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Abstract 
Bakgrund: Traditionellt sett har man i projektlitteraturen betraktat projektet som fenomen som en unik 
engångsföreteelse som aldrig kommer att upprepas. Enligt ett sådant resonemang skulle möjligheterna till 
lärande mellan projekt vara kraftigt begränsade, om ens existerande. Denna syn på projekt har dock kommit 
att förändras, varvid ett lärande mellan projekt inte bara skulle vara möjligt utan även kunna ses som en 
förutsättning för överlevnad på en alltmer konkurrensutsatt marknad eftersom projekten bland annat lägger 
grund för konkurrensfördelar. 
 
Syfte: Syftet med denna undersökning är att beskriva vad man kan lära sig mellan projekt, samt att komma 
med förslag på hur man kan arbeta för att främja lärande mellan dem. 
 
Genomförande: Undersökningen genomfördes i form av en fallstudie och den empiriska informationen 
samlades in genom tre intervjuer på lika många företag som arbetar med utvecklingsprojekt inom elektronik- 
och telekombranschen. 
 
Resultat: Vi har identifierat fem områden inom projektverksamhet som vi bedömer som centrala samt tack 
vare deras generella karaktär möjliga att lära sig inom och sedan applicera lärdomarna på andra projekt.. 
Eftersom utvecklingsprojekt på grund av deras höga unicitet bör vara de projekt som är svårast att lära sig 
mellan, bör våra slutsatser och den modell för utvärdering vi utvecklar även gälla för andra typer av projekt. 
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1 INLEDNING 
1.1 Hur många gånger skall man uppfinna     

hjulet? 
 
Vanligtvis i projektsammanhang skulle denna undersökning ha inletts med ett 
lagom lättsmält stycke om projektet och dess historia. Pyramiderna, kinesiska 
muren, Columbus och Magellans upptäcktsfärder eller varför inte ett modernt 
storprojekt som operahuset i Sidney brukar i projektlitteraturen användas för att 
exemplifiera det storslagna och unika i historiska projekt (Packendorff 1993). 
Här stannar dock likheterna mellan den ”vanliga” projektlitteraturen och vår 
undersökning.  
 
Med ett synsätt på projektet som unikt, vilket också har präglat 
projektlitteraturen, skulle naturligtvis ett lärande mellan olika projekt inte vara 
möjligt, och inte heller ha något värde. Ett troligt bemötande av vår 
undersökning, med viss ironisk underton, skulle kunna se ut så här:  
– Varför skall vi lära oss, vi kommer ju aldrig att göra om projektet? 
  
Den motfråga vi skulle kunna ställa är: 
– Hur många gånger skall ni uppfinna hjulet?  
 
Naturligtvis förhåller det sig inte som så att egyptierna, kineserna eller de stora 
upptäcksresandena medvetet organiserade sin verksamhet i projekt. Det är 
snarare engångskaraktären i det de gjorde som gör att vi idag definierar det som 
projekt. Rimligtvis bör det finnas element i projekten som kan separeras från 
projektens specifika kontext och sedan användas i framtida projekt för att kunna 
genomföra dem på ett bättre sätt.  
 
Varför skulle det då vara viktigt att inte uppfinna hjulet om och om igen? 
Projektet som arbetsform är kopplad till företaget via skapandet av 
konkurrensfördelar. Cleland (1999) pekar på att överlevnad på dagens globala 
marknad kräver stor kapacitet till förändring av organisationers produkter, 
tjänster och inte minst av de processer som mynnar ut i något av värde för 
kunderna. En fara för företagen skulle alltså vara att fastna i vad som fungerat i 
det förflutna, att inte se bortom det beprövade och vad som rent historisk 
fungerat vad gäller exempelvis en produkts utformning.  
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Han argumenterar för att projekt kan ses som de byggstenar i utformningen och 
genomförandet av organisationers strategi som ger förutsättningar för 
förändringar av produkter och processer. Framtida strategier kommer således att 
leda till ett antal projekt som i sin tur kan komma att mynna ut i någon eller 
några produkter eller tjänster som kan bli marknadsledande och därigenom bidra 
till företagets överlevnad.  
 
Vikten av att lära sig att bättre genomföra sina projekt kan enligt ett sådant 
resonemang ses som en fråga om överlevnad på en alltmer konkurrensutsatt 
marknad, vilket leder oss in på problematiken kring och möjligheterna till 
lärande mellan projekt. 

1.2 Problemdiskussion 

1.2.1 Synen på projekt 

Kärt barn har många namn brukar man säga, något som också gäller för projekt. 
Projektet som fenomen har under de senaste decennierna alltmer kommit att 
studeras och det finns en uppsjö av mer eller mindre praktiskt orienterad 
litteratur, de flesta med snarlika definitioner av begreppet projekt. Frame (ur 
Engwall 1995, s.44) definierar projekt på följande sätt: 
 
”[Projects] are goal-oriented. They involve the coordinated undertakings of 
interrelated activities. They are of finite duration, with beginnings and ends. 
They are each, to a degree, unique. In general, these four characteristics 
distinguish projects from other undertakings.” 
 
Eftersom projekt av många per definition anses som unika engångsföreteelser 
har lärande mellan projekt traditionellt sett förbisetts av forskare. Man har utgått 
från att projekten och dess kontext aldrig kommer att upprepas varvid ett lärande 
inte skulle vara möjligt. Diskussionen om ett projekts unicitet är således central, 
eftersom ett synsätt på projektet som helt unikt skulle utesluta lärande mellan 
projekt. Packendorff (1993) är av åsikten att gränsen mellan det spektakulärt 
unika och vardagligt repetitiva till stor del har suddats ut. Han ställer retoriska 
frågor som om en helt kundanpassad bil är att betrakta som repetitivt 
producerad, eller om installationsprojekt i telekommunikationsbranschen, som i 
stor utsträckning liknar varandra, är att betrakta som unika uppgifter. Han gör 
därför en uppdelning mellan repetitiva och unika projekt, samt massproduktion. 
 
I den forskning som skett under senare år kan man också skönja en viss 
förändring i synsättet på projekt. Exempelvis Antoni (2000) menar att man i ett 
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projekts specifika kontext även kan identifiera element som kan anses vara 
generella och därför användbara i liknande, framtida projekt. Söderlund och Tell 
(ur Berggren och Lindkvist 2001) argumenterar för att man traditionellt sett 
bedömt vad som varit ett framgångsrikt projekt i termer av måluppfyllelse med 
avseende på tidplaner, specifikationer och kostnader, medan man mer sällan 
bedömt projekt efter vad som kan användas till nya produkter och lösningar i 
framtida projekt.  
 
”Trots betydelsefulla utvidgningar saknas också en diskussion av lärande, 
kreativitet och innovationer i projektverksamhet, områden som får allt större 
betydelse”  

(Berggren och Lindkvist 2001, s.35)  

1.2.2 Lärandet mellan projekt 

Lärandet i projektbaserad verksamhet kan ske dels inom projekt, dels mellan 
projekt. Lärandet inom projekt är ett mindre problematiskt begrepp eftersom 
samma typ av lärande som sker i en vanlig organisation även kan ske i ett 
projekt, dock med en kraftigt uppsnabbad cykel där något planeras, genomförs, 
avvikelser analyseras och korrigerande åtgärder vidtas, något som Antoni (2000) 
kallar för intra-project learning. Vi har inte för avsikt att studera lärandet inom 
projekt inom ramen för denna undersökning. 
 
Inter-project learning, dvs. lärande mellan projekt, är dock mer komplicerat och 
kan sägas ske genom kunskapsöverföring mellan dels parallella projekt, dels 
mellan ett avslutat projekt och ett som man startar igång. Lärande mellan 
parallella projekt sker i concurrent transfer mode och lärande mellan avslutade 
och nya projekt går under benämningen sequential transfer mode. (Antoni 2000)  
 
Lärande mellan projekt är ett område som ägnats relativt lite uppmärksamhet 
inom projektlitteraturen, och i den mån det behandlas kretsar resonemangen mer 
kring hur man kan lära sig mellan projekt än vad. Vi har därför valt att ägna 
denna undersökning åt att studera såväl vad som man kan lära sig mellan projekt 
som hur man på bästa sätt kan lägga grunden för lärandet inom dessa områden.  
 
I brist på litteratur på området har vi i ett av de teoretiska kapitlen, Projekt, gjort 
en litteraturgenomgång på vad som författare anser vara viktigt för ett projekts 
genomförande. Den empiriska datainsamlingen har i ett tidigt skede ägt rum, 
vilket i stor utsträckning påverkat den vidare undersökningsprocessen. Utifrån 
uppslag vi fick via datainsamlingen har vi med hjälp av en litteraturstudie 
identifierat områden som vi kallar kritiska framgångsfaktorer. De områden vi 
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definierat som kritiska är planering, organisation, projektledaren, 
kommunikation och informationshantering samt utvärdering. 
 
Tanken är att de områden vi benämner som kritiska framgångsfaktorer är så 
viktiga för ett projekts genomförande att det bör vara inom dessa områden man 
vill lära sig mellan projekt, för att på så vis bättre kunna driva sina andra projekt. 
Dessutom är de så pass generella, dvs. inte kopplade till ett projekts 
styrparametrar tid, kostnad och funktion, att det bör vara möjligt att inom dessa 
områden dra lärdomar som sedan kan appliceras på andra projekt. 
 
Avslutningsvis bör nämnas att vi i denna undersökning har valt att studera 
lärande mellan utvecklingsprojekt, som har målet att leverera en specificerad 
produkt eller system (Berggren och Lindkvist 2001). Vi har valt 
utvecklingsprojektet eftersom det dels är viktigt för företagens 
konkurrensfördelar och därmed överlevnad, dels är den typ av projekt som 
generellt kan antas uppvisa högst grad av unicitet, dock med en varierande grad 
sinsemellan, samt är utsatt för högre osäkerhet än andra typer av projekt. Just 
osäkerheten är något som man i viss utsträckning i projektlitteraturen 
(Christensen och Kreiner 2003, De Meyer et al 2002) anser vara en viktig faktor 
att ta med i diskussioner kring projekt, och vi har därför valt att studera 
utvecklingsprojekt som är utsatta för olika grader av osäkerhet för att se vilken 
påverkan det skulle kunna ha på lärandet mellan dem. Vi anser 
sammanfattningsvis att ett resonemang kring lärande mellan utvecklingsprojekt, 
som alltså bör vara de svåraste att lära sig något mellan beroende på deras höga 
grad av unicitet, även bör kunna appliceras på projekt med lägre grad av 
unicitet. 

1.3 Problemformulering 
 

• Vad kan man lära sig mellan utvecklingsprojekt? 
• Hur bör man arbeta för att skapa förutsättningar för lärande? 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna undersökning är att beskriva vad man kan lära sig mellan 
projekt, samt att komma med förslag på hur man kan arbeta för att främja 
lärande mellan dem. 
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1.5 Disposition 
 

Vår uppsats består av sju kapitel, och i slutet på det första 
kapitlet väljer vi nu att redogöra för vad som komma skall. 
 
 
 
I metodkapitlet redogör vi för den ansats vi valt för vår studie, 
klassificering av den, tillvägagångssätt samt en diskussion om 
dess trovärdighet och tillförlitlighet.  
 
I kapitel tre behandlar vi begreppet projekt. Förutom projektets 
faser avhandlas området osäkerhet. Kapitlet avslutas med en 
sammanställning av vad vi kallar ”kritiska framgångsfaktorer”  
för ett projekts genomförande. 
 
I det fjärde kapitlet närmar vi oss kärnan för denna 
undersökning, nämligen hur lärande kan ske mellan projekt, 
samt problematiken kring det. Nyckelbegrepp som 
Organizational learning, Inter-Project Learning och Antonis 
(2000) modell för lärande mellan projekt introduceras. 
 
 
I det empiriska material vi samlat in via personliga intervjuer 
redovisas hur tre företag med utvecklingsverksamhet driver sina 
projekt. Kapitlet avslutas med en sammanfattande tabell över de 
data vi samlat in. 
 
I kapitel sex analyserar vi det empiriska material vi samlat in 
med främst de kritiska framgångsfaktorer vi identifierat som 
utgångspunkt. Perspektivet för vår diskussion är lärandet och 
grundläggandet av lärande inom dessa områden. Vi 
sammanfattar också det resonemang kring lärande mellan 
projekt vi för i uppsatsen.  
 
I uppsatsens sista kapitel presenteras först de slutsatser vi dragit. 
Den andra delen av kapitlet ägnas åt redogörandet för den 
utvärderingsmodell vi utvecklat, som skall stimulera lärande 
mellan projekt. 

1 
Inledning 

2 
Metod 

3 
Projekt 

4 
Lärandet 

och 
projekten 

5 
Empiri 

6 
Analys 

 

7 
Avslutande 
reflektioner 
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2 METOD 
2.1 Vetenskaplig ansats 

2.1.1 Klassificering av studien 

Om en studie bedrivs med kvalitativt eller kvantitativt synsätt beror på hur man 
söker kunskap utifrån problemställningarna. En kvalitativ studie kan sägas söka 
kunskap som skall uttyda och förstå fenomen i ord och bild medan kvantitativ 
studie söker kunskap som skall mäta, ofta statistiskt och förklara fenomen i siffror. 
(Merriam 2004, Patel och Tebelius 1987)  
 
Vi har för vår studie valt en kvalitativ metod eftersom vi anser att den är mest 
lämplig med hänsyn till vårt undersökningsområde, som vi beroende på dess 
karaktär anser skulle vara svårt att penetrera med en kvantitativ ansats. Vi betraktar 
lärande mellan projekt som ett svårkvantifierat fenomen som lämpligen fångas 
genom rikliga och utförliga beskrivningar, något som exempelvis Saunders et al 
(2000) anser bör göras genom en kvalitativ studie. 
 
Vår studie kan således beskrivas ha ett kvalitativt synsätt. Vi har gjort personliga 
intervjuer och utifrån den bild som fallföretagen har givit oss beskrivit och tolkat 
hur man inom dem förhåller sig till det problemområde som vi undersöker, något 
som överensstämmer med Lundahl & Skärvads (1999) tankar om vad som 
kännetecknar en kvalitativ studie. 
 
I den här undersökningen har vi för avsikt att studera ett område som till viss del är 
outforskat. Vi är intresserade av att utforska området eftersom teoribildningen är 
relativt knapphändig och undersökningens inriktning kan därför beskrivas som 
explorativ. Denna typ av undersökningar används enligt Patel och Tebelius (1987) 
när det finns brister i tillgänglig kunskap inom ett problemområde eller då det inte 
är tillräckligt känt, vilket alltså kan sägas stämma överens med vårt 
problemområde. Vidare är det viktigt när man gör en explorativ undersökning att ta 
ställning till olika undersökningsuppläggningar. Vi har valt att göra fallstudier, 
vilket enligt Patel och Tebelius (1987) anses ge de bästa möjligheterna för att göra 
en explorativ studie. 

