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Sammanfattning  
En stor del av tillgångarna hos många av dagens organisationer utgörs av deras medarbetares 

kunskap och skicklighet. Vi lever i ett samhälle där kunskapsintensiva företag kommer att bli 

allt fler. I och med att dessa organisationer fortsätter att existera på grund av medarbetarnas 

kunskap är det av stor vikt att kunskapsöverföring fungerar väl.  Kunskapsöverföring är viktig 

eftersom den möjliggör för medarbetare att använda sig av gamla lösningar på nya problem. 

Många av dagens företag organiserar sig i projektform, en företeelse som har blivit allt 

vanligare på senare tid. Att organisera sin verksamhet i projektform kan medföra både för- 

och nackdelar när det gäller kunskapsöverföring. Detta beroende på att de konstellationer som 

byggs upp under ett projekt upphör när projektet är avslutat. Projektmedlemmar har heller 

ingen avdelning att återvända till, vilket gör att kunskap och erfarenheter från ett projekt blir 

svårare att sprida vidare. 

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva kunskapsöverföring i projektbaserade organisationer 

samt vilka problem de har när det gäller kunskapsöverföringen mellan projekt. 

Undersökningen grundar sig på intervjuer, dokumentstudier och observationer som har 

genomförts på SABO AB och Struktur Svenska Kontor AB. Dessa företag är 

tjänsteproducerade och organiserar sin verksamhet i projektfrom. Vår uppsats bidrar till 

tidigare forskning genom att beskriva hinder för kunskapsöverföring i två små 

projektbaserade tjänsteföretag genom att använda nya koncept och belysa problem beroende 

av organisationen, individen och projektens karaktär inom organisationen.  

 

Nyckelord: kunskapsöverföring, projekt, projektbaserade organisationer, SABO AB, Struktur 

Svenska Kontor AB.  
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Abstract 
A big part of assets in companies today consists of their employees knowledge and skills. In 

today’s society knowledge insensitive companies are increasing. The survival of these 

companies lie in the knowledge of their employees, which make it of great importance that 

knowledge transfer is managed properly. Knowledge transfer is important since it makes it 

possible for co-workers to apply old solutions to new problems that arise, using knowledge 

that already existing within the organization. From a knowledge transfer point of view, using 

project as an overall structure has both advantages and disadvantages. Since work 

comprehended in a project is limited in time knowledge and experiences made from a project 

may not come to use in a future project. Members of a temporary organization do not have a 

department to return to and there fore no natural way to transfer the knowledge they gained. 

 

Purpose of this paper is to describe knowledge transfer in project-based organization and 

barriers for doing so between projects. The study is conducted at two Swedish companies, 

SABO AB and Struktur Svenska Kontor AB in the service sector using interviews, studies of 

documents and observations. Our paper contribute to research by describing problems with 

knowledge transfer in two small project-based service organization using new concepts and 

cast shed on problems depending by the organisation, members and the character of project 

within in the organization.  

 

Key words: Knowledge transfer, project, project-based organizations, SABO AB, Struktur 

Svenska Kontor AB.  
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1. Inledning  
Under industrisamhället var produktionsutrustningen det viktigaste för företag men i dagens 

kunskapssamhälle är det medarbetarnas kunskap och kompetens som har blivit det mest 

betydelsefulla. På senare år har även företag som säljer utbildning, konsult- och finansiella 

tjänster tillhört de som växt snabbast. Dessa är företag som till stor del inte har något fysiskt 

kapital (Stymme 2001, s. 195). Samtidigt framhålls flexibilitet och effektivitet som enormt 

viktigt i dagens företag och projekt anses ofta vara den bästa lösningen för att möta dessa 

krav. Projekt är idag så vanliga företeelser att vi inte reflekterar över dem. Vi ser och hör om 

”projekt” överallt. Benämningen projekt används till vitt skilda händelser som till exempel 

infrastruktursatsningar, omorganiseringar, kundorder, konsultuppdrag och personliga projekt 

som att renovera lägenheten eller att sluta röka.  

 

Projekt som arbetsform ökar av flera olika anledningar. En anledning till att projektbegreppet 

har blivit flitigt använd är att organisationer är tvungna att genomföra olika uppgifter som inte 

alltid stämmer överens med de uppgifter som vanligtvis genomförs i organisationen (Mantel, 

Meredith, Shafer & Sutton, 2001, s. 1). En annan anledning är att vissa organisationer väljer 

att arbeta uteslutande i projekt som grundläggande organisationsstruktur. Byggnadsföretag är 

ett exempel där det är vanligt att arbetet är projektbaserat men även IT-branschen och 

telebranschen (Söderlund 2005, s. 59). Denna struktur anses ha både fördelar och nackdelar ur 

ett lärande och kunskapsperspektiv. Ur ett lärandeperspektiv ses möjligheten till utvärdering 

och få feedback på de utförda prestationerna som positivt med projektarbeten. En fördel med 

projekt är att avgränsning i tid underlättar lärandet för individen, men den ofta stressiga 

tillvaron leder till att bland annat kunskapsöverföringen blir lidande (Söderlund 2005, s. 46).  

 

Kunskapsbaserade teorier menar att företags förmåga att prestera grundar sig i deras förmåga 

att hantera kunskap. Detta gäller även i företag baserade mestadels eller uteslutande i 

projektform (Prenicipe & Tell 2001). Kunskap är resultatet av att individer lär sig, att lösa 

problem eller genom att utföra en viss procedur. Eftersom lärandet kostar är det önskvärt att 

kunskap återanvänds och sprids i företaget så att andra slipper gå igenom lärandet genom 

långa och dyra erfarenheter. Att bygga upp kunskap är något som kräver investeringar precis 

som när företag investerar i en maskin, något som på längre sikt ska ge avkastning. Som med 

det mesta här i världen kan kunskap användas mer eller mindre väl (Stymme 2005, s. 195). 

Företag själva anser att de är bra på att generera ny kunskap och relativt duktiga när det gäller 
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att tillgodogöra sig information från omgivningen. Däremot anser de att spridning av kunskap 

är något de är sämre på att hantera (Pfeffer & Sutton 2000, s. 16).  

 

1.1 Bakgrund och problemområde 
Forskning gällande hantering av kunskap i projektsituationer, dess fördelar och nackdelar har 

relativt nyligen ökat i intresse. Detta kan ses som förvånade då innovationer och 

produktutveckling allt som oftast bedrivs i denna form (Brensen et al. 2003). 

  

Tidigare i industrisamhället använde företag sig av rutiner för att sprida kunskap. I dagens 

samhälle är det dock inte lika lätt att göra om kunskapskapital till strukturellt kapital (Stymme 

2005, s. 195). I en byråkratisk organisation finns en ledning som sätter upp tydliga regler, som 

i sig utgör den kunskap som behövs för att utföra arbetet i organisationen. Detta klarar 

ledningen inte av att hantera i organisationer där arbetssituationen och uppgifterna är 

komplexa och till stor del varierar (Lindkvist, L. 2001, s. 283). I organisationer organiserade 

enligt en matrisstruktur med en projektstruktur vid sidan om deltar individer i projekt för att 

sedan vid projektets slut gå tillbaka till sin ordinarie plats i organisationen. Genom att 

individen återkommer med ny kunskap till sina ordinarie kollegor finns det möjlighet för ny 

kunskap att spridas vidare. I en organisation däremot, som enbart strukturerar arbetet i 

projektform, saknar individer en plats att återvända till. Av den anledningen försvåras 

kunskapsöverföringen både mellan individer och mellan projekt (Lindkvist, L. 2001, s. 258). 

 

Relationerna i projektorganisationer baseras på när de olika projekten korsar varandra. Ju 

större utsträckning de olika projekten korsar varandra desto större möjlighet till en ökad 

kunskapsöverföring. Av den anledningen blir det viktigt att skapa bra förutsättningar för 

kommunikationen mellan individer i de olika projekten (Ruuska & Vartiainen 2005). 

 

Martinsson menar att kunskap som uppstår i projektbaserade organisationer i värsta fall kan 

förbli oanvänd i framtida projekt. Även om projekt i den projektbaserade organisationen 

uppstår på uppdrag av den permanenta organisationen saknar det till viss del kontakt med 

denna (Martinsson 2005). Kunskap som skapas i en temporär organisation blir även svårare 

att föra över eftersom den temporära organisationen upphör att existera då projektet är 

avslutat. Kunskap måste därför föras över från den temporära organisationen till den 
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permanenta innan projektet avslutas för att företaget ska få nytta av den (Söderlund 2005, s. 

171).  

 

Temporära organisationer fokuserar mindre på institutionalisering av kunskap, menar Ekstedt 

el al. Det är därför troligt att projektmedlemmar, efter ett genomfört projekt, har blivit mer 

erfarna och att slutprodukten/tjänsten kan innehålla stor del kunskap som inte kommer att 

utnyttjas av organisationen i framtiden. Anledningen till detta är att dessa inte vet hur kunskap 

från de olika projekten ska tillvaratas. Även problem som ”vem det är som ska dra nytta av 

kunskapen” uppkommer (Ekstedt et al. 1999, s. 6).  

 

Organisationsstrukturen motverkar sitt eget grundläggande syfte, den dagliga flexibiliteten 

leder inte till någon långsiktig förnyelse. Även rena misstag från tidigare projekt görs om på 

nytt (Ekstedt et al. 1999, s. 5). En svårighet ligger i att det är svårt att skapa rutiner för att 

tillvarata kunskap mellan projekt eftersom projekten ofta skiljer sig åt. De har olika miljöer 

med stora variationer i information, personal och material. I de projekt där projektdeltagarna 

härstammar från olika discipliner finns ytterligare svårigheter att bemästra eftersom detta 

innebär att projektmedlemmarna har olika kunskapsbaser och språk (Brensen et al. 2003).  

 

Verksamheter som karakteriseras i hög grad av avgränsade och autonoma projekt tenderar 

även att försvåra kunskapsöverföringen mellan individer och mellan projekt därför att det 

fästs stor vikt på uppföljningsaktiviteter angående projektmål och projektplaner. Däremot 

finns det en brist i dessa verksamheter när det gäller uppföljning och utvärdering av kunskaps- 

och erfarenhetsinsamling (Lindkvist, L. 2001, s. 260).  

 

Kunskap i projektbaserade organisationer tenderar ofta på grund av att det finns en hög grad 

av ”lösa” delar att bli lokal och utspridd (Lindkvist, L. 2001, s. 259). Levinthal och March 

(1993) menar att organisationer som är löst sammankopplade, till skillnad från de som är hårt 

sammankopplade, har svårt att uppmärksamma problem av en generell karaktär medan de har 

lättare att ställa diagnos gällande lokala problem. Lindkvist, L. (2001, s. 261) menar att 

individer i löst organiserade organisationer måste ta mer ansvar, både att söka information och 

att samarbeta med andra vilket gör att det blir viktigt att individer har social kompetens. 

 

Projekt är ett område i behov av mer forskning på flera områden. Till exempel skriver 

Söderlund i sin avhandling (2002, s. 138). ”Noterbart är också att behovet av att bredda 
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perspektiv med avseende på exempelvis kunskapsöverföring mellan projekt. Fler 

avhandlingar knyter an till detta problem…” 

 

Packendorff (2003 s. xv) menar att forskning av projekt som organisering, det vill säga 

projekt som behandlar handling och föreställningar samt lärande, inte har fått lika stor fokus 

som studier av ”projektorganisation” som behandlar studier av planering, styrning och 

utvärdering av projekt. Studier av projektorganisering, menar han, bör anamma en annan 

metod och arbeta med kvalitativa metoder och longitudinella studier.  

 
Att detta är ett viktigt område att forska kring kan även utläsas i en forskningsöversikt från 

2003. Forskningsrapporten syftar till att sammanfatta den aktuella forskningen inom 

projektledning och projektorganisation vid svenska universitet och högskolor och flera 

högskolor anger lärande inom projekt samt lärande mellan projekt som framtida viktiga 

frågeställningar (Svenska projekts forskningsöversikt 2003).  

 

1.2 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att beskriva kunskapsöverföring i projektbaserade 

organisationer samt vilka problem de har när det gäller kunskapsöverföringen mellan projekt. 

 

1.3 Disposition 
Vi har hittills introducerat problemet med kunskapsöverföring i projektbaserade 

organisationer. Vi kommer i nästa avsnitt att presentera den teoretiska referensram som sedan 

kommer att användas för att beskriva hur projektbaserade organisationer hanterar 

kunskapsöverföring mellan projekt samt hinder för denna process. Därefter redogör vi för det 

tillvägagångssätt som använts i denna studie. I avsnittet resultat presenterar vi vårt insamlade 

material från de två företag som deltagit i denna studie. Studierna av de två företagen 

presenteras i detta avsnitt i form av två separata berättelser. Resultatavsnittet följs av en 

diskussion kring det material vi insamlat och vi presenterar våra slutsatser för denna studie. 

Slutligen ger vi förslag till fortsatt forskning. 
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2. Teoretisk referensram  
2.1 Projekt  
Lööw (2003, s. 6) definierar projekt enligt följande; ”Projektformen innebär att använda 

mänskliga, materiella och finansiella resurser på ett planerat och organiserat sätt. I projektet 

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

och kostnader för att nå en framgångsrik kvalitativ och kvantitativ förändring.” 

 

Projektet används i syfte att utföra de uppgifter som annars utförs av en avdelning. Den 

projektbaserade organisationen saknar dock de mekanismer som gör att kunskap kan 

överföras från ett projekt till ett annat (Prenicipe & Tell, 2001). Engwall (1995, s. 63) 

definierar projektorganisation som en tillfällig organisation som skapas för att genomföra ett 

projekt. Skillnaden mellan projekt- och traditionella organisationer är att 

projektorganisationer medvetet byggs upp för att lösa en specifik uppgift och när uppgiften är 

löst upplöses projektorganisationen. Framgången i projektorganisationen mäts i förhållande 

till den uppgiften den är satt att utföra. När bra resultat uppnås på kort tid och med små 

resursinsatser anses projektet ha lyckats. I projektorganisationen läggs störst vikt på 

tidskriteriet. Ju mer framgångsrik en projektorganisation är, desto mindre resurser förbrukas 

och desto tidigare upplöses den. 

 

Engwall (1995, s. 66) diskuterar projektlitteraturens syn på projektledare. Denne anses ofta 

vara projektets mest betydelsefulla person och mycket av projektlitteraturen beskrivs utifrån 

dennes perspektiv. Projektledaren är den person som ansvarar för att projektets mål uppnås. 

Denne har ansvaret för att alla åtgärder rörande projektet samordnas, exempelvis genom en 

projektplan. Projektledare utses oftast formellt och de ansvarar för genomförandet av ett väl 

definierat projektuppdrag. Projektlitteraturen ägnar stort intresse åt vilka egenskaper och 

kvalifikationer en bra projektledare bör ha. Sådana beskrivningar brukar ofta måla upp en bild 

av en människa som har extraordinära egenskaper. En bra projektledare bör vara en skicklig 

tekniker, besitta ledaregenskaper, ha förmåga att kommunicera med sina chefer och 

medarbetare, kunna representera projektorganisationen utåt, ha initiativförmåga och vara 

självständig men samtidigt också vara flexibel och smidig och så vidare. Projektledarrollen 

uppfattas även vara mer utsatt än den traditionella chefspositionen. Engwall (1995, s. 67) 

anger flera orsaker till det. Att projektledaren är oerfaren i sin ledarroll, att projektet som 
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denne leder är kontroversiellt i sig vilket kan skapa motstånd för andra att medverka i 

projektet samt bristen på regler för hur projektledaren ska agera i olika situationer. 

 

Engwall (1995, s. 68) menar att projektorganisationen avbildas för det mesta likt det 

traditionella sättet att illustrera ett företags organisationsstruktur. Organisationens styrelse 

motsvaras av en projektstyrgrupp vars uppgift är att besluta i frågor som handlar om 

projektets. Projektstyrgruppens uppgifter är även att tilldela projektet resurser och att ställa 

krav och följa upp projektledarens arbete. Under styrgruppen finns projektgruppen. Den 

formar projektledaren tillsammans med projektmedarbetarna. Här diskuteras och beslutas det 

om de viktigaste projektledningsfrågorna. I stora projekt är projektgruppens medlemmar 

ansvariga för olika delprojekt. Dessa kan sägas motsvara funktionen som avdelningscheferna 

har i en traditionell företagshierarki. Projektadministratörer ska hjälpa projektledaren med 

projektplanering, ekonomin, uppföljningar, dokumenthantering och andra administrativa 

sysslor. Intressenter som inte aktivt arbetar med projektet, men vars stöd eller kunskap ändå är 

viktiga för projektets framgång, kan organiseras i referensgrupper. En sådan grupp är 

rådgivande och kan ha flera olika syften. En referensgrupp kan bestå av olika experter som 

kan svara på olika frågor vid behov. 

 

Packendorff (2003, s. 110) menar att temporära organisationers medlemmar, precis som i alla 

typer av mänsklig aktivitet, har en föreställning om arbete i projekt. Dessa föreställningar kan 

kopplas både till uppgiftens karaktär eller av själva stämpeln att arbetet ska utföras ska utföras 

i projektform. Dessa föreställningar byggs oftast på tidigare erfarenheter som gjorts av 

medlemmen själv eller nått personen i andra hand. Packendorff menar därför att:”såväl 

arbetsuppgifterna som projektbegreppet därför kan ses som institutioner i den mening att de 

bär med sig föreställningar om dess natur som kommer att påverka dess natur” (Packendorff, 

2003, s.110). Han påpekar dock att dessa föreställningar inte helt och hållet kan förklara de 

handlingar som utförs i organisationer utan behöver kompletteras med förståelse för vad som 

motiverar och engagerar medlemmarna. Förväntningar allena skapar inte handlingar. Dessa 

föreställningar menar Packendorff även antas gälla för flera organisationer och grupper. 

Forskning om projekt utifrån ett institutionellt perspektiv har inte varit något som forskare 

inom detta område har fokuserat på det vill säga att binda ihop föreställningar kring projekt 

med vad som faktiskt händer i projekt.  
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Packendorff (2003, s. 61) menar att arbeta i temporära organisationer med mål som avgränsar 

i tiden kan oftast upplevas som mer meningsfullt. Det blir även lättare att definiera de resurser 

som behövs för att komma i mål och på så sätt definiera vilka personer med dess kompetenser 

som behöver delta. Att arbetet är begränsat i tiden för även med sig ett minskat behov av 

medlemmar, att påvisa sin auktoritet eftersom chefskapet är temporärt. Packendorff menar att 

tidsbegränsningar resulterar i en större fokus på uppgiften, dess kvalitet och processer. Att 

arbeta i temporära organisationer innebär dock en ökad stress då det finns ett krav på ständigt 

skapande. Det går inte att skjuta upp saker till senare och de många nya och kortsiktiga 

relationerna blir ansträngande emotionellt då tidigare rollmönster inte längre gäller och ny ska 

skapas. Vidare ska den gruppkänsla som skapas inte bara ses som positiv då det finns en risk 

för att gruppen tappar en kritisk anda i beslutsprocessen eftersom de strävar efter enighet 

bland gruppens medlemmar, till skillnad från en permanent organisation som har ett 

hierarkiskt umgängessätt. Det arbete som sker i den temporära organisationen leder till ett 

lärande för medlemmarna som även påverkar den permanenta organisationen. För individen 

är det dock inte längre lika enkelt att se sin egen framgång det inte finns lika stort utrymme 

för att klättra uppåt. 

 
2.1.1 Olika synsätt på projekt  

Generellt finns det två olika synsätt på projekt. Ett vanligt förekommande synsätt är den om 

projekt som ”plan”. Synsättet figurerar i mycket av litteraturen kring projektledning. Typiskt 

för detta synsätt är att fokusera på planeringen och uppföljning samt verktyg för detta. Projekt 

som plan för ofta med sig ett rationalistiskt synsätt där en utvärdering sker i förhållande till 

planen (Packendorff 2003, s. 39). Packendorff (2003, s. 55) menar att en organisation med en 

rationalistisk syn på projekt inte kan förvänta sig att projektmedlemmarna ska bete sig på ett 

annat sätt i andra situationer heller.  

 

Ett annat synsätt på projekt är att se dem som en temporär organisation/system. Med detta 

menas att man tar ett organisationsteoretiskt perspektiv på projektet. Den största skillnaden 

mellan mer traditionella organisationsformer och temporära organisationer är just att de är 

bestående. I den permanenta organisationen finns en bestående spelplan och ett mer 

långsiktigt gemensamt intresse. Temporära organisationer har däremot starkare fokus på det 

intresse som sammanför dess medlemmar. Avsaknaden av en bestående plattform medför 

dock att lojaliteten är svagare. En temporär organisation är en ”som både i avsikt och i faktiskt 

utförande är tidsbegränsade” (Packendorff, 2003, s.61). Är avsikten inte sådan kan det inte 
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ses som en temporär organisation. Just denna vetskap om ett framtida slut är viktigt och har en 

betydelse i dessa sammanhang eftersom denna vetskap påverkar beteendet hos medlemmarna 

(Packendorff 2003, s.57).  

 

2.1.2 Typer av projekt 

Söderlund (2005, s.58) delar in projekt i tre olika typer: förändringsprojekt, affärsprojekt och 

utvecklingsprojekt. Förändringsprojekt kan beskrivas som projekt med syfte att förändra den 

existerande organisationen, dess arbetssätt, kompetens eller avveckling av den. I denna typ 

berörs företagens personal i stor utsträckning. Den här typen av projekt kan ses i de allra flesta 

organisationer. Affärsprojekt är den typ av projekt som ofta kan observeras inom bygg- och 

IT-branschen på beställning av en extern kund. Ett sådant exempel är byggföretaget Skanska. 

Utvecklingsprojekt handlar typiskt om att utveckla en produkt/tjänst, teknik eller ett system. 

Även om vissa projekt kan ske på uppdrag av en extern kund är det oftast forsknings- och 

utvecklingsorganisation eller marknadsorganisation som står bakom den här typen av projekt. 

 

Ett projekt kan också beskrivas ur termer av vara unikt eller repetitivt (Björkegren 1999, s. 

29). Både uppgiften i sig och processen kan vara unik eller repetitiv. Arbete i projekt kan 

generera i både kunskap som är projektrelaterad eller operationell. Björkegren delar sedan in 

projektrelaterad kunskap i teknisk kunskap samt kunskap om projektorganisering vilket 

tydliggör att det handlar om projektspecifik kunskap, som gäller det enskilda projektet. Ett 

projekt kan även vara likt eller olikt tidigare situationer till sammansättning av individer som 

ska genomföra projektet. Detta ger projekt tre möjliga dimensioner som kan variera; gruppen, 

uppgiften och processen. Viktigt att tillägga är att vissa deltagare i ett projekt kan uppfatta 

projektet som unikt medan andra kan se det som repetitivt. De projekt som kan ses som 

repetitiva är unika till sin uppgift medan proceduren (hur projektet ska hanteras) är densamma 

från projekt till projekt. Här i faller projekt inom till exempel byggbranschen. Projekt som 

benämns som unika är unika till både uppgift och procedur. Tidigare erfarenheter är då inte 

till någon nytta för det nuvarande projektet och inga rutiner finns i organisationen. Ett 

exempel på detta är förändringsprojekt. De projekt som är repetitiva till uppgiften går då 

under stor-skalig produktion. I de situationer där projekt är helt unika har organisationen 

ingen nytta av tidigare kunskap. Det förhåller sig dock så att väldigt få projekt är helt unika. 

 

Lundin 1998, s. 203) talar om förnyelseparadoxen, något som grundar sig på studier av 

projekt inom byggbranschen. Med detta menas att företag som baserar sin verksamhet i 
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projektform har förutsättningar för utveckling som inte används. När ett nytt projekt startas 

upp skulle detta kunna drivas på ett annat sätt än föregående. Istället har det visat sig att nästa 

projekt följer föregående i angreppssätt och även misstag repeteras. Detta beteende har även 

observerats i andra branscher där projekt upplevs som repetitiva. Det som avgör 

angreppssättet är individernas föreställning. Upplever individer projektet som en upprepning 

där tidigare erfarenheter används kommer det således även att behandlas därefter. Projekt som 

uppfattas som nya påverkas även de av olika institutioner samt regler för hur beteende och 

umgänge ska ske. Det som saknas är dock institutioner som i helhet visar hur liknande projekt 

brukar drivas. Trots att försättningarna för lärande är sämre i dessa fall leder de ofta till 

lärande på flera nivåer. De sämre förutsättningarna utgörs av att individer inte har några 

tidigare erfarenheter att relatera till men också just därför leder det till stort lärande. Holmblad 

Brunsson 2002, s. 184) menar istället att en orsak till att organisationer inte lär sig av tidigare 

erfarenheter är att de betraktar de gamla erfarenheterna som undantag. På samma sätt menar 

Björkegren (1999, s. 32) att incitamenten att lära, från de projekt som ses som unika till sin 

uppgift, är små (oavsett om gruppen skiljer sig eller inte). Kunskap och erfarenheter ses som 

så pass unika att de inte förväntas bli användbara i framtiden heller. Björkegren menar dock 

att förutsättningarna är goda eftersom projekt som upplevs som nya tvingar individer att söka 

information. Vidare menar hon att förutsättningarna för kunskapsöverföring kan ses som stora 

i de fall då gruppsammansättningen skiljer sig åt medan uppgiften är lik tidigare projekt.  

 

Martinsson (2005) menar att separationen mellan unika och återkommande temporära enheter 

är viktig då det kan vara lättare att se fördelarna med kunskapsöverföring mellan 

återkommande temporära enheter. 

 

I anslutning till detta kan det vara värt att nämna att Singley och Andersson (1989, se Hall, 

Sapsed & Williams 2000) menar att individer har svårt att känna igen likheter från situation 

till situation. Detta leder till att de har svårt att dra slutsatser baserade på tidigare erfarenheter. 

Detta även när kunskap baseras på individens egna erfarenheter. 

 

Om projekten är unika medför det att organisationen måste lära från ett fåtal exempel. 

Prencipe & Tell (2001) menar att projekt är ”kvasi-genetiska”. Den temporära organisationen 

upphör visserligen men personal, utrustning, klienter som gått i arv förs vidare till ”nästa 

generation” även om något modifierad eller innoverad. Projekt vid dess avslut kan därför föra 

med sig kunskap in i nästa projekt. 
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2.2 Kunskap 
För att kunna föra över kunskap mellan medarbetarna i en organisation måste kunskap först 

definieras. Frågan vad kunskap är för något har varit svår att definiera ända sedan antikens 

filosofer började diskutera den. Oförmågan att svara på den här frågan har ändå inte hindrat 

Nationalencyklopedin att definiera kunskap som: ”en välbestämd föreställning om (visst) 

förhållande eller sakläge som någon har lagrad i minnet etc., ofta som resultat av studier 

eller dylikt.” En annan definition kommer från Collins English Dictionary: ”an organized 

body of information.” I grund och botten försöker den här definitionen att definiera kunskap 

genom att särskilja information och kunskap. Problemet med den här definitionen är att den 

inte indikerar hur eller ens vem det är som genomför organiseringen, på vilken basis 

organiseringen är genomförd, inom vilket domän; fysisk, mental eller båda, organiseringen 

sker och till slut vilken form kunskapen har (Fernie et al. 2003). 

 

2.2.1 Data, information och kunskap 

De flesta människor idag ser nog på kunskap som något mer bearbetat och tillämpat än data 

eller information. Det är viktigt att särskilja data, information och kunskap. Data är 

informationens byggstenar. Data blir information när den sammanställs till ett visst specifikt 

syfte, exempelvis när data sätts samman till en ekonomisk rapport. Information utgör en viktig 

del av uppbyggandet av kunskap men är inte kunskap i sig. Vad som är data och vad som är 

information är inte alltid lätt att peka på. Olika värderingar, attityder och företagskulturer 

påverkar i hög grad vad vi ser. Data ser dock likadan ut för alla åskådare. Åskådarens 

personlighet och dennes referensram bestämmer mycket om vilken innebörd olika uppgifter 

får. Om en organisation är mån om att skapa en miljö där kunskap delas av alla är det viktigt 

att förstå vilka referensramar det finns hos olika medarbetare. Det är absolut inte säkert att 

data tolkas på samma sätt av sändare och mottagare. Personer med samma referensram kan 

lätt transformera data till information. När information ligger till grund för olika beslut blir 

den till kunskap (Nyhed 1998, s.11). Lindkvist, B. (2001, s. 33) drar slutsatsen, efter att ha 

tittat närmare på olika definitioner av kunskap, att kunskap inte är information. Han menar att 

flera författare kopplar in kunskapsbegreppet först när den leder till handling, i form av 

problemlösning eller handlande. Data är författarnas fakta, bilder eller ljud. När data blir 

grupperad, filtrerad och sammanfattad blir den till information. Kunskap blir då instinkter, 

idéer, normer/regler och procedurer som styr handlandet.  
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2.2.2 Tyst och explicit kunskap 

En stor del av litteraturen om organisatorisk kunskap delar upp kunskap i tyst (”tacit” på 

engelska) och explicit kunskap. Explicit kunskap definieras ofta som formell, systematisk och 

kodifierad. Det innebär att den kan formuleras i ord eller symboler. Det kan ske i form av 

dokument, datafiler osv. Detta gör att explicit kunskap kan lagras, kopieras och överföras, 

utan mänsklig interaktion. En hög grad av kodifiering finns i explicit kunskap, vilket innebär 

att den innehåller en mindre mängd kod och på så sätt blir mindre komplex. Språk och vissa 

begrepp är exempel på dessa koder och används för att uttrycka något som är oklart. Tyst 

kunskap definieras som icke verbaliserad och intuitiv. Tyst kunskap finns hos individen och 

den har inte, och ibland kan den inte alls, blivit uttryckt på ett explicit sätt. Den skapas genom 

erfarenheter och utvecklingen sker fortlöpande. Individer är inte fullt medvetna om den tysta 

kunskap som de bär på. En orsak till detta kan vara att vi tar den för givet. Denna form av 

kunskap är komplicerad att överföra i form av ord, rörelser eller tecken. När överföringen av 

sker, är detta omedvetet. Kunskap av detta slag är sådant kunskap som hjälper oss att handla 

och genomföra vissa uppgifter (Lindkvist, B. 2001, s. 34; Tell & Söderlund 2001, s. 228; 

Polany 1998, s.203).   Lindkvist, B (2001, s. 34) menar att flöden av tyst kunskap i princip är 

omöjligt att mäta kvantitativt. Han menar att tyst kunskap bäst förstås som kunskap som ännu 

inte har skiljts från praktiken. En annan orsak till att kunskap är tyst kan vara att individer ofta 

vet mer än vad de kan eller vill berätta om.  

 

Flera författare (Hedlund 1994; Nonaka et al. 1995; Baumard 1999 se Lindkvist, B. 2001, s. 

34) har argumenterat för att det inte kan finnas någon explicit kunskap utan tyst kunskap. 

Kunskap består istället av dessa två former tillsammans.. Nonaka och Takeuchi 1995, s. 61 

menar att tyst och explicit kunskap inte är helt separerade från varandra men att de 

kompletterar varandra. Det finns även de som hävdar att all sorts kunskap kan göras till 

explicit men att det kan vara en ekonomisk belastning för företagen att göra detta. En fråga 

värt att ställa är om det är värt att genomföra omvandlingen av all kunskap till explicit (Tell & 

Söderlund 2001, s. 228)? Förutom att kunskap kan vara tyst och explicit kan den även vara 

individuell och social. Hur pass bra kunskapsöverföring fungerar mellan projekt beror mycket 

på vilken karaktär den tysta och explicita kunskapen har. 

 

2.2.3 Individuell och social kunskap  

När kunskap existerar hos den enskilda individen benämns den individuell och när kunskap är 

tillgänglig för flera än den enskilda individen brukar den benämnas social kunskap. Inom 
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redovisningen har en debatten pågått de senaste åren. Vissa menar att företag ska redovisa 

tillgångarna, som främst finns i medarbetarnas kunskap skilt från andra tillgångar. De brukar 

delas in i ”intellektuellt kapital” och ”strukturkapital”. Kunskap har en social dimension vilket 

innebär att den formuleras i ett sammanhang som är större än det individuella. I till exempel 

skolan lär vi oss kunskap som är accepterad av samhället (i stort) och är objektiv. Denna 

kunskap kan sägas tillhöra samhället mer än den tillhör någon enskild individ. Därför kan inte 

all kunskap anses vara bunden till individen. Det finns ett liknande förhållande mellan 

individuell och social kunskap som det finns mellan tyst och explicit kunskap. Den ena sorten 

av kunskap har svårt att existera utan den andra. I organisationerna arbetar olika människor 

med varandra och som använder sig av både sina individuella och sociala kunskap för att lösa 

sina arbetsuppgifter. När det gäller projektorganisering spelar distinktionen mellan individuell 

och social kunskap en viktig roll. När projekt genomförs utan att organisationen är beroende 

av enskilda individer kan den förlita sig på organisatorisk kunskap för att ro projektet i hamn. 

När organisationen däremot arbetar med projekt där den måste förlita sig på individuell 

kunskap som finns hos projektmedarbetarna måste dessa koordineras för att nå projektets mål 

(Tell & Söderlund 2001, s. 231). 

 

Att kunskap ska bli mer tillgänglig för andra i organisationen ses som ett incitament för att 

föra över individuell kunskap till social. Om kulturen i organisationen är sådan att den inte 

uppmuntrar medarbetarna till att interagera och dela med sig av sin kunskap och erfarenhet 

med varandra, och med organisationen, kan det leda till att kunskapsföringsprocessen blir 

bristfällig (Lindkvist, B. 2001, s. 34).  

 

För att kunna urskilja olika möjligheter för att åstadkomma lärande mellan projekt måste 

skillnaderna mellan olika kunskapsformer lyftas fram. Härnäst kommer vi att redogöra för en 

modell över olika kunskapstyper. 

