del är det ofta eller alltid olika moment som upprepar sig i olika projekt. Det kan vara 
juridiska processmönster som kommer igen eller olika strukturer, exempelvis har en vattentäkt i 
Borgholm samma totalkomponenter i sig som en vattentäkt i Värnamo trots att de är helt 
individuella. Ett annat exempel är deras rapporter där rubrikerna är återkommande och 
delmomenten som ska jobbas igenom är desamma. Dessa återkommande moment och erfarenheter 
från dessa är viktigt att kunna fånga upp. Exempelvis om de tidigare har gjort en provpumpning 
och ska göra det igen kan frågorna när de går tillbaka och letar information vara: Hur gjorde vi 
förra gången? Hur valde vi material där? Dessa frågor kan de sedan ha som utgångspunkt till den 
nya uppdragsgivaren. 
 

� Kunskapsöverföring mer problematiskt i nätverk 
Kylefors medger att kunskapsuppföljningen blir mer problematisk eftersom de arbetar i ett nätverk. 
Detta speciellt eftersom det i den typen av nätverk som SSSE är finns det stora skillnader. Han 
menar det finns kompetens hos de olika företagen men att de behöver lära sig mer var den 
kompetensen finns som de behöver, det viktiga är enligt honom att veta var han kan hämta den.  
 

� Hur det fysiska avståndet påverkar kommunikationen mellan företagen 
Kylefors tycker inte att kommunikationen mellan företagen påverkas av den fysiska distansen. Han 
anser att telefonen och möjligheten att ha kontakt över Internet gör att kommunikationen och 
kunskapsutbytet mellan företagen fungerar lika bra som om de hade befunnit sig fysiskt nära. 
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Dessutom menar han att kommunikationen mellan företagen fungerar vare sig han har kontakt med 
ett företag i Kina eller i Kalmar. Med närmare eftertanke tillägger han att kommunikationen nog 
skulle underlättas om företagen befann sig på ett så kallat campusområde där de kunde gå över till 
varandra och diskutera över en kopp kaffe. 
 

� Kunskapsutbyte mellan parallella projekt 
När det pågår parallella projekt där det ingår samma personer, menar Kylefors att det blir ett 
naturligt utbyte av kunskap där emellan. Han tar upp de olika affärssystemen som exempel och 
förklarar att dessa inte innehåller fler företag än att allt som pågår fiskas upp och sprids. Det är 
svårare om det är olika personer inblandade från en mängd olika företag. En utav Ann-Christin 
Bayards (Mangaging director på SSSE) viktigaste uppgifter är därför att förmedla relationer, 
kunskaper och se till att de inte stannar någonstans utan att de sugs upp utav kärnan och sprids ut. 
Detta utan att dränka företagen i information, därför att, menar Kylefors, om det är något som 
företagare ogillar så är det för mycket information för då blir ingenting läst.  
 

� Jämförelse med andra liknande företag hur de gör kunskapsuppföljning 
Kylefors menar att det inte tittar på något annat företag hur de genomför sina uppföljningar och att 
de inte vet hur deras kolleger i nätverket eller konkurrenter mer precis har sina uppföljningssystem. 
Han menar att många av dem som arbetar i företaget tidigare har jobbat i andra företag och vet 
därmed hur de jobbade på den tiden, men att sådant antagligen har ändrats. Kylefors berättar att de 
på olika sätt får tag i rapporter som deras kolleger i nätverken och konkurrenter har gjort men att 
det inte är lätt att få ut mycket utav det. Detta eftersom det är den som har gjort dokumentet som 
har erfarenheten och vet: Varför står det just såhär? Han menar att även om han kan se siffrorna 
vet han inte varför de valde den inriktningen.   
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5. Analys 
 

et följande kapitel kommer att presentera en analys av de teoretiska och empiriska 
delarna som återfinns i tidigare kapitel. Analysen kommer vidare sedan att kopplas 
samman med teorin. Detta kommer således att generera i våra egna tolkningar som 

sedermera kommer att ligga till grund för en diskussion och slutsats som kommer att presenteras i 
nästa kapitel. 
 
5.1 Sammanfattande matris 
För att göra analysen mer lättöverskådligt för läsaren har vi valt att presentera en matris där vi 
belyser viktiga delar av empirin. Vi har även valt att dela in frågeställningarna i analysen i två 
delar nämligen Projekt följs upp och På vilket sätt hanteras kunskap. 
 

D 

Frågeställning 
 

Sustainable Sweden 
Southeast AB 

 

Vatten & 
Samhällsteknik AB 

 

Puck 
 

Tunga Fordon 
 

Projektet följs upp 
Följs projekten upp? 
 

Ja Ja Ja Nej, gör en 
aktionsplan 

Systematiskt? 
 

Nej Ja Ja Nej 

Vad ger utvärderingen? 
 

Den är ett kriterium för 
våra finansiärer, den 
anger vad projektet 
gav företagen och hur 
många som deltagit. 
 

Använder utvärdering 
för att visa upp 
erfarenheter som sedan 
används som 
säljargument. 
 

Ser om målen uppfyllts, 
skapar en plattform för 
org. och omvärlden, för 
att ge trovärdighet. 
 

 

Vad följs upp? 
 

Hur många som 
deltagit och vad 
projektet gav i output 
 
 

 Vad som har gjorts 
under projektets gång, 
måluppfyllelse, vad som 
är levererat 

 

På vilket sätt hanteras 
kunskap 
Skrivs rapporter, 
dokumenteras det på annat 
sätt? 
 

Skriver rapporter men 
diskuterar mycket 
p.g.a. att de är en liten 
organisation.  

Skriver rapporter och 
dokumenterar som 
samlas i deras arkiv.  

Dokumenterar allting, 
skriver lägesrapporter, 
nyhetsbrev, 
kvartalsrapporter o.s.v. 

Dokumenterar, men 
ej så mycket. 

Används 
projektdokumenten i 
kommande projekt? 
 

Tallhage: nej p.g.a att 
projekten oftast är så 
unika. Anjar: ja, men 
den viktigaste 
erfarenheten är 
kundkontakterna. Det 
beror även på vilken 
typ av projekt det är. 