2.1.2 Induktion och deduktion 

Induktion och deduktion är två olika arbetssätt att beskriva teoriproduktion på. 
Deduktion är ett arbetssätt där man utifrån befintliga teorier härleder hypoteser 
som sedan testas empiriskt. Ett induktivt arbetssätt bygger på att man studerar 
något empiriskt och utifrån det formulerar teorin. (Patel och Davidsson 1994) 
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Arbetet i den här uppsatsen har gått till på ett relativt induktivt sätt. Delar av den 
teori som använts togs fram på förhand, något som Patel och Davidsson (1994) 
menar är vanligt förekommande i induktiva studier. Att man inte utgår ifrån en 
teori betyder inte att man jobbar helt förutsättningslöst och har idéer innan 
insamlandet av empirin. Vi anser således att vår undersökning har ett relativt stort 
induktivt inslag, eftersom vi parallellt med utarbetandet av en teoretisk referensram 
insamlat det empiriska materialet, vilket fått konsekvenser för den vidare 
utformningen av referensramen. Det har således skett en samverkan mellan empiri 
och teori, där de växelvis till viss del fått styra varandras inriktning, utformning 
och innehåll. Empirin som samlats in har alltså legat till grund för en del av det 
teoretiska ramverk vi sedermera kommit att använda oss av för att beskriva 
problemområdets kontext. Den har också spelat en framträdande roll i utformandet 
av de tankar och den modell som presenteras i uppsatsens avslutande kapitel i och 
med att den försett oss med såväl bakgrundsinformation av praktisk natur som 
uppslag till möjliga infallsvinklar vad gäller möjligheter och arbetssätt för att 
främja lärande mellan projekt. 

2.1.3 Fallstudie 

Yin (1984, ur Merriam 2004) menar att fallstudier är en forskningsdesign som 
främst passar i situationer där det inte går att skilja variablerna som rör företeelsen 
från kontexten. Yin (1994) är också av åsikten att fallstudien är lämplig för att 
fånga olika typer av karakteristika från verkligheten, såsom exempelvis 
organisatoriska processer, vilket lärande enligt oss kan betraktas som. Fallstudien 
är enligt Foreman (1948, ur Merriam 2004) särskilt användbar när man bland annat 
behöver teoretisera mer kring faktorer som ingår i det man vill undersöka. 
 
Ansatsen för vår undersökning är således en fallstudie av den anledningen att det är 
den forskningsstrategi som vi anser mest lämplig för vårt undersökningsområde, 
lärande mellan utvecklingsprojekt. Det existerar för områden som ekonomistyrning 
såväl som projektbaserad verksamhet en tämligen omfattande teoribildning, men 
lärande mellan projekt är ett relativt ostuderat område som endast blivit 
fragmentariskt kartlagt. I denna undersökning har vi således för avsikt att komma 
med ett visst bidrag till den befintliga teoribildningen.  
 
Det är också svårt att skilja lärandet mellan projekt från projektprocessen, eftersom 
lärandet hela tiden sker i olika former i den, något som också gör att en fallstudie 
är lämplig för att man med stor sannolikhet skall kunna fånga variablerna man vill 
undersöka, lärandet, i och med det faktum att man får en helhetsbild av 
problemområdet, i detta fall projektprocessen.  
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Keating (1995) anger tre möjliga syften för fallstudier, theory discovery, theory 
refinement och theory refutation. Eftersom syftet med den fallstudie vi har 
genomfört är att till viss del förfina den befintliga teorimassa som finns inom 
lärande mellan projekt, är det alltså theory refinement som karakteriserar den. Vi 
har varken för avsikt eller gör anspråk på att hitta ett nytt forskningsfält eller 
förkasta befintliga teorier. 

2.1.4 Generaliserbarhet för fallstudier 

Yin (1994) menar att användandet av teori inte bara är till stor hjälp för att hitta rätt 
forskningsmetod för sin undersökning och datainsamling, utan även är vad som 
ligger till grund för generaliserbarheten av fallstudien. Normann (1976) anser att 
den främsta skillnaden mellan fallstudier där man har ett fall och sådana där man 
har flera är möjligheten att skapa typologier. Merriam (1994) menar att extern 
validitet innebär hur pass tillämpbara resultaten från en viss undersökning är i 
andra situationer än den som undersökts, dvs. generaliserbarheten.  
 
Vanlig kritik mot fallstudier är att det inte går att göra generaliseringar för en hel 
population utifrån fallstudier (Saunders et al 2000). Fallstudier har ofta setts som 
att endast kunna erbjuda ”anekdotisk” bevisning som kan användas till att göra 
hypoteser, men inte till mer än så (Kasanen och Lukka 1995). De menar dock att 
det går att göra generaliseringar utifrån väl utförda fallstudier genom teoretisk eller 
analytisk generalisering. Yin (1994) beskriver analytisk generalisering som att 
resultatet från fallstudien kan generaliseras i en teoretisk mening, att man använder 
en teori mot vilken man jämför det empiriska materialet. Resultatet kan ligga till 
grund för att se nya aspekter och mönster på området och en breddning av befintlig 
teori, även utifrån ett litet antal fallföretag. Det man lär sig i en situation är vidare 
överförbart till andra menar Eisner (ur Merriam 1994).  
 
Mot bakgrund av detta menar vi att man utifrån resultatet av vår studie kan dra 
slutsatser av mer allmän karaktär som kan vara användbara i andra sammanhang, t 
ex ligga till grund för en breddning av den knappa befintliga teoribildningen inom 
detta område. Vi kan även tänka oss att exempelvis fallföretagen och andra företag 
med projektbaserad verksamhet kan dra nytta av det resonemang vi för kring 
lärande mellan projekt. Vi ser inte heller att de lärdomar man kan dra utifrån vår 
studie skulle vara entydigt begränsade till utvecklingsprojekt, eftersom dessa kan 
tänkas vara de svåraste att lära sig något mellan beroende på deras höga grad av 
unicitet. Lärdomarna bör således också kunna appliceras på projekt med lägre grad 
av unicitet.  



Metod 

 9

2.2 Praktiskt tillvägagångssätt 

2.2.1 Val av fallföretag 

Merriam (1994) menar att generalisering i en statistisk bemärkelse inte är målet för 
kvalitativ forskning och att fallstudier lämpar sig för ickesannolikhetsurval där 
man bör göra sitt urval på så sätt att man lär sig så mycket som möjligt om det man 
är ute efter. Vid val av företag i fallstudieundersökningar finns det en rad olika 
subjektiva alternativ på hur man kan gå till väga. 
 
I ett tidigt skede av undersökningen gjordes en primitiv förundersökning där 
möjliga undersökningsproblem och angreppssätt diskuterades med två personer 
med anknytning till projekt och ekonomistyrning inom ett svenskt storföretag. Det 
gjordes för att få en inblick i den problematik som existerar i verkligheten vad 
gäller projekt och styrning av dem, vilket av Lundahl & Skärvad (1999) ses som ett 
bra sätt att lära känna situationen och problemet. Även om det vi diskuterade med 
dem inte blev vårt slutgiltiga undersökningsområde styrde det in oss på det vi 
sedermera kom att studera. 
 
Vid val av fallföretag har vi främst letat efter företag i Linköping med omnejd med 
någon slags teknologisk utvecklingsverksamhet, eftersom vi antog att det skulle 
vara lättast att finna sådana företag inom vårt geografiska närområde. Vi skickade 
ut totalt 15 mejl där vi presenterade vår undersökning till företag som vi ansåg 
kunna vara intressanta för vår undersökning, och som skulle kunna ge lämplig 
information för att belysa vårt problem. Till ett par av företagen följde vi upp med 
telefonsamtal. Ett flertal företag avböjde vår förfrågan med motiveringen att de 
inte bedrev den typ av verksamhet vi var intresserade av samt tidsbrist. Vi hade 
även telefonkontakt med fler företag utöver de vi kontaktat via mejl, eftersom 
svarsfrekvensen på vår förfrågan via mejl var relativt låg. Kontakten med 
fallföretag A etablerades på detta sätt, medan företag B och C i ett tidigt skede 
bekräftade att de var villiga att ställa upp. Detta förfarande kan liknas vid något 
som Saunders et al (2000) benämner för purposive eller judgemental sampling. Det 
används vid fallstudier där undersökaren väljer företag som denne anser kan ge 
mycket och relevant information för att kunna besvara problemformuleringarna.  
 
Vi hade på förhand tänkt oss att tre fallstudier skulle vara rimligt att hinna med då 
tiden för uppsatsen var klart begränsad. I stället för att försöka få många intervjuer, 
med risk för att de skulle bli mer ytliga och att vi inte skulle hinna transkribera 
dem på grund av tidsbristen, valde vi ett färre antal företag och koncentrerade oss 
på att få mycket och relevant information från dessa, vilket de visade sig kunna ge. 
Kontakterna med några företag utöver de fallföretag vi redogör för i denna 
undersökning drog också ut på tiden, vilket gjorde att vi valde att prioritera de 
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företag som i ett tidigt skede valt att delta. Medan vi väntade på definitiva besked 
från de potentiella fallföretagen hann vi också genomföra de tre personliga 
intervjuerna som ligger till grund för de empiriska data i denna undersökning, och 
gjorde bedömningen att vi i och med dem fått tillräcklig information för att kunna 
slutföra undersökningen. 
 
De personer vi har intervjuat på respektive företag har valts ut av företagen. Vi 
hade dock på förhand givit en beskrivning av det vi ville undersöka och inom 
vilket område, för att företagen på så vis skulle kunna välja ut de intervjupersoner 
som av dem själva ansågs mest lämpliga att ge en korrekt bild. Respondenterna 
arbetar alla i direkt anslutning till projekten i respektive företag, även om de sitter 
på olika positioner. Vi har sammanlagt intervjuat fyra personer varav två arbetar på 
samma företag på projektkontoret. De resterande två personerna är projektledare 
respektive programchef. Sammanfattningsvis är vi av åsikten att de individer vi 
konsulterat genom sina positioner på företagen besitter mycket goda kunskaper om 
projekten och projektprocesserna i respektive företag eftersom de aktivt arbetar 
med dem, samt att tidsaspekten var en begränsande faktor för att genomföra fler 
intervjuer.  
 
Vi är medvetna om att antalet intervjupersoner är relativt lågt men det finns dock 
ett par faktorer man bör ha i åtanke. Företag A har visserligen ett stort antal 
personer involverade i sin projektverksamhet, men eftersom vi intervjuade två 
personer på deras projektkontor anser vi att vi fick en relativt komplett bild. 
Programchefen på företag B intervjuades eftersom han är den person som är 
ansvarig för ett projekt från första början till dess att det slutförs. På företag C finns 
endast en projektledare på utvecklingssidan, som dessutom till viss del är 
processägare för projekten. 
  
Vi har dessutom kontaktat dem i efterhand med kompletterande frågor, vilket 
också ligger till grund för vår åsikt att dessa intervjuer var tillräckliga eftersom de 
sammantaget gett oss en god bild av projektprocesserna på respektive företag.  

2.2.2 Insamling av empiriskt material 

Vid insamlandet av det empiriska materialet till uppsatsen har vi använt oss av 
personliga intervjuer där vi träffat respondenterna på respektive företags kontor. 
Till grund för intervjuerna utarbetades en intervjuguide som byggdes upp i 
samstämmighet med Kvales (1997) rekommendationer, där ämnena som är 
föremål för undersökningen fanns med och i den ordning de skulle tas upp under 
intervjuerna. Guiden berör flera områden med tonvikt på projektprocessen, främst 
uppföljning, lärande och utvärdering. 
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Utifrån guiden strukturerades intervjuerna, där respondenterna talade fritt inom ett 
område som givits av oss och vartefter vi tyckt det varit lämpligt har 
kompletterande frågor ställts, något som överensstämmer med Lundahl & 
Skärvads (1999) klassificering av en semistandardiserad intervju. Struktureringen 
av intervjuerna var låg då respondenterna givits mycket utrymme att svara inom 
(Patel och Tebelius 1987). Kompletterande frågor om så behövts har ställts via 
mejl i efterhand. 
 
De tre intervjuerna tog en dryg timme vardera och utfördes på respektive företag. 
Vi deltog båda i alla intervjuer och innan intervjuerna började bad vi om 
medgivande till att få använda bandspelare för att spela in intervjuerna, vilket alla 
godkände utan några invändningar. Den hämmande effekten som enligt bland 
andra Merriam (1994) kan uppstå hos respondenten i och med att bandspelare 
används, anser vi reducerats genom att det godkändes utan problem. Fördelen med 
att spela in intervjuerna är att man kan koncentrera sig på respondenternas svar och 
undvika att missa något genom att behöva skriva hela tiden. Intervjuerna blir 
ordagrant registrerade och det finns möjlighet att lyssna om dem flera gånger. 
(Kvale 1997) 
 
Intervjuerna har följaktligen skrivits ned ordagrant för att sedan omvandlas till den 
utformning som använts i empiriavsnittet. Båda versionerna har skickats tillbaka 
till respondenterna för ett godkännande att allt har uppfattats på ett korrekt sätt och 
med chans för dem att göra ytterliggare förtydliganden. Samtliga företag godkände 
empirin och passade på att göra förtydliganden. Vi fick även material i form av 
interna dokument via mejl från ett av företagen, samt svar på våra kompletterande 
frågor. I samråd med respondenterna kom vi fram till att inte nämna företagens 
namn och att företagsspecifika exempel som vi fick ta del av inte skulle redovisas i 
uppsatsen.  

2.3 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet är i ordböcker översatt med sanning eller riktighet i ett yttrande. I 
metodböcker har validitet innebörden om en metod undersöker vad den är avsedd 
att undersöka. (Kvale 1997) Vi har försökt att eftersträva hög validitet i denna 
undersökning genom att försöka få en så klar och korrekt bild som möjligt från de 
fallföretag som vi intervjuat, genom personliga intervjuer med personer på 
lämpliga poster inom företagen. Genom att vi bandat intervjuerna, skrivit ner dem 
och skickat tillbaka dem till företagen för godkännande kan det enligt Patel och 
Tebelius (1987) öka trovärdigheten i tolkningen av empirin och enligt Merriam 
(1994) även validiteten genom att de intervjuade får ta del av den nedskrivna 
informationen och ta ställning till om den är korrekt återgiven. 
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Merriam (1994) menar att validiteten i fallstudieundersökningar kan öka genom att 
flera källor och metoder för insamlandet av information används, så kallad 
triangulering. Det kan ske exempelvis genom intervjuer, dokument och genom att 
följa arbetet genom observationer. I vår undersökning har vi huvudsakligen använt 
oss av intervjuer, men även av dokument som skickats till oss har använts i 
informationsinsamlingen. Yin (1994) menar att resultatet troligtvis blir mer 
övertygande om flera olika informationskällor används och vi är medvetna om att 
validiteten i det avseendet kunde ha varit bättre, men anser att den samtidigt är svår 
att uppnå på grund av den begränsade tidsrymden för undersökningen. 
 