 

2.3 En typologisering av kunskap 
Författarna Tell & Söderlund (2001, s. 234) lyfter fram fyra olika kunskapstyper i 

organisationer som vi ska redogöra för.    
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      Individuell                                         Social 

 

Explcit 

 

 

 

Tyst 

 

 
 

Figur 1. Fyra kunskapstyper (Tell & Söderlund 2001, s. 234). 

 

2.3.1 Objektifierad kunskap 

Objektifierad kunskap påminner mest om det som vi i vardagsspråk tänker på när vi pratar om 

kunskap. Objektifierad kunskap stödjer sig oftast mot något externt. Det externa ska inte vara 

i någon beroendeställning mot dem som utvecklar kunskap eller gör anspråk på att inneha 

den. Vetenskapliga teorier, empiriska data och matematiska modeller är exempel på dessa 

externa rättfärdiganden. Ett annat sätt att rättfärdiga objektifierad kunskap är genom att 

grunda beslut i formulerade tankar, logiska resonemang och noga analysera dess följder. 

Exempel på denna kunskap i en organisation är bland annat patent, användandet av olika 

databaser och användandet av olika arbetsmetoder. Objektifierad kunskap och information är 

väldigt lika eftersom båda är explicita och kodifierbara. Den stora fördelen med den här sorten 

av kunskap är att den har en förmåga att spridas snabbt. Objektifierad kunskap spelar en 

väsentlig roll i projektorganisationer, inte minst vad det gäller förmågan att lära sig mellan 

projekt. Explicita och kollektiva organisationsmodeller som exempelvis metoder för 

projektets genomförande eller organisatoriska regler kan göra att organisationen kan säkra 

vissa typer av erfarenheter från ett projekt, som sedan kan komma andra projekt till nytta i 

framtiden. Om organisationen drar slutsatsen att ett framgångsrikt genomförande av ett 

projekt är beroende av en viss objektifierad kunskap eller teknik kan samma metodik 

användas vid genomförande av projekt av liknande karaktär. Om ett kunskapsbehov 

föreligger kan utbildningsinsatser  riktas dit (Tell & Söderlund 2001, s. 234).   

   

 
   Medveten kunskap 

 
 Objektifierad kunskap

 
   Personlig kunskap 

 
  Institutionell kunskap
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2.3.2 Institutionell kunskap  

När individer utövar olika praktiska moment som har med organisationen att göra är tyst 

kunskap inte tillräckligt. Alla individers gemensamma tyst kunskap ”samlas” i institutionell 

kunskap. Individerna är med i en kultur, institution eller norm som de ständigt skapar, 

samtidigt som de följer de regler som den sätter upp. Språket är det mest kända exemplet, som 

illustrerar att det hela fungerar som ett spel, med vissa regler som uppstår i utövandet av 

språket. Att lära sig dessa regler är att på ett sätt förvärva institutionell kunskap. Institutionell 

kunskap i produktutvecklingsprojekt skapas runt olika verksamhetsområden som till exempel 

marknadsföring, utveckling, produktion och inköp. Dessa institutionella kunskapsbaser kan 

förmedla kunskap över projektgenerationer genom det utbytet inom professionen som 

kontinuerligt pågår. En sådan kunskap kan också fungera som ett hinder för 

kunskapsutveckling i projekt och lärande mellan projekt, på grund av bristande förståelse för 

annan institutionell kunskap inom organisationen. Detta kan lätt leda till konflikter och en 

oförmåga till att ta till sig institutionaliserad kunskap som utvecklats av en annan subgrupp. 

Institutionell kunskap tar ofta formen av implicita regler som individer i organisationer tar för 

givet, till exempel i form av traditioner (Tell & Söderlund 2001, s. 235).  

 

2.3.3 Personlig kunskap 

Personlig kunskap är handlingsorienterad, då den främst ges uttryck i de färdigheter som 

individen besitter. I projektorganiserade företag vilar ofta ett stort ansvar för lärandet mellan 

projekt på de individer som ingår i projektet. Projektmedarbetare utvecklar en slags 

hantverkskunskap som de bär med sig till nästa projekt och tillämpar där. Nya erfarenheter 

samlas in och läggs till den individuella kunskapsbasen hos den kunnige projektmedarbetaren. 

I kunskapsintensiva verksamheter handlar det om att utveckla en intuition för hur problem ska 

lösas. Exempel på personlig kunskap i organisationer är det vi kallar praktisk kunskap, 

instinkt och automatiska beteenden. I många projektbaserade verksamheter är den personlig 

kunskap som medarbetarna bär med sig dominerande (Tell & Söderlund 2001, s. 236).  

 

2.3.4 Medveten kunskap   

Medveten kunskap utvecklas med hjälp av utveckling av mål och visioner samt förmågan till 

reflektion och rationellt tänkande. Den bygger på ett medvetet och uppbyggt resonemang om 

varför saker och ting förhåller sig på ett visst sätt. Denna kunskap är subjektiv, går att uttrycka 

och resonera kring och hänger ofta ihop med något i ett lokalt sammanhang. I språket kan 

medveten kunskap uttryckas genom användandet av analogier och metaforer. På detta sätt kan 
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den kommuniceras till andra individer i organisationen. I situationer som kännetecknas av stor 

osäkerhet eller tvetydighet kan den användas för att inspirera och övertyga och för att skapa 

struktur. Vanliga exempel på detta i företag är strategiska planer, visioner och 

målbeskrivningar. Att inneha kunskap om dessa är viktigt för företagets inriktning och 

styrning och det är viktigt att den går att kommunicera. Individen kan applicera och utveckla 

medveten kunskap om vad företaget står för och sedan relatera individuella preferenser och 

målsättningar i förhållande till dessa. På detta sätt utvecklas individens medvetenhet om sin 

roll och identitet inom organisationen, projektet eller aktiviteten denne deltar i.  

 

Medveten kunskap är i högre grad kontrollerbar av individen än den personliga. Individer som 

innehar den medveten kunskap är mer flexibla än de som främst innehar personlig och tyst 

kunskap. Det innebär att dessa personer kan agera relativt opportunistiskt och vandra in och ut 

ur temporära konstellationer som till exempel projekt. På detta sätt kan denna kunskapsform 

spela en avgörande roll för lärandet mellan projekt (Tell & Söderlund, J. 2001 s. 238).  

 

2.3.5 Kunskapskonversation  

Kunskapskonversation är en social process mellan individer. Det grundläggande antagandet är 

att kunskap skapas genom interaktionen mellan tyst och explicit kunskap. 

Kunskapskonveorsationen presenteras nedan (Nonaka & Takeuchi 1995, s. 62). 

 

 

Figur 2. Fyra typer av kunskapskonversation (Nonaka & Takeuchi 1995, s.62). 
 

Om vi börjar med socialisering (från tyst kunskap till tyst kunskap) innebär det att en process 

av erfarenhetsdelning och skapandet av tyst kunskap sker. Tyst kunskap kan erhållas direkt 
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från andra utan att det verbala språket används. Ett exempel på det är när en lärling arbetar 

med sin mästare och lär sig yrket genom att observera och imitera det mästaren gör. 

Externalisering (från tyst kunskap till explicit kunskap) är en process som innebär 

artikulering, uttryck, av tyst kunskap till explicit. Metaforer, hypoteser, modeller och begrepp 

är några av metoder för externaliseringen. Internalisering (från explicit kunskap till tyst 

kunskap) är processen då explicit kunskap tar formen av tyst kunskap. Erfarenheter genom 

socialisering, externalisering och kombination internaliseras till individens tysta kunskapsbas. 

Den här processen kan liknas vid ”lära genom att göra”. När en individ arbetar med något 

specifikt ökar dennes tysta kunskap. Kombination (från explicit kunskap till explicit kunskap) 

är en process som innebär att systematisering av olika begrepp sker i ett kunskapssystem. När 

individerna läser olika dokument, medverkar på möten, har telefonkonversationer eller 

kommunicerar genom datorer utbyter de och kombinerar kunskap med varandra. 

 

2.4 Kunskapsöverföring 
För att en organisation ska utvecklas och nå sina mål är det viktigt att organisationen har 

förmågan att överföra kunskap inom organisationen (Štrach & Everett 2006) 

Kunskapsöverföring definieras av Argote och Ingram (2000) som en process där en enhet 

påverkas av en annan. De menar att även om kunskapsöverföring i organisationer involverar 

en överföring på en individnivå sträcker sig problemet med kunskapsöverföring vidare till 

andra nivåer som grupp, produktlinje, avdelning eller division. Kunskap finns inbäddat 

huvudsakligen i medlemmar, verktyg och uppgifter. För att kunskapsöverföring ska fungera 

på ett bra sätt ska antingen den kunskap som ska överföras eller kontexten gällande verktyg, 

medlemmar och uppgifter vara kompatibla eller passa ihop med den nya kontexten.  

 

När medarbetare kommer in i nya projekt tar de med sig tidigare erfarenheter men de ställs 

samtidigt också inför nya uppgifter, vilket leder till att skapande av nya erfarenheter uppstår. 

Dessa erfarenheter lagras lätt i individens tysta kunskapsbas. När en medarbetare avslutar sin 

anställning i en organisation tar denne oftast med sig kunskap som han/hon har samlat ihop 

under tiden denne har varit anställd. En del av denna kunskap kan vara viktig för 

organisationen och det är därför viktigt att dessa organisationer har inarbetade system som gör 

att kunskapsöverföringen mellan medarbetarna verkligen sker. Många projektintensiva företag 

i Sverige utvecklar standardiserade projektmodeller för att underlätta genomförandet av 

projekt och minska risken för upprepade misstag. Den här sorten av objektifierad kunskap 
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riskerar dock att förlora något av sin erfarenhetsbaserade grund, på grund av att den utvecklas 

till att bli mer generell. Många praktiska misstag och lärdomar fångas inte upp i sådana 

modeller utan måste istället hanteras på annat sätt. Ett sätt att överföra erfarenhetsbaserad 

kunskap kan vara skapande av kulturella artefakter som gemensamma språk, ritualer och 

historier (Tell & Söderlund 2001, s. 239).  

   

2.4.1 En beskrivning av kunskapsöverföringsprocessen 

Björkegren (1999, s. 22) menar att det finns två olika synsätt på kunskapsöverföring. Dessa 

synsätt är präglade av två synsätt gällande explicit och tyst kunskap. För de som anser att all 

kunskap kan göras explicit kan processen beskrivas som ”kunskapskopiering”. Kunskap hos 

person A kan föras över till person B. Kunskap som en person har anses därmed som objektiv. 

Det andra synsättet menar att all kunskap inte kan uttryckas i ord och den som kan uttryckas 

är inbäddat i språket och har således olika betydelse för olika individer. Överföringen av 

kunskap påverkas av individernas uppfattning av den kunskap som överförs. Denna 

uppfattning är beroende av individernas tidigare erfarenheter och den som är mottagare i 

denna process kommer därför inte ha samma uppfattning som sändaren. Kunskapsöverföring 

är därmed en interaktiv process där kunskap översätts och omdefinieras utifrån de 

medverkandes tidigare erfarenheter. Att lära från egna erfarenheter, är alltid mer effektivt än 

att lära från andra. Andras erfarenheter i form av berättelser och illustrationer kan dock främja 

kunskapsöverföring då dessa utgör kunskap i en specifik kontext, vilket är något som 

underlättar. 

 
Figur 3. Kunskapsöverföring som en process av översättning och omkonstruktion (Björkegren 1999, s. 27). 
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Även Lindkvist, B. 2001, s. 30) för en liknande diskussion. Meddelandet som skickas mellan 

individer präglas av ständiga tolkningsprocesser. Hur mottagare uppfattar ett meddelande 

bestäms av hur det är utformat av sändaren. När en medarbetare som arbetar med ett visst 

projekt försöker förmedla ett meddelande kännetecknas meddelandet av dennes kunskap. 

Tankeinnehållet och djupet av meddelandet bestäms bland annat av sändarens tidigare 

erfarenheter. Även miljön som sändare befinner sig i påverkar utformningen och 

formuleringen av meddelandet. När mottagaren ska tolka meddelandet påverkas 

tolkningsprocessen av individuella, sociala och organisatoriska bakgrundsfaktorer. Det 

påverkar mottagarens förmåga att tolka meddelandet och även förmågan att relatera 

meddelandet till tidigare erfarenheter. 

 

2.4.2 Kanaler för kunskapsöverföring 

Martinsson (2005) studerar problematiken gällande projekt som är repetitiva. Studier som 

dock sker med en avgränsning värt att nämna. För att kunna betrakta överföring av kunskap 

har hon valt att behandla kunskap som något objektivt, ett ting som kan förflyttas. Hon går 

därför inte in på diskussionen om vilken kunskap som kan överföras mellan vilka ”platser” 

(modes). Utifrån hennes studier menar hon att kunskap i en projektbaserad organisation kan 

finnas inbäddad på fyra platser i en temporära organisation. Dessa är: teamet, produkten, 

individen samt den permanenta organisationen. Kunskap i den temporära organisationen 

syftar på kunskap som kan härledas till individens tankar kring de aktiviteter som utförts. 

Gällande teamet handlar kunskap till exempel om det samarbete som sker mellan gruppen och 

den dokumentation som utförs. Med kunskap inbäddat i den permanenta organisationen avses 

till exempel de aktiviteter som utförs av organisationen för att lagra och sprida den kunskap 

som uppstår i den temporära enheten. Slutligen handlar kunskap inbäddat i produkter om den 

kunskap som uppstår i temporära organisationer och som sedan förs in i en produkt. 

Martinsson menar att dessa fyra platser där kunskap kan vara inbäddad belyser de olika 

källorna mellan vilka kunskap kan överföras, i en organisation.  

 

2.4.3 Verktyg för kunskapsöverföring  

Det finns olika sätt att föra över kunskap mellan individer och mellan projekt. Stein (1996 se 

Lindkvist 2001, s. 37) diskuterar överföring och spridning av kunskap mer i allmänhet. Han 

pekar på följande former: arbetsrotation och byte av verksamhetsmiljö, samarbete kring 

gemensamma uppgifter, mentorskap, informationsteknologi, personliga nätverk, utbildningar 
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och seminarier samt sociala aktiviteter. Den här indelningen visar på mångfalden av verktyg 

som kan användas för kunskapsöverföring i olika organisationer.  

 

Kunskap inom en organisation överförs genom kunskapsbärare. Kunskapsbärare ses som ett 

hjälpmedel genom vilken kunskap kan överföras trots de tids- och rumsbarriärer som existerar 

inom en organisation. Kunskapsbärare kan användas för att lagra och förmedla kunskap till 

andra delar av organisationen. De klassificeras i fyra kategorier: individer, rapporter och 

databaser, organisatoriska element samt tekniska element. Medarbetarna, individerna, utgör 

den första kategorin av kunskapsbärare. De har en viktig roll i kunskapsöverföringsprocessen 

eftersom de har förmågan att överföra såväl tyst som explicit kunskap. Rapporter och 

databaser, den andra kategorin, utgör en del av organisationens permanenta minne och 

användning av dem kräver mänsklig interaktion. Alla typer av kunskap kan dock inte upptas i 

dessa, eftersom strikta regler måste följas vid användandet. Organisatoriska element är det 

tredje elementet av kunskapsbärare. De innefattar procedurer, verktyg och metoder. När dessa 

element används stödjer det kunskapsöverföringen och lärandet mellan projekt eftersom det 

bland annat kan bidra med ett gemensamt språk. Den fjärde kategorin innehåller tjänsten, 

komponenterna, de tekniska verktygen och benämns som tekniska element. De här elementen 

innehåller en stor mängd av inbäddad kunskap som kan användas av andra inom 

organisationen. Det finns olika informationsmedier som kan påverka kunskapsöverföringen. 

Lindkvist, B. (2001, s.39) skriver om olika medium: ansikte mot ansikte, telefon, personliga 

dokument, icke personliga dokument och numeriska dokument. Mest information kan 

förmedlas i mediet ansikte mot ansikte och minst i numeriska dokument. Vissa 

informationsmedier och former för kunskapsöverföring är vanligare än andra med är inte 

nödvändigtvis bäst lämpade för en given situation. En organisation kan därmed inte förlita sig 

på att en särskilt form för kunskapsöverföring alltid kan användas. Dokumentation kan till 

exempel inte använda sig av för överföring av både tyst och explicit kunskap. När en viss 

kunskap ska överföras behöver organisationen först avgöra vilken typ av kunskap det handlar 

om. Vissa former för överföring är bättre lämpade än andra. Tyst kunskap kan överföras 

genom observation eller genom att en person arbetar med någon erfaren medarbetare inom 

organisationen. Rapporter, databaser och även kommunikation mellan individerna kan 

användas vid överföring av explicit kunskap (Stein 1996 se Lindkvist 2001, s. 37). 

 

Prencipe och Tell (2001) påpekar att en uppdelning mellan resultat och process är väsentlig i 

syfte att förstå projektbaserade företags strategier avseende kunskapshantering. De menar att 
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kodifiering av kunskap inte endast kan betraktas som ett användbart eller icke användbart 

resultat utan även som ett redskap genom vilket lärning sker. De menar att individer som lär 

genom att göra och använda olika tillvägagångssätt genererar lokala experter och en 

experimentell kunskap hos individen. Den ekonomiska fördelen fås därmed genom 

specialisering i organisationen. Individer som lär genom att reflektera, tänka, diskutera och 

konfrontera genererar däremot en ökad förståelse för olika förhållanden mellan handling och 

utkomsten av denna handling. Något som skapar fördelar genom koordinering. Lärande 

genom att skriva, implementera, adoptera och kopiera leder till manualer och procedurer. 

Detta ger informationsfördelar som spridning, kopiering och återanvändandet av information. 

Deras studier visar att företag fokuserar mestadels på själva resultatet och inte processen när 

det gäller utveckling av IT-baserade medel och andra organisationsmekanismer för att lära 

mellan projekt. De fann också att företag i liten utsträckning hade mekanismer för att 

uppmuntra kodifiering av kunskap. Företagen förlitade sig istället på att 

organisationsmedlemmarnas agerande skulle vara gott. 

 

2.4.4 Olika synsätt ger olika verktyg  

Nya möjligheter att återanvända kunskap har kommit i och med dagens utvecklade 

informationsteknik. Istället för att kunskap ska skickas upp och ned i en hierarkisk 

organisation kan kunskap och information nu spridas på alla håll och kanter. Även om alla 

inte är överens antas många hinder överbryggas för att sprida kunskap i organisationer 

(Stymme 2001, s. 195).  

 

Debatten kring kodningen av kunskap kan rent dikotomiskt beskrivas som ett bestående av de 

som anser att all kunskap kan kodas alternativt de som menar att all kodad kunskap i syfte att 

bli användbar kräver tyst kunskap. Med andra ord, att kodad kunskap i sig inte är till någon 

nytta (Prencipe & Tell 2001; Fernandes & Raja 2002. Dessa två olika synsätt resulterar i att 

olika modeller används för att hantera kunskapsöverföring vilka Brensen et al. (2003) delar in 

i två kategorier, ”cognitive” och ”community”. Anhängare av det första synsättet förlitar sig 

på IT och lagrar informationen i databaser och liknande. Något som alla i organisationen 

sedan har tillgång till. De som menar att kunskap kan kodas framhäver att det minskar 

kostnader som företagen spenderar på att förvärva kunskap. Genom att koda kunskap och 

därmed kunna spara den skulle företag inte bli sårbart när anställda avslutar sin anställning 

och tar med sig den tysta kunskap som de bär på. Ur det senare perspektivet blir kunskap 

något som är väl sammansvetsad med individerna i organisationen och som till stor del endast 
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kan delas med andra genom personlig interaktion. De som förespråkar detta synsätt och 

hantering av kunskap menar att detta gör att kunskap kan användas mer flexibelt. De anser att 

kodad kunskap har en förmåga att föra med sig stelhet och därmed försämra företagets 

möjligheter att utveckla ny kunskap (Prencipe & Tell 2001).  

 

Brensen et al. (2003) påpekar att forskare under en längre tid påvisat begränsningarna som 

finns i det synsätt som fokuserar på en IT-baserad kunskapssyn. De noterar även i sin 

undersökning svårigheten med teknologiska hjälpmedel med syfte att sprida kunskap (som IT 

och andra formella processer). De har även funnit att det största problemet inom detta område 

är svårigheterna i att motivera de anställda att använda och uppdatera dessa databaser. 

Personalens har även en benägenhet att hellre använda sig av informella tillvägagångssätt när 

de söker ny information. Detta utesluter inte användandet av IT-baserade verktyg och tekniker 

i detta syfte, men begränsningarna har påverkat forskare att utforska hur sociala strukturer och 

”community” influerade metoder påverkar inlärning samt spridning och tillvaratagande av 

kunskap. 

 

Pfeffer och Sutton (2000, s. 16) pratar om kunskap i generella termer, det vill säga all sorts 

kunskap. De menar att företagen ofta ser kunskap som något som kan förvärvas, mätas och 

distribueras vidare. Den ses som något greppbart, påtagligt och förnuftigt. Företags intresse 

har varit att samla denna kunskap på lager, för att ägas av dem. Tankesättet har även varit som 

sådant att företag tror att när kunskap väl samlats in och lagrats, då kommer den att användas 

på korrekt sätt. Detta skulle vidare kunna bero på att de som skapar systemen inte är insatta i 

hur kunskap används av individerna i deras arbetssituation. Dessa metoder blundar för hur 

kunskap allt som oftast faktiskt överförs mellan individer, det vill säga på ett sätt som oftast 

innebär en social interaktion mellan individer. Detta kan ske genom att historier berättas, att 

en person studerar en annan i arbete eller genom skvaller. På arbetsplatsen sker inlärning till 

70 procent informellt genom att individer deltar i möten, kommer i kontakt med kunder, 

kommunicerar med arbetskamrater, lär upp andra på arbetsplatsen, övervakar eller övervakas 

av andra och genom att vara mentor till andra. När historier berättas finns möjlighet att få 

tillgång till information om den kontext som kunskapen skapades i, utan denna kommer inga 

nyanser fram. Pfeffer och Sutton (2000, s. 29) menar att företag som lär sig genom att agera 

därmed inte får någon glapp mellan vad de vet och vad de gör, fokus bör därför ligga på 

handling. De har dock uppmärksammat att prat om vad som ska genomföra ersätter allt som 
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oftast handling. Pfeffer och Sutton (2000, s. 16) menar att det är bättre att tala om kunnande 

istället för kunskap. Då kan känslan av kunskap som något gripbart tonas bort. 

 

2.4.5 Hinder och möjligheter för kunskapsöverföring 

Martinsson (2005) menar att kunskap som uppkommer i ett projekt måste tas vara på innan 

det avslutas för att den inte ska gå förlorad. För att skapa bättre förhållanden för 

kunskapsöverföring menar Martinsson att hanteringen av kunskapsutformningen bör ske på 

ett likartat sätt i de olika temporära enheterna. 

 

De konventionella metoderna, baserade på kunskapsteorier, för att överföra kunskap i 

organisationer passar oftast stora företag. För medelstora och små företag är det däremot svårt 

att sätta undan resurser; de anställda, tid och pengar, som krävs för att lyckas med 

kunskapslagringen och spridningen av den (Leung, Chan & Lee 2004). 

 

Stymme (2001, s. 195) har utfört ett par fallstudier gällande kunskapsöverföring, I dessa 

noterar han en gemensam nämnare. Initialt innebar alla fallen, ur ett 

kunskapsöverföringsperspektiv, ett misslyckande, men efter ändringar fick företagen 

kunskapsöverföringen att fungera som de önskade. Förändringen och den påverkande faktorn 

visade sig vara individers möjlighet till interaktion med de som var innehavare av den 

kunskap de var i behov av. Databaser försedda med bra lösningar på problem var inte till 

nytta. Det räcker alltså inte att göra informationen tillgänglig för att individer ska förstå hur 

den ska användas. Inte heller ”heta linjer” dit personer kan ringa vid behov för att få 

experthjälp lyckades. Expertkunskap behövs, men eftersom ett fall inte är det andra identiskt 

räcker det inte med tillgänglig information. Ofta var den nya situationen med dess problem 

mer komplext och en anpassning av den existerande lösningen var därför nödvändig.  
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Även mottagarna upplevde att de behövde sätta denna information i relation till ett personligt 

problem för att kunna förstå hur den skulle tillämpas.1  I likhet med detta menar Criscuolo 

(2005) att även om IT system, videokonferenser och e-post har hjälpt kan dessa med andra 

ord inte mäta sig med kommunikation där individerna är i samma tid och rum. Det mer 

”traditionella” sättet att kommunicera på tenderar att lösa problem snabbare. Denna 

kommunikationsform underlättar även för individer att utveckla en tillit mellan varandra och 

skapa engagemang och sociala relationer. Om vi tittar vidare på problemet utifrån detta 

synsätt kan vi belysa några andra problem som dyker upp i samband med detta. När en 

interaktion (utan IT medel) ses som nödvändig blir tid och plats väsentliga aspekter. 

Geografisk lokalisering utgör därmed delvis ett hinder för det multinationella företaget. Den 

kompetens som behövs kan även vara upptagen i ett annat projekt något som kan bli ett 

problem oavsett en geografisk distans eller inte. 

 

Yih-Tong och Scott (2005) tittar på kunskapsöverföring ur ett generellt perspektiv. I deras 

studie kunde ses att individens imperativ2 som till exempel normer och regler verkade ha en 

stor inverkan på kunskapsöverföringen i organisationer. Om kunskap innehåller information 

som går emot nuvarande värderingar kan den ses som ”unik”. Individen utgår från dessa 

värderingar i sitt beteende och vill fortsätta att göra ”som den alltid gjort” eftersom det 

upplevs som tryggt. Individens hela tillvaro har en stark koppling till den nuvarande 

situationen, dess ekonomiska situation, välmående, psykologiska bekvämlighetszon och 

sociala status. Individen agerar därför på ett sätt som hindrar överföring av denna kunskap, 

eftersom en rädsla finns att förlora äganderätten och därmed även en minskad kontroll i sin 

                                                 
1 På Ericsson hade man skapat en vad de kallade ”experience factory”. Denna syftade till att yngre nyanställda 
mjukvaruingenjörer skulle få ta del av tidigare erfarenheter gjorda av ingenjörer som hade mer erfarenhet. Databasen innehöll 
fakta om ledtider, mjukvarufel och produktivitet. Det var ett försök som inte lyckades så väl. De nya ingenjörerna upplevde 
proceduren att uppdatera databasen som tidsödande och den upplevdes även som allt för teknikbaserad. Databasen krävde 
även att informationen standardiseras vilket gjorde att de som skulle ta del av informationen hade svårt att använda den då de 
var i behov av data som de personligen hade nytta av. Detta ledde till att de som skulle skriva in sina erfarenheter blev 
tveksamma över nyttan med detta eftersom de inte visste om någon skulle använda dem. Informationen kom så att bli 
gammal. I de studier som gjordes för att utreda vad som gick fel kom man fram till att den kunskap de behövde ofta uppstod 
under vad som kan kallas ”insiktsfulla ögonblick” mellan erfarna och mindre erfarna ingenjörer. Dessa ögonblick av insikt 
verkade dyka upp under korta spontana möten när de var i behov av rådgivning. Ericsson gjorde med denna insikt ett nytt 
försök att skapa ett system. Idén i det nya systemet byggde på att skapa dessa möten i en större utsträckning än tidigare. En så 
kallad kunskapsmäklare skulle genom att ständigt gå runt i organisationen skaffa sig kunskap om vem som kunde vad. Detta 
för att sedan arrangera blixtmöten mellan den som var i behov av råd och den som hade råd att ge. En lista utannonserades 
även på dem som var extra kunniga inom olika områden. Mäklaren skulle också se till att ingenjörerna fick tillfälle att lära 
från personer utanför deras egen enhet. Iden testades i ett pilot program som blev lyckat (Stymme  2001, s. 195).  
 
2 Individens imperativ kommer ur individens behov av att ha kontroll och säkerhet. Individen utvecklar därför vanor i syfte 
att skapa en zon av trygghet där de kan verka. Denna zon utgör utrymme för individen att uttrycka sig och skapar en känsla 
av särprägel och ökar den positiva bilden av sig själv som en bidragande medlem i organisationen.  
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dagliga situation. Kunskapsöverföring av unik kunskap, den typ av kunskap som förändrar 

individens tankemönster, försvåras därför. På samma sätt hindras även överföring mellan 

individer på andra nivåer i organisationen. På team nivå spelar även belöning för att dela 

information en stor roll, detta i avseende gällande både belöningens storlek och individens 

uppfattning av gruppens belöning i jämförelse med andra grupper. Kunskapsöverföring i team 

berörs även i stor utsträckning av organisationsklimatet. Organisationsklimatet är något som 

påverkar överföring på alla nivåer men speciellt vid det tillfälle då ett team bildas. 

 

Pfeffer (2000) menar att vissa organisationskulturer försvårar att kunskap sprids. En sådan 

kultur är den som främjar intern konkurrens. Att en intern rivalitet skapas är något som inte är 

fördelaktigt ur ett kunskapsperspektiv utan istället försvårar för individer att dela med sig och 

använda den kunskap som andra individer har. Av denna anledning kan det till och med vara 

lättare att lära från andra företag än inom företaget. Att lära från en extern källa framställer 

individen som uppmärksam istället för mindre kompetent än sina kollegor. Det kan med andra 

ord ligga en fara i att erkänna att en annan person i företaget kan något bättre än personen 

själv. 

 

Hall, Sapsed & Williams (2000) menar att företag där varje timme registreras kopplat till ett 

projekt kan fungera som hinder för kunskapsöverföring. När varje timme räknas och en väldig 

tidspress ligger på projektledaren finns ingen tid över för långsiktigt tänkande utöver 

projektets gränser. På samma sätt menar Lindkvist, L. (2001, s. 269) att organisationer som 

fokuserar på deadlines och liknande tidsbegränsande krav blir det naturligt att lägga mindre 

tid på att skriva rapporter och utförligt reflektera över det som gått bra och mindre bra i 

projekt. Att uppnå målen för projektet kan bli så dominerande att det som händer efter och 

mer långsikt tänkande inte ligger i företagets fokus. Ett annat hinder är att informationsflödet 

många gånger kan bli så stort att det blir omöjligt hitta den information som behövs för 

tillfället. Det blir därför istället viktigt att ha ett hum om vem som kan vad och vad som är ”på 

gång” i organisationen. 

 

Lindkvist, L (2001, s. 269) menar vidare att ett hinder ligger i att personer som har en 

expertkunskap har svårt att se vad som är värdefullt att dela med sig av. Deras kunskap har 

blivit så självklar att de inte tänker på att förklara och berätta vissa saker för andra individer. 

De är, på ett sätt, inte fullt medvetna om den kunskap de faktiskt har. I vissa fall kan en viss 

kunskap anses för trivial för att vara av intresse för andra. Detta speciellt om det finns risk att 
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tro att andra kan ha svårt att ta emot en specifik kunskap. Ett antagande som det finns grund 

för i situationer då en individ inte har något behov av den kunskap som ska överföras just för 

tillfället. Det vill säga att den nya kunskapen inte löser ett aktuellt problem. 

 

En studie utförd av Lindkvist, L. (2001, s. 274) visar att organisationer där projektledaren 

väljer medarbetarna resulterar i att det blir viktigt att få rykte om sig att vara samarbetsvillig. 

Det är annars inte så troligt att någon vill ha dig i ett kommande projekt. I samma 

undersökning (Lindkvist, L. 2001, s. 269) ansåg individerna att projektstrukturen bidrog till 

att individer gör det som är bra för företaget i allmänhet. De menade att det lönade sig mindre 

att hålla inne med kunskap i denna struktur. Detta eftersom det antagligen skulle dröja länge 

tills kunskapen skulle komma till nytta igen. Då ansågs det vara lika bra att dela med sig av 

allt och inte spara något till framtiden.   
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3. Metod 
3.1 Arbetsgång 
Undersökningens arbetsgång kan delas upp i tre faser. Den första fasen bestod av sökande och 

inläsning av relevant litteratur. I den fasen har vi använt oss av vetenskapliga artiklar, 

litteratur och avhandlingar med syftet att bygga upp en teoretisk referensram för 

undersökningen. I fas två genomfördes empiriundersökningen där vi har samlat in data från 

två olika tjänsteproducerande företag. Fas tre består av bearbetning av data, diskussionen och 

slutsatser. 

 

3.2 Forskningsdesign  
”Det finns ingen väg som är ”den enda rätta”. Däremot finns det vissa strategier som är 

lämpligare än andra för att tackla specifika frågeställningar” (Denscombe 1998, s. 9). 

 
Då forskningen inom detta område är i behov av flera studier är forskningen inom området 

generell till sin karaktär. Detta påverkar naturligtvis både studiens syfte men även 

insamlingsmetoderna. Vår studie karaktäriseras av ett utforskande intresse. Syftet med 

undersökningen är att beskriva kunskapsöverföringen samt vilka hinder projektbaserade 

organisationer stöter på. Vi vill även förstå varför dessa hinder uppkommer. Det utforskande 

intresset används för att vinna kunskap om något som vi från början har mycket liten eller 

ingen kunskap om, då vill vi utforska, upptäcka och på det sättet förstå (Rosengren & 

Arvidson, 2002, s. 25). Strategin som vi fann lämplig att använda för att svara på våra 

frågeställningar är fallstudie. Fallstudier karaktäriseras av att de fokuserar bland annat mer på 

studiens djup än bredd och det speciella mer än det generella. En fördel med fallstudier är att 

den tillåter att forskaren använder sig av olika källor, typer och forskningsmetoder i 

undersökningen (Denscombe 1998, s. 41). Vi har valt att använda oss av intervjuer, 

observationer och dokumentstudier.  