Vi går tillbaks till 
arkiven för att titta på 
liknande projekt men 
samtal med personen 
som genomfört 
projektet är viktigare. 

Ja, vi bygger tegelsten 
på tegelsten 

Går ej tillbaka och 
tittar på dokument. 

Mall för uppföljning? 
 

Anjar: Ingen färdig 
mall, har ett 
verksamhetssystem 
som visar hur 

Det finns checklistor vi 
går efter. 

Vi följer förhållnings- 
och redovisningssätt 
från medfinansiärer 
 

Nej, vi fokuserar på 
projektets 
genomförande 
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5.1.1 Analys  
Utifrån matrisen ovan har vi valt ut en del viktiga delar bestående av empiri som vi 
kommer att diskutera och väga samman med vår teori. 
 

� Projektet följs upp 
Att följa upp projekt är av stor vikt för att se hur målen har kunnat uppfyllas. Målen kan bestå av 
att hålla en viss kvalité på resultatet, att hålla sig inom budget och gällande tidsram. (Wisén & 
Lindblom 2004). Flertalet av de företag som intervjuas uppger att de gör en uppföljning av sina 
projekt eftersom de anser att det lönar sig på ett eller annat vis. För Puck är den största anledningen 

projekten ska ske  
Kowalska: Nej, varje 
projekt är unikt 

Vem följer upp? 
 

Projektledaren 
 

Den genomförs av två 
personer, en 
handläggare och den 
ansvariga konsulten 
för projektet. 

Puck och ibland externa 
personer t.ex. vid den 
ekonomiska 
granskningen 
 

 

Sker medveten 
uppföljning av kunskap? 
 

Ja, det finns en 
medvetenhet om att det 
är viktigt, dock finns 
inte alltid resurser 

Ja Ambitionen är att ha en 
medveten 
kunskapsuppföljning  

Nej, utan vi har en 
uppföljning av 
kvalitén på 
processen. 

Systematik kring 
kunskapsuppföljningen 
(dokumentering, 
datasystem)? 

Dokumentation men 
vet ej vilka som tar del 
av detta.  

Vi har pappersarkiv 
och dataarkiv där alla 
projektdokument 
lagras.  

Dokumentation, 
nyhetsbrev, 
medlemsmöten och 
diskussioner kring 
projekten som alla får 
del av.  

Företagen är inte 
intresserade av ett 
möte för 
kunskapsutbyte. 
Verksamheten är 
inte systematiserad 
kring detta p.g.a. 
ingen efterfrågan 

Vid upprepande projekt, 
används kunskap från 
tidigare? 

Tallhage: tror inte att 
vi går tillbaka och 
kollar, Anjar: Ja men 
kontakter är mest 
användbara. Företagen 
vill ofta ta nya 
hjulspår. 
 

Ja, det finns mycket 
som används igen. 
Kunskapen återfinns i 
deras arkiv samt hos 
personen som 
genomfört projektet.  

Tidigare projekt blir en 
plattform för 
kommande.  

Vi dokumenterar ej 
särskilt mycket utan 
hämtar kunskapen 
från deras egna 
huvuden.  

Finns hinder för 
kunskapsuppföljning och 
utbyte? 
 

Kowalska: Tid och 
kostnadsfråga och 
begränsade resurser. 
Anjar: Problemet är att 
det inte planeras för 
det från början av 
projektet.  

Svårt eftersom SSSE 
inte är ett 
branschnätverk, 
svårare att förstå 
varandra.  

Det är en kombination 
av tids och 
kostnadsbrist. Att göra 
det i större utsträckning 
hade varit bra för att 
stärka organisationen.  

Finns inget hinder 
men dock kan det 
alltid behövas mer 
tid för att göra saker 
bättre. Kan ej 
kontrollera vad 
företagen ska dela 
med sig av. 

Delar företagen inom 
nätverket med sig av 
kunskapen? 
 

Anjar: SSSE är 
generösa med att dela 
med sig av kunskap till 
företagen. Tallhage: 
tanken är inte att de 
ska konkurrera med 
varandra, de har valt 
att vara med på dessa 
villkor.  

Finns säkert företag 
som håller på kunskap, 
men detta problem har 
successivt försvunnit. 
Naturligt att företag 
håller på information.  

Det finns säkert 
konkurrenter inom 
nätverket som håller på 
kunskap. Dock har de 
många gemensamma 
problem som de 
tillsammans vill lösa.  

Företagen har lärt 
känna varandra väl 
och utbyter lätt 
information. 
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precis som teorin att de ser om målen har uppfyllts men uppföljningen skapar även en plattform för 
kommande projekt och är något de kan visa upp för intressenter för att skapa trovärdighet. För 
SSSE är en anledning att de får reda på vad projektet har gett medlemsföretagen i form av output. 
Vatten och Samhällsteknik AB använder uppföljningen för att visa upp erfarenheter som sedan kan 
användas som säljargument. Tunga fordon är det företag som har valt att lägga mindre vikt vid 
detta. En anledning kan vara att deras projekt är korta och främst består av möten, konferenser och 
seminarier. Detta går i linje med teorin där vi tog upp att hur eller i vilken utsträckning uppföljning 
och rapportering sker beror på projektets storlek. (Wisén & Lindblom 2004).  
 