När en undersökning kännetecknas av god reliabilitet påverkas inte mätningen av 
vem som gör den eller under vilka omständigheter den sker. Vidare menas med 
reliabilitet om det finns frånvaro av slumpmässiga mätfel, med vilket menas hur 
tillförlitlig mätningen är. (Lundahl & Skärvad 1999, Patel och Tebelius 1987). 
Exempel på bristande reliabilitet kan enligt Lundahl & Skärvad (1999) vara att 
intervjuerna har utförts under olika omständigheter eller att de blivit avbrutna av 
någon anledning eller något annat som påverkat intervjusituationen. Våra 
intervjuer har genomförts i liknande miljö på respondenternas företag utan 
störande moment. Respondenterna hade avsatt mer tid till intervjuerna än vad som 
till slut krävdes, vilket gjorde att de i lugn och ro kunde berätta och svara på våra 
frågor. Frågorna var av karaktären ”Kan ni berätta om…” och ”Hur…” och på så 
sätt har vi försökt att undvika att ställa ledande frågor som kan få negativ inverkan 
på svaren. Också det faktum att vi bandat intervjuerna och kunnat gå tillbaka och 
lyssna om det är något vi förbisett är något som enligt Patel och Tebelius (1987) 
höjer reliabiliteten.  
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3 PROJEKT 
 
Formen att arbeta i projekt blir allt viktigare i företag för att effektivt lösa problem 
och sprider sig inom alla typer av verksamheter. Även om det i alla tider har 
förekommit arbete i projekt är själva beskrivningen av det som arbete i 
projektform en ny företeelse som växte fram i den amerikanska försvarsindustrin 
på 1950-talet (Engwall 2003). Att ett företag arbetar i projekt visar att det finns 
behov av förändringar och förnyelse. Ordet projekt har funnits i det svenska 
språket sen medeltiden och har latinskt ursprung med betydelsen att kasta fram 
förslag till förändringar och förbättringar för att skapa en meningsfull utveckling 
(Wisén och Lindblom 1999).  
 
Det finns otaliga definitioner på vad ett projekt är men de flesta går ut på samma 
sak mer eller mindre preciserat. Wisén och Lindblom (1999) sätter upp fyra 
punkter som skall vara uppfyllda för att verksamhet skall kunna sägas bedrivas i 
projekt: 
 
• Verksamheten skall ha ett avgränsat mål 
• Utföras under en bestämd tidsperiod 
• Med en förutbestämd resursinsats 
• Under särskilda arbetsformer, avgränsat från ordinarie verksamhet men starkt 

beroende av den  
 
Dessa fyra punkter leder fram till definitionen: 
 
”Ett projekt är en i tid från övrig verksamhet avgränsad arbetsuppgift som utförs 
under särskilda arbetsformer och som genom styrning av tilldelade resurser skall 
nå ett bestämt mål” 

(Wisén och Lindblom 1999, s.18) 
 
Lewis (2000) har valt att definiera projekt på följande sätt: 
 
”A project is a one-time, multitask job with definite starting point, definite ending 
point, a clearly defined scope of work, a budget, and usually a temporary team”   

(Lewis 2000, s.5) 
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Andra är mer fåordiga i sin definition, som exempelvis J.M. Juran: 
 
”A project is a problem scheduled for solution” 

(J.M. Juran ur Lewis 2000, s.7) 
 
Om man utgår ifrån definitionerna ovan, att projekt har sina egna mål, resurser, en 
bestämd tidsplan och egna arbetsformer, finns det enligt Wisén och Lindblom 
(1999) några argument som talar för att arbeta i projektform. 
  
Till att börja med kan arbete i projektform möjliggöra att företaget kan lösa ett 
visst problem snabbare och smidigare än om man inte tillsatt en speciell grupp för 
problemet.  Problemet lyfts ut och hamnar i fokus och får således mer 
uppmärksamhet. Vidare kan en bättre samverkan mellan olika delar i 
organisationen nås när man försöker lösa sitt problem, då det krävs flera sorters 
kunskap som finns på olika håll i organisationen. Projektet ”legitimerar” att man 
tar nya kontakter och kommer med idéer. När det finns många personer som berörs 
av det som projektet behandlar kan en speciell projektorganisation skapas där det 
finns olika grupperingar med olika uppgifter där dessa personer ingår i någon 
grupp för att bidra med sitt specifika kunnande. Slutligen kan man, genom att ett 
projekt skapas och tilldelas särskilda resurser, markera att frågan som man vill lösa 
är viktig. 
 
Det är inte alltid som projektarbetsformen är den effektivaste formen för att lösa ett 
problem. I vissa situationer passar dock denna arbetsform särskilt bra. En sådan 
situation är om arbetsuppgiften är helt ny och man inte är säker på hur den skall 
hanteras. Att arbeta i projekt passar också bra om uppgiften skall utföras under en 
begränsad tid, är komplicerad och kostnadskrävande och ställer stora krav på 
speciell uppföljning. (Wisén och Lindblom 1999) 
 
Svårigheter att hantera projekt är något som är lika aktuellt i dag som förr i tiden. 
Problem som att uppfylla sina mål, hålla budgets och tidsplaner beror till stor del 
på att projekt är, som kan utläsas av definitionerna ovan, en tillfällig verksamhet 
där det i stor utsträckning saknas standardrutiner.  
 
En indelning av projekt som Wisén och Lindblom (1999) gör är: 

• Forskningsprojekt: Kunskapsorienterade projekt som inte har som 
huvudsakligt mål att åstadkomma förändringar på kort sikt. 

 
• Utredningsprojekt: Har som syfte att lämna förslag till eller att utreda 

förutsättningar för organisationsförändringar. 
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• Utvecklingsprojekt: Handlar om utveckling av en ny verksamhet, ny produkt 
eller ny metod. 

 
• Konstruktionsprojekt: Utifrån givna förutsättningar konstruerar man 

exempelvis en ny byggnad eller en bro. 
 

• Genomförandeprojekt: Har som syfte att genomföra en beslutad förändring. 
 

• Uppföljningsprojekt: Syftar till uppföljning av hur långt ett genomförande 
har gått samt att identifiera eventuella hinder. 

 
• Utvärderingsprojekt: Handlar om att utvärdera en pågående verksamhet, 

försöksverksamhet eller en genomförd förändring efter genomförandet. 

3.1 Projektets tre dimensioner 
 
Det som speciellt särskiljer ett projekt från annan verksamhet är att ett projekt är 
som tidigare nämnts tidsbegränsat, det är av engångskaraktär och 
ickestandardiserat. Samtidigt skall ett projekt möta uppställda mål, 
specifikationskrav, som till exempel kvalitets- och funktionskrav samt inte kosta 
mer än vad som är budgeterat till projektet. 
  
De tre variablerna av projektuppgiften, tid, kostnad och specifikationer (som vi 
kommer att kalla för funktion), kan sammanställas i en triangel. 
 
 

 
 
Figur 3-1: Projektets tre dimensioner 
(Källa: Briner et al ur Engwall 2003, s.46) 
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Beroende på vilka uppgifter projektet har kan tyngdpunkten ligga olika i triangeln. 
Ibland är det viktigast att hinna färdigt i tid medan i andra projekt är det 
kostnaderna som är viktigast att hålla, något som kan ändras under projektets gång. 
Ofta betonas tids- och kostnadsaspekten mer mot slutet av ett projekt medan 
funktionsaspekten betonas mer i början. De tre variablerna är inbördes beroende av 
varandra, till exempel kan kostnaderna öka om man tillför mer resurser för att 
hinna klart projektet på kortare tid samtidigt som kortare tid skulle kunna leda till 
att man sänker sina kvalitetskrav. (Engwall 2003) 
 
Meredith & Mantel (2000) nämner kundens förväntningar som en fjärde 
dimension, men ser den inte som ett extra mål utan som att den redan finns med 
som en del av projektspecifikationerna som satts upp från början. Lewis (2001) 
menar att omfattningen eller storleken av projektet kan ses som den fjärde 
variabeln. Han anser att storleksförändringar ofta är orsaken till att projekt missar 
sin deadline och gör kostnadsöverskridningar och att relationen mellan de fyra 
variablerna kan ses som att kostnaderna är en funktion av specifikationer, eller 
kvalitetskrav, omfattning och tid. 

3.2 Projektets faser 
 
Faserna från ett projekts början till dess slut definieras på olika sätt av olika 
författare. Gemensamma för de flesta är dock målformulering, planering, 
genomförande och utvärderingsfasen, eller avlutningsfasen som den även kallas.  
(Engwall 2003) 
 

• Målformulering. I denna inledande fas, som Lewis (2001) benämner 
definition, är det viktigt att man definierar sitt problem korrekt och att man 
har en vision om hur slutresultatet skall bli samt formulerar det mål som 
teamet skall uppnå. Definieras problemet korrekt från början är chanserna 
större att problem kan undvikas längre fram i projektet, eller som Lewis 
(2001 s.119) uttrycker det: 
 
”Om definitionen är fel kommer ni att utveckla rätt lösning för fel problem” 

 
• Planering. Att rätt aktiviteter som skall utföras i projektet kommer i rätt 

ordning är av stor vikt för att målen för projektet skall uppfyllas. De val som 
görs tidigt i projektet får ofta konsekvenser längre fram. Denna fas kan 
innebära uppdateringar av planering under projektets gång men det blir ofta 
dyrt och svårt att göra ändringar ju närmare slutet man kommer. Att planera 
rätt från början är således av stor vikt. Ett sätt är att dela upp projektet i 
delprojekt som i sin tur kan delas upp i delarbeten och aktiviteter för att på 
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så sätt göra de olika delarna mer inbördes oberoende och lättare att styra och 
följa upp. (Engwall 2003) 

 
• Genomförande. Till genomförandefasen räknas de aktiviteter som handlar 

om att förverkliga de tidigare två nedskrivna teoretiska faserna genom aktivt 
handlande. De sociala relationerna, främst mellan personerna inom projektet 
men även med inblandade intressenter, är viktiga i denna fas. Goda 
relationer underlättar för att ett problemfritt genomförande av projektet 
kommer att ske. Förutom problem av det sociala slaget kan det uppstå 
problem genom att man är för ivrig och för snabbt går igenom de tidigare 
faserna för att snabbt komma till genomförandet av projektet. Är man inte 
tillräckligt noggrann med de tidigare faserna är sannolikheten stor att 
problem uppstår i genomförandefasen. Ett sätt att få genomförandet att flyta 
smidigare är att fördela ansvar och aktiviteter bland medarbetarna. 
(Nordberg 2002) 

 
• Utvärdering. Utvärdering av ett projekt efter projektets slut är något som 

ofta ignoreras (Lewis 2001, Nordberg 2002). Termen utvärdering förväxlas 
ibland med uppföljning som görs under projektets gång för att se hur det 
framskrider, om man håller tidsplaner etc. Utvärdering används i stället för 
att se hur man lyckats i förhållande till målsättning efter projektets slut och 
för att ta reda på varför det gått som det gjort med syftet att ge återkoppling 
och lämna förslag till förbättringar i framtiden. (Nordberg 2002) De flesta 
utvärderingar av ett projekt ser endast till om de kvantitativa mål som satts 
upp, som exempelvis budget, har uppnåtts. Endast i ett fåtal fall görs 
utvärderingar av de misslyckanden och misstag som gjorts och av det som 
varit lyckat, som man sen skulle kunna ta med sig till nästkommande 
projekt. (Engwall 2003) 

3.3 Projektet och osäkerhet 
 
Förutom Clelands (1999) tankegångar om projektets roll för företaget ur ett slags 
innovationsperspektiv kan man även koppla den till den osäkerhet företag utsätts 
för. Christensen och Kreiner (2003) menar att projekt utgör en buffert mellan 
huvudorganisationen och omgivningen, som genom att hantera undantagen i 
huvudorganisationen utgör ett komplement till den vad gäller att lösa uppgifter och 
problem den inte är utformad för att lösa. De menar att det blivit än tydligare i och 
med det post-industriella samhällets allt mer turbulenta omgivning, där undantagen 
mångdubblats. 
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Christensen och Kreiner (2003) anser vidare att all osäkerhet utgör vad de kallar 
”ofullkomliga villkor för organiserat beteende”, och alla organisationer därför 
också anstränger sig för att reducera osäkerheten de utsätts för, något som också 
gäller som strategi för projektledning. Svårigheten, som de ser det, ligger dock i att 
man inte kan välja mellan stor eller liten osäkerhet utan att det snarare står mellan 
olika typer av osäkerhet, operationell och kontextuell osäkerhet, samt olika 
kombinationer av dem. 
 
Den operationella osäkerheten grundar sig enligt författarna på skillnaden mellan 
den mängd information som är nödvändig för att vid en given tidpunkt utföra 
uppgiften och den mängd information som faktiskt är tillgänglig, vilket givetvis 
bestämmer den effektivitet med vilken man kan genomföra uppgiften. 
 
Den kontextuella osäkerheten handlar emellertid om förhållanden som påverkar ett 
projekts användbarhet och hur meningsfullt det är. Christensen och Kreiner (2003) 
är av åsikten att ju mer turbulent omgivning som ett projekt befinner sig i, samt ju 
mer utvecklingspräglad projektuppgiften är, desto större blir projektets 
kontextuella osäkerhet. De betonar också det förhållande som råder mellan 
projektet och den kontextuella osäkerheten, nämligen att ett projekts faktiska 
resultat med stor sannolikhet kan komma att utvärderas utifrån en annan 
kunskapsbild och på andra premisser än på vilka projektet planerades. Kontextuell 
osäkerhet kan alltså definieras som skillnaden mellan kunskap och premisser som 
man utformar och planerar ett projekt efter och den kunskap och de premisser som 
sedermera kommer att ligga till grund för utvärderingen. Till skillnad från den 
operationella osäkerheten är den kontextuella något som ligger utanför projektets 
påverkbarhet. 
 