 

3.3 Studieobjekt och avgränsningar 
I den här undersökningen ingår två företag, SABO AB och Struktur Svenska Kontor AB. 

Dessa båda organisationer arbetar i projektform. Anledningen till att vi har valt ett av dessa 

företag, SABO AB, är att tidigare samarbete har förekommit. Detta för med sig att det redan 

finns en del kännedom om företaget vilket ur vår synpunkt ses som något positivt då det ökar 

möjligheten till förståelse i en tidsbegränsad situation. Tillgång till information och 
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datainsamlig har underlättat avsevärt på grund av det tidigare samarbetet. Det andra företaget, 

Struktur Svenska Kontor, valdes efter intensivt sökande genom telefon och Internet. Den stora 

anledningen till att det endast är två företag som utgör grunden för den här undersökningen är 

den begränsade tiden som vi har till vårt förfogande.   

 

De två företag vi valt att studera har gemensamt att de båda är tjänsteföretag, belägna i 

Stockholm och organiserar merparten av sitt arbete i projektform. De är även ungefär lika 

stora till antalet anställda men där slutar sedan de generella likheterna. Företagen är 

verksamma inom olika branscher. Deras projekt skiljer sig därför också åt till både uppgift 

och tillvägagångssätt. Den ena är en intresseorganisation som finansieras av sina medlemmar 

och det andra är privatägt.  

 

Denna uppsats innehåller därför två tjänsteföretag som utöver likheter i storlek och 

organisationsstruktur kan ge en kompletterande bild av hur relativt små företag i 

projektbaserade miljö arbetar för att föra över kunskap från ett projekt till ett annat och vilka 

hinder som finns.  

 

I uppsatsen tar vi inte upp teorier om inlärning. Fokus ligger istället på teorier om 

kunskapsöverföring och litteratur från forskning om projekt. Vi vill även påpeka att vi enbart 

tittar på kunskapsöverföring mellan projekt och de deltagare som är anställda på fallföretagen. 

Hur till exempel kunskap från samarbetspartners i olika projekt kan föras över till de företag 

vi studerar och problematiken kring detta beaktas därför inte i denna uppsats.  

 

3.4 Datainsamling 
Primär datainsamling har skett genom intervjuer och observation. Sekundärdata har inhämtats 

från företagsdokument i båda företagen samt intranätet (SABO) och dokumenthanterings-

systemet (Struktur). Tillgången till intranätet och dokumenthanteringssystemet fick vi under 

förutsättningen att vi använde endast det materialet som var relevant för vår undersökning. 

För att skapa en klarare bild av organisationen och dess grundläggande sätt att hantera projekt 

på har ett inledande samtal genomförts på SABO AB.  

 

Vi har genomfört nio stycken intervjuer. Fem intervjuer har genomförts på SABO AB och 

fyra stycken har genomförts på Struktur Svenska Kontor AB.  
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De personer som intervjuats är både projektledare, projektmedlemmar och projektassistenter. 

Även personer med en mer projektöverskridande position har intervjuats, dessa personer 

arbetar med övergripande övervakning av projekt. På SABO har två personer med 

ovannämnda arbetsuppgifter intervjuats, två projektledare och en projektmedarbetare. På 

Struktur har en delägare, som även arbetar som senior projektledare, två projektledare och en 

projektassistent intervjuats.  

 

3.5 Intervjuer 
Intervjuerna kännetecknas av att intervjuaren ställer frågor muntligt till intervjupersonen. 

Intervjuerna har varit av semistrukturerad karaktär vilket innebär att vi hade en förtryckt 

intervjuguide under intervjuerna men att vi har varit flexibla när det gällde ordningen i vilken 

ämnena togs upp. Semistrukturerade intervjuer innebär även att intervjuaren låter den 

intervjuade utveckla sina idéer och tala mer utförligt om ett ämne som intervjuaren tar upp. 

Svaren är öppna och betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar sina synpunkter 

(Denscombe 1998, s. 135).  

 

Intervjuerna har spelats in med mp3- spelare. Vi har även fört minnesanteckningar under 

intervjuerna. Intervjuerna har sedan sammanställts utifrån de egna anteckningarna för att 

sedan kompletteras utifrån det inspelade materialet. Anledningen till att intervjuer valdes som 

primär datainsamlingskälla är på grund av att kunskapsöverföringen handlar om 

kommunikation mellan personer, deras uppfattningar och inställningar. Vi anser att det bästa 

sättet för att kunna förstå dessa faktorer är personliga intervjuer. Vi tror inte att enkäter hade 

kunnat ge oss samma djup som intervjuer. Sammanställningen har genomförts några timmar 

efter, i vissa fall max en dag efter intervjuernas avslutning.  

 

Längden på intervjuerna har varierat från 30 till cirka 75 minuter. Intervjuerna har genomförts 

på respektive respondentens arbetsplats. I ett utrymme som har valts av respondenten själv. 

Det innebär att vi kan anta att platsen känns bekväm som sådan. Respondenterna har med 

hänsyn till dem hållits anonyma i undersökningen. 

 

Ambitionen har varit att vi båda skulle närvara vid alla intervjuer. Vissa intervjuer 

genomfördes utan att vi båda närvarade. Det beror på att vissa intervjuer krockade tidsmässigt 

och vi var tvungna att dela upp oss. Vid resterande intervjuer närvarade vi båda två. Vid dessa 
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intervjuer har en av oss intervjuat och den andra varit mer passiv. Den passive har endast 

kommit in med följdfrågor på det som sagts vid behov. Anteckningar har förts av oss båda för 

hand, både för att underlätta sammanställning av intervjuerna samt för att lättare kunna förstå 

och ställa följdfrågor under intervjuns gång. Att två personer antecknar under intervjun kan 

dock ha upplevts som störande för respondenterna vilket vi var medvetna om. Vi anser dock 

att fördelarna överväger nackdelarna.  

 

3.6 Observation  
För att få ytterligare information om hur kunskapsöverföringen går till på SABO och Struktur 

valde vi att närvara på två möten, ett på varje företag. Syftet med detta var att få information 

om vad som skedde på dessa möten. Hur medarbetarna tog del av varandras erfarenhet, 

kunskap och hur de använde varandra för att lösa olika problem. På SABO har ett möte där 

alla medarbetare kan delta. Mestadels handlar det om att VD och informationschefen ger 

information till de anställda om de olika pågående och kommande projekt. Bland annat 

informeras medarbetarna om vilka projekt som startas upp för att alla ska ha kännedom om 

detta. Ibland berättar andra i korthet om något projekt som de arbetar med just nu. Relativt 

nyligen har SABO däremot startat upp något som de kallar ”teammöten”. Där träffas ett antal 

medarbetare som arbetar med liknande frågor. Eftersom teammötena beskrevs som ett möte 

där en större grad av interaktion förekom kände vi att det antagligen var det mötet som skulle 

ge oss mest i denna fråga.  

 

Genom bemanningsansvarige och en av processägarna på SABO kom vi i kontakt med team 

”Boende”. Denna valdes ut eftersom det var den grupp som närmast i tiden skulle ha ett möte. 

Denna grupp fick vi även veta var den grupp som hade haft flest möten tillsammans sedan 

uppstarten. Gruppen träffas ungefär en gång i månaden och hade träffasts cirka fyra gånger 

före vårt observationstillfälle. Vi träffade på en av deltagarna i team ”Boende” i korridoren på 

SABO. Eftersom det var en av processägarna samt bemanningsansvarige/chefen för 

kompetenspoolen som ställde förfrågan skulle hon kunna ha upplevt att hon inte hade något 

val men hon verkade bara positiv. Detta var dock inte första gången som hon var i kontakt 

med oss. Under det tidigare samarbetet med SABO, var denna person en av dem som 

intervjuades vilket kan ha bidragit till den positiva inställningen.  
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Även på Struktur sitter medarbetarna i olika möten. Mötet som en av oss deltog på var 

”samordningsmötet” där representanter från olika kompetensgrupper deltar. Det här mötet 

valdes för att även det låg närmast i tiden. En annan anledning var att mötet skulle handla om 

ett nytt dokumenteringssystem, som ska underlätta kunskapslagringen, som ska införas på 

Struktur.  

 

Ett av problemen som finns i observationstillfällen är att hinna med att uppfatta allt som 

händer. Att observera deltagarna under ett möte underlättar denna process eftersom deltagarna 

både sitter stilla och oftast inte talar i mun på varandra i allt för stor utsträckning. För att inte 

hämma gruppen allt för mycket valde vi att endast en av oss skulle sitta med och observera 

under dessa möten.  

 

Som tydliggjort ovan var observationerna av en öppen karaktär och observatören förhåll sig 

passiv (Rosengren & Arvidsson 2002, s. 16). Under mötena gjordes fältanteckningar i form av 

stödord. Detta för att inte göra gruppen påmind om att den ständiga observationen (Holme & 

Solvang 1997, s. 115). Mötena spelades även in med deltagarnas tillåtelse. Deltagarna på 

dessa möten fick information om att observatören var där för att se hur ett möte gick till. 

Observatören ville inte lämna ut för mycket information om vad vi var intresserade av för att 

inte påverka mötets innehåll i allt för stor utsträckning. Detta även om det under en öppen 

observation inte går att komma ifrån en viss påverkan från observatörens sida (Holme & 

Solvang 1997, s. 115). Utifrån stödorden skrevs sedan iakttagelserna ner direkt efter mötenas 

avslut för att inte glömma allt för mycket av det intryck som observatören fått, även om det 

hela bandades. Deltagarna på dessa möten kan ha upplevt observationen, i synnerhet 

inspelningen, av mötet som ett störande moment och det kan ha hämmat deltagarna att 

uttrycka sina åsikter till fullo.  

 

Att tala om standardisering är inte av nytta i detta studieupplägg. Inte heller känns det allt för 

relevant att tala om strukturering. Ofta är det heller inte lika viktigt när syftet är av det 

utforskande slaget (Rosengren & Arvidsson 2002, s. 175). Istället ser vi dessa 

observationstillfällen som en möjlighet att förstå och även få titta in i denna värld. Trots att 

det bara handlar om enstaka tillfällen anser vi det vara värdefullt för vår ökade förståelse. 

 
I denna undersökning används som ovan beskrivet ett antal olika metoder för insamling av 

data även om den huvudsakliga datainsamlingsmetoden utgörs av intervjuer. Att använda 
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flera insamlingsmetoder (triangulering) ger oss möjlighet att få perspektiv på det som sägs i 

intervjuerna och öka trovärdigheten i det resultat som lägger grunden för våra slutsatser 

(Rossman & Rallis 2003, s. 69). Gällande uppsatsens trovärdighet vill vi dock informera 

läsaren att vi upplevde en viss mättnad endast i studieobjektet SABO, där vi också genomfört 

en intervju mer än i hos Struktur. Detta innebär att ytterligare intervjuer skulle kunna vara 

betydande för vår uppfattning hur kunskapsöverföring går till hos Struktur och vilka hinder 

som vi kan se.  

 

För att höja trovärdigheten i denna undersökning har samtliga intervjupersoner fått möjlighet 

att korrigera den sammanfattning (se bilaga 4 till 12) som representerar vår tolkning av den 

genomförda intervjun (Rossman & Rallis 2003, s. 69). Dessa sammanfattningar ligger sedan 

till grund för berättelsen om respektive företag i nästa avsnitt. Även information om uppgifter 

från studier av dokument och intranätet har kommenterats av en person i varje företag. 
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4. Resultat  
4.1 SABO3 
SABO AB (Sveriges Allmännyttiga Bostadsorganisation) är den ledande 

intresseorganisationen på bostadsmarknaden. Medlemmarna i SABO är kommunägda 

bostadsföretag eller företag och organisationer vars huvudsyfte med verksamheten är att 

bygga och långsiktigt förvalta bostäder och lokaler vilka upplåts med hyresrätt. SABO 

bildades år 1950 och har idag cirka 300 bostadsföretag som medlemmar och cirka 50 

anställda. Medlemsföretagen finns över hela Sverige och varierar i storlek från 33 lägenheter 

till 47 000. 

 

SABO ska stödja sina medlemmar främst genom att medverka till att utveckla goda bostäder 

och bostadsmiljöer, förmedla information, kunskap och erfarenheter mellan medlemmarna 

samt mellan medlemmarna och omvärlden. SABO arbetar även med att företräda 

medlemmarna i frågor av gemensamt intresse samt att bistå medlemmarna med det stöd som 

de efterfrågar. All aktivitet på företaget ska styras utifrån medlemmarnas behov. Arbetssättet 

på SABO är därför processorienterad och syftar till att uppnå ett resultat som är till 

medlemmarnas nytta. All verksamhet på SABO sker i projektform. SABO anser att den här 

formen är mycket flexibel genom att den alltid kan anpassas efter medlemmarnas önskemål 

och behov. Förutom medarbetarna på SABO deltar även ofta representanterna från 

medlemsföretagen i de olika projekten.  

 

De flesta av medarbetarna på SABO är samlade i en kompetenspool. Chefen för 

kompetenspoolen är ansvarig för bemanning av projekt som bedrivs.  

Verksamheten i SABO drivs inom tre processer (huvudområden):  

- Intressebevakning; omvärldsbevakning, opinionsbildning och lobbying med syftet att 

påverka beslutsfattare i samhället som har inflytande över förutsättningar för SABO:s 

medlemmar.    

- Branschutveckling; omfattar branschspecifika utvecklingsprojekt i nära samarbete 

med medlemsföretagen och med stöd av experter och forskare. 

- Företagsstöd; består av olika utbildningar och konferenser för kompetensutvecklingen 

inom SABO-företagen, rådgivning och konsultverksamhet.  

                                                 
3 Avsnitt 4.1 är baserat på information från diverse underrubriker under rubriken ”Om SABO” på adress: 
www.sabo.se, samt information från intervjuerna (när inget annat anges). 
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Utöver detta finns det även en enhet för internt stöd samt en kommunikationsenhet på SABO, 

så kallade stödprocesser. 

- Internt stöd; har som uppgift att stödja och bidra med hjälp som krävs för ett 

effektivare arbete inom SABO. 

- Kommunikation; ansvarar för kommunikation, både internt och externt med 

medlemmarna, och stödjer övriga processer i deras kommunikation.   

 
 
Figur 4. SABO: s organisations schema4.   

 

4.2 Intervjuer 
4.2.1 Projekt       

All verksamhet i SABO genomförs i projektform. Olika projekt på SABO startas efter förslag 

från medlemsföretagen, processägaren eller medarbetarna på SABO. Det är processägarna 

som tar ställning till om ett visst projekt ska genomföras eller inte. Projekten ska vara till nytta 

för utvecklingen av affärsmässig allmännytta.  

 

Det finns ”förvaltningsprojekt” som genomförs i SABO vars syfte är att stödja den 

administrativa funktionen av företaget. Dessa projekt är återkommande och är likadana idag 

som för 18 år sedan. Dessa kan inte sägas ha start och slut. De olika utvecklingsprojekten har 

däremot alla kännetecken som ett projekt ska ha, säger en processägare som menar att projekt 

                                                 
4 Gargovic, H & Munshi, S. (2005) ”Projektredovisningssystem- En utvärdering av TimeEase hos SABO AB”, 
C- uppsats i företagsekonomi, Södertörns högskola 
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måste innehålla olika faser, vilka är: start, genomförande och avslut för att kunna kallas 

projekt. 

 

När ett projekt ska startas bestäms vilka mål som ska uppnås i samråd med beställaren av 

projektet, oftast medlemsföretagen. Sedan förs en diskussion om hur projektet ska 

genomföras. Oftast är det samma tillvägagångssätt som används vid genomförandet av 

projekten.  Budgeten och tidsplanen sätts upp, samt planen för hur projektet ska rapporteras. 

”Normalt sett blir det en form av rapport. Rapporten blir den samlade kunskapen av 

projektet” säger en projektledare. Projekten utvärderas sedan tillsammans med 

processägaren/beställaren. Utvärderingen av projekten kan ske på olika sätt. På vissa projekt 

sättes betyg beroende på hur det har gått. Det blir en sorts kvantitativ utvärdering. Andra 

projekt, som utvecklingsprojekt, sätts inget betyg på. Dessa projekt utvärderas genom 

utvärderingsmallar. 

 

All information sätts ihop till en projektbeställning. När projektbeställningen har fått godkänt 

från ledningen (styrgruppen) startas projektet. Den ansvariga för bemanningen av olika 

projekt är chefen för kompetenspoolen. Det förekommer ganska ofta att projekt genomförs av 

en person men även grupper om tre till fyra personer i projekt är vanligt förekommande. 

Metoden för hur projekt ska genomföras rent praktiskt är likartat från projekt till projekt. De 

skillnaderna som kan uppkomma mellan olika projekt beror på typen av projektet. För att 

undvika olika problem och komplikationer genomför ledningen ”skanningar”. ”Jag brukar 

skicka remisser internt angående projektet som ska startas för att få så många olika 

synpunkter som möjligt” säger en processägare. Detta för att få reda på eventuella faktorer, 

innan projektet startas, som kan störa arbetet i framtiden. Att skicka remisser internt är även 

ett sätt att ta reda på vad medarbetarna på SABO kan om det kommande projektet. Kunskap 

om vad medarbetarna är bra på ökar därmed.  

 

För att ledningen, projektledarna och projektmedarbetarna, ska veta hur de olika projekten 

utvecklar sig finns det så kallade kontrollpunktsmöten. Dessa syftar förutom att kontrollera 

arbetet även till att diskutera eventuella problem som dykt upp och hur dessa kan lösas.  

 

När en medarbetare är nyanställd och de inte har stor kunskap om hur de arbetar kräver 

ledningen mer information i form av rapporter under arbetets gång. När det gäller 
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medarbetare som varit anställda ett tag är informationen från kontrollstationsmötena 

tillräcklig. 

 

4.2.2 Kunskap  

För att projekten ska nå sina mål krävs det att projektmedarbetarna har rätt kompetens och 

tillräcklig kunskap för den specifika uppgiften. Ambitionen för chefen för kompetenspoolen 

är att begränsa medarbetarnas delaktighet så att de inte är delaktiga i allt för många projekt. I 

och med att SABO inte har många medarbetare kan det trots detta bli på det sättet. Vanligtvis 

arbetar medarbetarna på SABO med tre till fyra projekt samtidigt.  

 

Vissa projekt använder sig även av en referensgrupp. Gruppen arbetar inte löpande med 

projektet på samma sätt som projektmedarbetarna och projektledaren gör utan har som syfte 

att komma med idéer och förslag om projektet. Medlemmarna i referensgruppen kan vara 

representanter från medlemsföretagen eller SABO: s medarbetare. Det är processägaren som 

bestämmer om behovet för en referensgrupp finns. Ett problem som då uppstår är att det ofta 

är projektledaren får göra det mesta av jobbet i projektgruppen medan resten av 

projektmedlemmarna fungerar som en referensgrupp.  

 

Vid vissa tillfällen försöker den ansvarige för kompetenspoolen att bemanna ett projekt med 

en medarbetare som inte riktigt har den kunskap som krävs för att uppnå projektets mål. Detta 

görs med syftet att medarbetaren ska få ny kunskap. Vid dessa tillfällen kan ett gap mellan 

projektledaren och projektmedlemmen uppstå vilket resulterar i att projektledaren får göra 

hela jobbet själv. Medarbetaren som är där för att lära blir passiv och koncentrerar sig på att 

lära sig. Det leder till att projektledaren får ta större ansvar för att själv ro projektet i hamn.  

 

Den ansvarige för kompetenspoolen har kunskap om vilka medarbetare som har en viss 

kompetens och kunskap, i huvudet. Tidigare fanns det planer på att införa kompetensprofiler 

där det skulle finnas möjlighet att se vilken kompetens de olika medarbetarna har, men i brist 

på en bra sökfunktion slopades systemet. 

 

4.2.3 Organisationsstruktur  

SABO ändrade sin organisationsstruktur under 1999. Innan den nuvarande projektbaserade 

organisationen hade de en mer traditionell struktur med avdelningar. Skillnaderna beskrivs av 

en processägare: ”Fördelen med en avdelningsbaserad organisation är att man vet allt om 
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vad som sker på den egna avdelningen. När SABO var organiserad i avdelningar hade man 

bra koll på vad de andra medarbetarna på avdelningen kunde och hur de arbetade. 

Nackdelen med den var att man inte visste så mycket om vad medarbetarna på de andra 

avdelningarna kunde.” 

 

En processägare menar att en nackdel med projektbaserad organisering är att olika frågor lätt 

kan ”tappas” om det inte finns ett projekt som behandlar det specifika ämnet. Fördelen med 

projektorganisationen är att den är mer flexibel än den avdelningsbaserade. Det är möjligt att 

komma på och genomföra nya saker hela tiden i projektorganisationen. Budgeten begränsar 

inte arbetet i projektorganisationen som den gör i avdelningsbaserade. Det finns även mer 

djup än bredd i den avdelningsbaserade organisationen. I projektorganisationen är det 

tvärtom. Det optimala är att hitta en balans mellan dessa två. Avdelningar gör att det byggs 

upp ”murar” mellan individerna vilket i sin tur leder till att det är endast medarbetarna inom 

den egna avdelningen som kan ta del av och dela sin kunskap till andra. Medarbetarna från 

andra avdelningar stängs ute ifrån kunskapsöverföringen. Något som även kan belysas med att 

det tidigare ofta hände att personalen inom olika avdelningar bestämde att vissa uppgifter inte 

hörde till avdelningen och att dessa därför inte skulle genomföras.  

 

En projektledare uppger att även i projektorganisationen händer det att medarbetare stänger 

ute andra medarbetare som inte deltar i det specifika projektet. Den projektbaserade 

organiseringen ger upphov till en annan sorts revirtänkande. Nu har medarbetarna sina projekt 

som de vill genomföra och det är dessa de koncentrerar sig på. Projektet ger identitet på ett 

sätt. Personalen har sina projekt, genomför det och levererar resultatet. Till en viss del kan det 

hända att medarbetarna inte släpper in varandra och ger den information till andra som de kan 

ge. Medarbetarna vill se om sitt eget bo innan de tar hand om andras. En projektledare säger 

att det egentligen inte är någon ”skillnad mellan dagens projektbaserade organisation och 

den avdelningsbaserade. Jag tror att det är lika mycket revirtänkande i den 

avdelningsbaserade organisationen som det kan bli i den projektbaserade.” 

 

Den ansvarige för kompetenspoolen menar att det var lättare att se vad medarbetarna kunde i 

den avdelningsbaserade organisationen. Nackdelen var att avdelningarna inte samverkade 

tillräckligt bra. Hon upplever även att de personer som gillar att ta för sig tycker att den 

projektbaserade organisationen är roligare att arbeta i. 
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På SABO har medarbetarna även börjat med olika ”teammöten”, något som är relativt nytt i 

SABO. Teamen fungerar på så sätt att medarbetare som till exempel arbetar med 

boendefrågor på SABO är organiserade i team ”Boende” ett team som hittills har träffats cirka 

fyra gånger. Mötena är dock öppna även för andra medarbetare som har intresse och behov av 

att delta. Enligt den ansvarige för kompetenspoolen har teamen inrättats för att det finns en 

risk att medarbetarna annars blir lite ensamma i organisationen.  

 

När SABO skulle göra ändringar i organisationsstruktur ville de absolut inte ha någon 

indelning i kompetenspoolen. De team som nu har skapats upplevs gå lite emot den 

grundtanken. Teamen gör dock att personalen kommer lite närmare varandra utan att för den 

delen ha olika enheter eller avdelningar.  

 
I den projektbaserade organisationen har SABO: s ledning mest fokus på kvalité, att 

personalen håller sig inom budgetens ramar och blir klar inom utsatt tid. Förutom detta vill 

ledningen även att arbetet ska leda till att personalen bidrar med något nytt. Ledningen vill 

även kunna känna att ett bra jobb har utförts när de visar upp resultatet för medlemsföretagen. 

Beroende på vilken typ av projekt det handlar om ligger fokus på olika aspekter. 

Medarbetarna på SABO känner att det är viktigast för ledningen att projekt som genomförs 

står i samklang med SABO: s intressen. Mycket tid läggs ner på inledningsfasen av ett 

projekt. Det är viktigast att få till stånd ett projekt och ett beslut om genomförande av detta.  

 

4.2.4 Kunskapsöverföring  

Kunskapsöverföringen mellan individerna på SABO sker på ett antal olika sätt. Ett vanligt sätt 

att föra över kunskap är genom möten. På SABO finns ett antal olika möten. Varannan vecka 

hålls bland annat ett möte som är öppet för alla medarbetare. Dessa går till största del ut på att 

VD:n och kommunikationschefen informerar om olika projekt som startar upp. Meningen 

med informationsmötena var från början att medarbetarna i kompetenspoolen skulle utbyta 

information och erfarenheter mellan varandra. På senare tid har dessa i samband med att 

antalet mötesdeltagare har ökat komma kommit att bli mer av ett informationsmöte där inga 

diskussioner förekommer. Har en medarbetare ett intresse av att få djupare information kring 

något av det som sägs, får denne gräva djupare vid ett annat tillfälle. 
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Under projektens gång erhåller medarbetarna kunskap som är viktig att överföra till sina 

kollegor och till framtida projekt som företaget kommer att medverka i. Projekten avslutas 

oftast med utvärdering och rapportering till beställaren. Utvecklingsprojekten utvärderas 

tillsammans med processägaren och skriftlig överföring (utvärdering och rapportskrivning) av 

kunskap som erhållits under projektets gång ägnas det även en del tid åt. Dessa utvärderingar 

läggs till projekthandlingar och sparas. Problemet med dessa utvärderingar är att de görs lite 

flyktigt och det är inte många som tittar i dem efter projektets avslut. En projektledare ger sin 

syn på projektutvärderingar: ”Jag har inte tittat på dessa utvärderingar efter genomförda 

projekt eftersom jag anser att jag inte har haft någon anledning till det. Jag har inte fått 

några speciella erfarenheter när jag har tittat på andras utvärderingar av projekt.” 

 

Mycket information, både om projekten och medarbetarna, läggs ut på intranätet. En 

möjlighet, bland annat, är att lägga ut sin CV på intranätet så att kollegor kan se vilken 

kompetens medarbetarna har. Användningen av just den funktionen är inte utbredd och 

uppdatering av den sker inte med jämna mellanrum. 

 

Skriftliga informationen, av den typen som finns i intranätet, är viktigare för nyanställda än de 

som har arbetat en längre tid. De personer som har arbetat i organisationen en längre tid har 

lärt sig ett och annat och då finns inte ett lika stort behov av denna information. Det finns 

även utrymme att lägga ut information om sina projekt på intranätet som andra medarbetare 

kan ta del av. En projektledare som arbetat väldigt länge i organisationen menar att de 

nyanställda är bättre på detta medan hon själv ofta glömmer bor att göra informationen 

tillgänglig. Ibland händer det att viss information om ett projekt finns ute på intranätet men att 

medarbetarna inte vet om det. Anledningen till detta är att intranätet inte används ofta (med 

syftet att hitta projektinformation). De gångerna medarbetarna väl använder intranätet 

upptäcks dock även annan intressant information som kan vara användbar. 

 

Alla SABO: s medlemsföretag har tilldelats en kontaktperson och medarbetarna på SABO har 

därför cirka tio medlemsföretag vardera. Ibland uppkommer situationer då medarbetarna 

behöver rådfråga en kontaktpersoner om ett visst medlemsföretag. Informationsutbytet i det 

här fallet inte fungerar tillfredsställande. Medarbetarna vill att det ska gå smidigare att få 

information om de olika medlemsföretagen än det gör idag.  
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Intranätet är ett bra hjälpmedel för nyanställda när de vill titta på tidigare sammanställningar, 

information om kurser och information om vilka uppdrag medarbetarna arbetar med just nu. 

Kunskap om vem som kan vad på SABO får nyanställda vid en introduktionsrunda när de 

börjar sin anställning. Då får de möjlighet att sitta och tala med alla anställda som presenterar 

sig och berättar vad de arbetar med. En nyanställd projektmedarbetare anser att: 

”Kontaktpersonerna är en bra källa till information om företagen men också om vem som kan 

vad.”  

 

Att kunna hitta tillbaka till tidigare projekt som anses ha varit framgångsrika anser 

medarbetarna på SABO är viktigt. För närvarande håller därför SABO på att upphandla ett 

nytt dokumenthanteringssystem. En projektledare inger hopp till det nya dokumenthanterings-

systemet: ”Jag tror att man kan bli mycket bättre på att hitta det man har gjort bra förut med 

det nya dokumenthanteringssystemet. Det här systemet ska visa hur långt man har kommit 

med olika projekt, var man befinner sig för tillfället, vem det är som har beställt projektet och 

annan information om projektet.”  

 

Ett annat sätt att dela kunskap och erfarenhet är genom informella möten. I SABO tar sig 

dessa informella möten uttryck genom att medarbetarna pratar med varandra i fikarummet. 

Varje dag har de även morgonfika där alla medarbetare som är på plats samlas i den 

gemensamma matsalen. Där äts även lunch senare på dagen. Många av SABO: s medarbetare 

arbetar ute på fältet. Det kan handla om olika konsultuppdrag och besök hos 

medlemsföretagen. Det här leder till att ett problem vid informella möten i och med att 

medarbetarna inte kan få tag på alla kollegor i den ”informella miljön”.  

 

En projektledare tar upp personligheten som en faktor som kan påverka kunskapsöverföringen 

på SABO. Människor är väldigt olika och vissa gillar helt enkelt inte att dela med sig och 

prata om sina erfarenheter medan andra gör det mer än gärna. Att andra lyssnar på det som 

sägs är en viktig förutsättning för att en person ska kunna dela med sig av sin kunskap och 

erfarenhet. Vissa medarbetare delar med sig av information om projektet som de anser har 

varit lyckade. De pratar om projektet och försöker få dem att läsa utvärderingsrapporten. De 

projekt som medarbetarna själv upplever som mindre bra håller de tyst om.  

 

Projektledarna upplever att det inte finns tid att ägna sig åt att ta vara på gjorda erfarenheter 

från ett genomfört projekt. De fokuserar på att påbörja ett nytt projekt istället för att utvärdera 
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och överföra sin samlade kunskap från det genomförda projektet. Detta inte enbart av stress 

utan även på grund av att projektet upplevs som färdigt. 

 

En projektledare pratar om ytterliggare ett problem gällande kunskapsöverföring. Mycket av 

den kunskap som medarbetarna har är så kallad tyst kunskap. Den här sortens kunskap är svår 

att överföra. Vissa kan vara bra att göra vissa saker men de kan inte förklara hur de gör. Det är 

ett av problemen med tyst kunskap. Ett sätt att överföra tyst kunskap är genom att en annan 

person observerar beteendet och arbetssättet hos en projektledare. Vidare menar 

projektledaren att överföringen av tyst kunskap även är beroende av en persons personlighet. 

Tyst kunskap kan vara farlig om medarbetarna enbart utgår ifrån den utan att ta hänsyn till 

andra aspekter som kan påverka genomförandet av olika arbetsuppgifter. Projektledaren 

menar att det är farligt att köra på som vanligt, och förlita sig på sin tysta kunskap, och inte ta 

i beaktelse andra faktorer som kan spela roll i arbetet.  

 
4.3 Observation  
Sex personer, projektledare och chefen för kompetenspoolen, förutom observatören, var 

närvarande vid mötet. Mötet började med att dagordningen lästes upp och de viktigaste 

frågorna diskuterades. En av deltagarna gick igenom ett av sina projekt. De andra kom 

fortlöpande med sina idéer och förslag till hur det projektet kunde avslutas på bästa möjliga 

sätt. 

 

Under de första 20-30 minuterna av mötet är diskussionen konstruktiv och mötet har en seriös 

inriktning. Deltagarna diskuterar seriöst, men även utrymme för mer informell diskussion 

lämnas. De flesta deltagarna är väldigt aktiva och försöker gärna lösa de problem som något 

projekt har stött på. Vissa deltagare diskuterar inte i lika stor utsträckning som andra.   

 

Det är inte enbart olika projekt som diskuteras på mötet. Medarbetarna pratar även om 

seminarier och andra möten som deltagarna har deltagit i. Information från dessa seminarier 

och möten kan vara av nytta för de medarbetare som inte närvarade vid dessa tillfällen. Frågor 

som rör teamets framtida arbete diskuteras också. Anledningen till att detta diskuteras är att 

ett par av deltagarna snart ska på mammaledighet. Deras arbetsuppgifter måste därför fördelas 

mellan de medarbetare som är kvar. Diskussionstempot under mötet är fortfarande högt efter 

en timme, men inte lika högt som i början av mötet. Deltagarna kommer hela tiden med 

förslag baserade på egen kunskap och erfarenheter. Alla deltagare är i stort sett lika aktiva nu. 
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Efter att medarbetarna har gått igenom de mest brådskande frågorna har de en så kallad 

”Runda bordet” diskussion. Då går alla deltagare igenom sina projekt. De pratar om vad som 

går bra/mindre bra, vad som behöver göras. Medarbetarna håller sina kollegor uppdaterade 

om de egna projekten. I det här stadiet av mötet kommer deltagarna med förslag och råd hur 

olika problem kan lösas. Under mötet får vi reda på att mycket av kommunikationen, både 

internt och externt, sker genom e- mail. När det gäller den interna kommunikationen 

framkommer det att viss information finns i medarbetarnas e- mail, men att de inte vet om det.  

 

4.4 Dokumentstudier  
4.4.1 Utbildning för projektledare - SABO 

På SABO finns inga specifika riktlinjer för hur projekten ska drivas. Alla anställda på SABO 

förutom de allra senast anställda har dock fått genomgå en projektledarutbildning. Första 

gången hölls denna utbildning i samband med att organisationsstrukturen ändrades 1999.  