En bra planering är en förutsättning för att det ska kunna göras en uppföljning. Enligt Bodil Anjar 
behöver det planeras för en uppföljning redan från början för att den ska bli av eftersom det finns 
tid för den och alla är medvetna om att det ska göras. Meningen med uppföljning är att 
organisationen ska lära sig av sina misstag och tillvarata de goda erfarenheter och kunskaper som 
kommit av projektet. På så sätt kan nästkommande projekt genomföras på ett bättre och effektivare 
sätt och därmed generera ett bättre resultat. (Samuelsson 2004). Albertsson och Guerrero (2005) 
tar i sin uppsats upp Antoni (2000) som menar att utan lärande organisationer kommer företagen 
göra samma misstag om igen, vilket kan stå dem dyrt. Organisationer kan lära sig genom att de 
översätter historiska lärdomar till rutiner som får styra beteendet. Varje projekt Puck genomför blir 
en grund för nästkommande projekt eftersom de efter varje sådant samlar på sig fler och fler 
erfarenheter. Till dessa läggs ny kunskap till för att hela tiden vidareutveckla sin kompetens. På 
liknande sätt arbetar Vatten och Samhällsteknik AB genom att de först går tillbaka till tidigare 
projektdokument för att sedan ta kontakt med den ansvariga projektledaren för att hämta 
erfarenheter som de kan bygga vidare nästa projekt på. Puck och Vatten och Samhällsteknik AB 
har förstått vikten av att tillvarata kunskap som finns i nätverket eller i företaget. Detta stämmer 
väl överens med teorin där (Kalling & Styrhe 2003) poängterar att det är av stor betydelse att 
organisationer förstår vikten av att tillvarata kunskap som redan finns i organisationen. Att 
organisationer har tillgång till och kan använda sig av kunskapsresursen kan förse företaget med 
ett hållbart övertag gentemot andra aktörer och ge företaget ett försprång till nytänkande. 
Tillvaratagandet på kunskap betraktas som vad som utgör skillnaden mellan det ”utmärkta” och det 
mediokra företaget eller organisationen. (Kalling & Styrhe 2003). Enligt Sveiby (1986) kan det 
sägas vara de anställdas samlade kunskap som på sikt är avgörande för företagets långsiktiga 
överlevnad.  
 

� På vilket sätt hanteras kunskap 
Trots många fördelar ägnar företag oftast inte alltför mycket tid åt uppföljningen och gör i så fall 
det i en liten omfattning. En anledning är att många företag inte anser sig ha tid utan måste börja 
på nästa projekt istället för att hinna med det. En annan anledning kan vara att de inte har kunskap 
om hur en uppföljning utförs. Det kan även vara en kostnadsfråga för organisationen eller snarare 
att uppdragsgivaren inte vill betala för detta eftersom det endast är till nytta för 
leverantörsföretaget. (Ahlin et al 2007). För SSSEs del handlar det främst om en tids- och 
kostnadsfråga men även att det inte finns tillräckliga resurser i form av personal. Ett 
grundläggande problem är även att det inte planeras för en kunskapsuppföljning från början när 
projektplanen läggs upp. Även för Pucks del är det största hindret en kombination av tids- och 
kostnadsbrist men att göra det i större utsträckning hade varit bra för att stärka organisationen. 
Tunga fordon ser däremot inte att det skulle finnas några hinder för att ta tillvara på kunskap om 
dem skulle vilja det.  
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Ett stort problem med att överföra kunskap mellan projekt är att det inte har ett organisatoriskt 
minne, med det menas att det endast existerar under en begränsad tid och att den sedan löses upp. 
(Björkegren 1999). På detta sätt kan viktig information gå till spillo om inte projektet genomgår en 
ordentlig utvärdering. Medlemsföretagen på SSSE arbetar tillsammans med varandra i projekt i 
ständigt föränderliga konstellationer. Genom att projektgrupperna ständigt förändras är det lätt att 
kunskap försvinner eftersom den inte finns samlad i en organisation vilket medför att SSSE har en 
viktig uppgift som samordnare att tillvarata denna kunskap, detta gäller självklart även för de andra 
nätverken. SSSE gör detta genom att projektledaren dokumenterar projektet men däremot inte i 
den bemärkelsen att de låter företagen vara delaktiga. Ett hinder för att distribuera kunskap är att 
dokumenten endast reflekterar projektledarens tankar om det endast är han/hon som följer upp 
projektet. Därför är det viktigt att gruppens och inte endast projektledarens kunskaper samlas, 
bibehålls och distribueras till alla som är i behov av den. (Ichijo & Nonaka 2007).  
 
De lärdomar och erfarenheter som kan överföras från ett projekt till ett annat kan vara av 
organisatoriskt- och teknisktslag. Organisatoriska lösningar kan vara uppbyggda rutiner som sedan 
skulle kunna vara användbara i ett framtida projekt. Exempel på detta kan vara hur möten 
organiseras, skötsel av dokumentkontroll och andra administrativa rutiner samt hur projektets 
personalutbildning kan ske. (Björkegren 1999). Vatten och Samhällsteknik AB och Puck arbetar 
aktivt med organisatoriska rutiner för sina projekt.  
 
Hos medarbetarna är kunskap den mest svåröverförda delen och det gäller för projektledaren att 
kunna få ut den. Projektledaren kan exempelvis genomföra en projektgenomgång där deltagarna 
pratar igenom och dokumenterar allas erfarenheter och på det sättet kan kunskap frigöras. 
(Samuelson 2004). Hagman (2002) nämner att kommunikationen mellan medarbetarna i projektet 
kan sägas ses som projektets blodomlopp.  
 
Nätverksorganisationerna är överens om att medlemsföretagen vill dela med sig av sina kunskaper 
och erfarenheter men att det även är naturligt att de vill hålla på en viss del information eftersom 
de trots allt är olika företag. På SSSE anser de att organisationen är generös med att dela med sig 
av kunskaper och erfarenheter som genererats i projekten till dem som är intresserade av den. 
Tanken är att de företag som ingår som medlemsföretag inte ska konkurrera med varandra. 
Kylefors på Vatten och Samhällsteknik AB som ingår som medlemsföretag i SSSE säger att 
företagen delar med sig av sin kunskap men medger även att det antagligen finns företag som 
håller på en del kunskap och att detta är naturligt eftersom de trots allt är enskilda företag. För att 
organisationer ska kunna dela med sig av sin information till övriga i projektet krävs det att 
deltagarna övervinner vissa hinder och därtill ser till vilka fördelar det för med sig (Sahlin-
Andersson & Söderholm 2006). Kylefors anser att om det funnits ett problem med att företagen 
inte vill dela med sig har det successivt försvunnit och precis som teorin föreskriver har företagen 
allt eftersom insett att de tjänar på att dela med sig. Hedberg på Puck tror att det finns konkurrenter 
inom nätverket som håller på kunskap. Dock har de många gemensamma problem som de vill lösa 
tillsammans. Han säger att företagen har lärt känna varandra väl och lätt utbyter information med 
varandra.  
 