En alternativ syn på osäkerhetens roll i projektledning står De Meyer et al (2002) 
för. De menar att osäkerhet i dagens snabbt föränderliga samhälle snarare är regel 
än undantag och att det är viktigt att man som projektansvarig klarar av att anpassa 
sig till dessa förutsättningar. De delar in osäkerhet i projekt i fyra kategorier; 
variation, förutsedd osäkerhet, oförutsedd osäkerhet och kaos. Alla projekt 
uppvisar i olika utsträckning dessa typer av osäkerheter, vilket ger olika projekt 
olika kombinationer av osäkerhet med tyngdpunkten inom någon av dessa fyra. 
 

• Variation kan sägas vara den osäkerhet som råder när projektets 
styrparametrar tid, kostnad och funktion till viss del varierar, men de gör det 
på ett förutsägbart sätt. Exempelvis vet man att något kommer att ta mellan 
si och så många veckor att bli färdigt. Man har en detaljerad projektplan och 
projektledarens roll blir att följa upp och korrigera de relativt små 
avvikelserna som kan uppstå. 



Projekt 

 19

 
• Förutsedd osäkerhet är även den identifierbar på förhand, men till skillnad 

från variation har den större inverkan och kräver alternativ planering. De 
Meyer et al (2002) menar alltså att contingency planning är att föredra. 

 
• Oförutsedd osäkerhet kan inte identifieras och planeras för, vilket gör att 

alternativa planer ej är möjliga. Denna typ av osäkerhet är vanlig i projekt i 
företag som går i bräschen för teknologisk utveckling eller som är på väg in 
på en okänd marknad. 

 
• Kaos är som namnet antyder en mycket hög grad av osäkerhet. Ofta är 

varken mål eller projektstrukturen väl definierade i planeringen eftersom de 
kontinuerligt måste omdefinieras. Denna situation är vanlig i sammanhang 
där forskning snarare än utveckling bedrivs, vilket också gör att 
slutprodukten kan bli något helt annat än vad man ursprungligen avsåg. (De 
Meyer et al 2002) 

 
Det De Meyer et al (2002) vill belysa med sitt resonemang och kategorisering av 
osäkerhet är att den är ofrånkomlig och kräver olika agerande från ledningens sida. 
I takt med att osäkerheten ökar minskar förutsättningarna för att en god planering 
skall vara tillräcklig medan lärandet blir allt viktigare. De menar att främst 
variation och förutsedd osäkerhet kan hanteras genom planering, medan hantering 
av oförutsedd osäkerhet och kaos i större utsträckning bygger på lärande. De anser 
också att fokus på lärande kan kännas nytt och ovant för många företag, men att 
det är en förutsättning eftersom osäkerhet som tidigare nämnts genomsyrar alla 
projekt i någon form. Företag som förstår vikten av att hantera osäkerhet på rätt 
sätt har också störst chans att lyckas med sina projekt. 

3.4 Projektet och ekonomistyrning 
 
Vi har i tidigare avsnitt redogjort för projektet och dess roll i företaget. En annan 
viktig aspekt, särskilt för lärandet, är hur projekten genomförs och styrs, eftersom 
styrningen exempelvis lägger grunden för den information som genereras i 
projekten. Anthony (1998) anser att Management Control handlar om sätt att få en 
organisation att röra sig i den riktning som dess ledare önskar. I sin teoretiskt 
ursprungliga form kan Management Control jämföras med principen hos en 
termostat som mäter temperaturen, jämför temperaturen med den önskade och, om 
det är nödvändigt, korrigerar temperaturen genom att exempelvis slå på en 
luftkonditionering (Merchant och Van der Stede 2003).  
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Anthony (1998) menar att en organisation består av en grupp människor som har 
mål och att managers på olika nivåer i hierarkin i organisationen använder sig av 
Management Control som ett instrument för att organisationens medlemmar skall 
agera i enlighet med de strategier som företagets ledning beslutat om. 
 
”Management Control, then, includes all the devices or systems managers use to 
ensure that the behaviours and decisions of their employees are consistent with the 
organization´s objectives and strategies” 

(Merchant och Van der Stede, 2003, s.4)  
  
Att åstadkomma detta är dock betydligt svårare än det tämligen simpla exemplet 
med termostaten. Anthony (1998) beskriver några faktorer som gör att 
ekonomistyrningen av projekt ser annorlunda ut än vad den gör för de löpande 
aktiviteterna i exempelvis ett företag.  
 
Den första skillnaden är att ett projekt vanligtvis har ett enda mål medan de 
löpande och rutinartade aktiviteterna har flera. Det beror på att tidshorisonten för 
ett projekt är betydligt kortare och projektledaren behöver exempelvis inte ta beslut 
och fundera kring saker som framtida investeringar och rekrytering av personal. 
 
Organisationsstrukturen för ett projekt skiljer sig också jämfört med ett företags 
eftersom den ofta överlappar den ”ordinarie” strukturen i företaget. Dess 
styrsystem är också något som läggs på det redan befintliga 
ekonomistyrningssystemet. Problem som kan uppstå kan härröras till problem med 
integrering av projektorganisationsstrukturen och dess tillhörande styrsystem, man 
bör utforma dem för att till viss del sammanfalla med organisationens. 
 
Vidare skiljer sig fokus för ett projekt, som är att generera något av tillräcklig 
kvalitet inom en viss tidsperiod och till en viss kostnad, från organisationens. Den 
vanliga organisationens fokus ligger på samtliga produkter under en viss 
tidsperiod, exempelvis en månad. Projektformen innebär också vanligtvis trade-
offs mellan tid, kvalitet och funktion (Engwall 2003), något som även förekommer 
i den vanliga organisationen men inte i samma utsträckning. 
 
Ett särdrag för projekt är ju att de bara äger rum en gång, vilket gör det svårt att 
etablera standards för dem. Projekt som i stor utsträckning liknar varandra kan 
emellertid tjäna som underlag för att dra vissa slutsatser och ge upphov till 
läreffekter (Antoni 2000). 
  
Till skillnad från organisationers löpande verksamhet ändrar man för projekt ofta 
dess plan på grund av oförutsedda händelser. Dessutom utvecklar sig projekt i en 
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annan hastighet än den löpande verksamheten. Man inleder i liten skala för att 
sedan nå en aktivitetstopp och slutligen plana ut och avveckla projektet, medan den 
löpande verksamheten under en längre tidsperiod ligger på en stabil nivå innan den 
förändras.  
 
Anthony (1998) delar in ekonomistyrningen av projekt i tre faser: 
 
Planering 
Planeringen utgår från de uppskattningar som legat till grund för beslutet om att 
driva projektet. Dessa uppskattningar förfinas och bryts ner till detaljerade 
specifikationer av produkt, tidsplan och kostnadsbudget. Ett 
ekonomistyrningssystem tas också fram, alternativt anpassas det befintliga, samt 
ett organisationsschema för projektet. Anthony (1998) menar också att det 
vanligtvis finns ett planeringssystem för planeringen, vem som skall planera och 
ansvara för vad, samt ett system för kontroll av att planeringsaktiviteterna 
genomförs på ett tillfredsställande sätt. Resultatet av denna planeringsfas 
sammanfattas i nedanstående punkter: 
 

• Scope: Vem är ansvarig för vad? 
 

• Schedule: Hur lång tid tar de olika uppgifterna i projektet och sambanden 
dem emellan? Det finns verktyg för planering av de olika delarna i projektet, 
såsom PERT (program evaluation and review technique) och CPM (critical 
path method). Gemensamt för dessa är att de identifierar de olika delarna av 
projektet, vilka samband det finns dem emellan och sedan visar i vilken 
ordning de bör bedrivas för att projektet skall kunna genomföras på så kort 
tid som möjligt.   

 
• Costs: Kostnader, ofta på en aggregerad nivå, tas upp i projektbudgeten. 

Precisionen i dessa uppskattningar är ofta låg på grund av projekts låga grad 
av standardisering, vilket gör det svårt att använda sig av jämförelser med 
tidigare projekt. Eftersom det rör sig om uppskattningar är det framtida 
utfallet okänt. Osäkerhetsvariabeln kan delas upp i två delar, dels kostnader 
man vet kommer att uppstå men inte nödvändigtvis storleken på dem, dels 
kostnader man inte ens kunnat förutspå. När kostnaden används som en 
parameter vid utvärderingen av ett projekt måste man vara medveten om 
omöjligheten i att uppskatta den sistnämnda typen av kostnader.  

 
Genomförande 
Resultatet av planeringsprocessen bör enligt Anthony (1998) bestå av en 
specifikation av vad som skall åstadkommas genom projektet, en tidsplan, en 
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budget och också vem som är ansvarig för vad. Genomförandefasens syfte kan 
sägas vara att få fram något av en tillfredsställande kvalitet i rätt tid till som mest 
den kostnad man budgeterat för. Därför ägnar man i denna fas mycket tid och 
resurser till att kontrollera och spåra eventuella avvikelser för att på så vis 
säkerställa att projektet blir framgångsrikt. Man kan också bli tvungen till att under 
projektets gång göra trade-offs mellan tid, kostnad och funktion genom att t ex 
hålla sig inom tidsramarna genom övertidsarbete, alltså på bekostnad av 
kostnadsmålen. 
 
Rapporteringen är omfattande för att man skall kunna övervaka projektets 
fortgång. Problemrapporter ger indikationer om problem som inträffat och 
framstegsrapporter jämför projektets status mot tidsplan och budget. De 
omsorgsfullt framställda finansiella rapporterna har inte lika stor betydelse för 
styrningen av projektet som exempelvis de snabba, men mer ungefärliga, 
kostnadsavvikelserna i framstegsrapporten, utan används för att ge underlag till 
den löpande bokföringen. Den generella principen är ”management by exception”, 
om något går som det skall ägnar man det i princip ingen större uppmärksamhet. 
Komplexa projekt, eller sådana som pågår under en lång tid, klarar ofta inte de mål 
vad gäller tid, kostnad och funktion som satts upp. Man kan då tvingas 
kompromissa på någon av dessa parametrar.  
 
Utvärdering 
Det finns enligt Anthony (1998) två dimensioner vid utvärderingen av hur 
framgångsrikt ett projekt har genomförts: utvärdering av genomförandet av 
projektet och utvärdering av uppnådda resultat av projektet. 
 
Den första dimensionen som skall utvärderas, genomförandet av projektet, kan 
vidare delas upp i två delar: utvärdering av projektledarskapet och utvärdering av 
själva projektprocessen. Den första delen syftar till att ta beslut rörande exempelvis 
eventuell belöning eller omplacering av projektledaren, medan den andra tjänar till 
att upptäcka bättre sätt att genomföra framtida projekt. På grund av det tidigare 
nämnda problemet med bristande möjligheter till standardisering på grund av 
projektets engångskaraktär blir också bedömningen relativt subjektiv. En svårighet 
när man bedömer projektledarskapet är att man har en tendens att förlita sig till 
information som tidigare inte fanns tillgänglig, projektledarens agerande kan 
exempelvis ha varit rätt vid den tidigare tidpunkten men med facit i hand kan man 
säga att denne inte fattade rätt beslut. 
 
Att kostnaderna i ett projekt har överstigit de budgeterade kan tolkas på flera sätt. 
Det kan både bero på att de faktiska kostnaderna varit för höga, men även på att 
man underskattat kostnaderna i budgeten. Anthony (1998) menar därför att det är 
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viktigt att man vid utvärdering av kostnaderna tar hänsyn till det faktum att 
budgeten är en uppskattning av vad kostnaderna borde ha varit med hänsyn till den 
information som faktiskt fanns tillgänglig när budgeten gjordes. 
 
Vad utvärdering av resultatet av projektet anbelangar kan den inte göras förrän 
tillräcklig tid har förflutit för att man skall kunna dra några slutsatser om dess 
verkliga kostnader och vinster. För projekt där man inte kan mäta dess konkreta 
resultat bör denna typ av utvärdering inte ens genomföras. I många fall har man 
inte uttryckt det förväntade resultatet i objektiva och mätbara termer, vilket leder 
till att eventuella bedömningar kommer att ske på subjektiva grunder. Det leder i 
sin tur till att relativt få projekt blir utsatta för en formell utvärdering. Frågan om 
det ligger något verkligt värde i att utvärdera alla projekt besvarar Anthony (1998) 
genom att ange följande kriterier för att välja vilka projekt som bör utvärderas 
formellt: 
 

• Projektets vikt skall motsvara de kostnader en utvärdering medför. 
 

• Resultaten skall normalt sett vara kvantifierbara. 
 

• Man skall känna till möjlig påverkan av icke-förutsägbara variabler. 
 

• Resultatet av utvärderingen skall kunna mynna ut i att man kan vidta 
åtgärder och framförallt kunna genomföra framtida projekt på ett bättre sätt. 
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3.5 Kritiska framgångsfaktorer 
 
I det här avsnittet har vi för avsikt att redogöra för vad vi uppfattar som de 
områden inom projekt som kan kännetecknas som kritiska för dess genomförande, 
vilket också torde kunna betyda att de kan tänkas utgöra grundkategorier för 
lärande mellan projekt, eftersom man rimligtvis bör vilja ta med sig centrala 
områden till kommande projekt. De områden som vi benämner som kritiska 
framgångsfaktorer sammanfattas i tabell 3-1. Det som främst väckt denna tanke 
hos oss är det faktum att den empiriska datainsamlingen genomfördes innan våra 
teoretiska kapitel var helt färdigskrivna. Genom den fick vi en känsla av områden 
som kunde tänkas vara av stor vikt för lärande, något som vi sedan vill förankra 
genom en studie av projektlitteratur. Vi har emellertid i vår litteraturstudie gjort 
vårt bästa för att inte förkasta möjliga kategorier som vi inte uppmärksammat i 
våra empiriska data. Vi anser att detta förfarande bidragit till att ge oss en god bild 
av vad som är viktigt, såväl ur ett teoretiskt som praktiskt perspektiv.  
 
Litteraturen kring projekt är som vi tidigare nämnt mer eller mindre teoretisk till 
sin natur. Lärandeperspektivet gällande projekt är inte behandlat i särskilt stor 
utsträckning. Det går emellertid att skönja vissa gemensamma drag som författarna 
anser att projekt i allmänhet bör uppvisa för att de skall kunna bli framgångsrikt 
genomförda. Vi har utifrån detta valt att sammanställa vad vi kallar kritiska 
framgångsfaktorer för ett projekt. Givetvis kan man utgå från att författarna inte 
alltid resonerar kring samma typ av projekt, vilket naturligtvis får konsekvenser för 
vad som kan anses som kritiskt för projektets genomförande. Vi anser dock att vi 
genom att sammanställa flera författares åsikter i kategorier minimerar risken för 
att de kritiska framgångsfaktorer vi tar fram inte skall vara av tillräckligt generell 
natur för att kunna användas i de flesta projektsammanhang. De författare vi har 
valt i vår sammanställning kan enligt oss representera olika skolor i 
projektlitteratur; Engwall (2003) kan sägas representera en mer teoretisk 
projektlitteratur med stark empirisk prägel, Wisén och Lindblom (1999) håller en 
teoretisk diskussion på en allmän och lättbegriplig nivå medan Bruzelius och 
Hansen (1986) tillhör den skara författare som håller sig inom kategorin praktiska 
projekthandböcker. Innehållet i den matris vi sammanställt av dessa författare är 
inte på något sätt komplett eller delas av samtliga författare inom området. 
Däremot ger det faktum att de av de allra flesta författare behandlas oss en bra 
indikation om att områdena är av stor vikt vid genomförandet av projekt. 
 