Våren 2006 var den senaste utbildningstillfälle då de som anställts efter 1999 fick gå. Första 

gången utbildningen hölls var den skräddarsydd för företaget. Samma utbildningsföretag har 

hållit i båda utbildningstillfällena så att det inte behöver vara stora skillnader mellan dessa två.  

 

Efter att vi studerat utbildningsmaterialet kan vi konstatera att utbildningen är väldigt 

grundläggande och allmän. En punkt handlar om ”bra och dåligt” i projektet. Det kan som ett 

försök att signalera om att en reflektion ska ske efter utfört projekt. Utöver det finns inget som 

signalerar att kunskap som uppkommer i ett projekt är viktigt att reflektera över eller är viktigt 

att sprida vidare till andra i företaget. Det framkommer inget om att lagra information så att 

den kan göras tillgänglig för andra i företaget. När utbildningen tar upp uppföljning handlar 

det om tid, resursförbrukning och projektets nuläge gentemot projektplanen.  

 

4.4.2 Mall för utvärdering av projekt 

På SABO finns det olika mallar som ska hjälpa till vid lösandet av olika arbetsuppgifter. En 

mall som vi har tittat närmare på är ”Mall för utvärdering av projekt”. Den här mallen finns i 

två former, en förenklad och en mer detaljerad. Beroende på omfattningen av projektet ska en 

av dessa användas. Den ansvarige för utvärderingen av projekten är projektledaren. 

Utvärderingen ska behandlas av styrgruppen om sådan finns, den bör vara välkänd i hela 

arbetsgruppen eller bland samtliga projektmedarbetare. Den ska även diskuteras i 
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referensgruppen om det är lämpligt samt lämnas skriftligt till processägaren senast när 

projektet avslutas. Mallens indelning består av fyra punkter: resultatet, det interna arbetet, 

relationerna och lärdomarna för framtiden i den ordningen.  

 

Resultat: I denna del ska måluppfyllelse redovisas. Vid de tillfällen då mål inte har uppfyllts 

ska anledningar till detta beskrivas. I denna del ingår även att beskriva förändringar i 

jämförelse med projektbeställningen och hur detta har påverkat arbetet. Information på en 

aktivitetsnivå ska anges. Aktiviteter som borde ha genomförts eller valts bort av någon 

anledning.  

 

Det interna arbetet: I den här delen efterfrågas information om tidsplanen, ekonomin, 

arbetstiden, bemanningen, arbetsformerna, mötena, samarbetsklimatet, projektorganisationen 

och hjälpmedlen. Fokus på ekonomin är stort men även utrymme för beskrivning av 

arbetsmetoderna lämnas.  

 

Relationerna: I denna del utvärderas relationerna mellan alla inblandade i projektet. Det kan 

handla om relationerna mellan beställaren och medlemsföretagen, styrgruppen och 

referensgruppen samt projektgruppen och konsulterna. Även kommunikationsaspekten mellan 

olika intressenter tas upp.  

 

Lärdomar för framtiden: I denna del ska de samlade lärdomar och erfarenheter från projekten 

redovisas samt alternativa arbetssätt som skulle ha kunnat användas för att uppnå samma eller 

bättre resultat. 

 

4.4.3 Rapporter 

Vi har även tagit del av tre olika, genomförda, utvärderingar gällande projekten på SABO 

som är baserade på mallen ovan. Beroende på vilken typ av projekt det är som utvärderas 

ligger tyngdpunkten på olika delar av mallen.  

 

I rapporterna kan vi se att mycket fokus läggs på det interna arbetet och hur det har fungerat. 

Även resultat delen får stor plats i utvärderingarna. Där undersöks om projektmålet har 

uppnåtts enligt beställningen. Minst utrymme i rapporten får områdena relationer och 

lärdomarna för framtiden.  
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För en tid sedan hölls en branschutvecklingsdag (2006-03-16). I visningsmaterialet för denna 

dag kan vi se att även frågor som utvärdering av projekt finns med. Samma punkter som finns 

med på utvärderingsmallarna finns med i visningsmaterialet i punktform. Under en intervju 

med en anställd (som närvarade på denna branschutvecklingsdag) frågade vi vad som sades 

om detta. Den anställde kunde dock inte minnas att detta var något som hade tagits upp under 

branschutvecklingsdagen. 

 

4.5 Intranätet 
På SABO: s intranät kan de anställda veckovis läsa om de händelser som berör SABO och 

dess medlemsföretag, detta rubriceras som omvärldsbevakning. Omvärldsbevakningen kan 

innehålla information om till exempel bostadsköer och vårbudgetens påverkan. Även annan 

information med allt från små till stora saker läggs upp för att hålla de anställda uppdaterade. 

Varje medlemsföretag har en kontaktperson. Vem denna person är finns dokumenterat på 

intranätet. Detta för att kontaktpersonen ofta har en stor kunskap om företaget som kan vara 

användbart för andra på SABO. Även en kort information om alla medlemsföretagen finns att 

få på intranätet.  

 

Att SABO ser sig själva som ett kunskapsintensivt företag kan ses på deras intranät med 

tillhörande policy för kommunikation. Andra policys som exempelvis mötespolicy finns. Den 

tydliggör vikten av minnesanteckningar och redovisning av mötesresultat och redovisning av 

överenskommelser. En del mötesanteckningar ligger upplagda på intranätet. 

 

På intranätet finns det en CV databas. En databas som inte har blivit uppdaterad på länge 

enligt datum för senaste ändringar i filerna. Uppdateringar av CV databasen har skett ungefär 

en gång per år.  

 

På intranätet finns även ett sökregister för litteratur som finns i SABO: s bibliotek. Där kan 

medarbetarna söka på kategorier som boendeattityder, äldreboende och så vidare. På 

intranätet finns även mallar för hur projekt- beställningar och utvärderingar ska göras.  



    
 

   49  

4.6 Struktur5 
Struktur Svenska Kontor AB är ett projektledningsföretag som hjälper kunder med ett 

förändringsbehov av sina lokaler. Det kan innebära både en företagsflytt eller förändring av 

befintliga lokaler. Det gemensamma är att nuvarande lokaler inte stödjer verksamheten på ett 

bra sätt. När ett företag behöver byta lokaler, bygga om eller förbättra servicefunktioner kan 

Struktur ansvara för hela projektet från nulägesanalysen, åtgärdsprogrammet, 

projektledningen, samordningen, upphandlingen av varor och tjänster, genomförandet och 

kvalitetssäkringen.  

 

Struktur bildades år 1991. Idag är Struktur Svenska Kontor en sammanslagning av Svenska 

Kontor AB och Struktur, en sammanslagning som skedde år 2002. Vi kommer i fortsättningen 

att tala benämna Struktur Svenskas Kontor AB som enbart Struktur.  

 

Struktur finns i Stockholm, Göteborg samt Köpenhamn och har cirka 30 anställda. Deras 

omsättning år 2005 var 82 MSEK. I projekten finns Struktur med på både på bygg- och 

hyresgästens sida. En viktig uppgift är att ställa krav på fastighetsägaren och se till att tolka in 

så mycket i hyreskontraktet som möjligt. De får ofta en position internt hos kunden där de 

delvis tar hand om kundens behov av att organisera och styra upp och tänka nytt. Struktur har 

kunder i hela Skandinavien och har kontinuerligt ett 40-tal pågående projekt. 

 

 

 
Figur 5. Förslag till organisationsschema Struktur, månadsmöte 26/1-2006.6 

                                                 
5 Avsnittet 4.6 är baserat på information från material som erhållits från Struktur samt intervjuer (se bilaga 4-12). 
6 För utförlig beskrivning se bilaga 3. 
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4.7 Intervjuer 
4.7.1 Projekt 

De projekt som Struktur genomför varierar i tid men kan sägas sträcka sig i normalfallet till 

ungefär åtta månader. Struktur åtar sig både hela och delprojekt av en flytt/förändringsprocess 

avseende arbetslokaler. I projekten deltar från Strukturs sida ofta två till tre personer men det 

är även vanligt att projekten drivs av en person. Utöver de som arbetar kontinuerligt med 

projektet arbetar en del andra personer med projekt under vissa perioder och ibland tas även 

hjälp av projektassistenter. Processen delas upp i ett antal delprojekt såsom bygg, inredning, 

teknik, data med mera.  

 

En av delägarna uppger att vem som bestämmer vilka som ska delta i projektet varierar från 

fall till fall, ”det är inte superstyrt”. Formellt tas beslutet av konsultchefen som utreder 

kapacitetsbehov samt kompetensbehov. I praktiken sker detta även informellt utav någon eller 

några av delägarna. Vilka medarbetare som blir delaktiga i ett projekt avgörs med hänsyn till 

kompetens och kapacitet. Det händer att den som är bäst lämpad för uppdraget är fullbokad. 

En av delägarna menar att de har haft några väldigt stora förfrågningar då de har velat ta den 

absolut bästa för just det projektet men istället ”får man ta second best som kanske inte har 

den perfekta kunskapsprofilen, det är inte alltid det är bra, men det går”.  

 

Ofta utses redan vid försäljningen ett ”bästa lag” som kan sälja in och driva projektet. Ofta är 

någon av delägarna med, speciellt vid större projekt. Men ibland är personerna som säljer in 

och driver projekten inte desamma. Det finns andra anställda som kan sälja in och driva 

huvudansvaret för projekt men oftast är projekten då lite mindre. Kundens delaktighet i 

projektet varierar i förhållande till tid, budget och intresse. Strukturs kontakt med kunden går 

genom en projektchef från kundens sida. Denna ska sitta i ledningen för att beslut ska kunna 

tas så snabbt som möjligt. Utöver projektgruppen kan även en referensgrupp vara delaktig i ett 

projekt. Referensgruppen företräder då personalen och består av anställda i företaget som 

anlitat Struktur samt fackliga representanter. 

 

De anställda har olika specialistkunskap inom områden som inredning, upphandling med 

mera. Medarbetarna är utifrån dessa indelade i olika kompetensgrupper om cirka sex personer 

i varje grupp. Kompetensgrupperna är indelade i: lokal, inredning, teknik, projektledning och 
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en person kan vara medlem i flera olika kompetensgrupper. De anställda kommer sedan in i 

projektet varefter deras kompetens behövs i de olika faserna av projektet. 

 

De anställda verkar veta till viss del vad de andra har för kunskap från tidigare, samtidigt som 

de är medvetna om att de inte känner till vad alla kan. De anställda har skrivit en CV där 

kollegor kan läsa vad medarbetarna har för tidigare erfarenhet och kompetens. Dessa används 

inte i någon större utsträckning förutom vid nyanställning och i de fall än när det kommer 

krav från kunder som vill se en konsult-CV. En av delägarna är dock inte säker på om dessa 

uppdateras. Han säger vidare de är dåliga på att känna till vilken erfarenhet personalen får 

från att vara delaktiga i olika projekt. Som aktiv projektledare menar han att ”man är inne så 

tungt i sina egna projekt att man får tunnelseende” men han ”hör lite och ser på mailen” vad 

folk gör men han ”har ingen aning om vad de råkar ut för”. Någon direkt tid läggs inte ned på 

att ta reda på vad de andra kan.  

 

En projektledare efterlyser information om vad de andra anställda arbetar med för projekt. 

Eftersom hon är ute i affärsvärlden hela dagarna skulle det behövas. Hon säger att allting 

finns i datorn men ”det (använder dem, egen kommentar) gör man inte annat än då och då, 

utan det är det man ser som man tar till sig”. Ett förslag har lagts fram gällande att det ska 

finnas information synligt på en vägg på arbetsplatsen. Denna information ska informera 

medarbetarna om vad kollegor arbetar för tillfället. Hon tror dock inte att detta skulle leda till 

att hon får större nytta av sina kollegor i de projekt hon är delaktig i. Istället handlar det mest 

om ett allmänt intresse att veta vad de andra gör. Den öppna planlösningen som de anställda 

sitter i hjälper till när det gäller att få information om vad de andra gör och skapar interaktion 

mellan de anställda. Den öppna planlösningen för även med sig nackdelar då ljudnivån blir 

högre. Även att andra kommer och ställer frågor utan att stämma av om det finns tid kan 

upplevas som jobbigt. 

 

När det är fastställt vad kunden behöver hjälp med och projektet sätt igång lägger Struktur 

upp en bas för projektet där de kan knyta an alla dokument som har med projektet att göra.  

En projektorganisation fastställs, budget, uppgifter som kontaktperson, vem som ska göra vad, 

mötesintervall, ansvarsfördelning och prioritering av aktiviteter. Sedan blir det ofta en hel del 

kontakt med byggföretag, fastighetsägare och leverantörer med mera. När lokalen är funnen 

börjar en hyresgästanpassning. Det är nästan alltid så att lokalen måste anpassas eller byggas 

om. De har utvecklat en arbetsmodell för hur projekt ska drivas som de kallar, 
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”Strukturmodellen”. Där ingår mallar och liknande som de använder som hjälpmedel. 

Projektmodellen visar hur projekten ska genomföras. Denna sitter i bakhuvudet och är inget 

som medarbetarna tänker aktivt på. En projektledare beskriver att hennes arbete handlar om 

att ta beslut och driva på projektet i mångt och mycket. De verktyg hon arbetar med är 

tidsplanen, budgeten och protokoll/uppföljning. ”Att hela tiden leverera i tid är en 

projektledares uppgift”. Vidare menar samma person att det är lite av projektledarens roll att 

jobba under tidspress.  

 

Till sin karaktär påminner projekten om varandra, sättet de genomförs på. Men inget projekt 

är det andra likt. En projektledare menar att hon inte behöver leta rätt på ny 

information/kunskap för att kunna driva projekten. Däremot måste hon läsa in sig på 

företaget. Det som kan vara nytt i ett projekt är kontexten och det varierar ofta med kundens 

verksamhet och inriktning. Till exempel kan ett företag ha ett behov av drift dygnet runt. 

Dessa nya omständigheter som påverkar projektet behöver därför undersökas. Denna 

information är något som företaget ofta kan förse henne med. Projekten skiljer sig även åt 

gällande antalet timmar som kunden anlitar dem för. En projektledare beskriver projekten som 

olika på det sätt att de skiljer sig åt till vilken insikt, tid och budget som de har att röra sig 

med. Dessa tre faktorer är de som avgör hur projektet tar form och vad det resulterar i. 

Kunden kan ha låg eller ingen insikt om vad som behöver göras. Har kunden inga pengar blir 

det också svårt, men även det finns både insikt och pengar men ingen tid blir det inte heller 

bra, alla resurser måste finnas.  

 

Det som är lika från projekt till projekt är att tidsplan och budget ska upprättas och ska följas 

genom hela projektet. Vanligt är det dock att kundens och Strukturs uppfattning om tid och 

budget skiljer sig åt. Trots många år i branschen och att projekten är lika finns det ändå alltid 

möjlighet att lära sig något nytt, menar en delägare. Det kommer nya tekniklösningar och nya 

kontakter. Men generellt anser han att han inte lär sig mycket nytt.  

Han försöker göra saker på ett nytt sätt varje gång för att det inte ska bli tråkigt. Det blir ett 

nytt sätt för honom även om det inte är nytt i sig. 

 

Huruvida medarbetarna i de olika projekten är olika eller inte varierar. Det finns de som 

arbetat mycket med varandra och fortsätter att göra det. En av delägarna försöker medvetet att 

samverka med olika medarbetare i projekten. I det senaste projektet han deltog var två 

nyanställda med i projektgruppen. Han upplever å sin sida att många på Struktur arbetar med 
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samma personer hela tiden, på grund av trygghet och bekvämlighet. Han menar att de har talat 

om detta en hel del på Struktur och att det är viktigt att ”man vågar testa nya konstellationer 

och att gammal lär yngre”. Han uppger samtidigt att det är upp till de yngre att stå på sig lite, 

att uttrycka viljan att vara med. Det måste komma från båda hållen. Vill de yngre lära sig nya 

saker måste de vara där och visa intresse, menar han. 

 

När ett projekt avslutas har Struktur oftast ett antal möten med kunden där de stämmer av 

projektet och ser om eventuella korrigeringar behöver göras. De undersöker även om det finns 

nya projekt de kan åta sig åt den nuvarande kunden. Projekten har en tendens att fortsätta 

några månader efter kundens flytt. Hanteringen av ett projekts avslut sker lite olika. Detta 

beror på vad kunden önskar och projektledarens rutiner.  

 

Vissa kunder kräver en skriftlig rapport med information om till exempel de leverantörer som 

Struktur använt sig av. I annat fall görs alltid avstämningar med kunden mot budget och 

tidsplanen. Två olika rapporter finns, slutrapport (extern) och erfarenhetsrapporter (intern). En 

av delägarna säger: ”Sen ska vi göra en slutrapport vilket jag själv nästan aldrig har gjort, 

men jag har hört talas om att man ska göra det (ironisk)… Jag har någonting att lära där”. I 

slutrapporterna ska medarbetarna skriva in sina erfarenheter från de genomförda projekten, 

vad som gick bra och dåligt och generellt om ekonomiska mål och så vidare. En delägare har 

sett ett par ambitiösa rapporter och det är egentligen ett krav från Strukturs sida att denna slut- 

och erfarenhetsrapport ska skrivas. När han har jobbat intensivt med ett projekt under en lång 

tid vill han bara lämna det… ”men jag vet det är dumt… man kan ha väldigt mycket…både 

nyckeltal, historik och erfarenhetsutbyte”. Han har lovat sig själv att han ska skriva en 

slutrapport den här gången. Ur ett lednings- och ägarperspektiv borde vi se till att alla skriver 

rapporter hela tiden, menar han. ”Det har vi varit dåliga på, det är en ledningsbrist skulle jag 

vilja kalla det.”  

 

Det har hänt att han har läst igenom några projektrapporter från projekt han själv inte deltagit 

i. De är dåliga på att prata om rapporterna och har en bit kvar att jobba på även där. Vid de 

tillfällen han läst en rapport har han sökt efter specifik information om till exempel en 

leverantör som han visste att Struktur hade använt sig av i ett projekt. Han ville ta reda på hur 

samarbetet med den leverantören hade fungerat.  
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Även en annan projektledare talar om interna erfarenhetsrapporter vars syfte är att ta vara på 

ny kunskap som medarbetarna samlar på sig och som bör delas med de andra medarbetarna. 

Men skrivandet av dessa rapporter är inte utbrett bland medarbetarna, ”det här jobbar vi på 

att komma igång med…planen är att vi ska försöka göra de här interna 

erfarenhetsrapporterna, vi gör det inte ännu. Det vi gör nu är att vi springer in i nästa projekt 

innan man hinner sätta sig ner och sammanfatta.” I erfarenhetsrapporten upptas en stor bit av 

ekonomiska frågor. En annan projektledare menar att uppföljningar av projekten alltid inte 

sker men att detta borde genomföras efter varje projekt och innehålla svar på frågor som ”Hur 

gick det här rent ekonomiskt, kunde vi ta betalt för alla timmarna och hur gick det ihop 

totalt?”. Struktur saknar dock system för att enklare kunna hantera dessa saker och idag måste 

mycket ske manuellt vilket försvårar skrivandet av rapporterna. En annan projektledare menar 

att är svårt att hitta informationen i det systemet som de använder idag. 

 

4.7.2 Företagets fokus 

Fokus i företaget handlar naturligtvis om att skapa lönsamhet i varje projekt men utöver det är 

det viktigt att fokusera på att få svårare och mer komplexa uppdrag, att hjälpa kunden med så 

mycket som möjligt. Konkurrens finns både från byggbranschen och inredningsbranschen och 

deras sätt att hävda sig mot konkurrensen är att ta på sig större och svårare projekt som ingen 

annan klarar av samt att ta mer ansvar. Ofta finns det möjligheter att hjälpa kunden med mer 

än kunden initialt hade behov av. Det gäller därför för Struktur att höra sig för om kunden har 

tänkt på hur de ska hantera diverse saker och erbjuda kunden Strukturs tjänster. Att utveckla 

ett projekt, som ska passa kunden på bästa möjliga sätt, när ett samarbete väl har inletts är 

väldigt viktigt. 

 

Medarbetarna följs upp utifrån de resultat de har uppnått. Utvärderingen baseras på hur 

mycket pengar personalen har genererat. I och med att fokus ligger på att ”tjäna pengar” blir 

kunskapsöverföringen lidande. 

 

4.7.3 Kunskapsöverföring 

På Struktur finns fem olika mötestyper. Två av dessa är kopplade direkt till de olika projekten 

som bedrivs. Projektmöten används för att stämma av och rapportera, ta upp problem som 

dykt upp samt driva på och styra projektet. På styrgruppsmöten sitter ledningen, oftast är det 

VD, ekonomichefen och projektchefen (kundens). Dessa möten används för att stämma av 

budget, hur arbetet går i förhållande till tidsplanen samt fatta övergripande beslut för att de 
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ska kunna komma vidare i projektet. På mötet finns möjlighet att prata om saker som 

deltagarna har fått reda på och som de anser behöver spridas vidare till kollegor. En 

avstämning görs helt enkelt. 

 

Struktur har även månadsmöten där alla på företaget deltar. Agendan ser likadan ut men det 

finns möjlighet att diskutera olika ämnen. Där kan även specifika fall tas upp och en 

diskussion kring vad som gick bra och dåligt i ett projekt kan föras. En projektledare menar 

att de ofta diskuterar frågor som ”Hur gick det och Vad tycker vi”? En projektledare nämner 

att de även träffas för frukostmöten ibland. Hon önskar att det fanns mer tid för sådant vilket 

de inte har som det ser ut nu. Målet som Struktur har är att debitera 80 procent av 

arbetstimmarna och då blir det inte mycket kvar till frukostmöten, menar hon. 

 

På Struktur finns som tidigare nämnt kompetensgrupper. De olika kompetensgrupperna är ett 

nytt sätt att organisera verksamheten. Förut arbetade personalen i team och teamledarna var 

då ansvariga för att bemanna de olika projekten. Teamen fugerade inte tillräckligt bra och 

därför övergavs dem. En av delägarna berättar att teamen hade en teamansvarig som hade till 

uppgift att coacha teamet. Dessa hade utsetts för att de var bra projektledare. Det var ett sätt 

att befordra medarbetarna. Eftersom dessa personer var bra på att driva projekt var de ofta 

upptagna med större projekt vilket ledde till att det inte fanns tid att coacha teamet. Men även 

sammansättningen av teamen var inte bra. Teamen var tillsatta ur ett kundperspektiv och inte 

vad som var bäst för Struktur. De nuvarande kompetensgrupperna är däremot inte 

organisatoriska utan bara kunskapsbaserade. Den som är ansvarig har därför ”bara” ansvar att 

driva kunskapsfrågor inom teamet. Teknikgruppen kan till exempel ta fram erfarenhetstal för 

hur mycket ungefär det kostar att installera ett datanät. Dessa uppgifter kan sedan användas 

för att underlätta för projektledarna att presentera och välja lösningar i samråd med kunden. 

Tanken är att dessa möten ska ge personer som arbetar med samma frågor ett forum där de 

kan höja kunskapsnivån och dela kunskap med varandra ”och det är A och O för oss, vi måste 

odla vår kunskap annars är vi inte så mycket värda”. Kompetensgrupperna har funnits sedan 

januari-februari 2006. Dessa har fungerat bra, rätt saker har diskuteras. Mycket av 

kunskapsöverföringen mellan kompetensgrupper sker informellt. Tanken är att 

kompetensgrupperna ska ha möten en gång i månaden. ”Nu har vi tyvärr hoppat över några 

möten för folk har egentligen inte tid”. De har dock en agenda och en prioritering. Och 

ledningen ställer krav på att gruppen ska leverera vissa saker.  
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De anställda på Struktur sitter i en öppen planlösning och kan på ett enkelt sätt gå till varandra 

och ta hjälp i mindre frågor. En projektledare säger att hon använder sina kollegor som 

bollplank som används när hon behöver ta reda på vart hon ska vända sig och vem som vet 

vad. En av delägarna säger att han själv känner sig rätt ”påläst” och att det inte är ofta han 

använder andras kompetens utöver kompetens tillhörande de som är med i projektet, men det 

förekommer. Då kan han till exempel gå till människor som har bättre byggkunskap än han 

själv har. Han menar att han hittar mycket kunskap om leverantörer och hur han kan 

exempelvis lösa ett problem med en viss typ av belysning, i det system där all 

projektinformation finns lagrad. 

 

Under projektets gång har de anställda olika mallar av diverse slag och säljstöd till sin hjälp. 

Dessa utgör den samlade kompetensen av företaget, enligt en projektledare. Men alla projekt 

utvärderas inte på grund av tidsbrist och de mallarna som finns används inte. Idag är det ”25 

personer som alla kör sin egen verkstad lite grann” och de behöver arbeta mer rationellt säger 

en projektledare. Att det inte har fungerat tror hon beror på att alla har olika bakgrund och 

erfarenheter. De anställda har funnit sitt sätt att arbeta som de tycker fungerar bra och 

fortsätter delvis att arbeta på samma sätt även under sin anställning hos Struktur. De anställda 

har skapat sin egen modell med till exempel sina leverantörer som de anser fungerar bra. 

Dessa källor kan ses som ett konkurrensmedel gentemot andra företag, menar hon.  

En projektassistent berättar att de försöker att skapa ett nytt dokumenthanteringssystem där 

personalen ska mata in information om de olika projekten och kunderna. Meningen är att 

registret ska användas under hela projektets livscykel, inte bara på slutet. De har märkt att 

mycket kunskap försvinner när en person slutar på företaget. Därför försöker de nu samla ihop 

all information som en person har om en viss kund och mata in det i registret. Hon tror att 

problem som finns inte utgörs av verktygen utan att problemet ligger i att medarbetarna inte 

använder dem. Det tar tid att skriva in saker i registret och det gäller att motivera 

medarbetarna att använda registren. All sorts information som känns relevant för projektet ska 

läggas in i registret, är det tänkt. Det kan vara allt ifrån hur personalen bör klä sig på besök 

hos en viss kund till vem som är ansvarig arkitekt för ett visst projekt. En risk finns dock att 

personer inte lägger in information som de själva anser är självklar, men som inte är självklar 

för andra. Det kan leda till att de kan gå miste om värdefull information. 

Dokumenthanteringssystemet är under utveckling just nu. Hon anser att det är 

inredningsgruppen som har störst behov av det här systemet. Ofta behöver medarbetarna i 
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inredningsgruppen ta reda på något om kunden, som andra grupper, till exempel 

teknikgruppen, kan svara på i och med att de har arbetat med kunden tidigare. 

 

4.7.4 Hinder 

Flera projektledare menar att tiden är ett hinder för kunskapsöverföring. En projektledare 

menar att både tid och pengar gör att de inte hinner tänka på att överföra kunskap. ”Det är lätt 

att prioritera bort sådana saker för att de inte genererar intäkter.” Men utöver det anges 

också enkla sätt att hantera saker och ting på som viktigt. En projektmedarbetare menar att ett 

hinder för kunskapsöverföringen kan vara oviljan att använda systemet där medarbetarna kan 

mata in information om projekten. Att det inte har fungerat kan bero på att systemet inte 

används på rätt sätt samt att det är ganska rörigt i systemet. Det kan även vara att det är svårt 

att skriva in information i olika rapporter och dokument om kontakten mestadels har skett via 

telefon med kunden. 

 

En projektmedarbetare upptäckte att egna dokument med ”bra att veta saker” var en god tanke 

men att det tog för mycket tid att skriva ner allt. Nu går hon tillbaka till olika mallar och e-

post som berör hennes gamla projekt vid de tillfällen hon behöver få svar på någon fråga. Hon 

menar dock att mycket av den kunskap som hon använder i sina projekt finns i hennes huvud.  

 

En projektledare menar att företaget för att få de anställda att förstå vikten med utvärderingar 

och uppföljningar av projekten måste hitta incitament för detta, något som inte finns idag. 

Hon menar vidare att det sätt som de anställda utvärderas på gör att kunskapsöverföringen blir 

lidande, då utvärderingen sker på basis av hur mycket pengar de dragit in till företaget. ”Jag 

tar arvode när jag jobbar ute. Jag vet hur mycket pengar jag måste dra in, i min budget. Och 

ju mer pengar jag drar in desto duktigare tycker företaget att jag är. Det är klart att det 

funkar på det sättet till en viss del. Att skriva rapporter om vad man har lärt sig så att andra 

kan ta del av det, det gör inte att jag drar in pengar, tvärtom, jag lägger ner tid på något som 

jag inte tjänar pengar på.” Hon anser vidare att om företaget vill öka överföringen av 

kunskap måste de belöna ett sådant beteende. 

 

En av delägarna menar att ett hinder för kunskapsöverföring kan vara ointresse att berätta vad 

man gör för andra. Medarbetarna kan tänkas hålla kunskap för sig själva. Han menar att det 

finns personer som inte litar på andra och inte tar in någon i projekten. Han har talat med dem 

och sagt att de borde söka hjälp från kollegorna istället för att jobba alldeles för mycket själva 
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hela tiden. Men får till svar ”att det inte går att lämna över, det är så svårt och det är så 

speciellt…”. Han tror dock att dessa medarbetare har bestämt sig för att jobba själva från 

början. Han vet inte exakt vad det beror på, men kanske har dessa personer tidigare arbetat i 

en miljö med ett sådant arbetssätt. ”Men alla har också en press på sig att leverera timmar att 

leverera pengar in i bolaget.” Det kan vara ett skäl till att det är på det här sättet, att 

projektledaren tänker på sin egen debitering. Då tar de inte sig tid att prata med juniorer som 

inte är lika insatta och som ställer en massa frågor.  

     
4.8 Dokumentstudier 
4.8.1 Dokumenthanteringssystemet 

Struktur har inget intranät. Istället samlar de all information kring de projekt som de har 

arbetat med och arbetar med för närvarande, i ett dokumenthanteringsprogram. Detta kan 

beskrivas som ett dokumenthanteringssystem. I denna lägger de upp mallar som de använder i 

projekten. Mallar som kan vägleda hur en slutrapport, kontakter tillhörande projekten, 

uppföljning av kostnader med mera ska skrivas. Vi har tittat närmare på vad det som kallas 

erfarenhetsrapport och slutrapport. Slutrapporten ska skrivas vid projektens slut och är en 

rapport som kunden tar del av. Erfarenhetsrapporten är enbart för internt bruk. 

 

4.8.2 Slutrapport 

Slutrapportsmallen innehåller ett antal punkter som bland annat hjälper rapportskrivaren med 

vad den ska innehålla. Enligt mallen ska slutrapporten innehålla allmän information om 

projektet som till exempel omfattning och hur det bedrivits. Andra aspekter som tas upp är 

ekonomiska och tidsmässiga. Speciella omständigheter ska tas upp i rapporten. Slutligen ska 

erfarenheter från projektet anges, vad som gick bra och vad som gick mindre bra och varför. 

 

Vi har även tittat på två sådana rapporter, skrivna mars 2004 samt september 2005. De två 

rapporterna var skrivna av två olika personer. Rapporterna skiljer sig åt i ambition. 

Information om de olika delprojekten har hoppats över i den ena rapporten och i den del där 

erfarenheter från projektet ska anges kan konstateras att även om det finns information kring 

bra och dåligt, saknas mer utförligt beskrivning som ska ge svar på frågan ”varför”. Det 

behövs för att en del av informationen som står i rapporten ska bli meningsfull. I rapporten 

saknas även förslag till förbättringar. Den senare rapporten visar på en mer ingående 

reflektion (av vad som kan bedömas i rapporten). Mestadels handlar kommentarerna om 

själva processen i båda rapporterna. Den senare har dock även tagit upp en sakrelaterad fråga. 
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Denna rapport riktar sig dock externt mot kunden vilket är viktigt att tänka på i fråga om vad 

som bör tas upp eller inte i rapporten. 

 

4.8.3 Erfarenhetsrapport 

Erfarenhetsrapporten riktar sig in mot företaget och har som syfte att rapportera om bra och 

dåliga delar med projekt som genomförts, rutiner, möten, samordning med mera. Även hur 

samarbetet har fungerat både internt och externt. Rapporten ska även behandla tidsplan och 

budget. Rapporten ska sedan sist men inte minst innehålla erfarenheter värda att ta upp och 

förslag till förbättringar.  

 

4.9 Observation  
Fem stycken medarbetare från olika kompetensgrupper (inredning, teknik, projektledning, 

lokal och ledningsgruppen) var närvarande på samordningsmötet. Syftet med 

samordningsmöten är att utveckla verksamheten internt i företaget.  

 

Den viktigaste frågan på dagordningen var planering av införandet av det nya 

dokumenthanteringssystemet på Struktur. Detta system ska innehålla de viktigaste och mest 

använda mallar och dokument. Det kommer upp olika förslag från deltagarna angående hur 

detta ska genomföras. De diskuterar länge vilket sätt som är det bästa att implementera det 

nya systemet på. Det är mycket fokus på tidsaspekten. Deltagarna anser att de måste lägga ner 

tid på det interna projektet men att det samtidigt är svårt att hitta den tid för detta. Deltagarna 

anser att detta inte ska prioriteras före den utsatta verksamhetsplanen. Enligt plan ska det här 

projektet vara klar i juni, men det är inte alla deltagare som är medvetna om det. För att hitta 

den tiden som behövs måste de samordna kompetensgruppernas innehåll.  

 

Det är viktigt att kompetensgrupperna vet vad de andra grupperna arbetar med så att inte 

dubbelarbete utförs. Dagens tidbeläggningsrapportering fungerar inte bra, enligt deltagarna. 