Organisationers problem är att varje anställd kan besitta stor kunskap men som inte automatiskt 
kommer företaget till nytta. Kollektivt lärande och därmed lärande organisationer kan endast ske 
genom att individer lär och att de delar med sig av sina tankar, erfarenheter och kunskap till andra i 
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organisationen och här fyller dialogen en viktig funktion. (Granberg & Ohlsson 2004). Det är 
omöjligt att beskriva hela sin kunskap eftersom den är tyst, men vissa delar kan artikuleras och det 
är då den blir till vetande. För att kunskap ska kunna bli vetande behövs något att överföra den 
med, exempelvis genom text eller bild och den går därmed även att spara. När kunskap är 
artikulerad blir den även tillgänglig för andra. (Sveiby 1995). Skillnaden mellan tyst och 
uttryckande kunskap är att den uttryckande kunskapen, är artikulerad i ord och kan därmed bli 
flyttad mellan individer. När den tysta kunskapen väl har blivit artikulerad av någon kan kunskap 
sparas och blir därmed oberoende av individen som skapade den och människor kan sedan fritt 
tolka och använda sig av den. (Sveiby 1995) För att information ska kunna göras tillgänglig måste 
ett hanteringsverktyg användas. Det kan exempelvis vara Internet och databaser där tacit kunskap 
omvandlas till explicit kunskap som tidigare behandlades. Genom att tillgängliggöra informationen 
kan den användas av de i organisationen som är i behov av den. Mårtensson (2001) 
 
En svårighet i nätverket Tunga fordon när det gäller överföring av kunskap mellan företagen att de 
inte kan kontrollera vad företagen ska dela med sig av. Vatten och Samhällsteknik AB ser en 
svårighet i att ta tillvara på kunskap i nätverket eftersom SSSE inte är ett branschnätverk vilket gör 
det svårare att förstå varandra.  
 
Ett problem när distribuering sker av dokument är att alla kan tolka informationen på olika sätt. 
Sveiby (1995) menar att mottagaren skapar informationens innebörd och inte dess avsändare. Med 
detta menas att information kan vara meningslös i sig eftersom mottagarens mening aldrig är 
densamma som din egen. Mottagaren använder sin tysta kunskap för att försöka förstå det 
avsändaren försöker förmedla. Puck ser detta som ett hinder för att kunskapsutbytet ska kunna ske 
eftersom dokument lätt kan missförstås och kompletterar därför dokumenten med möten. Även 
Kylefors på Vatten och Samhällsteknik AB anser att det ofta är bättre med ett personligt möte med 
den personen som ansvarat för projektet än att söka informationen i dokument.  
 
Tunga fordon har valt att inte lägga någon stor vikt vid att dokumentera. De går inte heller tillbaka 
till äldre dokument för att hämta information utan hämtar det i så fall från sina egna huvuden, 
kunskapen finns hos var och ens erfarenheter i organisationen. SSSE dokumenterar och skriver 
rapporter vilka används i andra projekt dock i en ganska begränsad utsträckning. Samtidigt sprids 
mycket kunskap via diskussioner mellan de anställda på SSSE och de anser att detta är ett bra sätt 
eftersom de endast är tre personer som arbetar där och mycket dokumentation kan därför anses 
överflödig. Vatten och Samhällsteknik AB skriver även de rapporter och har ett välutvecklat 
dokumentsystem där rapporterna arkiveras i en databas och i ett pappersarkiv. Vid ett nytt projekt 
går de alltid tillbaka till dokumenten för att se vad som kan vara användbart för deras nya projekt. 
Puck dokumenterar likaså och skriver ett antal olika rapporter som sedan följs upp med möten för 
att förstärka delaktigheten. Dokumenten tas sedan fram som en grund när ett nytt projekt ska 
startas  
 
En stor brist när det gäller dokumentation av kunskap är att det endast reflekterar en individs 
tankar vid ett tillfälle och i en situation, som när endast projektledaren följer upp projektet. I 
organisationer åstadkoms mycket värdefullt arbete och kunskap av team och grupper i projekt.  Det 
är ofta friktionen och energin mellan människor i brainstormingsituationer och i 
problemlösningsdiskussioner som leder till ny kunskap i organisationen. Därför är det viktigt att 
gruppens och inte endast projektledarens kunskaper samlas, bibehålls och distribueras till alla som 
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är i behov av den. (Ichijo & Nonaka 2007). I SSSE ser det ut så som vi tidigare har beskrivit att det 
endast är projektledaren som följer upp projekten eftersom de anser att den personen innehar den 
nödvändiga och översiktliga informationen för att göra detta. Bodil Anjar menar att det endast var 
hon som projektledare som kunde göra uppföljningen eftersom det var hon som var spindeln i nätet 
och fick dra i trådarna för att det skulle bli något gjort. Hon menar att det var hon som hade bäst 
översikt över vad som hänt i projekten. På Vatten och Samhällsteknik AB genomförs alltid 
uppföljningen av två personer, en handläggare och den som är ansvarig konsult för projektet. På 
Puck är det de anställda som har hand om uppföljningen men ibland tar de även hjälp av externa 
personer som exempelvis vid den ekonomiska granskningen.  
 
Ett projekt har tidigare setts som en engångsföreteelse men så är inte längre fallet. Det nya sättet 
att se på projekt är att det rimligtvis finns element i projekten som skulle kunna separeras från 
projektets specifika kontext för att sedan användas i framtida projekt så att dessa ska kunna 
genomföras på ett bättre sätt. (Antoni 2000 ur Albertsson & Guerrero 2005). Tallhage på SSSE 
menar att varje projekt de genomför oftast är så pass unika och små till sin karaktär att det inte 
finns någon stor anledning till att gå tillbaka för att söka information. Trots det finns det moment 
som alltid upprepar sig. Anjar hävdar däremot att det finns nytta av att gå tillbaka men att den 
rikaste informationskällan är tidigare kontakter. Ett exempel på moment som de alltid fajtas med är 
själva samordningen i början av ett projekt. Därmed betyder det att de har en viss grad av 
upprepning i sina projekt. Ett annat moment de alltid måste genomföra är att dokumentera under 
och efter projektets gång vilket ytterligare påvisar att projekt alltid är upprepande till en viss grad. 
Utifrån ett kunskapsperspektiv kan det sägas vara få projekt som använder sig av aktiviteter som 
kan ses som helt unika, utan det finns alltid saker att ta lärdom av och som går att använda inom 
andra projekt. (Antoni 2000 ur Albertsson & Guerrero 2005) 
 