Det vi avser med denna sammanställning är att identifiera kritiska områden i 
projektbaserat arbete som kan vara viktiga att ta med sig från ett projekt till ett 
annat. Det är av stor vikt att dessa kategorier ej är alltför knutna till det specifika 



Projekt 

 25

projektets kontext, eftersom det är endast då som det är möjligt att överföra 
kunskap mellan parallella eller till kommande projekt (Antoni 2000). De områden 
vi har identifierat och redogör för i denna undersökning är planering, organisation, 
projektledaren, kommunikation och informationshantering och utvärdering. 

3.5.1 Planering 

Grunden för effektiv projektstyrning är enligt Engwall (2003) planering. Om inte 
denna del tillägnas tillräckligt med tid och görs ordentligt kan osäkerheten och 
problemen längre fram under projektets gång öka markant. För att denna del skall 
genomföras på ett bra sätt bör tillräckligt med tid avsättas för en bred idéinsamling 
för att kunna underbygga problemuppfattningen på ett adekvat sätt. En tydlig 
målformulering och vision för att klargöra framtida önskat läge och att arbeta fram 
flera handlingsalternativ hur man skall nå dit är något som framhålls som viktigt 
när utveckling är inblandat i projektet. Större projekt bör delas in i delprojekt och 
delmål för att på så sätt underlätta för uppföljning och styrning. (Engwall 2003, 
Wisén och Lindblom 1999) 

3.5.2 Organisation 

Att säkerställa att arbetet utförs som det är planerat är en stor uppgift som ett 
projekt måste lösa och lösningarna på detta problem berör främst organisationen 
(Engwall 2003). Effektivt projektarbete inom det organisatoriska området kan 
uppnås bland annat genom att få en allsidig sammansättning genom att välja rätt 
personer för att ingå i projektet, gärna efter kompetens. Samverkan i gruppen är 
viktig och välmotiverade medlemmar kan underlätta samarbetet och nå målen. 
Struktureringen av arbetet är något som framhålls som en framgångsfaktor för att 
få gruppen att arbeta effektivt genom att klart och tydligt bestämma 
ansvarsfördelning, vem som är ansvarig för vad, men även uppmärksamma 
medlemmarnas, i projektet, intresse för olika uppgifter. Vidare kan en indelning i 
delprojekt inom projektet underlätta arbetet med uppföljning och styrning av 
projektet men även att en väl fungerande styrgrupp finns underlättar det arbetet. 
(Engwall 2003 , Wisén och Lindblom 1999)  

3.5.3 Projektledaren 

Vikten av att välja lämplig projektledare till varje projekt är något som bland andra 
Wisén och Lindblom (1999) belyser. De menar att för att kunna välja rätt 
projektledare bör dessa genomgå en noggrann urvalsprocess med tydliga krav på 
projektledaren, vilket kommer att minska antalet misslyckade projekt. 
Projektledaren anses ha en mycket viktig roll i projektet bland annat genom att 
denne skall leda personerna i projektet och bör därför besitta arbetsledaregenskaper 
för att kunna koordinera och samordna projektets olika delar, men samtidigt skall 
projektledaren vara en i laget och kunna samarbeta, lyssna och ge feedback till 
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projektets medlemmar. (Wisén och Lindblom 1999) Vidare menar de att 
projektledaren skall finnas med från början i projektfasen för att få en så bra 
överblick som möjligt för att kunna leda projektet. Bruzelius och Hansen (1986) 
menar till och med att ett projekt inte bör sättas igång innan en lämplig 
projektledare har påträffats. När väl projektet kommit igång anser Engwall (2003) 
att det är viktigt att ge projektledaren stora befogenheter för att kunna säkerställa 
att arbetet följs som planerat, till exempel genom att kunna ge order och direkt 
ingripa i projektarbetet. 

3.5.4 Kommunikation och informationshantering 

För att underlätta och för att undvika missförstånd under pågående projekt, men 
även för kommande projekt, poängterar bland andra Engwall (2003) vikten av att 
procedurer, rutiner och instruktioner skall vara formaliserade. Skriftliga direktiv 
skall finnas men även en dialog mellan projektledare, grupp och uppdragsgivare 
skall finnas för att underlätta och effektivisera arbetet (Wisén och Lindblom 1999). 
De menar vidare att uppföljning bör ske även på icke kvantitativa aspekter som 
skall redovisas i både skriftlig form genom rapporter och muntlig form genom 
bland annat sammanträden. Dessutom bör rapportering av hur arbetet fortskrider 
ske regelbundet. De erfarenheter som skapas under arbetets gång menar Bruzelius 
och Hansen (1986) vara viktiga att ta till vara och samla i en databank för framtida 
projekt. 

3.5.5 Utvärdering 

Utvärdering är ett område, som tidigare nämnts i projektkapitlet, som det är lite 
skrivet om. Få författare skriver något om vikten av att utvärdera och utifrån den 
lära sig något. Vi har tidigare redovisat utvärdering i ett 
ekonomistyrningsammanhang. Wisén och Lindbloms (1999) syn på utvärdering är 
att den är viktig som grund för att göra framtida prognoser och för framtida 
planering. De erfarenheter som genererats bör lagras för att kunna återvinnas i 
framtiden, då inte bara kvantitativa och tekniska erfarenheter utan även allmänna 
erfarenheter som samspelet i projektgruppen och övrigt samarbete. Det kan bland 
annat göras genom att göra analyser på hur de inblandade har bidragit till projektet. 
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Tabell 3-1: Kritiska framgångsfaktorer  



Projekt och lärande 

 28

 

4 PROJEKT OCH LÄRANDE 
 

4.1 Organizational learning 
 
Antoni (2000) argumenterar för att organisationer, när de interagerar med sin 
omgivning, ställs inför svårigheter och problem som kan lösas antingen reaktivt 
eller pro-aktivt genom ett organisationellt lärande (OL). Utan ett OL kommer man 
i företagen att begå samma misstag om och om igen, vilket naturligtvis kan stå dem 
dyrt.  
 
En enkel definition av OL är: 
 
”OL is a process of detecting and correcting error” 
    (Argyris 1977, ur Antoni 2000, s.35) 
 
Levitt och March (1998) är av åsikten att organizational learning bygger på tre 
koncept: 
  

• Beteendet i en organisation bygger på rutiner. Handling beror till större del 
av matchning av rutiner till situationer än att ta olika alternativ i beaktning. 

 
• Organisationellt agerande är historiskt betingat genom att rutiner bygger på 

tolkningar av det förflutna snarare än antaganden om framtiden. 
 

• Organisationer kan betraktas som resultatorienterade eftersom deras 
beteende beror av relationen mellan sina prestationer och vilka förväntningar 
de har på dem. Framgång eller misslyckande blir alltså avgörande för hur de 
agerar. 

 
De menar vidare att organisationer lär sig genom att ”översätta” historiska 
lärdomar till rutiner som styr beteendet inom dem. Rutiner är enligt Levitt och 
March (1998) oberoende av enskilda aktörer som utför uppgifter i enlighet med 
dem, och är därför relativt okänsliga för omsättning av individer inom 
organisationer. 
 
När det gäller att tolka erfarenheter görs det enligt samma författare ofta utifrån ett 
relativt litet antal observationer i en komplex miljö. Vad som hänt och varför det 



Projekt och lärande 

 29

hänt är inte alltid så självklart och kausaliteten mellan olika händelser är svår att se. 
Trots att det inte alltid är klart vad en organisation skall åstadkomma, vilket gör det 
omöjligt att definiera dess prestation som en framgång eller misslyckande, görs 
detta av personer i organisationerna. Systematiska fel som görs vid tolkningar är 
exempelvis att hänsyn ej tas till urvalets storlek, överskattning av händelser som 
resultatet av avsiktliga handlingar samt antaganden om att stora effekter måste ha 
uppstått beroende på stora orsaker. (Levitt och March 1998) 
 
Lärdomarna lagras sedan i exempelvis dokument, filer, standardprocedurer och 
regelverk. Här har informationsteknologin kommit att spela en stor roll eftersom 
den främjar användandet av rutiner eftersom det blivit billigare att lagra dem. 
Levitt och March (1998) menar också att organisationer som befinner sig i en 
komplex miljö med stor osäkerhet i större utsträckning förlitar sig till informellt 
delad kunskap och förståelse än organisationer i stabilare miljöer.  
 
Eftersom ett projekt kan ses som en tillfällig organisation (Packendorff 1995) kan 
organisationellt lärande ses som ett viktigt område att studera även i 
projektsammanhang. 

4.2 Projektets unicitet 
 
Packendorff (1993) menar att arbete i projekt kan leda till ändringar, innovation 
och att lära sig om organisationen. Att lära sig av sina erfarenheter från ett projekt 
och ta med sig lärdomarna till nästa projekt är viktigt, inte bara för att spara pengar 
och tid utan det gör även att man kan undvika att behöva göra allt från noll eller 
”återupptäcka hjulet” till varje nytt projekt som skall startas (Engwall 1995). 
 
Projekt ses, som tidigare nämnts, som unika i vissa aspekter och avgränsade från 
företagets normala verksamhet. Sett ur ett kunskapsperspektiv är få projekt helt 
unika aktiviteter, det finns saker att lära sig och ta med sig till nästa projekt. En 
uppdelning i unika och repetitiva projekt görs av Packendorff (1993). Att se ett 
projekt som helt unikt skulle innebära att det inte skulle finnas några rutiner för att 
organisera projekt eller att tidigare erfarenheter inte är av något värde. I ett 
repetitivt projekt finns däremot vissa rutiner för genomförandet av projekt, till 
exempel genom användandet av en handbok. Uppgiften projektet skall lösa är dock 
fortfarande unik. Om uppgiften är standardiserad, det vill säga repetitiv, handlar 
det enligt Packendorff (1993) om stordriftsproduktion och inte längre om projekt.  
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Figur 4-1: Unique and repetitive projects  
(Källa: Packendorff ur Björkegren 1999, s.30) 
 
Lärandet från ett projekt till ett annat kan dock vara problematiskt. Ett problem 
med att överföra kunskap från ett projekt till ett annat är att projekt inte har ett 
organisatoriskt minne, det vill säga det existerar bara under en begränsad tid 
varefter projektorganisationen upplöses (Packendorff 1995, Nelson & Winter 1982 
ur Björkegren 1999). 
 
Delar av det man lärt sig i projektet kan alltså gå förlorat till nästa projekt om inte 
en ordentlig utvärdering gjorts. Ett annat sätt att förhindra att det sker är att låta 
samma personer som deltagit i avlutat projekt delta i nästkommande (Packendorff 
1993). Lärdomar och erfarenheter som kan överföras från ett projekt kan vara av 
tekniskt eller organisatoriskt slag. De tekniska handlar om tekniska lösningar under 
projektets gång och kommer inte att behandlas vidare i denna uppsats. 
Organisatoriska lösningar kan däremot vara rutiner som har byggts upp och som 
skulle kunna vara användbara i ett nästkommande projekt. Exempel som kan 
nämnas är hur man organiserar möten, sköter dokumentkontroll och andra rutiner 
för administration samt hur utbildning av projektets personal kan ske. (Björkegren 
1999) 
 
Även Antoni (2000) anser att lärande mellan projekt kan förbättra genomförandet 
av andra projekt. Via kunskap som på olika sätt förankras i den funktionella 
organisationen, samt hos personer som kommer att medverka i framtida projekt, 
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kan lärande främja genomförandet av parallella projekt och framtida projekt. 
Sammanfattningsvis anser vi således att det finns grund för antagandet att man kan 
dra lärdomar från ett projekt och sedan applicera dessa på andra, eftersom 
exempelvis Packendorff (1993) är av åsikten att det finns repetitiva inslag i projekt 
trots att de per definition är unika.   

4.3 Inter-Project Learning 
 
Antoni (2000) hävdar att inter-project learning (IPL) skulle kunna vara ett 
potentiellt mycket effektivt verktyg för att minska den framtida osäkerheten genom 
att utnyttja vad man har lärt sig i tidigare eller i parallella projekt. En förutsättning 
för att detta skall kunna ske är att projekten uppvisar en viss grad av repetitivitet, 
eftersom projekt som inte uppvisar några som helst likheter kan vara svåra att dra 
några lärdomar av (Antoni 2000).  
 
”Inter-Project Learning consists of gaining knowledge from a project and 
transferring it directly or indirectly to other subsequent or concurrent projects”  

(Antoni 2000, s.53) 
 
Lärande från ett projekt till ett annat kan ske under två förutsättningar, dels mellan 
ett projekt som är avslutat och ett nystartat, dels mellan två projekt som till viss del 
är parallella. Antoni (2000) använder sig av Nobeokas (1995) modell för att 
beskriva lärandet, där indelningen mellan de olika formerna för lärande mellan 
projekt görs i concurrent transfer mode och sequential transfer mode. 
 

 
Figur 4-2: Different modes of Inter-Project Learning  
(Källa: Nobeoka 1995 ur Antoni 2000, s.54) 
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Som man kan observera i figur 4-2 kan två parallella projekt, via concurrent 
transfer mode utbyta kunskap från ett tidigare projekt innan det projekt som först 
startats avslutas. IPL skulle i denna form enligt Antoni (2000) stödjas av 
direktkommunikation samt genom annan form av kommunikation mellan de två 
olika projektteamen. 
 
I det andra fallet, sequential transfer mode, överförs den kunskap och de 
erfarenheter man kunnat tillgodogöra sig från det ursprungliga, och vid denna 
tidpunkt avslutade, projektet till det nya projektet som initieras. Det här kan ske 
genom att repetitiva inslag i projekten institutionaliseras (Lundin och Söderholm, 
1995, ur Antoni, 2000). Brown och Eisenhardt (1998, ur Antoni 2000) menar 
också att ett bra sätt att främja sekventiell IPL skulle vara att utforska det man gjort 
i förfluten tid och sedan lägga till någonting nytt. Denna nygamla blandning skall 
sedan appliceras på det nya projektet, vilket Antoni (2000) ser som ett sätt att 
beskriva en kontinuerlig förbättringsprocess. Nackdelen med den sekventiella 
modellen för lärande mellan projekt är att den per definition omöjliggör 
kommunikation mellan projekten och de fördelar som en sådan skulle kunna 
medföra.  
 