Tanken är att den ska visa hur mycket medarbetarna har arbetat och hur mycket ledig tid de 

har med mera. Detta har inte fungerat på grund av att personalen inte alltid rapporterar in 

information som sin arbetssituation. Ett problem med kompetensgruppmötena, och även andra 

interna möten på Struktur, är att medarbetarna inte alltid är på plats. De kan vara ute hos en 

kund och missar därför olika viktiga möten.  
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I första delen av mötet är det väldigt mycket koncentration på hur de ska hitta tid för att 

genomföra implementeringen av dokumenthanteringssystemet. Representanterna från de olika 

grupperna berättar sedan om vilka problem de har när det gäller de olika dokumenten och de 

mallar som ska föras in i systemet. Inredningsgruppens problem är att de har många dokument 

att gå igenom och det blir jobbigt för dem att sortera all dokumentation. 

 

4.10 Sammanfattning  
     
Företag SABO AB Struktur Svenska Kontor 

AB 
Typer av projekt Utvecklings- och 

affärsprojekt 
 

Affärsprojekt 

Syn på projekt Projekten ska vara till nytta 
för medlemsföretagen, även 
fokus på tid och budget . 
 

Projekten ska genomföras i 
tid på ett lönsamt sätt. 

Antal medlemmar i projekt Ofta en person  men även 
grupper om tre till fyra 
personer förkommer. 
 

Ofta två till tre personer men 
även en person är vanligt 
förekommande. 

Projektföreställning Affärsprojekt uppfattas som 
repetitiva. 
 
Utvecklingsprojekt uppfattas 
som unika. 
 

Affärsprojekt uppfattas som 
repetitiva. 

Variation i projektgruppen En tanke finns men i 
praktiken är variation av 
medlemmarna i projekten 
inte stor.  

Medvetenhet om att variera 
gruppmedlemmarna finns hos 
vissa. Vissa medarbetare 
väljer att samarbeta med 
samma medarbetare i 
projekten. 
 

Kunskapsöverföring (verktyg 
och metoder) 

Möten, informell 
kommunikation, intranät, 
dokument, rapporter, mallar.  

Möten, informell 
kommunikation, 
dokumenthanteringssystem, 
rapporter, mallar. 
 

Utvärderingar av projekt Utvecklingsprojekt 
utvärderas tillsammans med 
processägarna. 
 
Affärsprojekt utvärderas ej i 
stor utsträckning. 
 

Medarbetarna lägger inte ner 
mycket tid på utvärdering av  
projekt som genomförs. 



    
 

   61  

Hinder för 
kunskapsöverföring 

Brist på tid  
 
Saknad av incitament och 
motivation att genomföra 
utvärderingar.  
 
 
Variationen av 
projektmedlemmar är inte 
stor. 
 
SABO fokuserar på andra 
aspekter än 
kunskapsöverföring 
 
Intern konkurrens 
 
Personlighet 
 
Svårighet att överföra tyst 
kunskap. 

Brist på tid 
 
Saknad av incitament och 
motivation att genomföra 
utvärderingar. 
 
Strukturs fokusering på att 
genomföra projekten. 
Kunskapsöverföring hamnar i 
bakgrunden. 
 
Intern konkurrens 
 
Svårighet att överföra tyst 
kunskap. 

  
Tabell 1. Sammanfattning av resultat. 
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5. Diskussion                                                      
5.1 Typer av projekt 
Att studera kunskapsöverföring mellan projekt är väsentligt i organisationer som till stor del 

eller enbart arbetar i projekt, det vill säga att organisationen använder projekt som 

organisationsstruktur. För att beskriva olika projekt har Söderlund (2005) delat in projekt i tre 

typer: affärsprojekt, förändringsprojekt samt utvecklingsprojekt. Projekten i Struktur kan ses 

som affärsprojekt vilka av Söderlund benämns som projekt av den typ som sker på beställning 

av en extern kund. Med utvecklingsprojekt menar Söderlund de projekt som till exempel 

syftar till att ta fram nya läkemedel eller en ny personbil medan förändringsprojekt istället har 

en intern inriktning mot den egna organisationen. Vissa av de projekt som SABO genomför 

kan klassas som affärsprojekt. Häri går till exempel projekt som att anställa en ny VD åt ett 

medlemsföretag. Andra projekt kan betraktas som utvecklingsprojekt som till exempel att 

förse medlemsföretagen med kunskap om hur rivningar på bästa sätt kan ske eller med 

kunskap inom områden som äldreboende. Dessa projekt grundar sig på kunskap om 

medlemsföretagens behov av tjänster. Samtidigt har även SABO en del av sin verksamhet i 

sådant som inte kan betraktas som projekt trots att de benämner den som sådan. Det är något 

som SABO är medveten om. Denna verksamhet är av en mer löpande karaktär där en service 

till medlemsföretagen ges. Denna ses även som deras kärnverksamhet. Att allting benämns 

som projekt har att göra med SABO:s tidigare erfarenheter av olika organisationsstrukturer. 

De upplevde att de avdelningar som tidigare fanns inte samverkade tillräckligt bra. Arbete 

som inte utförs i projektform har ingen annan möjlig hemort än på en avdelning eller enhet 

och det var något som SABO ville undvika vid senaste omorganiseringen. Vi kan här se ett 

behov av att arbeta i projektform och dess fördelar trots att uppgiften inte har något naturligt 

slut och SABO skapar därför ett konstgjort slut vid jämna mellanrum. Detta ger dem 

möjlighet att vid nystarten göra ändringar i det arbetssätt som de tillämpar. 

  

5.2 Syn på projekt 
Affärsprojekten i Struktur drivs med en stor fokus på tidsplan, budget och vad vi kan kalla 

merförsäljning/merservice. Med detta menar vi att företaget har fokus på att se till att 

projektledarna säljer in tjänster till kunden med allt som ligger inom deras verksamhet. 

Struktur kan med andra ord sägas ha en rationalistisk syn på projekt, där utvärdering sker i 

förhållande till planen (Packendorff 2003). Denna rationalistiska syn menar Packendorff 

påverkar projektmedlemmarnas beteende i andra situationer. Detta är något som vi kan se hos 
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Struktur där vi upplever att företaget har ett kortsiktigt kunskapsperspektiv med allt för stort 

fokus på enskilda projekt och att föra dessa i mål. Att ta vara på nya erfarenheter från 

genomförda projekt finns inte med i planen och är därför inget som ägnas någon tanke åt. En 

faktor som påverkar de anställdas beteende är kravet på en 80 procentig debitering av timmar 

ute hos kunder. Kunskapsöverföring kommer därför så länge som det definieras som något 

oviktigt (som inte bidrar till lönsamhet) lämnas åt sidan. Även Hall, Sapsed och Williams 

(2000) menar att företag där varje timme registreras kopplat till ett projekt kan fungera som 

hinder för kunskapsöverföring. Vi tror därför att det finns ett behov av att kunna mäta vad den 

nedlagda tiden på icke projektspecifika åtgärder genererar långsiktigt, detta för att kunna 

rättfärdiga och ge dessa handlingar legitimitet. På samma sätt menar Björkegren (1999) att det 

projektmedlemmar talar om under ett projekt blir det som de kan tala om efter projektets slut. 

Detta eftersom övrig kunskap är av det tysta slaget (inte verbaliserad och underförstådd). 

Sådan kunskap menar Polanyi (1998) är lättare att visa istället för att beskriva.  

 

Projektledarna på SABO talar inte nämnvärt om tidsaspekten i de projekt de driver. Stor kraft 

läggs på inledningsfasen och att få ett godkännande att projektet kan startas igång. 

Projektmedlemmarna upplever att fokus ligger på att projekten som drivs ska vara till nytta 

för medlemsföretagen. Från ledningens sida menar man att fokus ligger på kvalitet och att 

hålla sig inom angiven ram för budget och tid. I SABO upplever vi inte lika stort fokus i 

projekten, som i sin tur präglar individernas beteende på samma sätt som vi kan se på 

Struktur. Detta antagligen för att projekten skiljer sig mer åt i sin karaktär än i Struktur. Även 

om arbetet i SABO inte präglas i stort av tidspress och uppföljning av budget finns det heller 

inte stort fokus på att ta vara på erfarenheter från de olika projekten och dela med sig av sina 

erfarenheter. 

 

5.3 Antal medlemmar som medverkar i projekt 
I den litteratur som finns på området kan vi se att mycket präglas av undersökningar i lite 

större företag, se till exempel Björkegren (1999) som studerat projekt på STORA och 

Söderlund (2005) som studerat projekt på Tetra Pack. I dessa företag kan antas att de projekt 

som drivs och genomförs inte görs av enbart en person internt från den egna organisationen, 

vilket ofta är fallet med SABO och även i Struktur till en viss mån. Detta menar vi kräver en 

extra tanke ur ett kunskapsöverföringsperspektiv. Vi menar att företag som driver ”mindre” 

projekt blir mer sårbara och utgör ett hinder för kunskapsöverföring. Detta kan visa sig på två 
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sätt. För det första blir de mer sårbara vid tillfällen då en anställd slutar sin anställning. Det är  

något som Struktur anger att de märkt av. När projekt bara bedrivs av en person finns således 

ingen kunskap kvar i företaget när denna slutar såvida den inte har spridits vidare. Eftersom 

de anställda slutar och tar med sig kunskap som är viktig för organisationen menar Tell och 

Söderlund (2001) att det är viktigt med inarbetade system som gör att kunskapsöverföringen 

mellan medarbetarna verkligen sker. Den andra anledningen är att kunskapen inte har lika 

många chanser att spridas vidare. Detta eftersom kunskapsöverföring kräver inblandning av 

individen (Björkegren 1999). Kunskap i projektbaserade organisationer tenderar ofta att bli 

lokal och utspridd, menar Lindkvist L. (2001) eftersom det finns en hög grad av ”lösa” delar 

som försvårar kunskapskoordineringen. Vi menar att det finns en ytterligare risk för att detta 

sker i organisationer där ett fåtal personer eller en person deltar (internt sett) vilket sker 

relativt ofta i de undersökta företagen. En rutin som SABO har när det gäller deras 

utvecklingsprojekt är att dessa utvärderas tillsammans med processägaren vilket på ett sätt ger 

en möjlig brygga till kommande projekt. Detta gör att kunskap till viss del även finns lagrat 

hos processägaren. Det vill säga kunskap gällande det som görs explicit under 

utvärderingsprocessen.  

 

5.4 Projektföreställningar – projekt som unika eller repetitiva 
Projekt kan belysas även ur andra aspekter än dess generella syfte. Björkegren (1999) 

beskriver projekt som unika eller repetitiva, detta till både uppgift och process. Ett projekt kan 

även vara likt eller olikt tidigare situationer avseende sammansättning av individer som ska 

genomföra projektet. Detta ger projekt tre möjliga dimensioner som kan variera; gruppen, 

uppgiften och processen. De olika synsätten av projekt som unika respektive repetitiva 

(Björkegren 1999) samt att betrakta vissa erfarenheter som undantag (Holmblad Brunsson 

2002) har en effekt på kunskapsöverföring. De individer som ser projekt som något helt unikt, 

något som aldrig kommer igen, ser ingen nytta av att ta vara på erfarenheter från projektet. 

Därför menar Björkegren att det är viktigt att dela upp kunskap i projektrelaterad kunskap 

samt produkt- och processrelaterad kunskap för att synliggöra nyttan av att ta vara på och 

sprida kunskap. På detta sätt kan organisationer se nyttan med att ta vara på erfarenheter i 

olika situationer. Björkegren delar upp projektrelaterad kunskap i teknisk kunskap samt 

kunskap om projektorganisering vilket tydliggör att det handlar om projektspecifik kunskap, 

som gäller det enskilda projektet. Vi skulle dock vilja förenkla bilden genom att beskriva den 

som att projekt kan generera kunskap om hur projekt ska drivas och organiseras som en 
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projektkompetens7 samt att projekt kan generera i branschrelaterad/sak kunskap, som till 

exempel vilken belysning som passar vid ett visst tillfälle.  

 

Projekt på SABO är av varierande karaktär. Vissa av projekten kan som tidigare nämnt 

benämnas som utvecklingsprojekt och vissa som affärsprojekt. De affärsprojekt som SABO 

driver upplevs som repetitiva av medlemmarna medan utvecklingsprojekten upplevs som 

unika. Vi kan se att de anställda på SABO upplever att de kan ha nytta av kunskap om hur 

projekt ska drivas samt ny kunskap som är sakrelaterad. Dock är det bara 

utvecklingsprojekten som utvärderas tillsammans med en processägare. Dessa ses som mer 

olika de andra projekten. Dock handlar det inte om att det inte finns några rutiner alls för hur 

projekt ska drivas och de kan därför inte per definition (Björkegren 1999) kallas unika.  

 

Vi menar dock att helt unika projekt kan resultera i värdefull kunskap för organisationen 

avseende processen. På samma sätt som studenter på en högre nivå förväntas lära sig ett 

arbetssätt om hur ny kunskap kan erhållas, kan organisationer som driver nya projekt lära för 

framtiden. Detta följer Prencipe och Tells tankesätt (2001) om att få projekt kan ses som helt 

unika eftersom även om den temporära organisationen visserligen upphör går en del av 

personalen, utrustning och klienter i arv. 

 

Projekt som bedrivs i Struktur betraktas av de anställda som repetitiva. Framförallt är sättet att 

driva projekten likt tidigare projekt och det som förändras är egentligen saker kopplade till 

kundens specifika kontext som till exempel att ett företag ska ha drift igång dygnet runt. 

Projektledarna anser att de har tillräcklig med kunskap redan vid start. Specifik information 

som behövs erhålls av kunden i fråga. Att få reda på vad andra kollegor arbetar med är inget 

som spenderas tid på och en projektledare menar att det inte skulle hjälpa henne i sina projekt 

att få kunskap om detta. I projekt som anses repetitiva finns dock fördelar med att ta vara på 

erfarenheter från projekt ur både ett projektkompetens perspektiv och ur ett sakkunskaps 

perspektiv. Här finns möjlighet att ständigt förbättra den process som leder fram till att projekt 

drivs på ett sätt som skapar nöjda kunder och lönsamhet menar vi. Lundin (1998) talar om 

förnyelseparadoxen. Det är något som kan ses i de fall där projekt upplevs som en 

upprepning. Då projekt upplevs som repetitiva, där tidigare erfarenheter används, kommer 

individerna också att behandla projektet som de gjort i tidigare projekt. Vi kan dock se tecken 

                                                 
7 Begreppet ”projektkompetens” definieras av Söderlund (2005, s. 163) som ”hur företaget utvecklar sin 
kompetens att generera och genomföra projekt”.   
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på ett ytterligare problem gällande de som betraktar projekt som repetitiva. 

Projektmedlemmar i sådana projekt tenderar att se det projekt som något som de gjort förut 

och således redan kan. Det är alltså för likt de andra projekten för att individerna ska känna att 

det finns något nytt att lära (förutom det som är projektspecifikt, det vill säga de 

omständigheter som finns kopplade till själva kundverksamheten). Detta blir därför ett 

argument att inte lägga ner tid på att utvärdera projekten.  

 

5.5 Behov av flera perspektiv 
Trots att projekten enligt definition kan klassas som repetitiva projekt (R) både i Struktur och 

SABO upplever vi att skillnaderna är stora. Projekten i SABO kan handla om allt från att ta 

fram underlag för rivning av hus till att undersöka vilket miljövänligt material som kan 

användas vid byggandet av nya hus. I Struktur är alla projekt mer lika varandra till uppgift 

och ses som repetitiva (r). SABO upplever istället en del projekt som liknande tidigare projekt 

och andra som ”unika” (u), dessa är utvecklingsprojekten. Detta är en föreställning som vi 

menar även påverkar projekten övergripande i organisationen och kan kopplas till 

Packendorff (2003) som menar att temporära organisationers medlemmar, precis som i alla 

typer av mänsklig aktivitet, har en föreställning om arbete i projekt. En föreställning som 

påverkar projektets natur. Vi anser att det är viktigt att även beskriva projekt ur ett vad vi 

skulle kunna kalla ”projektportfölj perspektiv” för att bilden ska bli mer komplett. Det är 

något som ingen av den litteratur vi tagit del av i denna studie tar upp. Det är även viktigt att 

belysa detta eftersom det finns anledning att tro att dessa olika föreställningar om affärs- och 

utvecklingsprojekt påverkar alla projekt i organisationen. Detta kan illustreras genom att 

SABO inte gör någon åtskillnad i rutiner gällande de olika projekten. De olika projektens 

karaktär inom organisationen påverkar med andra ord varandra. Hur dessa genomförs och vad 

individer talar om under projektens gång. 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 6. Betraktelsen av ett repetitivt projekt som unik respektive repetitiv, av en individ, i förhållande till andra 
projekt i samma organisation. 
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5.6 Variation i gruppsammansättning  
Som vi nämnde tidigare kan projekt variera även till dess sammansättning i gruppen. På 

Struktur kan vi se att det finns en medvetenhet hos vissa att variera sina samarbetspartners 

medan den saknas hos andra. Att vissa personer ofta arbetar med samma personer kan tänkas 

bero på trygghet och bekvämlighet. Detta är något som diskuterats på Struktur och en av 

delägarna menar att det viktigt. Ur ett kunskapsöverföringsperspektiv anses nya 

konstellationer av grupper i de fall där uppgiften är lik tidigare projekt skapa bra möjligheter 

(Björkegren 1999). Även SABO menar att tanken är att de ska arbeta i projekt med varierande 

medlemmar. I praktiken blir det dock inte så utan oftast arbetar samma personer tillsammans, 

något som kan bero på att det inte arbetar många medarbetare på SABO och även på grund av 

att vissa personer har arbetat mycket bra tillsammans förut, gjort bra jobb och trivs ihop, 

enligt den ansvarige för kompetenspoolen. 

 

5.7 Kunskapsbaserad tillhörighet som komplement i projektbaserade 

organisationer 
 
Lindkvist (2001) menar det finns en hög grad av ”lösa” delar som försvårar 

kunskapskoordineringen i projektbaserade organisationer och vi kan i båda organisationerna 

se att det blir viktigt med en kunskapsbaserad tillhörighet. Både SABO och Struktur hade 

erfarenheter av detta på olika sätt. SABO:s medarbetare upplevde att de utan sina team 

saknade en tillhörighet. Projekten ger projektledarna en viss identitet men det är inte 

tillräckligt. Medarbetarna på Struktur upplevde att de behövde ett forum där kunskap inom ett 

specifikt området fick chans att öka och skapade därför kompetensgrupper. Men även en 

projektledare på Struktur menade att hon kände ett behov av fler möten som frukostmöten 

samt få information om vad de andra arbetade med då hon ofta var borta på möten utanför 

företagets lokaler.  

 

Projektbaserade organisationer möter samma typ av problem som vi kan tänka oss att andra 

organisationer som till exempel högskolor och universitet gör. Av egen erfarenhet vet vi att de 

ofta är baserade på olika institutioner. På institutionen finns experter inom sina områden som 

utbildningsfrågor, ekonomi och så vidare. I de olika projekten på Struktur finns på samma sätt 

en kunnig om inredning, en annan om data och telefrågor. I varje projekt ingår personal som 

är experter på sina områden. Det gör att personer med liknande kunskap som faktiskt arbetat 
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med att lösa liknande problem tidigare, inte finns nära till hands. Enligt Levinthal & March 

(1993) har organisationer som är löst kopplade svårare att uppmärksamma generella problem. 

Kunskapsbaserade grupper kan här användas för att kompensera och få både närhet till 

specialitet och helhet. Ur ett ”verktygs perspektiv” kan även dessa grupper anses fördelaktiga 

eftersom kommunikation där individerna är i samma tid och rum tenderar att lösa problem 

snabbare (Criscuolo 2005). 

 

5.8 Individer som kunskapsbärare 
Det är viktigt att samma syn på kunskapsbegreppet finns när kunskapsöverföring diskuteras. 

Distinktionen mellan information och kunskap måste vara tydlig. Information består av data 

som är grupperad, filtrerad och sammanfattad. Kunskap är inte information, men information 

utgör en viktig byggsten för kunskap. Kunskapsbegreppet kommer in först när det leder till 

handling, i form av problemlösning eller handlande (Lindkvist, B. 2001). Överföring av 

kunskap i en organisation kan ske på olika sätt: arbetsrotation och byte av verksamhetsmiljö, 

samarbete kring gemensamma uppgifter, mentorskap, informationsteknologi, personliga 

nätverk, utbildningar och seminarier samt sociala aktiviteter. Verktyg som används för 

kunskapsöverföringen benämns som kunskapsbärare. Dessa ses som ett hjälpmedel genom 

vilken kunskap kan överföras. Individer utgör den första kategorin av kunskapsbärarna (Stein 

1996, se Lindkvist, B. 2001). Kunskapsöverföringen mellan medarbetarna på SABO och 

Struktur sker bland annat genom individerna. Medarbetarna samtalar under olika möten, de 

stöter på varandra i korridoren och i fikarummet och på det sättet utbyter de erfarenheter med 

varandra. Informella möten är väldigt viktiga för kunskapsöverföringen på både SABO och 

Struktur. Medarbetarna uppger att det är genom dessa informella möten de får reda på olika 

saker angående arbetsuppgifterna. Det kan vara en medarbetare som har arbetat med en 

leverantör, konsult eller arkitekt tidigare och som kan något viktigt om just den personen. Den 

här sorten av information kan då föras över genom informella möten när de inblandade 

medarbetarna stöter på varandra i korridoren eller i fikakön. Den här informationen leder till 

att nödvändiga åtgärder kan vidtas, informationen blir kunskap. Nackdelen är att 

medarbetarna inte alltid stöter på varandra, vissa medarbetare kanske inte är på plats när deras 

kompetens behövs. I det fallet är det bra att informationen finns sparad i databasen. På 

Struktur är, som ovan nämnt, målet att debitera 80 % av arbetstimmarna. Det leder till att 

utrymme för frukostmöten minskar och mycket av kunskapsöverföringen mellan 

medarbetarna minskar på grund av det.  
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Även formella möten är vanligt förekommande på SABO och Struktur. Båda företag har olika 

kompetensgrupper i vilka individer som arbetar med liknande frågor deltar. Dessa grupper 

träffas på regelbunden basis. Fördelen med den här typen av möten är att 

kunskapsöverföringen mellan medarbetarna är hög och individerna kan höja sina 

kunskapsnivåer. Nackdelen är att det kan uppstå en sorts revirtänkande mellan de olika 

grupperna och den kan hindra kunskapsöverföringen mellan olika grupper samtidigt som 

kunskapsöverföringen inom gruppen blir hög. Den här problematiken upplevde SABO även 

när de var organiserade i avdelningar. Det är således viktigt att kompetensgrupperna inte får 

samma roll i organisationen som avdelningarna hade. I och med att både SABO och Struktur 

är relativt små företag är individerna väldigt viktiga för kunskapsöverföringen i och med att 

de båda kan överföra tyst samt explicit kunskap. 
 

5.9 Dokument och rapporter som kunskapsbärare 
Explicit kunskap kan överföras i form av dokument, rapporter och datafiler. Dessa utgör den 

andra kategorin av kunskapsbärarna (Stein 1996, se Lindkvist, B. 2001). När det gäller 

explicit kunskap är det oftast olika dokument som används för kunskapsöverföringen på 

SABO och Struktur. Mallen för utvärdering av projekten på SABO, den interna 

erfarenhetsrapporten och den externa slutrapporten på Struktur är exempel på explicit 

kunskap, när de är ifyllda. Fördelen med explicita kunskap är att den lätt kan lagras, kopieras 

och överföras (Lindkvist, B. 2001). Nackdelen är, som det visade sig vara hos våra fallföretag, 

att explicit kunskap, som bland annat finns i projektutvärderingarna och 

dokumenthanteringssystem, inte används i stor utsträckning av medarbetarna. På SABO är det 

inte många medarbetare som lägger ner tid på att titta på gamla projektutvärderingar. De anser 

helt enkelt inte att det behövs i deras arbete. En grupp på SABO som använder intranätet och 

projektutvärderingar oftare än andra medarbetare är de nyanställda. Det kan bero på att man 

som nyanställd behöver få mycket information om företaget och dess arbetsrutiner. Intranätet 

kan då vara ett bra verktyg för det. 

 

Användning av dokumenthanteringssystemet på Struktur är inte utbredd. Anledningen till det 

är att medarbetarna har sina egna inarbetade rutiner och metoder som de arbetar efter. Att det 

är ganska rörigt i systemet är en till orsak till att dokumenthanteringssystemet inte används i 

stor utsträckning. Det nya dokumenthanteringssystemet, som Struktur håller på och utvecklar, 

hoppas medarbetarna kommer att vara bättre och mer använd. Det finns dock undersökningar 

(Stymme 2001) som visar att användning av olika databaser försedda med bra lösningar på 
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olika problem inte var till stor nytta. Det räcker alltså inte att göra informationen tillgänglig i 

databaser för att individer ska förstå hur den ska användas. Inte heller ”Heta linjer” dit 

personer kunde ringa vid behov för att få experthjälp lyckades. Expertkunskapen behövs men 

eftersom ett fall inte är det andra identiskt räcker det inte med tillgänglig information. Även 

om olika IT- system, såsom intranät, dokumenthanteringssystem och e- mail har hjälpt till vid 

kunskapsöverföringen kan dessa inte mäta sig med kommunikation där individerna är i 

samma tid och rum. Det mer ”traditionella” sättet att kommunicera på tenderar att lösa olika 

problem snabbare (Criscuolo, 2005).  

 

5.10 IT, personliga nätverk och sociala aktiviteter 
På SABO och Struktur ska mycket av kunskapsöverföringen ske genom 

informationsteknologin, personliga nätverk och sociala aktiviteter. Användning av IT- 

verktygen sker genom intranätet, e- mail, dokumenthanteringssystemet. Som vi redan har 

nämnt är användningen av dessa verktyg inte så utbredd på SABO och Struktur, ur ett 

kunskapsöverföringsperspektiv. Brensen et al. (2003) påpekar i sin undersökning svårigheten 

med teknologiska hjälpmedel med syfte att sprida kunskap. De pratar då bland annat om IT- 

verktyg och andra formella processer. Det största problemet med IT- verktygen är att 

motivera anställda att använda dem och hålla dessa uppdaterade. Även Stymme (2001) pekar 

på brister vid användning av olika IT- verktyg vid kunskapsöverföring. Han har tittat på 

Ericsson där de skapade en så kallad ”experience factory”, en databas, där de yngre 

ingenjörerna skulle ta del av tidigare erfarenheter från de mer erfarna ingenjörerna. Det var ett 

försök som inte lyckades så väl. De nya ingenjörerna upplevde proceduren att uppdatera 

databasen som tidsödande och den upplevdes även som allt för teknikbaserad.  

Tankesättet att det tar för lång tid att uppdatera och gå igenom olika dokument i databaser 

finns både på SABO och Struktur. 

 

När det gäller personliga nätverk handlar det om att både SABO och Struktur är relativt små 

organisationer där medarbetarna känner varandra ganska väl. Därför kan det tänkas att de 

flesta vet vad de andra medarbetarna kan om olika saker och kan vända sig till rätt person då 

de behöver det. Men medarbetarna på SABO uppger att de vet mycket mer om vissa 

medarbetare medan de inte har stor kunskap om vad vissa andra kan. På Struktur förhåller det 

sig så att medarbetarna känner till ganska väl vad de andra redan kan, men kännedomen om 

kollegornas nya kunskap är inte stor. Inte heller ledningen uppdaterar sin kunskap om vad 
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medarbetarna lär sig under arbetet med olika projekt. Problemet med att ledningen inte vet 

vad medarbetarna lär sig uppstår i framtida bemanning av andra projekt, ledningen har inte de 

bästa förutsättningarna för att bemanna projekten.  

 

Förutsättningar för att medarbetarna ska känna till vad kollegorna kan finns, både på SABO 

och Struktur. Medarbetarna har möjlighet att lägga ut sina och hitta kollegornas CV 

elektroniskt. Problemet med dessa är att de inte uppdateras ofta.   

Sociala aktiviteter präglas av informell kommunikation. På SABO sker mycket av den 

informella kommunikationen i fikarummet. På Struktur sitter medarbetarna i kontorslandskap 

vilket inbjuder dem till spontan konversation.  

 

5.11 Andra former för kunskapsöverföring 
Vilka informationsmedier; ansikte mot ansikte, telefon, personliga dokument, icke personliga 

dokument och numeriska dokument, som används påverkar kunskapsöverföringen. Mest 

information kan förmedlas i mediet ansikte mot ansikte och minst i numeriska dokument.  

Vilken överföringsmetod som ska användas beror på vilken sort av kunskap det är som ska 

överföras. Vissa informationsmedier och former för kunskapsöverföring är vanligare än andra 

men är inte nödvändigtvis bäst lämpade för en given situation. En organisation kan inte förlita 

sig att en särskilt form för kunskapsöverföring alltid kan användas. Dokumentation är inte den 

bäst lämpade formen för överföring av tyst kunskap. Observation eller att en medarbetare 

arbetar med en erfaren kollega är två sätt genom vilken tyst kunskap kan överföras (Lindkvist, 

B. 2001). På SABO och Struktur sitter medarbetarna mycket i olika möten. I dessa fall sker 

mycket av kunskapsöverföringen ansikte mot ansikte. Mötets deltagare diskuterar med 

varandra om olika arbetsuppgifter, medarbetarna pratar om situationer som de själva har varit 

inblandade i och på det sättet försöker hjälpa sina kollegor som befinner sig i liknande 

situation nu. Mediet ansikte mot ansikte förmedlar mest information. I det här fallet är det tyst 

kunskap som överförs. Under möten överförs även explicit kunskap genom olika dokument. 

Medarbetarna delar ut de dokument som anses vara viktiga och som kollegorna kan tänkas ha 

nytta av. 

 

Nackdelen med informationsmediet dokument, är att dessa inte kan förmedla lika mycket 

information som mediet ansikte mot ansikte (Lindkvist, B. 2001).  
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Medarbetare som inte har stor kunskap om olika arbetsuppgifter brukar tas med i olika projekt 

med syftet att lära sig, både på SABO och Struktur. Det här kan ses som ett slags mentorskap 

(Stein 1996, se Lindkvist, B. 2001). På SABO händer det vissa medarbetare sätts in en 

projektgrupp enbart med syftet att denne ska lära sig något. Den medarbetaren observerar de 

andra medarbetarnas arbetssätt och på det sättet överförs en del av deras tysta kunskap till 

denne. Ett problem med detta i SABO är att det ibland kan leda till att ett gap mellan 

projektledaren och projektmedlemmen uppstår vilket resulterar i att det är projektledaren som 

får göra hela jobbet själv. Samtidigt lär sig inte projektmedlemmen något. Syftet med den här 

sorten av bemanning av projekten uppfylls därmed inte.  

 

På Struktur vill ledningen att de yngre och mindre erfarna ska visa intresse för att vara med i 

projektgrupper med de mer erfarna medarbetarna. Det är ingen som kommer att bjuda in dem 

i sina projektgrupper om de inte visar intresse för det.  

 

5.12 Utvärderingar och tid 
Att avsluta projektet i tid är något som ledningen på båda företagen efterfrågar. 

Tidfokuseringen är större på Struktur än på SABO. Skillnaden kan bero på karaktären på de 

olika projekten som dessa organisationer genomför. Tidskriteriet kan sägas vara typiskt för 

arbete som genomförs i projektform. Ju kortare tid det tar att genomföra ett projekt, i 

förhållande till planen, desto mer framgångsrikt anses projektet vara (Engwall, 1995). 

Tidsbegränsningen i projektorganisationen resulterar i en större fokus på uppgiften, dess 

kvalitet och processer. Att arbeta i en projektorganisation innebär även en ökad stress då det 

finns krav på ständigt skapande (Packendorff, 2003) vilket inte var något som var främmande 

för medarbetarna på något av företagen. Att medarbetarna startar nya projekt innan de 

genomförda utvärderas kan ses som ett tecken eller krav på ständigt skapande. På Struktur 

genomförs projekt och då utvärderas medarbetarna utifrån resultatet som de har uppnått. 

Därför fokuserar medarbetarna på projektet och att genomföra det på ett bra sätt och i tid. 

Projektutvärderingar får komma i andra hand.  

 

Medarbetarna på de båda företagen var inställda på att föra in sina projekt i mål och sedan 

börja med andra projekt. Medarbetarna lägger inte ner mycket tid på att utvärdera de 

genomförda projekten. De startar hellre nya projekt än utvärderar de genomförda. På Struktur 

händer det att medarbetarna helt enkelt lämnar ett projekt, efter intensivt arbete, när de är 
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klara med det. Det händer även att ledningen inte genomför utvärderingar. Därför kan det vara 

så att det är ledningen som är ansvarig till problematiken med utvärderingar på Struktur. För 

att medarbetarna ska göra bra utvärderingar om de olika projekten är det viktigt att ledningen 

gör det också, när de medverkar i arbetet med projekten. Ledningen måste föregå med ett bra 

exempel. Att medarbetarna hellre vill starta nya projekt än utvärdera de genomförda leder till 

att de utvärderingsrapporter som görs riskerar att dras med olika brister. I och med att 

incitamenten och motivationen saknas för att skriva utvärderingsrapporter kan det tänkas att 

medarbetarna inte lägger ner allt för mycket tankearbete på dessa. Medarbetarna på Struktur 

anser att sitta ner och utvärdera de olika projekten inte genererar pengar, tvärtom, det gör att 

projekten blir dyrare att genomföra. Därför ser inte medarbetarna någon anledning till att 

lägga ner allt för mycket tid på projektutvärderingar. Den extra tiden som 

projektutvärderingar tar är något som kan komma att påverka medarbetarna negativt i 

framtiden, bland annat i form av sämre utgångsläge vid löneförhandlingen.  