Medlemsföretaget till SSSE Vatten och Samhällsteknik AB har stor användning av sina arkiv där 
de söker information från tidigare liknande projekt eftersom det ofta förekommer repetitiva delar 
som till exempel tidigare framtagna tekniska system. De ser även det personliga mötet med den 
person som genomfört projektet som en mycket viktig informationskälla och den skriftliga 
informationen ses ofta som ett komplement till denna. Puck ser även de nytta i att söka information 
från tidigare projekt och ser varje sådant som en påbyggnad av tidigare kunskap. Albertsson och 
Guerrero (2005) tar i sin uppsats upp Packendorff (1993) som gör en uppdelning i unika och 
upprepande projekt. Det förstnämnda skulle för organisering och tidigare erfarenheter innebära att 
det inte skulle förekomma några rutiner för detta och att det inte skulle ha något värde. Att se ett 
projekt som upprepande skulle innebära att det finns vissa rutiner för genomförandet. Dock är 
projektets uppgift fortfarande unik. Nätverket Tunga fordon som inte ser någon stor nytta i att 
dokumentera ser inte heller någon nytta i att gå tillbaka till dokument för att söka information. En 
anledning till detta kan vara att de anser att projekten löper över en mycket kort tid och är mycket 
ämnesspecifika och därmed inte ger någon input till framtida projekt. Finns det viktig information 
tror de sig kunna gå tillbaka och söka information i sina huvuden.   
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6. Diskussion och slutsats 
 

 det avslutande och sjätte kapitel kommer vi att presentera svaren på de från början ställda 
delproblem. Slutligen kommer de tankar och funderingarna kring den ställda 
problemformuleringen som formulerades i det första kapitlet av uppsatsen att presenteras. 

Därefter kommer vi att presentera ett antal rekommendationer för hur vi anser att 
nätverksorganisationer skulle kunna förbättra sin erfarenhetsåtervinning. 

 
� Vad är syftet med erfarenhetsåtervinning i projekt? 

Syftet med att följa upp de erfarenheter deltagarna i projektet har erhållit, är för att kunna använda 
dessa till att genomföra de nästkommande på ett bättre sätt. Används inte kunskapen i andra 
projekt får organisationer hela tiden börja om på nytt inför varje sådant. De nätverksorganisationer 
och det medlemsföretag vi intervjuat har haft olika syn på detta och hur de arbetar med 
erfarenhetsåtervinning. SSSE anser att deras projekt är så pass unika att detta inte finns något att 
återvinna till kommande projekt. Som vi påpekat i analysen finns det alltid delar som är 
upprepande och därför anser vi att organisationer ska återvinna kunskap eftersom det finns viktig 
sådan att hämta. Det ska inte spela någon roll om det rör sig om ett kort eller långvarigt projekt, 
eller om innehållet i projektet är unikt eller inte. Det finns annat än projektets innehåll som kan 
upprepas nämligen strukturer, problem, samordning, kontakter. Tunga fordons projekt skiljer sig 
något från ”vanliga” projekt genom att de löper över en kortare tid och består av möten, 
dialoggrupper, konferenser etcetera. De verkar inte anse att det är betydelsefullt att följa upp och ta 
tillvara på kunskap och erfarenheter som uppstår under projekten eftersom de tycker att de får ut 
det önskvärda resultatet genom sina diskussionsprojekt.  Vi anser dock att det de har lärt sig måste 
dokumenteras på något sätt så att informationen finns lagrad någon annanstans än i deras huvuden. 
Vi har fått uppfattningen om att en sådan dokumentation inte sker i den utsträckning de borde göra. 
Dessutom finns risk att personen som har hand om projektet och därmed har det i sitt huvud kan 
komma att försvinna ur organisationen och då går också kunskapen förlorad helt. Vi anser inte 
heller att en person kan ha ett sådant minne att han/hon kan komma ihåg vad som har hänt i de 
olika projekten och komma ihåg detta under en längre tid. Puck däremot ser att det alltid går att 
lära sig något av varje projekt som de kan återvinna och bygger hela tiden på denna kunskap. Vi 
tycker att Puck är ett föredöme i detta fall eftersom det är ett bra sätt att arbeta på. Dock måste man 
tänka på att de är ett branschnätverk vilket kan ha gett dem en bättre förståelse för att 
tillvaratagandet på tidigare erfarenheter är av stor vikt eftersom deras projekt och medlemsföretag 
är mer lika i jämförelse mot exempelvis SSSE. Medlemsföretaget till SSSE, Vatten och 
Samhällsteknik AB, arbetar även de med erfarenhetsåtervinning. Vi anser att de är ett föredöme 
när det handlar om dokumentation eftersom de gör det systematiskt.   
  

� Hur kan kunskap följas upp och tillvaratas? 
Vi anser att det inte är det viktigaste att alla är med och gör utvärderingen av projektet utan det 
allra viktigaste är att projektledaren är med och gör den. Att vi anser att det är så grundar vi på att 
projektledaren borde känna till all information kring projektets gång. Detta kan sedermera vara 
både av positiv som av negativ karaktär. Det kan vara av stor betydelse att sätta rätt person till att 
följa upp kunskapen som skapades i projektet och distribuera ut denna till andra berörda parter 
eftersom det är denne som påverkar erfarenhetsutbytet. Ett sätt att följa upp och ta tillvara på den 
kunskap som skapas är att dokumentera, genomföra seminarier och möten för att se till att sprida 

I 
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kunskapen. Det är viktigt att tänka på att inte alla förstår det som står i dokumenten eftersom alla 
tolkar information på olika sätt. Det är därför viktigt att komplettera dokument med möten där man 
kan få en gemensam förståelse för informationen och man blir mer säker på att alla får del av den.  

 
� Varför följs inte kunskap upp systematiskt? 