Man måste också ha i åtanke att det inte alltid är möjligt att förmedla kunskap 
mellan två parallella projekt eftersom vissa likheter dem emellan krävs för att det 
skall vara möjligt, samt att sannolikheten att två liknande projekt skall drivas 
parallellt är mindre än för att det ena startar efter det andras avslut, vilket 
naturligtvis beror på projekts begränsade livslängd (Antoni 2000).  
 
Han menar att IPL kan förmedlas via codification och personalization. Den ena 
strategin exkluderar dock inte den andra helt och hållet.  

4.3.1 Codification 

Begreppet innebär att kunskap sprids ”oberoende” av personer. En definition av 
det lyder: 
 
”knowledge which is carefully codified and stored in databases where it can be 
accessed and used easily by anyone in the organization” 

(Hansen et al ur Antoni 2000, s.59) 
 
Antoni (2000) har dock en vidare syn på begreppet codification. Han anser att det 
kan ses som lärande via medel som inte är kopplade till individen, och att det skall 
vara oberoende av tid och plats, samt ej kopplat till individens sociala ställning. 
Några exempel skulle kunna vara dokument, manualer, riktlinjer, rapporter och 
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databaser. (Antoni 2000) Det handlar alltså om att ”koda” eller teckna ned 
kunskapen och göra den tillgänglig, vilket skall främja lärandet mellan projekt.  

4.3.2 Personalization 

Om codification går ut på att göra kunskapen fri från koppling till enskilda 
personer är personalization dess motsats. 
 
”knowledge which is closely tied to the person who developed it and is shared 
mainly through direct person-to-person contacts” 

(Hansen ur Antoni 2000, s.59) 
 
I denna form av spridning av kunskap betonas individens roll. Det är individen 
som skall förmedla erfarenheter och kunskap, vilket i princip kan sägas sker genom 
icke-dokumenterad information. En förutsättning för att kunskapen skall kunna 
spridas genom individer är att man sammanför individer med kunskap och de som 
är i behov av denna kunskap, genom exempelvis personalrotation, möten, forum 
och personliga nätverk (Antoni 2000). Svårigheter med denna metod är att 
möjliggöra dessa möten mellan individer, något som ofta kräver god planering på 
grund av t ex geografiskt och socialt avstånd. Med socialt avstånd avser Antoni 
(2000) individer på olika hierarkiska nivåer i organisationen. 

4.4 Inter-Project Learning Model 
 
För att vidare förstå hur lärandet mellan sekventiella projekt kommer till stånd har 
vi valt att använda oss av Antonis (2000) modell för lärande mellan projekt. 
Lärandet kan via strategin codification enligt modellen ske via två organisationella 
strukturer, nämligen den funktionella organisationen och en processorganisation. 
Den funktionella strukturen leder enligt Taylors tankesätt till specialisering och att 
man samlar kompetens inom olika områden. Processorganisationen, som utgår från 
företags processer istället för organisation med avsikten att leverera något till en 
intern eller extern kund, existerar inte i alla företag, men där den gör det kan den 
utgöra ett verktyg för att fånga upp kunskap från projektorganisationen eftersom 
den är av en interdisciplinär natur med större anpassningsförmåga än den 
funktionella. (Antoni 2000) 
 
PDSA-cykeln (figur 4-3), som till stor del ligger till grund för Antonis (2000) 
modell för lärande mellan projekt (figur 4-4), kan sägas bygga på att man efter att 
ha planerat och genomfört något i organisationen studerar vad som hänt och sedan 
använder sig av det för att korrigera det man observerat.  Det innebär alltså att 
planning följs av doing eller den konkreta erfarenheten, vilken i sin tur studeras via 
fasen studying för att sedan leda till fasen act.  
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Figur 4-3: The PDSA-cycle  
(Källa: Bergman och Klefsjö, ur Antoni 2000, s.39) 

 
De två sista stegen, dvs. study och act, kan enligt Antoni (2000) äga rum både i och 
utanför projektet, vilket kan observeras i figur 4-4 där S för study är gråmarkerat 
och A ligger utanför projektet. Sista steget i PDSA-cykeln kan också pågå under en 
mycket lång tid vid sequential transfer mode eftersom tiden mellan två projekt där 
lärande kan ske kan vara lång. Det skiljer sig också åt beroende på om lärandet 
sker via codification eller personalization.  
 
Act, det steg i vilket man alltså vidtar korrigerande åtgärder, delar Antoni (2000) 
vidare upp i fyra, alternativt fem, steg som i större utsträckning hanterar ett mer 
generellt lärande med avseende på andra projekt än det som utvärderas. 
 

1. Abstraction and generalization. I det första steget analyseras feedback från 
det tidigare projektet för att försöka se vad som var generellt nog för att ta 
med sig till framtida projekt. Antoni (2000) menar att steget är mycket 
viktigt eftersom det är här företag måste skilja den specifika erfarenheten 
som är kopplad till det specifika projektet från exempelvis generella mönster 
man kan identifiera, som skulle kunna användas för att dra slutsatser som 
kan ligga till grund för genomförandet av framtida projekt. 

  
2. Fixation of knowledge. Man måste på något sätt säkerställa att det som man i 

föregående steg kommer fram till är av mer generell karaktär, och därmed 
användbart i framtida projekt, finns kvar i organisationen. Det är av mycket 
stor vikt mellan projekt eftersom det kan gå lång tid tills man skall använda 
denna kunskap i ett annat projekt.  

 
3. Additional new knowledge. I detta steg kombineras det man i de två 

föregående stegen kommit fram till och på något sätt ”befäst” i 
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organisationen med ytterligare ny kunskap.  Denna nya kunskap kan komma 
från tidigare projekt, men även från annat håll utanför organisationen. IPL 
får i det här skedet en explorativ karaktär. Det skulle egentligen lika gärna 
kunna ske före fixation eller under eller efter steget dissemination, som 
behandlas i nästa punkt. Fördelen med att lägga till ny kunskap vid denna 
tidpunkt är dock att det enligt Antoni (2000) är lättare att göra det när de 
lärdomar man har från ett projekt har bearbetats enligt de två tidigare stegen 
än om man enbart har diskuterat utan att formulera dem. Att senarelägga det 
till efter dissemination tycker Antoni (2000) inte är någon bra idé, eftersom 
det skulle medföra onödigt extraarbete i form av ytterligare spridning av 
information om ny kunskap skulle tillkomma efter att den ursprungliga 
informationen kommunicerats ut i organisationen. 

 
4. Dissemination of knowledge. Det som man i detta steg gör är att se till att 

sprida erfarenheterna och lärdomarna inom organisationen. Även delar av 
organisationen som inte kommer att beröras av de framtida projekt där dessa 
erfarenheter kommer att användas kan dra nytta av dessa lärdomar.  

 
5. Application of knowledge. Det slutgiltiga steget i det utökade sista steget i 

PDSA-cykeln äger rum när tidigare lärdomar kan användas i ett nytt projekt. 
Den främsta svårigheten ligger i att identifiera likheterna för ett projekt med 
tidigare erfarenheter, och på så sätt minska osäkerheten utan att begränsa de 
krav och mål man sätter för det enskilda projektet. (Antoni 2000) 

 
Som vi tidigare nämnt kan lärandet via codification äga rum i den funktionella 
organisationen och processorganisationen, medan det via personalization sker 
genom medlemmarna i och utanför projektorganisationen. Eftersom lärandet 
mellan personer sällan nedtecknas och sedan sprids utförs i regel dessa steg inte 
lika uttalat för personalization som för codification. Informationen kan exempelvis 
spridas till andra personer, men individen eller gruppen kan också själva sitta på 
den kunskap de tillägnat sig och applicera den på kommande projekt, så även om 
IPL förekommer sker det inte lika formellt som i metoden med codification.  
 
Dessa förhållanden samt en schematisk bild över den utökade PDSA-cykeln 
applicerad på lärandeformerna codification och personalization illustreras i figur 4-
4.   
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Figur 4-4: Inter-Project Learning model  
(Källa: Antoni  2000, s.65) 
 
IPL kan alltså ske på olika sätt. För strategin codification kan lärande till följd av 
att ett projekt avslutas enligt Antoni (2000) ske genom: 
  

• Assessments: Utvärderingar efter projekts avslut ger såväl feedback till 
projektteamet som till andra intressenter, samtidigt ligger de också till grund 
för första steget i ovanstående figur, abstraction and generalization. 

 
• Orchestrated terminations: Ofta brister det i avslutningsfasen av projekt hos 

företag. Det är dock här man egentligen har möjlighet att få såväl de 
enskilda individernas syn på projektet såväl som för olika delar av 
organisationen att utbyta åsikter, vilket enligt resonemanget i föregående 
punkt skulle kunna tjäna som input i IPL-processen.  

 
Vad personalization-formen för IPL anbelangar handlar det främst om att försöka 
ha låg personalomsättning i organisationen och i projektet, ha olika 
mentorprogram, skapa forum för kommunikation och exempelvis hyra in samma 
konsulter i flera projekt (Antoni 2000). 
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5 EMPIRI 
 

5.1 Inledning 
 
I kapitel fem redovisas de empiriska data vi samlat in. Eftersom lärande för många 
är ett abstrakt begrepp är det svårt att få empiriska data av hög kvalitet vad gäller 
just lärande. Vi har därför, i enlighet med vårt resonemang i kapitel två kring 
fallstudiens lämplighet i situationer där variabler man vill undersöka inte går att 
separera från kontexten, fokuserat vår insamling av empiri kring hur man i 
verkligheten arbetar med projekt. Empirin, som har samlats in i ett relativt tidigt 
skede av undersökningen, har i stor utsträckning sedan, tillsammans med den 
litteraturstudie vi genomfört, kommit att prägla kategoriseringen av relevanta 
områden inom lärande i kritiska framgångsfaktorer. Empirin har således kommit 
att spela en viktig roll för såväl utformandet av vår kategorisering av relevanta 
områden för lärande, samt de mer konkreta lärdomarna som gör vår undersöknings 
resultat möjligt att operationalisera genom den modell för utvärdering vi 
presenterar i det avslutande kapitlet. 

5.2 Företag A 

5.2.1 Projektet 

Projekten på företag A, som är en stor aktör inom telekomindustrin, är relativt 
stora, med en budget på över 100 miljoner SEK, och liknar varandra i mycket hög 
grad. Man arbetar med känd teknik med ett betydande inslag av 
mjukvaruutveckling i realtidssystem. Antalet projektmedlemmar är ofta så många 
som 300-400 och en stor del av kostnaderna för projekten är fasta. Risker projekten 
i företag A vanligtvis utsätts för är inflöden av produkter samt ”mellanprojekt” 
som kan ta resurser i anspråk. Dessa risker kan man dock i hög grad förutse 
eftersom det rör sig om samma risker från projekt till projekt.  

5.2.2 Planering 

Projektarbetet på företag A inleds med en förstudie, som är en linjedriven aktivitet 
som görs innan projektet sätts igång. Förstudien innehåller mestadels tekniska 
studier och analyser samt en diskussion om preliminära scope för projekten. Vidare 
arbetar företaget efter principen med tollgates, dvs. beslutspunkter som ett projekt 
skall passera, varav TG0 är den beslutspunkt vid vilken förstudien inleds. Man 
initierar vid denna tidpunkt djupare förstudier och sätter upp en del av projektet 
och tar här den första risken i projektet genom att tilldela det resurser. Vid TG1 har 
man i stort sett bemannat projektet och bestämmer om man skall gå vidare och 
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arbetar fram ett implementeringsförslag som innehåller uppskattad 
implementeringskostnad. Vid nästa beslutspunkt, TG2, tas det stora go-beslutet för 
projektet baserat på implementeringsförslagen och det scope som skall gälla för 
projektet slås fast, samt att en detaljerad budget för exekveringen av projektet görs. 
Ett go-beslut innebär dock för företag A att man inte behöver ha spikat scope helt 
och hållet och att man i princip kan ha kört igång projektet innan TG2 för att inte 
förlora tid. Innehållet i projektet kan alltså justeras längre fram i projektprocessen.  
 
Val av projektledare sker genom att man ur den pool av projektledare som finns på 
företagets projektkontor eller i utförandeleden väljer en projektledare som är 
kapabel att leda ett sådant projekt, men som framförallt blir tillgänglig i rätt tid. 
Man försöker också ha framförhållning vad gäller val av projektledare genom att 
se vilka som kan bli lediga kommande år för de planerade projekten under denna 
tid. Situationen för projektarbete på företag A har under senare år till viss del 
kommit att förändras.  
 
”Däremot från att ha gått från en lite trygg värld till att ha lite småprojekt som 
dyker upp och lite mer kundanpassat. Det ställer ju lite nya krav på att ha flera 
projektledare igång samtidigt då” 
 
De stora projekten, så kallade huvudreleaser, är dock så stora att de tar all 
tillgänglig personal i anspråk och man använder sig helst av de delprojektledare 
man haft i föregående stora projekt. Huvudprojektledaren deltar däremot i 
vartannat projekt för att överhuvudtaget ha möjlighet att driva projektet. Denna 
nyckelperson väljs efter hårda kriterier och måste ha bevisat vad den går för på en 
hög nivå innan den kan bli aktuell för att leda ett projekt av denna omfattning. 
Även projektmedlemmarna får liknande uppgifter som i föregående projekt, vilket 
främst beror på specialiserade arbetsuppgifter som tar lång tid att lära sig.  
 
Företag A har sett att man behöver ett visst antal ”professionella” roller i en 
projektgrupp, och säkerställer först och främst att dessa roller är bemannade. Att 
försöka para ihop olika typer av människor för att på så sätt få en optimal grupp är 
inget man arbetar med, istället utgår man från att sammansättningen efter roller 
indirekt leder till att man får in olika typer av människor i projekten eftersom 
”...systemfolk är oftast annorlunda än testfolk och projektledare, så i slutändan 
blir det nog rätt bra ändå” 

5.2.3 Genomförande 

Företag A har en styrgrupp för projektet som träffas på månadsbasis för att 
diskutera styrning av scope, tidsplaner och ekonomi. Det mesta faller egentligen 
inom ramarna för detta möte eftersom projektledaren skall rapportera och få stöd 
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om problem har uppkommit. I styrgruppen sitter avdelningschefer och sponsorer 
eftersom de sitter på resurserna. Det görs även en månadsrapport för projekten.  
 