 

När projektutvärderingar väl genomförs ligger tyngdpunkten på uppföljningsaktiviteter 

angående projektmål och projektplaner. Vi kan se att det finns brist på uppföljning och 

utvärdering när det gäller att ta vara på kunskap och erfarenheter från de olika projekten i 

båda företag. Medarbetarna vet att det är viktigt att genomföra utvärderingar men uppger 

bland annat tiden som ett hinder för att göra det. Koncentrationen på utvärdering av 

projektmål och projektplaner tenderar att försvåra kunskapsöverföringen mellan individer och 

mellan projekt. Organisationer som fokuserar på tidsbegränsade krav tenderar att lägga ner 

mindre tid på att skriva utvärderingar. Att uppnå målen för projektet kan bli så dominerande 

att det som händer efter inte ligger i företagets fokus (Lindkvist, L. 2005). Om organisationen 

vill skapa ett annat beteende och göra utvärdering av kunskap och erfarenheter till en del av 

projektet bör detta beteende främjas av ledningen. Medarbetarna ska inte se utvärderingen 

som en belastning på projektbudgeten utan ska känna att det är viktigt att göra den. Ledningen 

måste därför sätta av tid för utvärdering i projektbudgeten.  

 

5.13 Personlighet  
Personlighet är en faktor som påverkar kunskapsöverföringen. På SABO finns det 

medarbetare som trivs med att genomföra sina projekt och inte göra större väsen av det. Även 

om de har uppnått bra resultat vill de inte skryta med det, utan fortsätter att arbeta vidare. Sen 

finns det även de som mer än gärna delar med sig sina erfarenheter från olika projekt. Ur 
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kunskapsöverföringsperspektiv är det bra att medarbetarna tar del av alla möjliga erfarenheter 

som andra har haft. Det kan ju hända att de själva hamnar i en liknande situation någon gång i 

framtiden.  

 

Ointresse att dela med sig sin kunskap till andra utgår också ifrån personligheten. Vissa 

medarbetare vill även ha incitament för att dela med sig kunskap. Det finns även vissa 

medarbetare som vill hålla sin kunskap för sig själva. De ser sin kunskap som ett 

konkurrensmedel och genom att dela med sig den tappar de konkurrenskraften. Tendenser till 

att medarbetare vill skydda sin kunskap och inte dela med sig den finns både på SABO och 

Struktur. Pfeffer (2000) pratar om intern konkurrens. Den är inte fördelaktig ur 

kunskapsöverföringsperspektiv, den försvårar för individer att dela med sig och använda den 

kunskap som andra individer har. Den interna konkurrensen beror på kulturen i 

organisationen. När kulturen i organisationen är präglat av stark intern konkurrens kan det till 

och med vara lättare att lära från andra företag än inom det egna företaget. Det kan ligga en 

fara i att erkänna att en annan person i företaget kan något bättre än man själv. 

 

5.14 Tyst kunskap  
Som vi redan har nämnt är tyst kunskap svår att överföra. Medarbetarna på SABO och 

Struktur är medvetna om det och uppger det som en orsak till att mycket av 

kunskapsöverföringen inte sker. Tyst kunskap finns hos individerna och är inte explicit 

uttryckt. Den skapas genom erfarenheter och individerna är inte fullt medvetna om den. Den 

är svår att överföra i form av ord, rörelser eller tecken (Lindkvist, B. 2001, Tell & Söderlund, 

J. 2001, Polanyi 1998). Medarbetarna, på både SABO och Struktur, anser att det finns vissa 

saker som de är bra på. Men det är svårt att förklara hur dessa saker görs. De vet hur de ska 

lösa vissa arbetsuppgifter och de vet vilka arbetsrutiner och metoder som fungerar bäst i olika 

situationer. Kunskap om det finns inne hos medarbetarna och det är svårt att peka på exakt 

vad det är som gör att de är bra på vissa saker. Tyst kunskap kan göras till explicit kunskap. 

Den stora nackdelen är att det är väldigt kostsamt för företagen att göra det (Tell & Söderlund, 

J. 2001). Att ta på sig mer kostnader vilket en omvandling av tyst till explicit kunskap medför, 

är inte troligt för SABO och Struktur bland annat för att deras fokus ligger på projektmål och 

planer och inte på kunskaps- och erfarenhetsinsamling.   
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5.15 Kunskapskonversation 
Det som många organisationer strävar efter när det gäller kunskapsinsamlingen är att göra 

medarbetarnas tysta kunskap till explicit så att organisationen kan få nytta av den även i 

framtiden, då vissa medarbetare avslutar sin anställning. Som vi ovan nämnde kan den 

processen vara dyr och inte efterfrågad av organisationer vars fokus ligger på andra aspekter 

än kunskaps- och erfarenhetsinsamling.  

 

När tyst kunskap görs om till explicit benämns det som externalisering. Det är en process som 

innebär artikulering, uttryck, av tyst kunskap till explicit. Metaforer, hypoteser, modeller och 

begrepp är några av metoder för externaliseringen (Nonaka & Takeuchi, 1995).  

 

 

 

 

 
Att medarbetarna fyller i projektutvärderingar och att de fortlöpande skriver om sina 

erfarenheter är ett sätt som både SABO och Struktur använder sig av med syftet att göra 

medarbetarnas tysta kunskap till explicit. Det här sättet visar sig inte vara det bästa. 

Medarbetarna anser att det tar för lång tid att skriva projektutvärderingarna och att det belastar 

projektens budget. Det råder ett missnöje mot att skriva projektutvärderingarna. För SABO 

och Struktur är det inte bra att medarbetarna är missnöjda med sättet de försöker genomföra 

externaliseringen på. De projektutvärderingarna som görs blir inte av hög kvalité och därmed 

blir inte kunskap som stannar kvar i organisationen av hög kvalité. Medarbetarna måste känna 

sig motiverade att släppa sin tysta kunskap till organisationen och de andra medarbetarna.     

         Socialisering 

         Internalisering          Kombination 

       Externalisering 

Figur 7. Fyra typer av kunskapskonversation (Nonaka, I. & Takeuchi, H.1995, s.62) 
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När olika medarbetare tas med i projekt med syftet att de ska lära sig från mer erfarna 

kollegor, vilket både görs på SABO och Struktur, handlar det om socialisering. På det här 

sättet erhåller den oerfarna medarbetaren tyst kunskap från andra medarbetare i projektet. 

Denne observerar de erfarnas sätt att arbeta och på det sättet lär sig nya saker som lagras i den 

tysta kunskapsbanken.  

 

Kombination är något som de nyanställda använde sig av på SABO. Att titta i olika databaser, 

dokument och intranätet är ett exempel på processen kombination. Kombination är bäst 

lämpad då medarbetarna ska lära sig baskunskap.   

 

Processen internalisering på SABO och Struktur tar sig formen när projektledarna arbetar med 

sina projekt. När en individ arbetar med något, exempelvis leder en projektgrupp, ökar dennes 

tysta kunskap genom att individen gör det, denne lär sig genom att göra. Individen samlar på 

sig ny kunskap om hur andra individer beter sig och arbetar i olika situationer.    
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6. Slutsats  
Intresset för att kunskap ska föras över mellan medarbetarna finns, både på SABO och 

Struktur. Både SABO och Struktur är medvetna om att det är viktigt att tillvarata kunskap i 

sina organisationer. Samtidigt lägger företagen inte ner mycket tid på att tillvarata kunskap 

och sprida den bland medarbetarna. Fokus ligger istället på att driva projekten i mål i utsatt tid 

och på ett lönsamt sätt. Det är ett synsätt som hindrar kunskapsöverföringen mellan projekt 

och ett mer långsiktigt tänkande i organisationen.  

 

Bilden på nästa sida (figur 8) visar vilka metoder dessa organisationer använder sig av för att 

överföra kunskap samt vilka hinder det finns för kunskapsöverföringen. Båda 

organisationerna använder sig av olika verktyg för att främja och underlätta 

kunskapsöverföringen. Överst i modellen anges de olika metoderna som används för 

överföringen av kunskap. Dessa är: möten, intranät och dokumenthanteringssystem, 

dokument, rapporter och mallar. 

 

En stor del av kunskapsöverföringen sker genom möten, både formella och informella. 

Individernas interaktion leder till kunskapsöverföring dem emellan. Indelningen i 

kompetensgrupper och team leder till större kunskapsöverföring bland medlemmarna.  

Intranät och dokumenthanteringssystem används för att sprida intern information till exempel 

att sprida information om olika projekt för alla medarbetare. Dokument, rapporter och mallar 

används också för överföringen av kunskap. 

 

Som figuren visar påverkas den kunskap som överförs från en individ till en annan av deras 

tidigare erfarenheter. Eftersom individer aldrig har exakt samma erfarenheter kommer inte 

sändare och mottagare att ha samma uppfattning.  

  

Figuren beskriver även de hinder vi funnit för kunskapsöverföring i de undersökta 

organisationerna. De hinder vi har funnit kan delas in i tre kategorier. Den första kategorin 

behandlar hinder som beror på organisationen, den andra kategorin handlar om hindren som 

beror på individen och den tredje redogör för hindren som beror på projektorganisering och 

projektkaraktär. Dessa hinder beskrivs nedan punkt för punkt. 
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Figur 8. Kunskapsöverföring och dess hinder. 
 

 

Organisation 

En grundläggande faktor som påverkar kunskapsöverföringen är organisationens fokus. Med 

detta menar vi att det som organisationen fokuserar på uppifrån påverkar möjligheterna till 

kunskapsöverföring. Talas det om och ges verktyg för att ta vara på erfarenheter från de olika 

projekten kommer detta att främja kunskapsöverföringen. Fokuseras det istället på tid och 

budgetar kommer fokus således att ligga på detta och därmed utgöra ett hinder för 

kunskapsöverföring i organisationen. 

 

Bristen på tid i organisationerna utgör ett hinder. När individer upplever att de inte hinner 

skriva och titta i gamla projektutvärderingar påverkar och hindrar det kunskapsöverföringen. 

Erfarenheter och kunskap som inte sparas genom projektutvärderingar går därmed förlorade. 

Här måste ledningen motivera medarbetarna att skriva dessa projektutvärderingar och visa att 

det är av stor vikt att det görs. 

 

Att ha samma sammansättning av medlemmar i de olika projekten hindrar också 

kunskapsöverföringen. Idag finns det en tanke och medvetenhet om att medlemmar bör 
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varieras men detta sker inte i någon större utsträckning. Detta kan bero på bekvämlighet och 

trygghet.  

 

En möjlighet till trygghet kan istället fås genom en kunskapsbaserad tillhörighet som kan ses 

som ett nödvändigt komplement både för individens känsla av tillhörighet och att skapa 

möjlighet till att lösa generella problem genom interaktion. Utan ett kunskapsbaserat forum 

hindras således kunskapsöverföringen i projektbaserade organisationer. 

 

Den interna konkurrensen mellan medarbetarna hindrar kunskapsöverföringen. Tendenser till 

att medarbetarna inte vill dela med sig sin kunskap på grund av de tappar sin konkurrenskraft 

mot andra medarbetare finns på både SABO och Struktur.  

 

Individ 

Personligheten påverkar kunskapsöverföringen på det sättet att vissa människor är mer 

benägna att dela med sig sin kunskap än andra. Att personer ser sin kunskap som ett 

konkurrensmedel utgår också ifrån personligheten.  

 

Mycket av individernas kunskap är tyst, den är svår att överföra i form av ord, rörelser eller 

tecken. Ibland är individerna inte ens medvetna om den tysta kunskap som de bär på. Därför 

är det svårt för individerna att överföra något som de kanske inte ens själva vet att de har och 

som är svårt att överföra även när medvetenheten finns.  

 

Projekt 

Vi kan även se att möjligheterna för kunskapsöverföring ser lite annorlunda ut i organisationer 

som bedriver projekt med ett få antal projektmedlemmar från den egna organisationen. Något 

som vi har sett förkommer i relativt stor utsträckning i de undersökta företagen. Detta utgör 

ett hinder eftersom färre personer innebär färre personer som kan föra kunskap vidare. Utöver 

det utgör även få deltagare ett hinder när personal slutar sin anställning. 
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Vi anser det viktigt att även beskriva projekt gällande dess likheter och olikheter i förhållande 

till varandra för att bilden ska bli mer komplett. Vi menar att de olika projektens karaktär 

inom organisationen påverkar varandra, hur dessa genomförs och vad individer talar om under 

projektens gång. 

 

 
 

 

 

 
 
Figur 9. Betraktelsen av ett projekt som unik respektive repetitiv, av en individ, i förhållande till andra projekt i 
samma organisation. 
 

6.1 Bidrag och fortsatt forskning 
Denna uppsats bidrar till tidigare forskning genom att beskriva det som tidigare forskare inte 

fokuserat på, små projektbaserade tjänsteföretag. Vi anser även att vi bidrar med nya begrepp 

för att beskriva projektarbete i relation till kunskapsöverföring vilka kan användas för att 

beskriva andra företags verksamhet. Våra studier visar att problem i de lite större 

organisationerna till viss del även återfinns i mindre organisationer samtidigt som vi kan 

belysa nya problem att beakta med kunskapsöverföring, i mindre företag. 

  

För att få en djupare kännedom om projektbaserade organisationer anser vi dock att 

undersökningar bör genomföras under en längre tid, det vill säga en longitud studie. I denna 

tror vi att metoder som observation av projektledare och andra aktörer i deras dagliga arbete 

skulle vara väldigt givande. Vi tycker att det är intressant att fortsätta med dessa studier inom 

samma område som vår egen, det vill säga relativt små tjänsteföretag, då många tidigare 

studier har koncentrerat sig på att undersöka större och välkända företag. Verkligenheten är 

dock mer varierande än så. Vi anser även att det är viktigt att studera situationer där 

projektutvärderingar med inriktning på insamling av kunskap och erfarenheter har fungerat på 

ett bra sätt så att dessa framgångsfaktorer kan komma praktiker till nytta.  

 

Det skulle vara intressant att titta närmare på hur större ekonomisk satsning, bland annat i 

form av utökat utrymme för kunskapsöverföring i budgeten, skulle påverka företagens 

långsiktiga utveckling. Att undersöka hur mycket det bidrar till företagens utveckling och 
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förbättrad konkurrenskraft. Vi efterfrågar forskning gällande större ekonomisk medvetenhet 

vid arbetet med kunskapsöverföring. 

 

Slutligen anser vi att ett annat intressant område även finns i hur medarbetarna kan motiveras 

till att dela med sig sin kunskap till kollegor och till organisationen.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide projektledare  

 
Intervjuguiden avser områden som behandlats under intervjuerna med projektledarna i de två 
företag som vi studerat. 
 
 

- Intervjupersonens roll och arbetsuppgifter under sin anställning i företaget 
 

- Intervjupersonens pågående projekt 
 
- Likheter och skillnader i de projekt som intervjupersonen arbetat i under sin 

anställningstid 
 

- Tillvägagångssätt i projektarbetet, med fokus på start och avslut 
 

- Tillvaratagande av egna erfarenheter och lärdomar från projektarbeten 
 

- Användning av andra individers kunskap och erfarenheter 
 

- Användandet av databaser 
 

- Spridning av egna erfarenheter till andra 
 

- Organisationens fokus gällande projektarbetet 
 

- Hinder för kunskapsöverföring 
 

- Upplevda skillnader ur ett kunskapsperspektiv anseende arbetet i olika 
organisationsstrukturer 
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Bilaga 2 - Intervjuguide processägare 
 
Intervjuguiden avser områden som behandlats under intervjuerna med processägare/delägare i 
de två företag som vi studerat. 
 
 

- Intervjupersonens roll och arbetsuppgifter under sin anställning i företaget 
 

- Likheter och skillnader i de projekt som intervjupersonen ansvarar för 
 

- Tillvägagångssätt i projektarbetet, med fokus på start och avslut 
 

- Projektmallar 
 

- Användandet av databaser 
 

- Organisationens arbetssätt gällande att ta vara på och sprida kunskap från projekt 
 

- Kunskapsöverföring mellan processägare 
 
- Organisationens fokus gällande projektarbetet 

 
- Hinder för kunskapsöverföring 

 
- Upplevda skillnader ur ett kunskapsperspektiv anseende arbetet i olika 

organisationsstrukturer 
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Bilaga 3- Utförlig beskrivning av Strukturs organisation 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 Organisation  

 

VD  
VD ansvarar för att verksamheten når kort- och långsiktiga mål (VD-ansvar) samt 
övergripande ansvar för kvalitets- och utvecklingsarbete i kompetensområdena. 
 
 
Konsultchef 
I konsultchefsrollen innebär detta personalansvar för samtliga konsulter, resursplanering, 
upprättande och uppföljning av individuella budgetar, kompetensutveckling, etc. Månatliga 
avstämningar med varje konsult. 
 
Ledningsgrupp 
Styrning av dagliga operativa verksamheten (försäljningsläge, beläggningsläge, 
bemanning, personalfrågor, leverantörsfrågor). Frekvens: var 14:e dag. 
 
VD, KC, ekonomichef, säljansvarig, konsultrepresentant Sthlm och Gbg. Utökad 
ledningsgrupp inkl MaFö, IT, etc. vid behov. 
 
Kompetensgrupper 
Gruppen ansvarar för kvalitet och affärsutveckling inom resp. kompetensområde samt 
kompetensöverföring och erfarenhetsutbyte som kommer hela bolaget till gagn. Ska finnas 
en ansvarig för området, men utan direkt personalansvar. Årlig verksamhetsplan tas fram 
för varje område. 
 
Göteborg blir ett kompetensmässigt mixat team även fortsättningsvis. 
 
Tvärfunktioner 
Ansvarar för budget, utveckling och upprätthållande av vissa prioriterade områden. 
Bemannas med personal från kompetensteamen. 
 
Stab ekonomi & administration 
Stabens ansvar är att stödja ledningen; att gemensamma system, rutiner och riktlinjer 
finns, att upptäcka problem och föreslå åtgärder samt att arbeta med uppdrag från 
ledningen. 
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Bilaga 4 - Intervju med ”Anna”, projektledare på SABO, 2006-04-12 
 

Allmänt 

SABO har sedan januari 1999 arbetat i uteslutande projektform som ett sätt att organisera 

verksamheten. På SABO genomförs projekt av många olika karaktärer. De genomför 

utvecklingsprojekt som syftar till att bidra med ny kunskap, till exempel projekt för att ta reda 

på mer information om äldres boende. De benämner även den mer löpande verksamheten för 

projekt, intressebevakningen, vilket är SABO:s kärnverksamhet och viktigast för deras 

kunder. En relativt stor del av verksamheten handlar också om konsultuppdrag med 

varierande karaktär bland annat kan det innebära att de rekryterar en VD eller genomför en 

utbildning.  

 

Organisationen är uppbyggd så att beställningen av projekten kommer från en av tre möjliga 

processägare inom organisationen, branschutveckling, företagsstöd samt intressebevakning 

alternativt från en kund vid konsultuppdrag. 40 av företagets 50 anställda arbetar sedan i vad 

SABO kallar ”kompetenspoolen” som utgör företagets projektledare och projektmedlemmar. 

De övriga tio anställda består av VD och VD-assisten samt personal inom funktionerna 

administration och kommunikation. 

 

Anna har arbetat i SABO (eller i dotterbolag till SABO) under de senaste cirka 22 åren och är 

lite av en generalist i företaget. För närvarande arbetar hon med ett projekt som består av att 

rekrytera två stycken VD till två olika fastighetsbolag, en ”intervjubok” journalister har 

intervjuat personer om deras syn på allmännyttans framtid) som heter ”Korsdrag i 

allmännyttan”, ett traineprogram, och ett utbildningsprogram för mellanchefer i SABO 

företagen tillsammans med Lernia.  

 

Projekt 

Till största del syftar projekten till att hantera intressebevakningen, därefter konsulttjänster 

och slutligen utvecklingsprojekten. Det är väldigt vanligt att projekt utförs av en person men 

även projekt med två till tre projektmedlemmar förekommer. Bemanningen av dessa projekt 

hanteras rent formellt av chefen för kompetenspoolen, som ser till att rätt komptents finns för 

varje projekt. Budget läggs upp för varje projekt. Projekt som löper under flera år stäms av 

undan för undan. 
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Annas syn på projekt är att det har ett slut och en början. Hon menar därför att en del av 

verksamheten som är mer löpande egentligen inte kan kallas projekt (servicen till 

medlemmarna). Dessa stäms av varje år för att bestämma om dessa ska bedrivas på samma 

sätt kommande år eller inte. Även om det fokuseras på olika saker i dessa projekt så har de 

inte en egen budget.  

 

Kompetens och kunskap 

Anna berättar att eftersom företaget har 50 anställda tycker hon att hon vet vilka som kan vad 

inom företaget. Riktigt bra kännedom om sina kollegors kunskap har hon om ett mindre antal 

personer i företaget. Sedan finns det en grupp som hon har någorlunda uppfattning om och 

slutligen de som hon inte vet speciellt mycket om, vilket hon upplever som naturligt.  

 

Organisationsstruktur 

Under sin anställning hos SABO har Anna arbetat både i matrisorganisation, mer traditionella 

struktur med avdelningar och nu även i projektbaserad verksamhet. På frågan hur hon tycker 

att dessa strukturer skiljer sig åt ur ett kunskapsöverföringsperspektiv visar det sig att hon inte 

tänkt mycket på det tidigare men anser att matrisorganisationen som de arbetade i på 80-talet 

liknar det arbetssätt som de arbetar i idag. Skillnaden är att de inte har några avdelningar inom 

”kompetenspoolen”. Nackdelen med avdelningar menar Anna är att det byggs upp murar 

omkring dessa. Fördelen är att personal på en avdelning lättare kan dela med sig att sin 

kunskap till den grupp personer själva tillhör. Det finns även en ledare eller chef där 

gemensam kunskap kan samlas, någon som känner ansvar och håller sig informerad om de 

olika delarna. På avdelningar hålls också möten en gång i veckan. Idag sitter medarbetarna på 

samma plan i det hus de arbetar så det finne en närhet rent geografiskt även om personalen 

arbetar en hel del utanför kontoret.  

 

Möten 

Informationsmöten sker en gång varannan vecka. Till största delen går dessa möten ut på att 

VD och informationschefen informerar. Men de anställda kan även berätta för varandra om 

olika projekt. Mötet är öppet för alla (tror Anna) och Anna upplever att alla förutom 

administrationen brukar delta. Dessa möten brukar vara i en timme. Från början var dessa 

möten till för de som tillhörde kompetenspoolen. Syftet var att medarbetarna skulle byta 

erfarenheter med varandra men på senare tid har mötena förändrats. VD har stående punkt 
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men inga diskussioner förekommer och medarbetarna får själva gräva djupare om det finns 

behov. Inga andra organiserade möten arrangeras men Anna menar att personalen nästan alltid 

fikar och äter lunch tillsammans då företaget har en egen matsal och där personalen diskuterar 

både jobb och annat.  

 

Kunskapsöverföring 

Medarbetarna på SABO ägnar sig mycket åt skriftlig överföring. Hon tycker att det är trist att 

skriva uppföljningar och det görs därför lite varierat. Ett utvecklingsprojekt mynnar ofta ut i 

en rapport och det blir mer naturligt att utvärdera dessa. Större utvecklingsprojekt utvärderas 

även tillsammans med processägaren/beställaren. Konsultuppdragen utvärderas inte alls, 

varken skriftligt eller muntligt. En rapportering sker till uppdragsgivaren, men det är allt. 

Någon överföring sker inte internt när det gäller konsultuppdragen annat än mellan de som 

arbetar tillsammans i projektet. Anna menar att hon är en person som för sina projekt i mål 

men inte är typen som satsar på att utvärdera trots att hon förstår att det viktigt. Hennes fokus 

ligger istället på att börja med nästa uppdrag då det nuvarande upplevs som klart. 

 

Anna menar att när hon tar del av andra erfarenheter sker detta ofta muntligt när hon stöter på 

ett problem eller mer spontant vid fikabordet. Om hon inte vet vem hon kan ta hjälp av kan 

den ansvarige för kompetenspoolen, hänvisa henne vidare. Mycket information presenteras på 

företagets intranät och Anna tycker att informationen som finns där är bra. Där finns också 

möjlighet och en ambition att personalen ska lägga ut sin CV för att andra ska kunna ta del av 

vilken kompetens som varje person har. Anna har lagt ut sin egen CV för länge sedan men har 

sedan inte uppdaterat den. Hon har heller aldrig läst någon annans CV på intranätet. Anna tror 

att det är viktigare med skriftlig information som nyanställd. Hon menar att det inte går att 

undvika att lära sig ett och annat efter att ha arbetat länge i en organisation och att den 

skriftliga informationen då inte blir lika viktig. För att andra ska kunna se information kring 

olika projekt finns det ett gemensamt utrymme där information kan läggas tillgängligt. Själv 

glömmer hon ofta bort att detta men har uppmärksammat att medarbetare som inte har arbetet 

på SABO lika länge har för vana att göra så. När hon vid tillfällen diskuterar något med en 

kollega som slutar med att hon vill få informationen e-postat till sig så säger de att ”men det 

finns ju där…”. Själv använder hon inte den tillgängliga informationen från de olika projekten 

om hon inte vet att det finns specifik information som är viktigt för henne att ta del av. När 

hon väl hämtar information från detta utrymme brukar hon upptäcka att det även finns annat 

av intresse.  
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Även om det inte är ofta så förekommer det ibland att det finns projekt som tangerar varandra 

utan att projektledaren eller projektmedlemmarna vet om det. Det kan till exempel handla om 

information om ett medlemsföretag dess kultur eller dylikt. Detta har att göra med att det är 

olika beställare till projekten.  

 

Hon vill gärna tro att hon tar hjälp av andra och att andra försöker göra detsamma, men menar 

samtidigt att det inte är mer än människor som arbetar på SABO och det förekommer säkert 

att vissa medarbetare bevakar sitt eget intresse.  

 

Det finns något som kallas kontaktorganisation. Detta innebär att varje anställd ansvarar för 

att vara kontaktperson till cirka tio av medlemsföretagen vardera. I de situationer en 

projektledare behöver information om ett företag som en kollega är kontaktperson till brukar 

de ta kontakt med denna för att få information. Detta fungerar dock inte bra idag. 

  

Fokus 

På frågan vad företaget har sin fokus på gällande projektarbetet säger Anna att hon skulle 

önska att det var på resultatet men att de lägger ner mycket energi på inledningsfasen. Att få 

till stånd ett projekt, ett beslut om genomförande. En del projekt tappas säkerligen på vägen 

menar hon. De har under en tid haft problem med att ser hur utvecklingsprojekten ska komma 

till nytta när de är klara. Men sedan ett år tillbaka har de anställts en kommunikationsansvarig 

som arbetar mycket just denna fråga, något som Anna upplever som positivt. Detta för att till 

exempel intervjuboken, som är ett av projekten hon arbetar på nu, ska ses som avslutat när 

boken väl är skriven. Det är ju istället då det börjar menar Anna. Kommunikationschefen är 

vad hon kan uppfatta med och bidrar med detta synsätt till de flesta utvecklingsprojekten.  

 

SABO har av sina medlemmar blivit kritiserade för att ha varit ”Stockholmsfixerade” men det 

är viktigt för medlemmarna, som sträcker sig geografiskt från Trelleborg till Kiruna, att 

SABO lyssnar och för fram även icke stockholmares perspektiv. Ett stort misslyckande skulle 

till exempel vara om det kom en lag som tvingar företagen att lämna lägenheter till 

bostadsförmedlingen. På SABO finns det ingen manual för hur projektarbeten ska drivas. Alla 

anställda har genomgått en projektutbildning. En projektutbildning som har hanterats av olika 

företag genom tiderna.  
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Bilaga 5 - Intervju med ”Marianne”, projektledare på SABO, 2006-04-19 

 
Allmänt 

Marianne har arbetat på SABO i 18 år. Under dessa år har hon arbetat med företagsekonomi 

och redovisningsfrågor till medlemsföretagen, inom området intressebevakning samt 

kommunikation, IT-frågor och utveckling. Hon har även arbetat som konsult och 

projektanställd hos ett av medlemsföretag under ett och ett halvt år. De senaste åren har hon 

arbetat som projektledare och då främst med samhällsfrågor. För tillfället är Marianne på 

kontoret ganska ofta, i snitt har hon två till tre resdagar i månaden. 

 

SABO har så kallade informationsmöten i princip varannan måndag.  Där berättar 

medarbetarna lite kort om sina aktuella arbetsuppgifter. Meningen med dessa möten är att 

medarbetarna ska hålla sig uppdaterade om vad som händer på SABO för tillfället. Det är 

informationschefen och chefen för kompetenspoolen som håller i dessa möten.  

 

Marianne arbetar med två projekt för tillfället. Det ena projektet går ut på att framställa 

SABO-boken 2006. Det är ett återkommande projekt. Information om medlemsföretagen 

finns samlad i boken.  Föregående års SABO-bok 2005 gjordes om och en del information 

togs bort. Det ledde till att kritik framfördes mot boken både bland personalen på SABO och 

från några av medlemsföretagen. Inför årets upplaga gick SABO ut med en enkät och frågade 

de berörda parterna vad de önskade för innehåll. De synpunkter som kommit upp har tagits 

hänsyn till och vilket innebär att de till viss del har återgått till den gamla utformningen av 

boken. Boken används mest när medarbetarna behöver kontakta något medlemsföretag.  

 

Hon arbetar även med ett annat projekt som heter ”Riva för framtiden” där hon samlar 

erfarenheter från rivningar av fastigheter genom bland annat att intervju personer på 

medlemsföretag. Marianne ligger efter i tid med det projektet eftersom projektet med SABO-

boken tagit längre tid än beräknat. Projektet Riva för framtiden presenteras i en rapport. Hon 

söker också information hos sina kollegor som har olika kunskap som kan vara till nytta i 

projektet.  

 

Medarbetarna försöker utbyta information i möjligaste mån mellan varandra men det kan vara 

svårt eftersom alla inte alltid är på plats, utan ofta är upptagna med sina egna projekt. När 

medarbetarna arbetar i ett projekt koncentrerar de sig på det egna projektet och dess 
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kontaktnät. Detta resulterar i att det inte blir mycket tid över till att samtala med kollegor om 

andra saker.  

 

Närmaste chefen för Marianne idag är chefen för kompetenspoolen. Utöver det har hon även 

processägaren/beställaren som chef och denna varierar därför med de olika projekten. 

Närmaste chefen/beställaren är den som tar del av kunskap från genomförda projekt. Oftast 

presenteras projektets resultat i en rapport som görs tillgänglig för medlemsföretagen. Ibland 

sker detta i form av en trycksak (bok) som säljs. I vissa fall kan projekten även leda till en 

pdf-fil som medlemsföretagen kan ladda ner från SABO:s hemsida. Vid informationsmötena 

berättar medarbetarna när ett nytt projekt ska startas och när det slutförts. Om resultatet anses 

viktigt får personalen oftast rapporten i form av en trycksak i sitt postfack.  

 

Kompetens 

Marianne tycker att hon har ganska bra uppfattning på vad de andra kollegorna jobbar med 

eftersom att hon har jobbat länge på SABO och känner de flesta av sina arbetskollegor. När 

hon behöver ta reda på vad andra har för kunskap i en viss fråga brukar hon skicka epost till 

kollegorna. Hon frågar även andra kollegor om de känner till någon som har den kunskap hon 

är i behov av. Marianne anser även att den deras ”morgonfika” fungerar som ett bra sätt att 

utbyta information med kollegor. Där kan de prata med varandra om sådant som de behöver 

hjälp med och gå direkt till den medarbetare hon vill tala med. Det är dock inte alltid alla är 

där, detta på grund av tjänsteresor eller dylikt. 

 

Marianne anser att hon har nytta av kunskap och erfarenheter som hon har samlat under åren. 

Men hon anser att hon måste hålla sin kunskap uppdaterad för att kunna ha nytta av den. Det 

går till exempel inte att tillämpa olika redovisningsregler som användes för mer än tio år 

sedan utan att uppdatera sin kunskap. 

 

Marianne tar hjälp av andra när någon annan kan något bättre än hon och hon anser att hon 

kan få den hjälp hon behöver på SABO. För att kunna ta reda på vad de andra medarbetarna 

kan måste man själv vara nyfiken och ställa frågor till kollegorna. Själv får hon mest 

förfrågningar angående de olika administrativa systemen eftersom hon har varit med och 

utformat dem. De flesta frågorna kommer under implementeringsfasen. Efter ett tag när 

medarbetarna lärt sig systemet minskar antalet frågor. En annan anledning till att frågorna 

minskar kan vara att ansvaret för systemet flyttas till andra personer när projektet är klart.  
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Projekt 

Hur många som deltar i de olika projekten varierar beroende på vilken typ av projekt det 

handlar om. Alla medarbetare kan utgöra en projektmedlem i ett projekt. Oftast arbetar 

medarbetarna själva i mindre projekt. Sedan finns det något som SABO benämner 

”förvaltningsprojekt”. Det är egentligen processer som är likadana idag som för 18 år sen. Det 

kan handla om service eller telefonrådgivning till medlemsföretagen och dessa utgör en viktig 

del av den ordinarie verksamheten på SABO.   

 

När ett projekt ska startas tittar definieras först på vad det är som ska göras. En 

projektbeställning upprättas, antingen själv eller tillsammans med beställaren. I den ska det 

finnas en budget, tidsplan och hur många projektmedlemmar som ska engageras. När denna är 

godkänd av ledningsgruppen samt VD ger beställaren klartecken. Beställaren följer sedan upp 

projektet och dess utveckling. De som är med i styrgruppen behöver också information om 

projektet. På det sättet blir de också involverade i projektet och kan följa det från start till slut. 

Styrgruppsmöten hålls ungefär var femte till sjätte vecka.  

 

När ett projekt startas tas även beslut om hur rapporteringen ska ske. Om det ska bli en 

trycksak, om det ska publiceras internt eller göras tillgänglig för medlemsföretagen. Normalt 

sett blir det en form av rapport. Rapporten innehåller den samlade kunskap som projektet 

resulterat i. 