Synnöve Tallhage på SSSE anser att deras projekt oftast är så pass unika och små till sin karaktär 
att de inte ser nyttan i att tillvarata kunskap. Detta är något som vi motsätter oss eftersom vi anser 
det alltid finns något som det kan finnas nytta utav i framtiden. Det gäller bara att skilja ut det som 
är specifikt från det generella i projektet. Tunga fordon har kortare projekt som uppfattas som 
väldigt varierande av sitt slag. De har därmed inte någon viss modell för hur de genomför 
uppföljningen utan det de vill få ut, får de ut på en gång menar Karin Nilsson. Hon tror dessutom 
inte att företagen är intresserade utav någon uppföljning eftersom hon inte tror att företagen vill ha 
denna information och att Tunga fordon inte är deras kärnverksamhet. Vad får detta för 
konsekvenser för lärandet om det inte genomförs någon uppföljning. Vi tror att eftersom 
organisationen inte reflekterar över vad som gick bra och dåligt kan de inte lära sig inför 
nästkommande projekt. Detta kan på sikt leda till att samma misstag upprepar sig igen och att bra 
lösningar som de redan har kommit på en gång tidigare därmed går förlorad. 
 
En fråga vi ställt oss är vad det beror på att organisationerna inte gör någon uppföljning utav 
projektet. Beror det på att de inte ser nyttan med att göra det eller har de inte tillräcklig kunskap till 
att göra detta? Om så är fallet kan det därmed sägas att de missar något väldigt väsentligt av 
projektets process. En ytterligare aspekt vi har funderat över är hur de egentligen får fram kunskap 
från tidigare projekt om det inte finns dokumenterat. En del tar kunskap från huvudet men om 
personen slutar i organisationen försvinner kunskap och en person kan omöjligt komma ihåg allt 
som viktigt.  
 
De hinder vi kan utläsa för att inte kunna genomföra uppföljning och tillvaratagande av 
erfarenheter som skapas i ett projekt kan bland annat vara tidsbrist, brist på andra resurser såsom 
monetära medel och personal. De hinder som finns speciellt för nätverksprojekt kan vara att det är 
svårare att överföra information i och med att det är så många företag iblandade som kan vara av 
olika storlek, livslängd på organisationen och verka inom olika branscher. Vid uppföljning måste 
nätverksorganisationen arbeta med lite lirkande att få in information från alla företag. Hade det 
handlat om ett företag hade det troligen varit lättare att få in informationen eftersom de inte kan 
begära att företagen ska ge dem information i ett nätverk. Det fysiska avståndet kan även ses som 
ett hinder eftersom de kanske inte kan träffas lika ofta vilket hämmar kommunikationen. 
Nätverksorganisationerna SSSE, Puck och Tunga fordon har därmed en stor uppgift att föremedla 
relationer, kunskap och att se till att de inte stannar någonstans utan att de sugs upp utav kärnan 
och sprids, utan att för den delen dränka företagen med information. SSSE består av olika 
branschföretag och är en relativt ung organisation. Puck däremot består utav olika företag inom 
samma bransch vilket gör det enklare för dem att förstå varandra och de är även en något äldre 
organisation där de har byggt rutiner för att överbygga ovannämnda hinder. Tunga fordon är även 
de ett branschnätverk men de är en betydligt yngre organisation.  
 
En annan sak som påverkar uppföljningen är vad de har för organisationskultur. Den ena kulturen 
är inte den andra lik utan den byggs snarare på osynliga regler i organisationen. Varje organisation 
får därmed själva beroende av dess kultur försöka bygga upp ett framgångsrikt mönster. Det kan 
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vara så att det ligger i företagets kultur att inte dela med sig utav kunskapen till andra företag som 
medverkar i projektet på grund av exempelvis konkurrensskäl, detta kan på så vis hindra till att 
kunskap inte sprids. Det kan även vara så att yngre organisationer ger uppföljningen utav projekten 
en mindre betydelse, men det kan även tänkas vara så att den processen inte är lika synlig. Tunga 
fordon är ett ungt nätverk och har kanske därmed inte hunnit bygga upp en kultur där de inte har 
någon medveten tanke av att följa upp och dela med sig av kunskapen. Sustainable Sweden 
Southeast AB är även de ett ganska ungt nätverk och de har inte heller någon systematiserad 
erfarenhets- och kunskapsuppföljning men de ser dess betydelse men har inte resurserna till det. 
Om man däremot ser till nätverket Puck och företaget Vatten och Samhällsteknik AB vilka är äldre 
organisationer, har de byggt upp en kultur där de har en gemensam syn på kunskapsuppföljning 
och ser dess nytta och avsätter resurser för det . Man måste dock ha i åtanke att de är olika sorters 
organisationer med olika typer av projekt med olika karaktär som bestämmer hur mycket kunskap 
som är betydelsefullt att ta tillvara på. Detta är en förklaring till de olika svar vi har fått. 
Nätverksföretagen borde bygga upp en nätverkskultur för att få en gemensam. Även om det är 
olika sorters företag inom ett nätverk borde det finnas moment i projekten som kan delas av alla.   

 
� Vad får det för effekt för organisationer som följer upp kunskap? 

Genom att ta sig tid för uppföljning kan det möjligen innebära att det underlättas för framtida 
projekt och att de därigenom blir mer effektiva exempelvis genom snabbare arbetsmetoder såsom 
strukturer, dokumenthantering och arbetsrutiner och det kan även fungera som viktig input. Detta 
kan i sin tur leda till ett bättre resultat vilket kan löna sig i det fortsatta arbetet. Andra saker som 
spelar in är organisationens mognad och vem/vilka som genomför uppföljningen och vad detta 
sedan får för effekt för organisationerna. I en ung organisation kanske man ännu inte har byggt upp 
rutiner kring hur detta ska ske. Dessutom kan det vara så att man har haft färre repetitiva projekt 
och därför inte märkt att det faktiskt finns kunskap som kan användas på nytt.  
 
Vi tycker även att det borde ligga i företagens intresse att vilja få ut kunskap från ett projekt 
eftersom de ändå betalar en viss summa för sitt medlemskap i dessa nätverksorganisationer och att 
de därmed vill få ut ett visst kunskapskapital. De har även ett intresse av att de andra företagen vill 
ta till sig utav kunskapen som skapas för att tillsammans bygga upp ett kunskapskapital. Det 
hjälper inte att bara ett företag tar till sig kunskap utan alla måste vara lika delaktiga. 
 