På veckobasis hålls också olika typer av möten, exempelvis har själva 
projektledningsgruppen rena koordineringsmöten och integrationsplaneringsmöten 
där en tidsplan sätts upp och där man diskuterar hur produkter skall integreras. 
Projektledningsgruppen består av projektledare, systemledare, testledare, 
configuration manager, kvalitetsansvarig, metodansvarig, 
produktintroduktionsansvarig samt representanter för exempelvis nedärvda 
produkter. 
 
CCB, Change Control Board, har vidare möten där man diskuterar förändringar i 
projektet. Även möten av mer teknisk karaktär finns där man diskuterar 
exempelvis systemlösningar, testning etc.  
 
”Det riktigt styrande för projektet är dels det här med månadsmöten med 
styrgruppen, sen är det PCG, Project Control Group, och där tar man och för upp 
alla risker och det andra är integrationsplaneringsmötet där man styr hela planen 
som man har framför sig” 
 
Projektledare och delprojektledare träffas förutom vid de tidigare nämnda mötena i 
linjeforum. Exempelvis finns det ett forum för designprojektledarna där 
linjecheferna till dem är med och man diskuterar hur man på längre sikt skall 
arbeta på ett så bra sätt som möjligt. Till skillnad från huvudprojektledarna, som 
bara hinner delta i vartannat stort projekt, är således möjligheterna till feedback 
under ett projekts gång stora på grund av att de är med i kortare faser, men i varje 
projekt. Företag A anser dock att erfarenhetsutbyte mellan projekt inte sker i någon 
större utsträckning. Även i det här fallet använder man sig av linjeorganisationen 
som via olika forum skall hjälpa till vid uppstarten av projekt, men även i viss mån 
stå för kompetensutveckling av projektledaren. Man brukar även försöka ha någon 
form av aktivitet för överföring av erfarenheter.  
Vad gäller utvärdering av projektledare under projektets gång görs det egentligen 
inte på något annat sätt än att man granskar uppnått resultat, hur väl projektet klarat 
att svara mot de mål som satts upp. Går inte projektet enligt plan förstärker man 
snarare med resurser än byter ut den. Man går främst in med kompetens, 
exempelvis med någon mer erfaren projektledare eller linjechef som kan gå in och 
agera med lite aktiv coachning.  
 
Uppföljningsfrekvensen är något som har kommit att förändras i företag A´s 
projekt. Tidigare gjordes uppföljningen mer på månadsbasis, man följde upp 
dokumentstatus samt att man hade ett antal milstolpar i projektet där man skulle ha 
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gjort ett visst antal procent av dokumentation etc. Arbetssättet gjorde att det gick 
att slacka i början för att senare ta igen det i slutet av projektet. Numera arbetar 
man inkrementellt och måste därför leverera oftare och få saker att fungera i ett 
antal steg, vilket också rapporteras veckovis. Synligheten har alltså ökat och 
möjliggjort tidigare ingripande i händelse av att ett projekt inte går bra. Man 
arbetar alltså mycket med att stötta projektledaren.  
 
Informationshanteringen inom utvecklingsprojekten på företag A bygger till stor 
del på en webstruktur, som är identisk för alla projekt. I den finns all information 
rörande projekten. Förutom webben har man också ett dokumentlagringssystem 
där alla planer och tekniska lösningar sparas. De använder sig även i stor 
utsträckning av e-post, där företag A har olika mejllistor för olika grupper av 
personer som är involverade i projektet. I de mejl man skickar till varandra 
används länkar till webben för att se status på olika delar av projektet.  
 
Rapporteringen till styrgruppen har rationaliserats och är fokuserad enligt en 
trafikljusprincip där endast saker som inte fungerar bra tas upp. Det var tidigare 
möjligt att diskutera samtliga aspekter kring ett projekt, medan det nu, i och med 
att projekt till viss dels drivs parallellt, finns för många aktiviteter för att de alla 
skall kunna behandlas vid dessa möten. 

5.2.4 Utvärdering 

Utvärderingen av projekten sker främst genom att man tittar på vad som uppnåtts, 
om man har hållit interna leveransdatum, om kommunikationen har fungerat, samt 
framförallt slutgiltig deadline för projektet hållits. Företaget anser att det har en 
lyhörd organisation där det ganska snabbt kommer fram om saker och ting inte 
fungerar, vilket gör att det trots att man inte mäter vad som gått fel får en ganska 
bra bild, om än rent subjektiv. Slutsatser dras helt enkelt baserat på den subjektiva 
bild man har fått, exempelvis om hur pass bra en projektgrupp är, om saker och 
ting har fortlöpt utan större problem, samt hur pass bra projektledningen verkar ha 
varit.  
 
”Det syns ändå, det är så pass utsatta positioner så det syns rätt väl ändå. Jag tror 
att alla typer av tjänster som har någon typ av ansvar det ser man rätt bra i 
utvärderingarna. Man pratar mycket med personerna så jag tror det kommer fram 
rätt bra” 
 
En formell slutrapport för projekten skrivs på företag A, om än i betydligt mindre 
omfattning än tidigare. Slutrapporten utgjorde tidigare en tung belastning för 
projektledaren, som skrev den, och den drog ofta ut på tiden vilket gjorde att nästa 
projekt redan kört igång när rapporten kom. I dagsläget låter man projekten göra 
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ett formellt avslut och rapporten skrivs väldigt kortfattat med konkret fakta. 
Eftersom man startar upp nästa projekt innan föregående har avslutats har man inte 
tid att sitta med ett omfattande rapporteringsarbete, och det har således blivit ett 
mindre fokus på projektets slutrapport.  
 
Det man främst kan lära sig mellan olika projekt är hur man förankrar besluten och 
kommunicerar ut dem. Även vilka forum för diskussion och erfarenhetsutbyte som 
finns är något man kan lära sig mycket om. Det är kopplat till att företaget kör 
standardiserade projekt, där teknik och kapacitetsåtgång är i stort sett känd. 
Projekten har i stor utsträckning trimmats in och företaget har goda möjligheter att 
arbeta med att finslipa mindre detaljer såsom delivery notes, checklistor etc. för att 
kontrollera att saker och ting fungerar.  
 
”Fungerar inte en sak ser man det och ändrar det i samma projekt, man behöver 
inte skriva en rapport och säga att tänk på det här till nästa gång. Inom projekt 
har vi betydligt större chans att lära oss och skruva till arbetsmetodiken. Mellan 
projekt är det väl som vi var inne på förut, det är inte så mycket teknik egentligen 
utan mer arbetssätt, vad som funkat bra eller inte” 
 
Företaget ser en risk i att man då och då gör ett ryck för att förbättra något men att 
det sedan ”tunnas ut” och endast leder till små förbättringar som t ex finjustering 
av processer som samtidigt gör att större förändringsbehov förbises eftersom de 
små förändringsbehoven är ”behagligare” att arbeta med. På företag A ser man sig 
dock som en lärande organisation som under utveckling hela tiden lär sig och man 
behöver inte föra en utvärdering och vänta till nästa projekt eftersom man hela 
tiden har projekt i olika faser mellan vilka man överför erfarenheter. Det är inte 
som förr då man körde ett projekt åt gången med en totalledtid på över fyra år, nu 
är man nere på kortare projekt som samtidigt är mer inkrementella till sin natur.  
 
”Vi pratar om att vi ska undvika den här sågtanden, om man tänker sig att man 
jobbar i ett projekt då är man på toppen i en sågtand, sen kommer nästa projekt då 
ramlar man ner igen och ska upp igen på nästa istället för att hålla sig där uppe 
hela tiden” 

5.2.5 Lärande 

En metod man använder sig av på företaget för att undvika de så kallade 
sågtänderna är att samma projektledare numera återkommer i projekten, vilket gör 
att kommunikationen mellan dem ökar. Man arbetar också efter en standardiserad 
modell som indikerar hur organisationen bör sättas upp, när man skall fatta vissa 
typer av linjemässiga beslut etc. Tidigare var det så att varje projektledare satte 
ihop sin egen organisation vilket gjorde att man ”halkade” ner mellan olika projekt. 
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Det fanns tidigare också ett visst inslag av ”hjältestatus” hos projektledarna, att de 
kom in och ville sätta sin ”touch” på varje projekt, något som inte sker nu vilket 
också gör att det är mer och bättre organisation av projekten.  
 
Den standardiserade projektmodellen anpassas också efter hand i och med att man 
vid uppstarten av varje projekt på projektkontoret håller ett seminarium där 
material från tidigare projekt gås igenom, samt att även projektledarna från dessa 
närvarar vid seminarierna. Projektmodellen diskuteras också vid dessa tillfällen för 
att man skall kunna ta med sig det material man arbetar fram. Varje delområde kör 
också en egen uppstart vid projektstarter där de går igenom vad som har fungerat 
tillfredsställande etc.  
 
Företag A tittar i dagsläget inte på hur andra företag hanterar sina projekt, vilket 
däremot gjordes vid ett större förändringsarbete 1997. Dock anlitas konsultbolag 
av olika anledningar, vilket ger en viss benchmarking mot andra eftersom man får 
se genomsnittstal etc. samt får rekommendationer på vad som kan förbättras. I 
övrigt tittar man mest på hur man internt arbetar med utvecklingsprojekt inom 
olika delar av företag A. Även andra delar av företaget som inte har en lika mogen 
organisation kring sina projekt vill gärna lära sig om fallföretagets projektarbete. 
 
Man använder sig även av projekten just för att lära sig, via projekt till 
linjeorganisationen för att sedan föra över denna kunskap till framtida projekt. 
Istället för att arbeta fram exempelvis ett nytt arbetssätt i linjeorganisationen och 
sedan applicera det på projektet så utnyttjar man projektet för att arbeta fram det 
enligt en löst formulerad kravspecifikation. Det är sedan i projektet man arbetar 
fram en mer formell arbetsmetodik som man kan ta med sig till andra projekt i 
framtiden via linjeorganisationen.  

5.3 Företag B 

5.3.1 Projektet 

I företag B arbetar man med utveckling av huvudsakligen elektronik till bland 
annat mobiltelefoner och till industrin. Utvecklingen är indelad i 
utvecklingsprojekt av olika storlek, uppdelade på små, medelstora och stora 
projekt. Små projekt kan innehålla mellan 10-15 personer med en budget på 
mindre än 1,5 miljoner euro. Mellanstora och stora projekt har en budget på 1,5-5 
miljoner respektive mer än 5 miljoner euro. De stora projekten brukar sysselsätta 
relativt många personer, från 30 personer och uppåt. Företag B, som utgör en del 
av en internationell koncern, arbetar inom en bransch där det tar lång tid med 
tillverkning och utveckling, projekten brukar ta ungefär ett och ett halvt till två år 
att genomföra, ibland ännu längre. 
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Projekten i företag B, som uppvisar en hög grad av repetitivitet, följer en 
standardiserad process, centralt utarbetad av företagets metodikgrupper, där det 
noga gås igenom exakt hur man skall gå till väga i projekten. Denna handbok för 
genomförandet av projekt är webbaserad och innehåller bestämmelser från högsta 
ledningen, i form av flödesbeskrivningar och arbetsinstruktioner som skall följas i 
varje projekt. Undantaget är små projekt där det ibland inte är nödvändigt att gå 
igenom alla steg och där möjlighet att skräddarsy processen efter behov finns.  
 
Den osäkerhet som Företag B´s projekt utsätts för beror på risker som dels görs i 
början av projektet, dels kontinuerligt under projektets gång. De stora riskerna 
läggs i regel in redan i projektplanen. Exempel på risker projekten utsätts för är 
resursbrist och att en dålig tillverkningsteknologi skall göra att man inte uppfyller 
kraven. Företag B ser även en risk för att affärsplanen kan vara för dålig, vilket kan 
få konsekvenser längre fram i projektet i form av exempelvis ändringar i projektet. 

5.3.2 Planering 

Normalt sett följer projekt alltså en strukturerad process där dispositionen i ett 
typexempel av ett medelstort projekt består av 11 olika beslutspunkter, som det 
skall ta sig igenom för att det skall betraktas som avslutat och klart.  
 
I den första fasen bestämmer företaget sig för att det skall startas ett nytt projekt. 
De krav som finns på systemet bryts ned, det kan vara kundkrav och krav från 
marknadsavdelningen. Marknadsavdelningen gör också här i det första steget en 
utvärdering på lönsamheten, hur marknadsandelsstrukturen ser ut och hur stor 
marknadsandel man kan tänkas få. Man tittar också på vilka kunderna är, vilka 
prisnivåer som finns och hur volymerna kan tänkas förändras i framtiden. 
Utvecklingssidan ger en kostnadsuppskattning, hur mycket det kommer att kosta, 
hur mycket material som kommer att gå åt och vilken teknisk utrustning som 
kommer att behövas. En uppskattning av den tid det kommer att ta att genomföra 
projektet görs också. Planeringen i detta steg uppskattar också cost-of-sales, som 
behandlar hur mycket underhåll det behövs och marknadsföringskostnader.  
 
I den första fasen väljer man mellan en rad olika idéer som har kommit in. Så 
kallade roadmaps, som är förändringsbara beroende av vad som händer på 
marknaden, utarbetas för att fastställa vilka produkter som skall utvecklas i år och 
fem år framåt i tiden.  
 
De idéer som inte filtrerats bort kommer till steg två, där man säkrar resurser till 
projektet, en projektplan definieras och en projektmanual tas fram. Caset som 
arbetats fram dokumenteras och ett beslut skall tas att man skall fortsätta med 
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projektet. Det är först nu i steg två som projektledaren väljs och blir delaktig i 
projektet.  
 
I det tredje steget startar utvecklingsarbetet. Ledningen tar ett beslut om hur 
mycket pengar man är villig att satsa på projektet. Pengarna tilldelas 
projektledningen och från och med nu får de ansvaret att använda pengarna hur de 
vill, men det får inte kosta mer än vad som är budgeterat och projektet får inte ta 
längre tid än vad som är planerat.  
 
Projektledaren, som inte finns med i de allra första diskussionerna om projektet, 
kommer in i bilden vid planeringsfasen och väljs i huvudsak efter kompetens. Det 
finns ett antal projektledare inom företaget som har fått gå igenom en utvärdering 
för att se för vilken storlek på projekt som de passar. Dessa utvärderingar görs 
kontinuerligt för att identifiera potentiella projektledare i organisationen. De 
potentiella projektledarna skall ha visat att de är duktiga på att hantera människor 
och vara strukturerade. De skall även kunna hantera många uppgifter, göra 
uppföljningar och kunna ge relevant feedback. Projektmedlemmarna väljs ut efter 
vilken inriktning de har på sin kompetens.  
 