 

Utvärdering av avslutade projekt genomförs och denna ses som det officiella avslutet på 

projektet. med och prata med sina kollegor. Vilken typ av utvärdering som ska användas 

bestäms i samråd med beställaren och projektledaren ansvarar sedan för att utvärdering 

genomförs. De tittar på resultatet. Vad gick bra och dåligt? Vilka erfarenheter har gjorts? 

Utvärderingen läggs till projekthandlingarna så att medarbetarna kan läsa den om det skulle 

behövas. Marianne har inte tittat på dessa utvärderingar efter genomförda projekt eftersom 

hon anser att hon inte har haft någon anledning till det. Hon har inte fått några speciella 

erfarenheter när hon har tittat på andras utvärderingar av genomförda projekt.  

 

Hon tror att många tycker att det är jobbigt och byråkratiskt att göra dessa utvärderingar. Det 

blir en stereotypisk rapport eftersom utvärderingen utgår från en mall även om Marianne 

anser att frågorna i utvärderingsmallen är bra. Att göra en utvärdering ger upphov till 
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diskussion med projektmedlemmarna om projektet. Diskussionen sker muntligt en form som 

är viktigare för projektgruppen än den skriftliga. Medarbetarna lär sig mer om sitt projekt när 

de arbetar med utvärderingen eftersom de då fundera över vad som har gått bra och vad de 

kunde ha gjort bättre.  

 

Hon anser att hon lär sig alltid något nytt från varje projekt. Resultat av ett visst projekt leder 

ibland till att en utbildning startas, eftersom resultatet visar att kunskap behövs inom ett visst 

område. 

 

Kunskapslagring 

För närvarande håller SABO på och upphandlar ett dokumenthanteringssystem. Hon anser att 

de kan bli bättre på att hitta både bland de projekt som har genomförts innan och de som 

håller på. Det kan bli rörigt i det gemensamma biblioteket idag. Intranätet funkar till viss del, 

beroende på vilken typ av information som behövs. När ett projekt är klart läggs rapporten ut 

på intranätet. Hon anser att det är lite svårare att hitta rapporter om genomförda projekten som 

ännu inte lagts upp på intranätet. Hon tror att det kommer att bli lättare i det nya 

dokumenthanteringssystemet. Ett system som ska visa hur långt medarbetarna har kommit i 

de olika projekten och vem det är som har beställt projektet med mera. 

 

Projektbeställningar finns även de tillgängliga i de gemensamma mapparna men dessa 

använder inte Marianne så ofta eftersom de inte ger all henne tillgång till alla information 

kring projektet. Hon anser att det skulle vara bättre om medarbetarna kunde plocka fram en 

rapport till ett gammalt projekt och sedan diskutera detta med den ansvarige projektledaren. 

 

Jämförelse mellan avdelningsbaserad och projektbaserad organisation ur ett 

kunskapsöverföringsperspektiv 

Marianne anser att det inte var bättre förr när det gäller kunskapsöverföringen på SABO. När 

de var indelade i avdelningar var det många medarbetare per avdelning. De hade då samma 

svårigheter att dela med sig av kunskap till varandra. Egentligen är det ingen skillnad mellan 

dagens projektbaserade organisation och den avdelningsbaserade organisationen på det sättet. 

 

Hon tror att det är lika mycket revirtänkande i den avdelningsbaserade organisationen som det 

kan bli i den projektbaserade organisationen. Den nya organisationen ger upphov till en ny 

sorts revirtänkande. Nu har medarbetare sina projekt som de vill genomföra och det är dem 
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medarbetarna koncentrerar sig på. I den avdelningsbaserade organisationen tänkte de mer på 

att vissa uppgifter inte hörde till avdelningen och därför inte skulle genomföras. Projekt ger 

medarbetarna identitet. Medarbetarna har sitt projekt, de genomför det och levererar 

resultatet. Projektledaren har mer press på sig att genomföra projektet i tid än 

projektmedlemmarna. 

 

Hinder för kunskapsöverföringen  

Alla som deltar i projekt lär sig något, men all kunskap förmedlas inte alltid till alla i 

projektgruppen. Det kan bero på tidsbrist. Idag finns inget tidsutrymme för 

kunskapsöverföring. Kunskapsöverföringen i en organisation påverkas även av individers 

personlighet. Om en medarbetare anser att han/hon har genomfört ett projekt på ett bra sätt 

och vill dela med sig sina erfarenheter kan det hända denne talar om projektet med sina 

kollegor och försöker få dem att läsa rapporten. Medarbetarna marknadsför sitt projekt.  

 

Marianne anser att det är svårt att överföra kunskap. Hon tror däremot att hon förmodligen 

blir duktigare till nästa projekt. Det som händer är att kunskap från ett projekt ofta blir tyst. 

Tyst kunskap kan vara farlig om projektledaren ”kör på som den alltid har gjort” utan att ta 

hänsyn till nya aspekter. 

 

 

 

 



    
 

   97  

Bilaga 6 - Intervju med ”Mark”, processägare på SABO, 2006-04-21 
 

Allmänt 

Mark är processchef för branschutvecklingen på SABO. Branschutvecklingens huvudsakliga 

uppgift är att genomföra branschspecifika projekt i nära samarbete med medlemsföretagen, 

med stöd från experter och forskare. Arbetet syftar till att på olika sätt främja utvecklingen av 

en affärsmässig allmännytta. Marks uppgifter är att komma på vad det är som behöver göras 

för att utveckla branschen och vilka projekt som ska genomföras. Förslag på olika projekt 

kommer från medlemsföretagen och medarbetarna på SABO. Det är VD: n som tar ställning 

till vilka projekt som ska genomföras.  

 

Mark talar lite om vad ett projekt är för något. Han anser att vissa förvaltningsprojekt som 

återkommer inte riktigt kan klassas som riktiga projekt. Utvecklingsprojekt däremot, som har 

en start, genomförande och slut anser han vara ”riktiga” projekt, per definition.  

 

Projekt 

När ett projekt ska startas bestämmer Mark vilket mål de vill uppnå med projektet i samråd 

med projektledaren. När det är medlemsföretagen som aktivt står bakom projektet beslutas 

detta i samråd. SABO diskuterar med medlemsföretagen hur projektet ska genomföras. 

Budgeten och tidsplanen sätts upp för projektet och hur projektet ska avslutas. Chefen för 

kompetenspoolen, tillsätter personal för det specifika projektet beroende på vilken kompetens 

det är som krävs. Mark och hans kollegor försöker skanna igenom alla potentiella problem 

och komplikationer som kan störa projektet innan det påbörjas. De tar även reda på vilka 

medarbetare som är bra på vissa saker och som skulle kunna delta i projektet. Mark brukar 

även skicka ut remisser internt angående projektet som ska startas för att få så många olika 

synpunkter som möjligt.  

 

Mark undviker att lägga sig i projektarbetet medan projektet pågår, förutom vid de 

förutbestämda kontrollstationerna. Syftet med dessa är att se hur det går med projektet, om det 

finns problem och hur dessa kan lösas. Mark använder sig utav minnesanteckningar och 

rapporterna från kontrollstationsmötena för att hålla sig uppdaterad om olika projekt.  
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Han kräver mer information, i form av rapporter, av medarbetare som är nyanställda. För 

”gamla” medarbetare som han känner väl och vet hur de arbetar räcker det med 

kontrollstationsmötena. 

 

När ett projekt avslutas genomförs en utvärdering. På vissa projekt sätts betyg beroende på 

hur det har gått. Det blir en sorts kvantitativt utvärdering. Utvecklingsprojekt däremot kan 

enligt Mark utvärderas med en kvalitativ metod. Dessa projekt utvärderas genom mallar. 

Mallen för utvärdering av projekt innehåller olika delar. Först utvärderas resultatet, det interna 

arbetet, relationerna mellan beställaren och projektgruppen samt andra relationer. Slutligen 

utvärderas lärdomar för framtiden. Mark tror att lärdomarna från olika projekt 

förhoppningsvis fastnar i huvuden på folk. Målet med dessa utvärderingar är att få igång 

diskussion en om hur det har gått med projektet.  

 

Ett annat sätt att få information om hur det går med ett projekt är i fikakön. Där brukar 

medarbetarna stöta på andra medarbetare som arbetar med ett visst projekt och kan då fråga 

varandra hur det går. Mark anser att dessa informella möten är viktiga men att nackdelen med 

dessa är att alla inte alltid är där. Många medarbetare är inte på plats på grund av olika 

uppdrag.  

 

När SABO vill informera att ett projekt är avslutat sker det på lite olika sätt. Oftast sker det 

genom att de skickar ut en färdig rapport till de berörda medlemsföretagen, publicerar en 

artikel i Bofast (tidning), rapport skickas elektroniskt i form eller att information läggs ut på 

hemsidan. Även kurser och olika konferenser anordnas för att sprida resultatet av ett projekt.  

 

Kunskapsöverföring   

Mark anser att han kan dra nytta av sina erfarenheter om hur projekt drivs, metodiken, till sina 

andra projekt. När det gäller kunskap i sakfrågor brukar han rapportera till ledningsgruppen, 

om den är intressant och till nytta för organisationen. Mark tar del av expertkunskap från vissa 

projekt, men han anser inte att han kan föra över den sorten kunskap till andra. Det är inte 

möjligt att lära sig all fakta. Han tror att det endast är experterna, som innehar en viss 

kunskap, som kan sprida den.   

   

Mark tar del av dokumentationen om de genomförda projekten när behov för det finns. Det 

finns många manualer och policys som medarbetarna kan ta del av i det interna nätet.  
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Mark meddelar medarbetarna om olika projektstarter. Därefter anser han att det är 

projektledarnas ansvar att sprida vidare information om de specifika projekten.  

 

Mark brukar dela med sig av sin erfarenhet och kunskap till sina kollegor. Hur en person delar 

med sig av sin kunskap och erfarenhet tror han påverkas av dennes personlighet. Vissa 

människor är bättre på att dela med sig av kunskap än andra. De olika hinder som Mark tror 

finns när det gäller kunskapsöverföringen inom organisationen är bland annat brist på tid. 

Medarbetarna hinner inte dela med sig allt de har lärt sig. Ett hinder kan även vara 

personlighetstypen. Vissa människor gillar helt enkelt inte att prata om sina erfarenheter. Det 

kan även vara så att andra inte är intresserade av att höra vad någon har att säga om ett visst 

ämne. Människor vill gärna att andra ska lyssna och ta till sig det som sägs.  

 

Likheter och skillnader mellan projekt 

Vilka likheter och skillnader det finns bland olika projekt beror mest på vad det är som ska 

göras. När det gäller metodiken om hur projekt genomförs vet Mark hur det ska göras. Det är 

inte stora skillnader när det gäller metodiken. Sedan lär han sig alltid något nytt från nya 

projekt. En lärdom som Mark har fått är att inte binda upp sig vid en konsult. I ett projekt 

hade de problem med en konsult. Vid de regelbundna kontrollstationerna upptäckte de 

missnöjet mot konsulten vilket ledde till att denne ersattes. Kontrollstationerna visade sig vara 

bra.  

 

Organisationsstruktur 

Mark anser att fördelen med en avdelningsbaserad organisation är att medarbetarna vet allt 

om vad som sker på den egna avdelningen. När SABO var organiserad i avdelningar hade 

medarbetarna bra koll på vad de andra medarbetarna på avdelningen kunde och hur de 

arbetade. Nackdelen med den var att de inte visste mycket om vad medarbetarna på de andra 

avdelningarna hade för kunskap. När det gäller ekonomin i avdelningsbaserade organisationer 

hade varje avdelning sin egen budget.  

 

Det är lätt att olika frågor ”tappas” i projekt. I projektorganisationen kan nya saker hittas på 

hela tiden. Mark anser att det finns större flexibilitet i projektorganisationer och mer djup än 

bredd i den avdelningsbaserade organisationen. I projektorganisationen är det tvärtom. Det 

optimala är att hitta en balans mellan dessa två.  
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Det finns olika ”team” på SABO. Dessa team består av medlemmar som arbetar inom samma 

områden. Teamen träffas regelbundet där medarbetarna kommunicerar med varandra om olika 

projekt och utbyter idéer. Mark anser att kommunikationen inom dessa team är väldigt viktig 

för kunskapsöverföringen. Dessa team fungerar även som samordningsmöten där 

medarbetarna diskuterar hur de ska arbeta vidare med sina projekt.  

 

I början när SABO hade bytt organisationsstruktur till projektbaserad organisation skulle 

medarbetarna skriva ganska mycket information i databaser. Nackdelen med detta är att 

medarbetare inte orkar och inte kommer att läsa den information som skrivs in. Att skriva in 

information i databasen är också tidskrävande. 

 

Kunskapsöverföring mellan processägarna (ledningen) 

Mark sitter i ledningsgruppen. Ledningsgruppen hos SABO består av sju personer med jämn 

könsfördelning. Gruppen träffas var 14: e dag. Vid dessa möten går medarbetarna ”laget runt” 

där alla får berätta om hur arbetet med de olika projekten går. Dessa möten är även 

samordningsmöten vars syfte bland annat är att planera genomförandet om framtida 

arbetsuppgifter.  

 

Fokus 

Det viktigaste gällande ett projekt är att det är relevant och nyttig för medlemsföretagen. Mark 

tittar på hur bra projektets resultat kan bli. Önskan är att projektet ska bidra med något nytt. 

Han vill inte genomföra ett projekt om det redan finns någon, till exempel en forskare, som 

har behandlat problemområdet.  

 

Vad som är viktigast i ett projekt beror på vilken typ av projekt det handlar om. I vissa projekt 

är det viktigast att hålla sig inom budgetens ramar och att vara klar inom den utsatta tiden. För 

Mark är det viktigast att kvaliteten på projektets resultat är hög. Han vill att SABO ska kunna 

visa upp resultatet för medlemsföretagen med känslan av att de har gjort ett bra jobb. 

Projektets rapport ska vara välskriven, intressant och lätt att läsa (branschfolket hinner oftast 

inte läsa rapporter med många sidor). Den ska även vara försedd med olika bilagor för dem 

som vill fördjupa sig inom ämnet.  
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Bilaga 7 - Intervju med ”Lisa”, chef för kompetenspoolen på SABO, 2006-04-

21 
 

1999 ändrade SABO sin organisationsstruktur och gick över från en traditionell struktur med 

avdelningar till en projektbaserad struktur. I samband med detta fick alla anställda gå en 

grundutbildning i att genomföra projekt. Projektledarna fick gå ett par extra dagars utbildning 

i ledarskap. Nu, våren 2006, fick de som anställdes efter det utbildningstillfället gå en 

liknande utbildning hos samma utbildningsföretag. 

 

Lisa arbetar med att se till att det finns resurser till de projekt som ska genomföras. Hon ska se 

till att rätt och tillräcklig kompetens finns för att bemanna projekten. De anställda arbetar i 

snitt med tre till fyra projekt samtidigt. Vilken kunskap och tidigare projekterfarenheter som 

poolmedlemmarna har håller Lisa i huvudet. Förut hade de tänkt ha kompetensprofiler men de 

saknade en sökfunktion och den användes därför inte. Hon försöker att begränsa personalens 

delaktighet i allt för många projekt men eftersom de anställda inte är så många kan det bli för 

mycket i alla fall, menar Lisa. Det är vanligt med enmansprojekt men annars är det ofta tre till 

fyra projektdeltagare. Ibland ingår det även en referensgrupp som är med och tycker och 

tänker. Referensgruppens medlemmar kan vara personer både från medlemsföretag men även 

medarbetare från SABO. Behovet av referensgrupp och beslut om en sådan ska finnas 

hanteras av processägaren. I samband med detta berättar Lisa att de har haft svårt med att det 

ofta är projektledaren som får göra det mesta utav jobbet i projektgruppen, medan de andra i 

projektgruppen mer agerar som referensgrupp.  

 

När det gäller vilka medarbetare som ska vara i olika projekt är tanken att det ska vara helt 

öppet och att medarbetarna ska arbeta med olika personer. Men i praktiken kan det bli vissa 

favoritteam som återkommer. En anledning till det är att det inte finns många medarbetare på 

SABO. Då blir det lätt samma konstellationer. Till en del beror det även på att vissa personer 

har jobbat mycket bra ihop, gjort fina jobb och att de trivs också bra att jobba tillsammans. 

 

Lisa menar att det finns en risk att hon genom att placera in personer i ett fack kan glömma att 

de har en kompetens som kan vara till nytta i projekt inom ett annat område. Under det 

veckomöte som hela SABO har var fjortonde dag kan personer anmäla sitt intresse om att 
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delta i ett projekt. Då finns även möjlighet att tala om för Lisa att de har information/kunskap 

som kan vara användbar i projektet. Alla projektstarter delges på dessa möten.  

 

Ibland händer det att personer är med i ett projekt med syfte att lära. Även i dessa fall kan det 

bli problem i form av ett gap mellan projektledaren och den person som är med för att lära. 

Det resulterar i, som tidigare, att projektledaren gör det mesta utav arbetet själv. Detta 

eftersom det tar längre tid för den ”nya” att göra både arbetet samtidigt som han/hon ska lära. 

Lisa menar att det finns en tendens hon medarbetarna att kasta sig över ett nytt projekt när de 

just avslutat ett annat. Det varierar därför från person till person hur väl projekten utvärderas 

och ny kunskap tydliggörs. Alla i poolen ingår i ett team och en hel del ingår i två team. 

Teammöten hålls cirka en gång i månaden. Lisa tror att de anställda upplever att dessa möten 

fungerar bra. Dock är dessa möten ett nytt sätt att arbeta på och någon riktig utvärdering av 

arbetssättet har inte gjorts. Lisa menar att det finns en risk för att medarbetarna blir lite 

ensamma i organisationen vilket är en anledning till att teammöten införts.  

 

Lisa sitter inte med under utvärderingsmötena men hon skulle vilja vara det och tror att det 

skulle vara bra. Idag sitter hon istället tillsammans med processägarna och får då information 

från dem om olika projekt och dess resultat. När SABO ändrade till projektbaserad 

organisationsstruktur ville de absolut inte att organisationen skulle ha någon indelning i 

kompetenspoolen och dessa team går lite emot denna tanke. Genom teamen kommer de 

närmare en fördjupning lik den som finns på avdelningar utan att för den delen ha enheter 

eller avdelningar. Motståndet mot avdelningar grundar sig i att dessa tidigare inte samverkade 

tillräckligt bra. Lisa menar att skillnaden mellan att arbeta i projektbaserad organisation i 

jämförelse med en mer traditionell med avdelningar är att hon i den senare, lättare, kunde se 

den enskilde medarbetaren. Hon tror att de medarbetare som gillar att ta för sig upplever den 

projektbaserade organisationsstrukturen som roligare. 
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Bilaga 8 - Intervju med ”Stefan”, projektmedarbetare på SABO, 2006-04-23 
 

Allmänt 

Stefan har arbetat 6 månader på SABO men har arbetat inom branschen de senaste 25 åren. På 

SABO arbetar han med ekonomi- och finansrådgivning. Medlemsföretag ringer in och kan 

fråga om saker gällande intressebevakning, utvecklingsprojekt eller uppdrag. Enligt Stefan är 

varje projekt unikt och det finns inte mycket att lära från det ena projektet till det andra ur ett 

sakkunskapsperspektiv. Han menar att det däremot alltid finns nyttiga projektrelaterade 

erfarenheter att dra lärdom av. På SABO finns det nio personer som är ekonomer men alla har 

i stort sett olika erfarenheter med sig i bagaget. Av dessa är det en eller två som arbetar med 

liknande frågor som han själv.  

 

Kompetens och kunskapsöverföring 

De tillfällen han utnyttjar andras erfarenheter är när det uppstår problem eller vid de 

teammöten som han deltar på. De källor som han använder för att få ny information är möten, 

e-post eller information som finns på intranätet. Hittills har han även använt de gemensamma 

mapparna där det finns tillgång till information om tidigare projekt. Detta för att undersöka 

hur medarbetare har skrivit tidigare projektbeställningar. Han upplever att det är värdefullt att 

få ta del av vad de andra gör, speciellt eftersom han inte arbetat länge i företaget. 

Kontaktpersonerna (till medlemsföretagen) är en källa till information om medlemsföretagen 

men också till att få reda på vem som kan vad inom SABO.  

 

I tidigare anställningar har han vant sig att arbeta i team och önskar mer utrymme för det även 

inom SABO eftersom han anser det värdefullt. Han upplever att han har ganska bra 

uppfattning om vem som kan vad och uppskattar att det tagit honom åtminstone ett par 

månader få denna kännedom. På intranätet använder Stefan sig av tidigare sammanställningar, 

information om kurser samt information om vilka uppdrag som personerna arbetar med just 

nu (timemanager). Den viktigaste källan till att få kunskap om vem som kan vad fick han vid 

en introduktionsrunda som tillät honom att sitta och tala med alla anställda och bekanta sig 

med dem.  
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Fokus 

Han upplever att processägarna tycker att det är viktigt med ”ordning och reda”, att leverera i 

tid, kvalitet samt att föra en dialog med processägarna under projektets gång. Generellt tycker 

han att SABO förmedlar ett budskap till de anställda att det viktiga med de olika projekten är 

att dessa ska stå i samklang med SABO: s intressen.  

 

Stefan deltog för ett par månader sedan på en Branschutvecklingsdag där processägarna 

framförde sin syn på hur projekten i organisationen bör genomföras. Han kan inte minnas att 

processägarna talade om utvärdering eller att ta vara på erfarenheter gjorda i projektet. 

 

Stefan arbetade tidigare i en organisation som hade mer grupparbeten, där personer med olika 

bakgrund och kompetens deltog. Detta arbetssätt tenderade dock att bli lite ineffektivt. Han 

upplever att medarbetare på SABO till viss del inte släpper in varandra och alltid ger den 

information de kan ge. Det känns som att de vill se om sitt eget bo i en viss utsträckning.  
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Bilaga 9 - Intervju med ”Paloma”, projektassistent på Struktur, 2006-04-28 
 

Allmänt 

Paloma arbetar som projektassistent på Struktur. Hon har varit anställd där sedan sex månader 

tillbaka. Hennes arbetsuppgifter varierar ganska mycket från dag till dag. Hon arbetar i stor 

utsträckning med administrativa uppgifter som att skriva protokoll, upphandlingar om 

inredningar och sådant som projektledaren inte hinner med.  

 

Struktur är ett projektledningsföretag som vars idé att vara bäst på förändringar av 

arbetsplatser. Företag kan behöva förändra sina lokaler eller behöva flytta och då hjälper 

Struktur till med detta. Kunden kan även få hjälp av Struktur vad det gäller kontakten med 

fastighetsägaren. Paloma hjälper till vid kontraktskrivningar. Det kan handla om frågor som 

rör hyran. Om kunden betalar rätt hyra och så vidare. Medarbetarna från Struktur är även 

”kvar” hos kunden när de olika projekten är avslutade för att finnas till hands när de behöver 

få svar på olika frågor som rör flyttprojektet.  

 

Medarbetarna är indelade i olika kompetensgrupper om cirka sex personer var i varje grupp. 

En person kan vara medlem i flera olika kompetensgrupper. Medarbetare på Struktur har olika 

utbildningsbakgrunder och indelningen i kompetensgrupperna är baserad på medarbetarnas 

kompetens och erfarenhet. 

 

Projekt 

Paloma tycker att det är svårt att sätta fingret på hur länge tid de olika projekten varar, men 

ungefär ett år brukar de ta. Det är mycket att göra även efter projektets avslut.  

 

Antal projektmedlemmar varierar beroende på projektets storlek. Det kan variera från en 

person till flera. Till sin karaktär påminner projekten om varandra, rent medotologiskt, men 

inget projekt är det andra likt. Paloma anser att hon kan använda sig av den kunskap och 

erfarenhet som hon har förvärvat under ett projekt även i framtida projekt.  

 

Vid start av ett projekt sitter de ner tillsammans med kunden för att ta reda på vad denne 

behöver hjälp med. Sedan upprättas en projektplan. Budget och aktivitetsplan sätts ihop när 

det är bestämt hur projektet ska genomföras. Sedan sätts hyresgästanpassningen igång. Det är 
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nästan alltid så att de måste anpassa och bygga om arbetsplatsen för att den ska passa kunden. 

Därför måste Struktur ha kontakt med fastighetsägaren.  

 

Det finns ganska många olika mallar på Struktur. Tanken är att medarbetarna ska använda sig 

av dem när det behövs. Vissa medarbetare följer inte dessa mallar men uppfyller ändå kraven 

som finns gällande arbetssätt. Paloma tror att alla på Struktur har kommit i kontakt med dessa 

mallar. 

 

Konsultchefen är ansvarig att bemanna olika projekt och att se till att rätt kompetens finns 

tillgänglig när den behövs. Paloma har inte upplevt att hon inte kan ta del av någon kompetens 

på Struktur, hon har alltid fått svar på sina frågor. All kompetens som behövs för att 

genomföra ett projekt finns inte alltid på företaget. Då köper Struktur upp kompetens utifrån. 

Oftast handlar det om att köpa upp tjänster från arkitekter. Struktur samarbetar även med 

ergonomer och personer som arbetar med belysning av lokaler och dylikt.  

 

De olika kompetensgrupperna är ett nytt sätt att organisera verksamheten på. Förut arbetade 

medarbetarna i team. Teamledarna var ansvariga för att bemanna projekten. Paloma kom till 

Struktur när (team) organisationsformen var i upplösningstillstånd. Hon tror att 

teamorganisationen inte fugerade tillräckligt bra och därför övergavs. 

 

Internt sker det inte mycket när ett projekt avslutas. Det handlar mest om att hantera projektet 

gentemot kunden. Nu försöker Struktur skapa ett system där de kan mata in information om 

kunden och projektet. Meningen är att systemet ska användas under hela projektets livscykel, 

inte enbart på slutet. Struktur har märkt att mycket kunskap försvinner när en person på 

företaget slutar. Därför försöker de nu samla ihop all information, som en person har om en 

viss kund, för att mat in det i systemet. Hon tror inte att problemen ligger i verktygen utan 

istället handlar det om att medarbetarna inte använder dem. Det tar tid att skriva in saker i 

registret. Det gäller att motivera medarbetarna att använda det. All sorts information som 

känns relevant för projektet ska läggas in i registret, har de tänkt. Det kan vara allt ifrån hur 

medarbetarna ska klä sig hos en specifik kund till uppgifter om vem som är ansvarig arkitekt 

för ett visst projekt. Ett problem som kan uppstå i användning av dessa register är att 

medarbetarna inte lägger in information som de själva anser är självklar. På detta sätt kan 

mycket värdefull information gå förlorad. Detta system är under utveckling just nu.  
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Hon anser att det är oftast hennes kompetensgrupp, inredningsgruppen, som har störst behov 

av det här systemet. Ofta behöver medarbetarna i hennes grupp ta reda på något om en kund, 

som andra grupper, kan svara på i och med att de har arbetat med kunden tidigare.  

 

Kunskapsöverföring 

Paloma frågar inredningsarkitekter som arbetar på Struktur när hon behöver hjälp med olika 

frågor. Hon tar alltid hjälp av sina kollegor när hon behöver det. Meningen med 

kompetensgrupperna är att medarbetarna ska få svar på sina frågor, utbyta idéer och 

erfarenheter med varandra. Paloma tar en del av andras kunskap i större utsträckning än hon 

delar med sig sin. Det beror på att hon har varit anställd en kort tid på företaget och kan 

mindre än sina erfarna kollegor. Men ibland kan det vara så att hon kan något om ett projekt 

som hon kan föra vidare till sina kollegor.  

 

Samarbetet på Struktur fungerar jättebra, enligt Paloma. Alla är väldigt hjälpsamma. 

Samarbetet i hennes projekt har varit på topp. Det kan bero på att den som säljer in projektet 

väljer de medarbetare som denne arbetar bra med.   

 

Hinder för kunskapsöverföringen kan vara oviljan att använda systemet där medarbetarna 

matar in olika information om projekten. Problemet kan vara att medarbetarna inte använder 

systemet på rätt sätt samt att det är ganska rörigt i systemet. Det kan även vara svårt att skriva 

in olika rapporter och dokument om ett visst projekt om kontakten med kunden mestadels har 

skett per telefon. 

 

Paloma är med på de interna kompetensgrupps- och säljmötena, som sker varje eller varann 

vecka. När det gäller projekten finns det styrgruppsmöten och projektgruppsmöten. På 

styrgruppsmötena bestäms allt om hur projektet ska genomföras, budgeten och tidsplanen 

medan de på projektgruppsmötena diskuterar den löpande verksamheten i projektet. Fokus 

ligger på vad det är som sker det vill säga aktuella händelser. Medarbetarna diskuterar om 

saker som de har fått reda på och som de sprider vidare till sina kollegor. En avstämning görs 

helt enkelt. 

 

Paloma har inte använt sig av någon utvärderingsmall men hon tror att det finns en på 

företaget. I början skrev Paloma ner en lista med ”bra saker att veta” när hon arbetade med 

olika projekt. Nu har hon slutat med det eftersom hon ändå inte kommer ihåg det hon har 
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skrivit samt att det tog upp för mycket tid. Tanken var bra, men den fungerade inte i 

praktiken. Nu går hon tillbaka till olika mallar från tidigare projekt för att få svar på någon 

fråga. Hon anser att hon har mycket av den kunskap som hon använder under sina projekt i 

huvudet. Hon kan även använda arkiv och databaser om det finns behov, men hon har inte 

haft behovet att göra det. 

 

Företagets fokus ligger på tidsplanen och budgeten när projekten genomförs. Alla delar av 

projektet är lika viktiga.  
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Bilaga 10 - Intervju med ”Karin”, projektledare på Struktur, 2006-05-09 
 

Allmänt 

Karin har arbetat i sex år på Struktur. Hon arbetar som konsult och projektledare. Struktur 

arbetar med att hjälpa företag att förändra sina kontor. Karin arbetar primärt i den initiala 

fasen som handlar om att hitta lämpliga lösningar för att hitta passande hyreskontrakt åt 

kunderna.  

 

Karins arbete går ut på att prata med kunden och ta reda på vad de vill få ut av flytten. Hon 

sammanställer en specifikation om de olika önskemålen. Sedan tar hon kontakt med 

fastighetsägarna för att hitta lämpliga lösningar. När de funnit två till tre lösningar (lokaler) 

väljer de den som är mest passande för kunden. Steg två blir att skriva hyreskontrakt. Efter 

kontraktskrivandet byts all personal fån den initiala fasen ut och Strukturs de anställda som 

arbetar med andra delar av projektet börjar med sina arbetsuppgifter. Det händer dock att 

Karin stannar kvar även i den fortsatta fasen för att underlätta för hyresgästen eftersom hon 

har varit med från början och därmed vet vilka intentioner kunden har haft när kontraktet 

skrevs. Sedan går tar delprojektet ”flytt” vid. Denna fas går ut på att samordna alla delar av 

flytten. Telefoni, datasystem och inredning ses över. På slutet går flyttlasset till den nya 

lokalen. 

 

Projekt 

Karin anser att sätten att genomföra projekten på i Struktur är ganska lika varandra. Det beror 

så klart på de olika förutsättningar som varje projekt ställs inför. Projektmodeller som visar 

hur projekten ska genomföras finns på Struktur. Den övergripande modellen (förstudie, 

genomförandefas och avslutningsfas) tänker hon inte på under det dagliga arbetet.  

 

Kunskapsöverföring 

Karin menar att det finns sätt att tillvarata kunskap från ett projekt till ett annat bland annat 

eftersom det finns möjlighet att skriva om det som sker i projekten i deras system. Hon 

upplever det dock svårt att hitta det hon söker i systemet. Det finns även vissa verktyg och 

mallar, för hur olika förfrågningar och beställningar ska göras. Dessa verktyg och mallar ska 

utgöra den samlade kompetensen av företaget.  
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Karin anser att mycket av överföringen av kunskap sker genom att medarbetarna arbetar 

tillsammans. Olika projektmöten av formell karaktär utgör också ett sätt att utbyta 

erfarenheter och kunskap med varandra. Mycket av kunskapsöverföringen sker dock 

informellt och de sitter i ett kontorslandskap där medarbetarna har nära till varandra.  

 

Det finns olika kompetensgrupper på Struktur. Det innebär att medarbetarna är indelade i 

olika grupper som arbetar med liknande frågor. Kompetensgrupper finns inom områdena: 

lokal, inredning, teknik samt projektledning och det sker ständig kunskapsöverföring i dessa 

grupper och större delen av överföringen sker informellt.  

 

Karin uppger att de ständigt försöker att göra interna erfarenhetsrapporter för att andra ska 

kunna ta del av de gjorda erfarenheterna, men då Struktur fortfarande ett litet företag sker 

mycket av kunskapsöverföringen muntligt. ”Vi är ett kunskapsföretag. Mycket sitter i 

hjärnorna”. Interna erfarenhetsrapporter är viktiga att genomföra eftersom de utvecklar deras 

arbete.  

 

Karin anser att det är svårt att peka på det bästa sättet att överföra kunskap på. Struktur arbetar 

genom att tjäna pengar ut mot kunden. Tid och pengar gör att medarbetarna inte hinner eller 

tänker på att överföra kunskap mellan varandra. ”Det är lätt att prioritera bort såna saker 

(kunskapsöverföring, egen anteckning.) för att det inte genererar intäkter.”  

 

Fokus 

Karin anser att fokus externt ligger på att genomföra projekten på ett lönsamt sätt gentemot 

deras arbetsgivare. När tiden blir knapp så är det de interna projekten som läggs på hyllan.  

”Vårt fokus är att genomföra projekten på ett lönsamt sätt  mot våra kunder.”  

 

För att få människor att inse att det är vikigt att göra utvärderingar och uppföljningar måste 

företaget hitta incitament för detta. Karin uppger att Struktur idag inte har några incitament.  