� Hur kan distributionen av kunskap ske till berörda parter? 
Såsom Bodil Anjar uttrycker det är kunskap en färskvara och den är inte så fantastiskt att man 
måste ta tillvara på all kunskap. Det kan kanske vara lämpligare att på ett mer överskådligt sätt ta 
tillvara på den kunskap som skapas, exempelvis i form av manualer, mallar och modeller. 
Svårigheten kan därmed ligga i hur sållningen ska ske av information som är av generell karaktär 
och av vad som specifikt tillhör projektet. Dock kan det vara svårt att veta vad som är användbart 
och viktigt för framtiden. Det kan därmed innebära att det hellre sparas för mycket än för lite 
information därför att rädslan kan finnas att man annars går miste om kunskap. Det kan vara ett bra 
sätt att försöka sammanföra dokument och möten för att vara säker på att man förstår varandra och 
på sätt har även kunskap överförts mellan individer. Alla människor är dock olika till hur de tar till 
sig information som sprids ut. Vissa har väldigt lätt att ta till sig information från dokument och 
gärna läser e-mail medan andra hellre går på möten och diskuterar.  
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Vi tror att det bör finnas en gräns för hur mycket information som ska lämnas ut till 
medlemsföretagen i nätverksorganisationerna och att den skall vara relevant för dessa.  En 
följdfråga som uppstår ur detta är hur man ska veta vad varje organisation tycker är relevant 
information. Detta är dock väldigt svårt att besvara utan det beror på hur organisationen ser ut 
ifråga om kompetens, stadium i livscykeln, hur dess organisationskultur ser ut och så vidare.   
 
För att distributionen sedan ska få en så stor genomslagskraft som möjligt är det viktigt att många 
olika kanaler används eftersom alla har olika sätt att ta åt sig information. Informationen kan 
spridas via dokument, möten, databaser etcetera och det är viktigt att den finns lättillgänglig för 
alla som kan vara i behov av den. 
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� Rekommendationer 
Om man nu anser att det här med kunskapsåtervinningen är utav stor betydelse för organisationen 
kan det vara väl värt att utveckla denna kompetens hos personalen eller rekrytera denna kompetens 
för att arbeta med återvinningen och spridningen utav den kunskap som skapas i projekt.  
 
Vi anser även att det är viktigt att det görs en planering utav hur uppföljning skall ske redan från 
allra första början och att det även ska vara avsatt i fråga om resurser. Annars kan det lätt bli att 
uppföljningen inte blir ordentligt genomförd. 
 
När ett projekt ska startas bör man börja med att gå tillbaka till gamla liknande projekt för att se 
vad som kan vara användbart. Sedan läggs ny kunskap till projektet för att företagen hela tiden 
utvecklas. Man ska inte fastna i gamla hjulspår bara för att man tar hjälp av gamla projekt utan se 
det som ett sätt att effektivisera arbetet. 
 
Det ska vara relativt enkelt att följa upp kunskap och på det sättet kanske fler företag väljer att göra 
det och att man därmed kommer överrens om hur man ska göra det redan från början. Att man 
kontinuerligt skriver ner och går igenom kunskap som skapats under projektets gång medför att det 
blir mindre arbete efteråt och risken minimeras att tidsbrist uppstår. 
 
Vi kan poängtera att det bör vara viktigt för andra typer av organisationer än enbart 
nätverksorganisationer att följa upp kunskapen som skapas i projekt. En sak som kan ligga i åtanke 
är vem i organisationen som ska delegera ut denna kunskap. Är det projektledaren eller är det en 
koordinator som ska sköta flödet av kunskapen ut till de berörda. Det finns dock inte något 
självklart svar på detta därmed känner oftast projektledaren till all information som rör projektet 
ifråga. Vi kan dock säga att det viktigaste är att någon med mycket kunskap följer upp projektet.   
 
Vi kan även rekommendera organisationer till att de dokumenterar och anordnar möten för att på 
så sätt inte riskera att gå miste om kunskap och viktiga erfarenheter som skulle kunna vara viktiga 
och användbara för framtiden. Genom att koppla samman dokument och möten vet man att alla får 
del av informationen och att alla förstår innebörden. En sak som kan vara problematiskt vid 
dokumentation är att det kan vara svårt att veta vad som är användbart för framtiden eftersom vi 
idag lever i ett förändringssamhälle. Det kan därmed sägas vara lämpligt att ändå följa någon slags 
mall eller modell som organisationen själv får skapa utifrån deras erfarenheter och förutsättningar 
för hur uppföljningen skall ske utav de kunskaper som produceras.  
 
 
Vi vill med dessa rekommendationer få organisationer att öppna upp ögonen för att tillvarata 
kunskap som skapas i ett projekt. 
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Epilog 
 

Nu när uppsatsen är till ända och vi har presenterat våra slutsatser vill vi hoppas att 
läsaren har funnit uppsatsen intressant och läsvärd. Vi hoppas även att vi har öppnat upp 
ögonen för hur kunskapsöverföring sker i nätverksprojekt och hur viktigt detta moment är 

i samband med uppföljning av projektet. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor till nätverksorganisationerna Sustainable 
Sweden Southeast AB, Tunga fordon och Puck 
 
Allmänna frågor 
• Kan du beskriva lite allmänt hur uppföljningen sker när ni utför projekt? 
 
• Vad utvärderade ni i projekten då?  

 
• Följer ni någon mall då ni gör uppföljning?  
 
• Vem/vilka genomför uppföljning/utvärdering? 

 
• Var de andra företagen i nätverket med i utvärderingen? 

 
• Gör företagen någon egen utvärdering?  
 
• Är det alltid samma projektledare i alla projekt? 

 
• Vad får nätverksorganisationen ut av utvärderingen?  

 
• Används utvärderingen till framtida projekt? 

 
• Finns det modeller som är framtagna i projekten som går att använda i andra 

projekt? 
 
Kunskapsuppföljning 
• Har ni medvetet någon slags uppföljning för att ta tillvara på kunskapen? 
 
• Finns det någon slags medvetenhet att om att man ska följa upp och ta tillvara på 

kunskapen? Är det något man tänker på? 
 
• Finns kunskapen om hur man utvärderar och för vidare kunskap? 
 
• Finns det någon systematik kring kunskapsuppföljning och utbyte?  
 
• Dokumenteras det som har hänt? Läses det? Används dokumenten, tas de fram 

igen? 
 

• Hur gör ni för att alla företagen ska få ta del av samma kunskap? 
 
• Om det bara är en ex. projektledaren som följer upp kunskapen tror du då att 

mycket kunskap går förlorad? 
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• Har ni kunnat gå tillbaka till de tidigare projekten och kunnat använda er av den 
kunskapen som skapades i de projekten?  

 
• Finns det mycket som du tycker att man kan använda igen? 
 
• Finns det olika moment från olika projekt som man kan plocka till andra projekt 

för att göra det mer effektivt? 
 
• Vill företagen börja om på nytt eller vill de ta kunskap från tidigare projekt? 
 
• Hur sker kunskapsöverföringen om projekt är upprepande, till de andra projekten? 

genom dokument, möten? Sammanförs både dokument och möten för att man ska 
veta att alla har förstått innebörden av dokumenten? 

 
• Vad är hindret för att inte kunna överföra kunskap tror du? (kostnadsfråga, 

tidsbrist eller något annat?) 
 
• Delar företagen med sig av kunskap inom nätverket? 

 
• Ni har i olika företag i de här projekten, känner ni att de av konkurrensskäl vi 

hålla lite på erfarenheter de har? 
 
• Om det är två projekt som går parallellt, finns det något utbyte, kommunikation 

av erfarenheter och kunskaper, mellan projekten, som de andra kan ha nytta av? 
 
• Tittar ni någon gång på hur andra företag har gjort i sina projekt? Hur de följer 

upp? Använde ni er av någon annan modell som något annat företag har utvecklat 
eller utgår ni bara ifrån vad ni själva har? 

 
• Blir kunskapsuppföljningen mer problematisk om att det är i ett nätverk? 
 
• Fysiskt avstånd mellan företagen försvårar kommunikation och kunskapsutbyte? 

(om man är i samma lokaler är det ju lättare att kommunicera osv.)  
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Bilaga 2. Intervjufrågor till Sustainable Sweden Southeast AB: s 
medlemsföretag Vatten och Samhällsteknik AB 
 
Allmänna frågor 
• Kan du beskriva lite allmänt hur uppföljningen sker när ni varit med i ett projekt 

(Sustainable)? (om de gör någon) 
 
• Gör ni någon egen? 
 
• Vad följde ni upp i projekten då?  

 
• Följer ni någon mall då ni gör uppföljning?  
 
• Vem/vilka genomför uppföljning/utvärdering? 

 
• Vad får Vatten och Samhällsteknik AB ut av utvärderingen?  

 
• Används utvärderingen till framtida projekt? 

 
• Finns det modeller som är framtagna i projekten som går att använda i andra 

projekt? 
 
Kunskapsuppföljning 
• Har ni medvetet någon slags uppföljning för att ta tillvara på kunskapen som 

skapas av ett projekt? 
 
• Finns det någon slags medvetenhet att om att man ska följa upp och ta tillvara på 

kunskapen? Är det något man tänker på? 
 
• Finns kunskapen om hur man utvärderar och för vidare kunskap? 
 
• Finns det någon systematik kring kunskapsuppföljning och utbyte?  
 
• Dokumenteras det som har hänt? Läses det? Används dokumenten, tas de fram 

igen? 
 

• Delar ni med er av er kunskap till de andra nätverksföretagen? 
 
• Om det bara är en ex: projektledaren som följer upp kunskapen tror du då att 

mycket kunskap går förlorad? (Finns mer kunskap i medarbetarna) 
 
• Har ni kunnat gå tillbaka till de tidigare projekten och kunnat använda er av den 

kunskapen som skapades i de projekten?  
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• Finns det mycket som du tycker att man kan använda igen? 
 
• Finns det olika moment från olika projekt som man kan plocka till andra projekt 

för att göra det mer effektivt? 
 
• Vill ni börja om på nytt eller vill de ta kunskap från tidigare projekt då ett nytt 

startas? 
 
• Hur sker kunskapsöverföringen om projekt är upprepande, till de andra projekten? 

genom dokument, möten? Sammanförs både dokument och möten för att man ska 
veta att alla har förstått innebörden av dokumenten? 

 
• Vad är hindret för att inte kunna överföra kunskap tror du? (kostnadsfråga, 

tidsbrist eller något annat?) 
 
• Delar ni med er av kunskap inom nätverket? 

 
• Ni är många företag i de här projekten, känner ni att de andra företagen av 

konkurrensskäl vi hålla lite på erfarenheter/kunskap de har? 
 
• Om det är två projekt som går parallellt, finns det något utbyte, kommunikation 

av erfarenheter och kunskaper, mellan projekten, som de andra företagen kan ha 
nytta av? 

 
• Tittar ni någon gång på hur andra företag har gjort i sina projekt? Hur de följer 

upp? Använde ni er av någon annan modell som något annat företag har utvecklat 
eller utgår ni bara ifrån vad ni själva har? 

 
• Blir kunskapsuppföljningen mer problematisk om att det är i ett nätverk? 
 
• Fysiskt avstånd mellan företagen försvårar kommunikation och kunskapsutbyte? 

(om man är i samma lokaler är det ju lättare att kommunicera osv.)  
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 Högskolan i Kalmar har mer än 9000 studenter. Här finns utbildning och forskning 
inom naturvetenskap, teknik, sjöfart, samhällsvetenskap, ekonomi, turism, informatik, 
pedagogik och metodik, medie-vetenskap, språk och humaniora, lärarutbildning, 
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Forskningens profilområden är biomedicin/bioteknik, miljövetenskap, marin ekolo
automation, företagsekonomi och informatik, men forskning pågår inom de flesta av 
Högskolans ämnen. Högskolan har sedan 1999 vetenskapsområde naturvetenskap, 
vilket ger Högskolan rätt att anta studenter i forskarutbildning och examinera doktorer 
inom ämnesområdet naturvetenskap. 
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