”Jag tar arvode när jag jobbar ute. Jag vet hur mycket pengar jag måste dra in, i min budget. 

Och ju mer pengar jag drar in desto duktigare tycker företaget att jag är. Det är klart att det 

funkar på det sättet till en viss del”.  

 

Karin menar att medarbetarna följs upp på utifrån det resultat uppnåtts. Grunden för 

utvärderingen är projektets lönsamhet. I och med att fokus ligger på lönsamhet sker det på 
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bekostnad av kunskapsöverföringen. ”Kunskapsöverföringen, att skriva rapporter om vad 

man har lärt sig så att andra kan ta del av det, det gör inte att jag drar in pengar, tvärtom, 

jag lägger ner tid på något som jag inte tjänar pengar på.” 

 

För att öka kunskapsöverföringen måste företaget hitta ett sätt att premiera de som gör det. 

Det behöver inte vara något stort, men medarbetarna ska ändå känna de blir belönade för det 

beteendet.    

 

Hinder 

Karin anser att tiden är det största hindret för kunskapsöverföring. Hon anser även att 

systemet kan göras mer lättillgängliga så att användningen av det ska öka. ”Vi har ett system 

som är hemskt bra vad det gäller att söka information, men det är bara det att vi inte kan 

systemet”.  

 

Ett hinder som Karin inte tror är stort för just Struktur är att medarbetar ibland inte vill släppa 

ifrån sig sin kunskap. ”Släpper man sin kunskap, så blir man ersättlig.” Hon tror inte att det 

är så stort problem för Struktur. ”Det finns väl sanning i det för oss också, men det är inte ett 

så stort problem hos oss.” 

 

Avlutning av projekt 

När ett projekt avslutas måste man titta åt två olika håll, externt mot uppdragsgivaren och 

internt mot det egna företaget.  

 
Projekten avslutas lite olika beroende på kraven från uppdragsgivaren. Ibland kräver kunden 

en skriftlig rapport och då skriver hon en sådan. I annat fall görs alltid avstämningar gentemot 

budgeten och tidsplanen tillsammans med uppdragsgivarna. Detta vare sig det handlar om 

små eller stora projekt. Karin känner sig nästan anställd hos kunden när hon arbetar med olika 

projekt då hon är kundens representant i alla frågor som rör flytten.  

 

Den interna erfarenhetsrapporten ska utgöra det interna avslutet på Struktur. När Karin är klar 

med ett projekt kommer hon med ny erfarenhet som hon bör dela med sig. ”Det här jobbar vi 

på att komma igång med.” Det är mycket fokus på ekonomisk informationen gällande 

projektet som genomförts i den interna erfarenhetsrapporten, men de tar även upp det bra 
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respektive dåliga aspekter i dessa rapporter. Skrivandet av dessa rapporter är dock inte 

utbredd bland medarbetarna. ”Planen är att vi ska försöka göra de här interna 

erfarenhetsrapporterna, vi gör inte det ännu. Det vi gör nu är att vi springer in i nästa projekt 

innan man hinner sätta sig ner och sammanfatta det där”.    
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Bilaga 11- Intervju med ”Satu”, projektledare på Struktur, 2006-05-09 
 

Satu har arbetat som projektledare de fem senaste åren. Dessförinnan arbetade hon också i 

projektform. Hennes roll i företaget är i huvudsak att hantera projekt från det tillfälle då en 

lokal är funnen. Det finns en grupp som specifikt hanterar själva letandet av lokal. Hennes 

kompetens finns inom inredning men kan även ta sig an delprojekt i form av internservice. 

Delprojekt som är av mer teknisk karaktär hanterar hon inte. Hon kan agera både som 

huvudsaklig projektledare och ansvarig för delprojekt. Det innebär att hon har en 

samordnande funktion även för de projekt som hon inte är delprojektledare för.  

 

Projekten kan variera både till storlek och i tid. Oftast är det företag med minst 50 anställda 

som kontaktar företaget och behöver hjälp med en flytt eller del i den processen. Ofta arbetar 

hon i projekt med sex till nio projektmedlemmar. Utöver det kan även en referensgrupp 

tillsättas om så behövs. Referensgruppen företräder då personalen och består av kundens 

anställda samt fackliga representanter. Tidsmässigt kan ett projekt sträcka sig mellan åtta till 

tolv månader. Vissa projekt kan även gå ut på att ska säkra projektet. Detta innebär att hon 

säkrar den icke Struktur anställde projektledarens hantering av projektet.  

 

Som projektledare handlar hennes arbete om att ta beslut och driva på projektet i mångt och 

mycket. Kontakten med kunden hanteras av deras projektchef, en person som även sitter med 

i ledningen för att snabba beslut ska kunna tas.  De verktyg hon arbetar med är tidsplanen, 

budgeten och protokoll/uppföljning. ”Att hela tiden leverera i tid är en projektledares 

uppgift.” Hon upplever jobbet som stressigt. 

 

Projekten är lika på ett sätt men på ett sätt inte, tycker Satu. De skiljer sig åt till antalet timmar 

som kunden anlitar dem för, vilket gör att de kan göra olika mycket för kunden. Det ena 

projektet är aldrig riktigt likt det andra, det är ständigt nya utmaningar. Speciellt utmanande är 

det i tidspressade situationer. Att jobba under tidspress är lite av projektledarens roll. Själva 

projektledningen är i princip desamma. De har utvecklat en arbetsmodell för hur projekt ska 

drivas som de kallar ”Strukturmodellen”. Där ingår mallar och liknande som de använder ”för 

att slippa uppfinna hjulet igen”. Dessa finns i ”Superoffice”, budget- och protokollmallar. 

Hon använder dessa men har hittat sin väg. Hon gör inga egna mallar eftersom det inte finns 

tid för sådant. Projekten men hon är en tuff förhandling.  
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Satu tycker inte att hon behöver leta rätt på ny information/kunskap för att kunna driva 

projekten. Däremot måste hon läsa in sig på företaget. Det som kan vara nytt i ett projekt är 

kontexten. Till exempel kan företaget ha ett behov av drift dygnet runt. Dessa nya 

omständigheter som påverkar projektet behövs, därför undersöks dem. Ofta varierar projekten 

med kundens verksamhet och inriktning. Denna information är något som företaget ofta kan 

förse henne med.  

 

Vilka som ska vara delaktiga i projektet från Strukturs sida växer fram lite under den tid då 

avtal skrivs med kunden. Det formella beslutet gällande projektorganisationen tas av 

ledningen som utreder kapacitets- samt kompetensbehov. Vilka personer som arbetar med 

varandra varierar. Det finns de som arbetat mycket med varandra och fortsätter att göra det. 

Satu upplever inte att medarbetare som har en viss kunskap inte finns tillgängliga vid behov. 

Detta utgör inget problem. Utöver kunskap som finns i organisationen handlar de upp 

underkonsulter, tjänster inom IT, säkerhet och andra områden. Det finns ett par personer inom 

företaget som kan hantera samma delar i projekten som hon.  

 

Därefter bestäms mötestillfällen, aktiviteter och tidsplan. De olika delprojekten har även sina 

möten som sätter igång parallellt. På dessa möten stäms det gångna arbetet av, nya uppgifter 

delegeras och arbetet samordnas. Dessa syftar alla till att ”allting ska fungera från dag ett” 

som Satu säger. Även hinder som de stöter på stäms av.  

 

På Struktur har de även månadsmöten där alla på företaget deltar. Agendan ser olika ut men 

det finns möjlighet att diskutera olika ämnen. Där kan även specifika fall tas upp, vad som 

gått bra och dåligt i ett projekt. Ofta ställs frågor som ”hur gick det?, Vad tycker vi?…Man 

vill ju hela tiden vässa sig rent professionellt.”  

 

De har även frukostmöten ibland men Satu önskar att det fanns mer tid för sådant vilket de 

inte har som det ser ut nu. Målet är att debitera 80 % av timmarna och då blir det inte mycket 

kvar. Hon skulle även vilja veta vad alla håller på med. Hon säger att allting finns i datorn 

men ”det (använder dem, egen kommentar) gör man inte annat än då och då, utan det är det 

man ser som man tar till sig”. Utan det är det som vi ser som vi kan till oss. Hon berättar att 

man först ser färg, sedan bild och sist text. Ett förslag har kommit upp om att ha synlig 

information på väggen som talar om vad alla arbetar med för tillfället. Eftersom hon är ute i 
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affärsvärlden hela dagarna skulle det behövas. Hon tror dock inte att hon skulle ha större nytta 

av sina kollegor i någon större utsträckning om det fanns information på ovan beskrivna sett. 

Det skulle inte hjälpa henne i hennes arbete utan istället handlar det mest om ett allmänt 

intresse att veta vad de andra gör. Den öppna planlösningen hjälper dock till på detta område. 

Det som hon snappar upp snappar hon ofta upp när hon sitter på kontoret bredvid de andra, 

”man snappar mycket den vägen”.  

 

Satu tar hjälp av kollegor ganska ofta, ofta är det i små frågor som till exempel 

leverantörsfrågor och liknande. Hon använder dem även som bollplank. Vart hon ska vända 

sig och sådana frågor. ”Vem som känner till det och det?” Idag tycker hon att hon vet hyfsat 

bra vad de andra gör. Någon direkt tid kan hon inte lägga ned på detta då fokus ligger på det 

nuvarande projektet som hon arbetar i. 

 

Till sin hjälp har medarbetare på Struktur även mallar av diverse slag och säljstöd. Dessa 

finna upplagda i verktyget ”Superoffice” där alla dokument tillhörande ett projekt kan läggas 

upp och studeras. Alla projekt utvärderas dock inte på grund av tidsbrist och mallarna som 

finns används inte. Det har inte fungerat. Det är något som de kan bli bättre på och som kan 

hjälpa dem att driva projekten mer professionellt. Idag är det ”25 personer som alla kör sin 

egen verkstad lite grann”. De behöver arbeta mer rationellt, anser Satu. Att det inte har 

fungerat menar Satu beror på att alla har olika bakgrund och erfarenheter. De anställda har 

funnit sitt sätt att arbeta på som de tycker fungerar bra och fortsätter med delvis även under 

sin anställning hos Struktur. De anställda har skapat sin egen modell med till exempel sina 

leverantörer som de anser fungerar bra. Källor som ändå kan ses som ett konkurrensmedel 

gentemot andra företag. I ”Superoffice” finns information om kunderna, anställda med mera. 

Där hon går in och söker så fort hon ska ha ta i något, både internt och externt. 

 

Företagets fokus ligger enligt Satu på att driva igenom projekten enligt tidsplan, till rätt pris 

och på ett professionellt sätt. När Satu ska berätta om hur projekten avslutas talar hon om att 

stanna kvar hos kunden även efter projektet att fortsätta sälja tjänster och se till att de inte blir 

bortglömda. De har även möjlighet att lämna över projekt till personal som har hand om 

eftermarknadsföring. När projektet avslutas kan det hända att även kunden vill ha en rapport 

och i sådana fall ska denna skrivas. Den kan till exempel innehålla kontaktinformation över 

alla leverantörer och liknande. I den interna rapporten upptas en stor bit av ekonomiska 

frågor. Ibland gör de en uppföljning, vilket hon tycker borde göras efter varje projekt. ”Hur 
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gick det här, rent ekonomiskt, kunde vi ta betalt för alla timmarna och hur gick det ihop 

totalt.” Detta hinner de inte med att göra på administrationen och som ett litet företag saknar 

de system som kan hantera detta genom en enkel knapptryckning och arbetet måste därför ske 

manuellt. 

 

Satu tycker att hon lär sig något i varje projekt. Det ger mjuka värden också. Att arbeta med 

människor under en lång tid tycker hon är ett stort plus.  

 

Som möjligt hinder för kunskapsöverföring ser Satu tiden. Även ett enkelt sätt att hantera 

detta på, men tiden framförallt. Idag finns det inte ens tid att utveckla ett bra sätt att hantera 

dessa frågor på. 
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Bilaga 12 - Intervju med ”Patrik”, delägare Struktur, 2006-05-16 
 

Patrik beskriver Struktur som ett projektledningsföretag med kunder som har ett behov av 

förändring gällande sina lokaler. Struktur finns både på byggsidan och på hyresgästens sida i 

projekten. Strukturs uppgift är bland annat att ställa krav på fastighetsägaren och se till att 

tolka in så mycket av hyreskontraktet som möjligt. Under projektens gång får de ofta en 

position internt hos kunden där de till en viss del tar hand om kundens behov att organisera, 

styra upp och tänka nytt. 

 

Patrik har arbetat inom branschen sedan 1988. Innan han startade eget företag arbetade han 

bland annat som servicetekniker, säljare och konsult. När företaget som han var anställd på 

gick i konkurs startade han då tillsammans med tre andra anställda eget företag, Svenska 

Kontor AB. Idag arbetar han som senior projektledare. Att starta eget var något som ingen av 

dem hade någon erfarenhet av. Idag genomför Struktur, som är en sammanslagning av 

Svenskas Kontor och Struktur, cirka 40 projekt per år. 

 

På Struktur arbetar Patrik oftast som huvudsaklig projektledare till de större projekten. 

Projekten pågår under ungefär sex till tio månader. Beroende på hur stora projekten är har han 

hjälp av delprojektledare och assistenter. I det senaste projektet han arbetat med, var det fyra 

personer från Struktur som var delaktiga kontinuerligt. Utöver det deltog en eller två personer 

under vissa delar av projektet. Det var dock ett större projekt och ofta är det två till tre 

medarbetare från Struktur som deltar. 

 

Patrik försöker medvetet samverka med olika människor i projekten. I det senaste projektet 

deltog två nyanställda. Han upplever dock att många på Struktur arbetar med samma personer 

hela tiden, av trygghet eller bekvämlighet. Patrik menar att de har talat om detta en hel del på 

Struktur, om att det är viktigt att medarbetarna vågar testa nya konstellationer och att gammal 

lär yngre. Han säger samtidigt att det även är upp till de yngre att stå på sig lite, att visa att de 

vill vara med. Det måste komma från båda hållen. Vill de lära sig helt nya saker måste de vara 

där och visa sitt intresse, säger Patrik. 

 

Patrik upplever projekten som olika på områdena: vilken insikt, tid och budget som de har att 

röra sig med. Dessa tre faktorer menar Patrik är de som avgör hur projektet tar form och vad 
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det resulterar i. Kunden kan ha låg eller ingen insikt om vad som behöver göras. Om kunden 

inte har en tillräcklig budget blir det svårt. Finns det finns både insikt och pengar utan att det 

finns någon tid blir det inte heller bra. Alla resurser måste finnas för att projektet ska vara 

lyckat. Patrik menar att i de fall ledningen (hos kunden) är intresserad blir projektet mer 

spännande. Det är illavarslande när ledning inte visar ett intresse för projektet. Vid de 

tillfällen då ledningen initialt inte visar något intresse så brukar deras intresse dyka upp 

senare, när de väl flyttat in i de nya lokalerna. De brukar då märka att de borde ha engagerat 

sig mer i projektet, men då är loppet dock kört. Ser man det från det andra hållet så ger det 

Struktur mer makt och en större påverkansgrad i projektet och det leder även till mer arbete. 

Självklart är Struktur där och hjälper till just för att kunden inte har tid att ta hand projektet 

själva, men att inte vara med alls i projektet anser han ändå inte är bra. 

 

Det som är likt från projekt till projekt är att en tidsplan och budget upprättas och ska följas 

genom hela projektet. Vanligt är det dock att kundens och Strukturs uppfattning om tid och 

budget skiljer sig åt. Då kunden ofta inte har någon stor erfarenhet från liknande projekt är de 

mer optimistisk i sin bedömning. Ofta får Patrik börja med att rita upp en linje på tavlan och 

sätta ett streck i mitten för att illustrera att kunden tror att de kommer att flytta på hälften av 

den tid det egentligen tar. Han får sedan förklara för kunden vad som behövs göra för att en 

flytt ska kunna äga rum. 

 

När ett projekt startas igång läggs det först upp i ett program där de kan knyta an alla 

dokument som har en koppling till projektet. Sedan fastställs en projektorganisation, vem som 

ska göra vad, mötesintervall, ansvarsfördelning och prioritering av aktiviteter. Därefter blir 

det ofta en hel del kontakt med byggföretag, fastighetsägare och leverantörer.  

 

Vilka som ska vara med i projektet bestäms formellt av konsultchefen men ofta sker det också 

informellt utav någon av de fyra delägarna. Vem som bestämmer vilka som ska delta i 

projektet varierar därför från fall till fall, ”det är inte superstyrt”. Det beror ju även på vilka 

medarbetare som har kapacitet kvar. Ibland händer det att den medarbetare som är bäst 

lämpad för uppdraget är fullbokad. De har haft några väldigt stora förfrågningar då de har 

velat sätta den bästa på jobbet men istället fått ta ”second best”, på grund av att den mest 

lämpade redan var fullbokad. Det är inte alltid bra, men det går, menar Patrik. Ofta har de 

redan vid försäljningen utsett ett ”bästa lag” som kan sälja in och driva projektet. Ofta är det 

även så att någon av delägarna är med och driver projekten, speciellt vid större projekt. Ibland 



    
 

   119  

kan det dock vara så att någon av ägarna är med och säljer in projektet utan att tanken är att 

denna ska vara med och driva projektet framöver. Det finns dock andra som kan sälja in och 

driva huvudansvaret för projekten, men dessa projekt är oftast då lite mindre.  

 

Patrik har ”hygglig koll” på vem som kan vad, anser han, men tillägger samtidigt att han inte 

kan allt. Alla har skrivit en CV där medarbetarna kan läsa vad alla har gjort tidigare. När 

anställda är nya använder han dessa. Han är dock inte säker på om dessa uppdateras löpande i 

annat fall än när det kommer krav från kunder som vill se en konsult-CV. Patrik säger att är 

de dåliga på att känna till vilken erfarenhet personalen får från de olika projekten. Patrik säger 

att ”man är inne så tungt i sina egna projekt att man får tunnelseende” men han ”hör lite och 

ser på mailen” vad folk gör men han ”har ingen aning om vad de råkar ut för”. Han menar 

att en fördel med att sitta i en öppen planlösning, som de gör på Struktur, är att det blir 

interaktion mellan medarbetarna. Patrik störs dock lite av ljudnivån och av att andra kommer 

och ställer frågor utan att stämma av om han har tid just då. Han arbetar därför hemma en del 

för att få något gjort.  

 

När ett projekt avslutas har Struktur oftast ett antal möten med kunden där de stämmer av 

projektet och undersöker om eventuella korrigeringar behöver göras och om det finns nya 

projekt de kan åta sig åt den nuvarande kunden. Projekten har vanligtvis en tendens att 

fortsätta några månader efter flytten. ”Sen ska vi göra en slutrapport vilket jag själv nästan 

aldrig har gjort, men jag har hört talas om att man ska göra det (ironisk)… Jag har 

någonting att lära där.” I slutrapporten ska medarbetarna skriva in erfarenheter, vad som gick 

bra och dåligt och generella ekonomiska mål och så vidare. Det är ett krav från Strukturs sida 

att denna slutrapport ska skrivas och han har sett ett par ambitiösa rapporter. Han känner dock 

att han bara vill lämna projektet när han har jobbat intensivt med det under en lång tid… ”men 

jag vet det är dumt… man kan ha väldigt mycket… både nyckeltal, historik och 

erfarenhetsutbyte” och att han har lovat sig själv att han ska skriva en slutrapport den här 

gången. Ur ett ledningsperspektiv och ägarperspektiv borde de se till att alla skriver rapporter 

hela tiden, menar Patrik. ”Det har vi varit dåliga på, det är en ledningsbrist skulle jag vilja 

kalla det.” Det har hänt att han har läst igenom några projektrapporter från projekt han inte 

själv deltagit i, en eller två gånger. Patrik menar att de har en bit kvar att jobba, där också. De 

är dåliga på att prata om rapporterna. Vid det tillfället han läst en rapport sökte han efter 

specifik information om en leverantör som han visste att Struktur hade använt sig av i ett 

projekt. Han ville ta reda på hur samarbetet med den leverantören hade fungerat.  



    
 

   120  

 

Han tycker att han trots många år i branschen kan lära sig något nytt, men det handlar mest 

om till exempel nya tekniklösningar och nya kontakter. Men generellt anser Patrik att han inte 

lär sig så mycket nytt. Han försöker istället göra saker på ett nytt sätt varje gång för att det 

inte ska bli tråkigt i längden. Dessa sätt är nya för honom även om de inte är nya i sig. 

 

Patrik berättar om tre olika mötestyper som finns på Struktur. Två av dessa är kopplade direkt 

till de olika projekten. Projektmöten används för att stämma av och rapportera, ta upp 

problem som dykt upp samt driva på och styra projekten. Sedan har de styrgruppsmöten där 

ledningen sitter, oftast är det VD, ekonomichef samt projektchefen från kundens sida (deras 

kontaktperson). Dessa möten används för att stämma av budget, hur arbetet går i förhållande 

till tidsplanen samt till at ta övergripande beslut för att de ska kunna komma vidare med 

projektet. 

 

Slutligen har de kompetensgrupper vilka har möten tillsammans. Tidigare hade de team, men 

dessa fungerade inte bra. I teamen fanns en teamansvarig som hade till uppgift att coacha 

teamet. Denna hade fått sin befattning för att han/hon var en bra projektledare. Det var ett sätt 

att befordra medarbetarna. Problemet var dock att de personer som var bra på att driva projekt 

ofta var upptagna med större projekt. Det gjorde att det inte fanns tid att coacha teamet. Patrik 

säger att dessa inte fungerade bra även på grund av sammansättningen. Teamen var tillsatta ur 

ett kundperspektiv och inte vad som var bäst för Struktur. Kompetensgrupperna är däremot 

inte organisatoriska utan bara kunskapsbaserade. Den som är ansvarig för gruppen har därför 

ansvar att driva dessa frågor inom teamet. Teknikgruppen kan till exempel ta fram uppgifter, 

baserat på tidigare erfarenheter, som talar om vad det kostar att installera datanät. Dessa 

uppgifter kan sedan användas för att underlätta för projektledarna att presentera och välja 

lösningar i samråd med kunden. Tanken är att grupperna ska ge personer som arbetar med 

samma frågor ett forum där de kan höja kunskapsnivån och dela kunskap med varandra ”… 

det är A och O för oss att vi måste odla vår kunskap, annars är vi inte så mycket värda”. 

Kompetensgrupperna har funnits sedan januari-februari 2006. Dessa har fungerat bra och rätt 

saker har diskuterats, tycker Patrik. Tanken är att kompetensgrupperna ska ha möten en gång i 

månaden. ”Nu har vi tyvärr hoppat över några möten för folk har egentligen inte tid.” 

Ledningen ställer dock krav på att gruppen ska leverera vissa saker och grupperna har en 

agenda och prioriteringar.  
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Patrik säger att han känner sig rätt påläst själv och att det inte är ofta han använder andras 

kompetens utöver de som är med i projektet, men det händer. Han tycker att han hittar mycket 

kunskap i det system där all information finns lagrad som har med de olika projekten att göra. 

Det kan till exempel handla om kunskap om en leverantörskontakt. Håller leverantören vad 

den lovar? Hur arbetar den? Det kan även handla om att leta rätt på hur en viss typ av problem 

med belysning löses? Då kan han vända sig medarbetare som har bättre byggkunskap än han 

själv.  

 

Fokus i företaget handlar naturligtvis om att skapa lönsamhet i varje projekt men utöver det är 

det viktigt att fokusera på att få svårare och mer komplexa uppdrag, att hjälpa kunden med så 

mycket som möjligt. Konkurrens finns både från byggbranschen och inredningsbranschen och 

deras sätt att hävda sig mot denna är att ta på sig större och svårare projekt som ingen annan 

klarar av och ta mer ansvar i projekten. Ofta finns det olika möjligheter att hjälpa kunden med 

saker än vad kunden själv tror. Det gäller därför för dem att höra sig för och lokalisera olika 

saker som kunden kan tänkas behöva hjälp med, att utveckla projektet när ett samarbete väl 

har inletts.  

 

Ett hinder för kunskapsöverföring på Struktur menar Patrik kan vara ointresse att berätta för 

andra vad man själv gör, att personer håller sig för sig själva. Patrik menar att det finns 

personer som inte litar på andra och inte tar in någon i projekten. Patrik säger att ”han har 

varit och pickat på dem och sagt till vissa: ” hörru, borde inte du ta hjälp istället för att jobba 

alldeles för mycket hela tiden”. Men får till svar att ”det går inte att lämna över, det är så 

svårt och det är så speciellt…” men det handlar oftast i de fallen där personen från början inte 

har tänkt sig jobba med några andra, tror Andres. Han vet inte exakt vad det kan bero på. Han 

säger att dessa medarbetare kanske har en bakgrund där de hade ett sådant arbetssätt. ”Men 

alla har också en press på sig att leverera timmar, att leverera pengar in i bolaget.” Det kan 

vara ett skäl till att det är på det här sättet, menar Patrik, att medarbetarna tänker på sin egen 

debitering. Då tar de sig inte tid att prata med juniorer som inte är lika insatta och som ställer 

en massa frågor. På Struktur har de många som är runt 50-60 års ålder och försöker nu att 

fylla på med nya yngre personer i företaget. Struktur försöker föryngra sig lite grann. 
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Bilaga 13 - Sammanfattning av observation på SABO, 2006-04-25 kl. 10:00- 

11:45  
 

Inledning 

En del av vårt datainsamlande bestod av medverkan vid ett möte på SABO. Mötet som en av 

oss närvarade vid heter teammöte ”Boende”. Där kan alla som arbetar med boendefrågor på 

SABO medverka. Mötet är även öppet för andra medarbetare som vill medverka. Teammöten 

är relativt nya. Men just det här teamet har träffats flest gånger på SABO, cirka fem- sex 

gånger.  

 

Tiden då mötet skulle börja var bestämd till kl.10. Men på grund av att vissa medarbetare var 

försenade och på grund av byte av sammanträdesrum började mötet cirka tio minuter efter 

utsatt tid. En projektledare, som håller i dessa möten, berättar att det är ganska vanligt att 

dessa möten inte börjar på utsatt tid. Sex personer (förutom observatören) var närvarande. 

Medarbetarna satt vid ett rektangulärt konferensbord, tre på ena långsidan, tre på den andra. 

Observatören satt inte vid konferensbordet, utan bakom tre medarbetare på den ena långsidan.  

 

Mötet 

Projektledaren satte igång mötet med att gå igenom dagordningen. Mötet började med de 

frågorna som var mest aktuella. Den första punkten på dagordningen var ett projekt som en av 

deltagande projektledarna var ansvarig för. Det är ett projekt som handlar om utbildning. Hon 

börjar med att berätta hur det går med projektet, hur långt hon har kommit med det, vad 

återstår att göra. En deltagare uttrycker vilja att vara med på ett framtida referensgruppmöte 

som handlar om ett annat projekt som projektledaren som har ordet är med i. Deltagarna 

diskuterar ganska länge om hennes projekt. Mötets deltagare kommer in löpande med förslag 

och idéer om vad som kan göras för att avsluta projektet på ett bra sätt. Deltagarna kommer 

med egna exempel (erfarenheter och kunskap) med syftet att hjälpa till med projektet. 

Kompetenschefen påpekar bland annat ett formuleringsfel i projektledarens 

projektpresentation på ett skämtsamt, men ändå seriöst sätt. Projektledaren berättar att hon 

måste ”skynda sig långsamt” när det gäller hennes projekt. Hon känner att hon ligger efter 

tidsmässigt.    
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Under de första 20-30 minuterna är diskussionen livlig och mötet har en seriös inriktning, 

med informell karaktär. Deltagarna diskuterar seriöst, men även utrymme för skämt finns.  

 

Efter den första projektledaren berättar en annan projektledare om ett seminarium som hon, 

och två andra deltagare på mötet närvarade vid igår. I grova drag utgick seminariet från en 

social rapport om hur fattigdomen gör att barnen riskerar att hamna i fosterhem. Deltagarna 

diskuterar seminariet och fördjupar sig inom ämnet genom att prata med varandra.  

 

Kompetenschefen berättar att en ny medarbetare ska vikariera för den snart mammalediga 

projektledaren som håller i mötet. Teammöten ”Boende” kommer således att hållas även i 

fortsättningen. Teamet kommer alltså att få en vikarierande samordnare. Projektledaren har 

även varit ansvarig för SABO:s hemsida. Nu kommer en webbdesigner att ta över den 

arbetsuppgiften. Deltagarna tyckte att det var väldigt bra.   

 

Efter 60 minuter så är tempot fortfarande högt, men det känns att det börjar avta. Deltagarna 

kommer hela tiden med egna erfarenheter och kunskap vid olika diskussioner. Alla deltagarna 

i stort sett lika mycket aktiva.  

 

Nästa punkt på dagordningen var ”Runda bordet”. Då går deltagarna laget runt och berättar 

om sina projekt, hur det går med dem, vad kan förbättras. En annan projektledare som snart 

ska på mammaledig är den som börjar prata. Det är mycket informell kommunikation mellan 

deltagarna. Den här projektledarens uppgifter har i stort sett delats upp till kollegor. Det är två 

av mötets deltagare som ska ta över flertalet av hennes projekt, därför är det bra att de sitter 

med på mötet och håller sig uppdaterade om hennes nuvarande projekt.  

 

Sedan fortsätter en annan projektledare med att berätta om sina projekt. Efter henne är det en 

annans tur att berätta om sina projekt. Hon berättar om ett projekt som inte går så bra. 

Deltagarna lyssnar nyfiket på det problemet som hon har stött på. Deltagarna försöker ge 

henne råd hur hon ska lösa problemet, men dessa råd verkar inte vara tillfredsställande för 

projektledaren. En projektledare frågar en annan om en av intressenterna i en av hennes äldre 

projekt. Hon undrar om kollegan har kunskap om ett visst ämne så att hon slipper intervjua 

intressenten igen. Projektledaren säger att det är bättre om hon intervjuar intressenten igen 

eftersom denne har mycket att säga.  
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Observatören får uppfattningen om att alla deltagare lyssnar nyfiket på sina kollegor när de 

pratar. De försöker komma med egna synpunkter och förslag. Mycket av kommunikationen 

externt sker genom e-post. Deltagarna nämner erfarenhetsutbytet som ett av målen i ett 

projekt. Efter cirka 1 timme lämnar kompetenschefen mötet på grund av andra 

arbetsuppgifter. Under de sista 20 minuterna av mötet började diskussionstempot avta.       

 

En projektledare går in och berättar om en inbjudan som SABO har fått till ett seminarium. 

Ingen av deltagarna verkar vara intresserad av att medverka. En av deltagarna anser att det här 

har ”hamnat mellan stolarna” i SABO. Alla säger att det inte rör deras team. Deltagarna 

diskuterar vilka andra medarbetare som inte är med på mötet som skulle kunna gå på 

seminariet. De kommer fram till att de ska kontakta kompetenschefen angående det.  

  

En annan deltagare fortsätter sedan. Hon pratar om sina projekt. Hon berättar även att hon har 

träffat DO (diskrimineringsombudsmannen). DO var intresserade av att vara med i en 

referensgrupp angående framtida projekt om diskriminering på bostadsmarknaden.  

 

En projektledare får berätta sist om sina projekt vid ”Runda bordet”. Hon gör det ganska 

kortfattat i och med att tiden för mötet börjar närma sig slutet. Hennes projekt går bra.  

 

Mötet avslutas och deltagarna går ut för att äta lunch.  
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Bilaga 14 - Sammanfattning av observation på Struktur, 2006-05-11, kl. 9:00- 

10:45  
Mötet ägde rum den 11 maj 2006 från kl. 9 till cirka 10:45 hos Struktur Svenska Kontor. Fem 

stycken medarbetare från olika kompetensgrupper (inredning, teknik, projektledning, lokal 

och ledningsgruppen) var närvarande på mötet. Syftet med samordningsmöten är att utveckla 

verksamheten internt i företaget.  

 

Den viktigaste frågan på dagordningen var planering av införandet av det nya 

dokumenthanteringssystemet på Struktur. Det innebär att de viktigaste och mest använda 

mallar och dokument ska införas i det här systemet.  

 

Det kommer upp olika förslag från deltagarna angående hur de ska genomföra det här. 

Deltagarna diskuterar länge om det bästa sättet att implementera det nya systemet. Det är 

mycket fokus på tiden. Deltagarna anser att de måste lägga ner tid på det här interna projektet 

men att det är svårt att hitta den tiden. Deltagarna anser att de ska prioritera det här efter den 

utsatta verksamhetsplanen. Enligt plan ska det här projektet vara klar i juni. Men alla 

deltagare är inte medvetna om det. För att hitta den tiden som behövs för det här projektet 

måste de samordna kompetensgruppernas innehåll. Det är viktigt att kompetensgrupperna vet 

vad de andra grupperna arbetar med så att inte dubbelarbete utförs. Dagens 

tidbeläggningsrapportering fungerar inte bra, enligt deltagarna. Meningen är att de ska kunna 

se hur mycket medarbetarna har arbetat, hur mycket ledig tid de har, osv. Anledningen till att 

den rapporten inte fungerar bra är att medarbetarna inte alltid rapporterar in sina tider. 

 

Ett problem med kompetensgruppmötena, och även andra interna möten på Struktur, är att 

medarbetarna inte alltid är på plats. De kan vara ute hos kunden och arbeta. På det sättet kan 

de missa olika viktiga möten.  

 

I första delen av mötet är det väldigt mycket koncentration på hur de ska hitta tiden för att 

genomföra implementeringen av dokumenthanteringssystemet.  Representanterna från de 

olika grupperna berättar om vilka problem de har när det gäller vilka dokument och mallar 

som ska införas i systemet. Inredningsgruppens problem är att de har många dokument att gå 

igenom. Det blir jobbigt för dem att gå igenom och sortera all den här dokumentation. 