I nästa steg, steg fyra, fryses själva konceptet. Fram till denna tidpunkt spelar 
erfarna konceptingenjörer en stor roll.  

5.3.3 Genomförande 

Efter steg tre tar utvecklarna över och de arbetar parallellt med 
konceptingenjörerna. De får instruktioner om vad som skall utvecklas och kör 
sedan igång med utvecklingsarbetet. I nästföljande steg, steg sex, skickas det man 
kommit fram till för tillverkning. Produkten tillverkas och skickas sedan tillbaks 
till utvecklarna som undersöker och testar om det man tagit fram fungerar. Om det 
gör det kan en kundprototyp tas fram och i steg sju tas det ett beslut om det kan 
visas för kunderna eller ej. Tester görs för att ta reda på om det håller för den 
uppskattade livslängden och om det hela är producerbart. Man börjar producera 
små serier i steg åtta och tar ytterliggare ett beslut om att det verkar fungera 
tillfredställande eller ej. I steg nio tas ett beslut om att producera serien i större 
volymer och i steg tio börjar högvolymsproduktionen som sedan fortsätter till steg 
11, då beslut tas att produkten har gjort sitt och inte skall produceras mer. Oftast 
kommer det inte igenom ett dåligt projekt eftersom det har passerat de olika 
beslutspunkterna eller stegen. Är det dåligt vid ett steg går man tillbaka och gör om 
det, eller så läggs projektet ner. 
 
För varje enskilt projekt har man projektmöte en gång i veckan då man rapporterar 
projektets status, går igenom de problem som kan finnas samt delar upp arbetet för 
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kommande vecka. Flera möten kan hållas under veckans gång, möten där endast en 
del av projektets medlemmar är närvarande vid beroende på vilket område 
problemet är relaterat till. Projektmedlemmar finns även på en annan ort i Sverige. 
Med dessa hålls telefonkonferenser en gång i veckan eller vid behov. En större 
utvärdering av projektet görs var sjunde vecka, där man granskar om projektet 
följer utvecklingsprocessen (är checklistor ifyllda, obligatoriska granskningar 
genomförda etc.), tidplan och ekonomiskt utfall följs upp, risker samt föreslagna 
lösningar till dessa presenteras samt krav på nödvändiga beslut läggs fram.  
 
Flera projekt är igång samtidigt och drivs parallellt. Vid vissa tillfällen samlas alla 
projektledarna från projekt inom ett visst område och vid dessa tillfällen får de 
rapportera av sina projekt och berätta om de problem som finns i respektive projekt 
vid den tidpukten. Det är ofta tekniska problem, resursproblem eller 
kostnadsrelaterade problem. De som bestämmer över resurser och pengar finns 
också med vid dessa möten. Projektledarna inom ett visst område samlas också 
varannan vecka vid ett gruppmöte där de presenterar sina projekt, tar upp 
gemensamma frågeställningar och delar med sig av sina erfarenheter.  
 
Uppföljning i övrigt av projektet under projektets gång sker främst genom att man 
kontrollerar att tidsplanen följs, att budgeten hålls och teknisk status för projektet. 
Rapporter på området skrivs varannan vecka. Informationen från möten etc. samlas 
på gemensamma diskar, dessutom finns hemsidor för varje projekt. De viktiga 
styrande dokumenten samlas i ett dokumentationssystem. Det finns även ett system 
för ren produktionsdata, där all viktig information från produktionen matas in. Där 
ingår bland annat vilka komponenter som ingår i de olika produkterna, s.k. BOM 
(Bill Of Material). 
 
Utöver uppföljning av tid, kostnader och teknisk status följer man även 
utvecklingen av marknadsläget. Det sker kontinuerligt vid varje steg. 
Uppföljningar görs även mot den plan som slagits fast i steg tre och jämförs mot 
faktiskt utfall. På så sätt märker man om det inte ser tillfredställande ut och gör då 
fler uppföljningar.  
 
Någon formell uppföljning av projektledare eller projektmedlemmar görs inte 
under projektets gång. Om man märker att det är någon i projektet som inte klarar 
av sin uppgift brukar dock signaler sändas till linjechefen. Om projektledaren 
märker att det är någon som inte klarar av sina arbetsuppgifter på ett 
tillfredsställande sätt säger denne till personen i fråga att den måste skynda på eller 
kanske be om hjälp. Om inte det är tillräckligt går man till linjechefen som byter ut 
personen och går ut med en varning om att projektet kan komma att bli försenat. 
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Företagets controllers kontrollerar hela tiden att projektet håller sig till plan, till 
exempel kan de varna för att man i projektet börjar närma sig budgettaket.  

5.3.4 Utvärdering 

För att utvärdera projekt efter dess avslut har man ett team bestående av 
controllers, marknadsföringsansvarig, produktchef, inköpare, och 
tillverkningsansvarig. Även programchefen som har varit ansvarig för 
utvecklingsarbetet och projektkontoret finns med. Det är samma team som är 
ansvarigt för uppföljning under projektets gång. 
 
Projektledarna finns också med för att stå till svars och förklara varför projektet 
gått som det gjort. Efter steg nio måste en checklista fyllas i, som tar upp vad det är 
man har lärt sig. Även denna läggs ut i mappstrukturen samt på företagets intranät 
där den allmänt kan beskådas av de anställda i företaget. Företaget vill kunna 
sprida informationen och lärdomarna till andra projekt. Det är dock främst 
programcheferna, utvecklingscheferna, marknadsföringschefen och projektledarna 
som tar del utav den. Företaget jobbar hårt på att kunna ta med sig någonting från 
ett projekt till ett annat. Det är främst tekniska saker, att en sak som tillverkats skall 
kunna återanvändas en annan gång för att kunna spara tid och därigenom kunna bli 
mer effektiva. De tekniska lösningarna läggs i ett bibliotek varifrån de kan tas för 
användning när så behövs. I checklistan, som görs efter steg 9, tas föremål upp som 
man ser kan förbättras gällande själva processen. De iakttagelser som gjorts går 
vidare till en förändringsenhet på företaget som tar ställning till om någonting skall 
ändras i processupplägget. Sedan är det upp till högsta ledningen att ta beslutet och 
förmedla ut det i organisationen igen, åtminstone till varje projektledare.  
 
Utvärderingsprocessen är standardiserad och mycket detaljerad. Företaget 
använder sig av ett fyrstegsprogram som benämns ”lessons learned”. I inledningen 
till dokument som beskriver denna process slås också fast vikten av att lära sig 
mellan projekt 
 
“During the course of a project, hours, days sometimes even weeks are required to 
eliminate errors and problems that were previously solved in the same or in a 
similar way. Time is also often needed to create sub-processes and tools again that 
may have already existed. Furthermore, the “lessons learned” (i.e. good und bad 
practices) by staff and/or managers in previous projects are often not made known. 
This means that learning cycles are repeated again and again with every project” 
 
En förenklad beskrivning av hur denna process kan se ut i företag B följer nedan. 
 

1. I det första steget gör personer involverade i projektet en brainstorming.  
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2. I nästa steg sammanställs och struktureras den input som åstadkommits 

genom brainstormingen. Ett standardiserat dokument används som listar 
område, problem/synpunkt, samt bygger på att man graderar prioritet genom 
att sätta 1-5 poäng och sedan ger ett förslag på lösning. 

 
3. I det tredje steget har man en vad man kallar en ”lessons learned workshop”. 

Här samlas personer involverade i projektet på en lite högre nivå, såsom 
exempelvis programchefen. De viktigaste erfarenheterna och lärdomarna 
som kan dras av det som tidigare framkommit identifieras och rangordnas. 
Man utser även vilka som är ansvariga för vilka problemområden och vilka 
åtgärder som skall vidtas. 

 
4. I det fjärde och avslutande steget följer man upp vad som gjorts av det som 

beslutades i föregående steg. 

5.3.5 Lärande 

Det man kommer fram till i utvärderingen av ett projekt skickas av projektledaren 
till den centrala sektion i företaget som är ansvarig för projektprocessen, som är 
belägen utomlands. Det används sedan i ett tidigt skede av andra projekt, vilket är 
obligatoriskt och kan sägas utgöra en delprocess av konceptet ”lessons learned”. 
Sammanfattningar av tidigare ”lessons learned” sparas också i databaser. 
Dessutom arbetar företaget centralt i koncernen kontinuerligt med 
projektprocessen och en del av de lärdomar man drar i olika projekt påverkar också 
dess utveckling. 
  
Att lära sig mellan projekt gällande mer mjuka faktorer är inget som företag B 
ägnar någon större uppmärksamhet. Företaget anser dock att det är viktigt att 
projektledaren skall kunna leda och motivera människor. Delaktighet nämns också 
som något viktigt, att alla i gruppen är med och sätter mål och får vara med och 
fatta viktiga beslut samt att alla är med när projektplanen skall utarbetas och att de 
får relevant feedback och att de som ger feedback är medvetna om hur de ger 
feedback. Företag B anser att man av erfarenhet lärt sig att processen kan snabbas 
upp om samma medlemmar får fortsätta att arbeta ihop även i nästa projekt. 

5.4 Företag C 

5.4.1 Projektet 

Företag C är marknadsledande på den europeiska marknaden, efter att sedan dess 
grundande på 90-talet ett antal gånger ha bytt affärsidé på grund av den turbulenta 
tekniska utveckling som skett sedan dess. Företaget är i allra högsta grad 
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projektbaserat i sin verksamhet och det projekt vi främst tittat på i företaget, ett av 
de större de drivit sista tiden, hade som mål att utveckla och ta fram såväl ny 
hårdvara som mjukvara för utrustning relaterad till Internetbaserad multimedia. 
Antalet projektmedlemmar var tiotalet, vilket är några fler än vanligtvis i dessa 
företags utvecklingsprojekt. Även externa parter involverades, vilket också fick 
konsekvenser längre fram under projektets gång.  
 
I regel uppvisar projekten hos företag C ett relativt stort inslag av repetitivitet. När 
hårdvara är involverad ökar dock uniciteten hos projekten eftersom det inte är lika 
vanligt. Det ankommer även på projektledaren att ha ett visst ansvar gentemot 
kund eftersom de ofta vill ha någon att prata med som är tekniskt insatt. 

5.4.2 Planering 

Produktledningen, som har en helhetsbild över företagets verksamhet, initierar 
projekten och ger projektledaren i uppgift att göra en förstudie och ta fram ett 
underlag. Underlaget presenteras och ett beslut att köra igång projektet, ett så kallat 
T1-beslut, tas. Vid denna tidpunkt skall man ha tagit fram en budget och 
tidsuppskattningar etc.  
 
När man har fått en helhetsbild samlar man projektteamet för att göra en riskanalys 
där man försöker identifiera möjliga risker och sannolikhet för att de skall inträffa 
och försöker i den mån det går förbereda sig på vad man kan göra åt dem om de 
inträffar. Risker i det stora utvecklingsprojektet var främst att man gjorde stora 
tekniska förändringar, vilket också skulle visa sig svårare att få att fungera än vad 
man hade trott. Man var också tvungen att leta upp en ny leverantör som kunde ta 
ett helhetsansvar för produktionen av företag C´s produkter. Det nya samarbetet 
var en klar riskfaktor och man visste inte hur det samarbetet skulle fungera, dels 
beroende på avstånd, dels på möjliga kommunikationssvårigheter. Vidare fick inte 
en av de externa parterna, en leverantör, fram ett chip i tid, vilket också ledde till 
en kraftig försening av projektet. Risken var i och för sig identifierad, men man 
upplevde inte att man kunde göra någonting åt det. En tredje risk kan vara att 
kunder inte förstår och går med på ändringar man i projektet blir tvingad till att 
göra. 
 
Det handlade alltså främst om flera mindre risker som de kunde förutse, men inte 
att de skulle samverka och därigenom försena projekt. Det var också svårare än 
vad de trodde att på slutet av projektet få ”finliret” att fungera, integrationsarbetet 
tog alltså mycket längre tid än vad man trott. Dessutom blev arbetet försenat 
eftersom det slutgiltiga chipet blev så pass försenat, vilket gjorde att man enbart 
kunnat arbeta med en prototyp fram tills att det blev levererat och att man därför 
inte visste vilka de verkliga felen egentligen var. Företaget anser att planeringen 
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var relativt bra gjord, men att det dök upp risker som man inte hade räknat med och 
orsakade problemen. 
 
Normalt sett är arbetsgången vidare att man börjar implementeringen av projektet 
enligt den plan som tagits fram i samband med TG1. Nästa tollgate, dvs. 
beslutspunkt, är TG2, där man skall följa upp att allt går som det skall samt 
identifiera vilka ändringar man behöver genomföra jämfört med den ursprungliga 
planen. TG2, är helt enkelt beslut om resultatet är accepterat och levererbart, 
oavsett om det går till kund eller till linjeorganisationen. Man kan ta beslutet med 
eller utan avvikelser från kraven, eller så beslutar man att det inte är gott nog och 
projektet får fortsätta åtgärderna till ett nytt TG2 längre fram. Tollgate 3 är 
avslutningsfasen för projektet, där det ingår att man skall avsluta projektet och 
skriva slutrapport. Efter TG3 sker inget mer arbete på projektet.  
 
Projektmedlemmarna väljs ut enligt kriterier som kompetens och tillgänglighet, där 
kompetens är det viktigaste. Man försöker till viss del även använda sig av 
”second best” lösningar för att inte bara ta de som redan kan en sak utan även få 
till stånd en breddning av kunskaper. 
 
Nerdragningarna av personal har gjort att projektledaren kan få sitta i två projekt 
samtidigt, och startar de samtidigt blir det problematiskt eftersom det är just i 
starten och avslutandefasen av projekt som arbetsbelastningen är som störst. 
 
”…det är tyvärr ganska ofta som, framförallt på sista tiden, då vi har fått mycket 
att göra eftersom vi är få, trots att alla vet om att det är som att bita sig själv i 
svansen kraftigt att hoppa över delar där, så är det ändå så att det kommer i andra 
hand” 
 
Företaget har också sett konsekvenserna av den till viss del försämrade planeringen 
eftersom träffsäkerheten på estimat av projekt har minskat jämfört med ett år sedan 
när de var fler personer, och i och med det hade mer tid åt planeringen. Man 
arbetar dock med planeringen som så att man börjar med att klargöra kravbilden 
och sedan få en bild av hur många personer som kan tänkas behövas, samt vilka 
personer som kan vara aktuella. Sedan görs en uppdelning i större arbetspaket som 
sedan bryts ned av projektledare, vilket är viktigt för att inte få för stora och 
ohanterliga arbetspaket där man inte har riktigt kontroll över om allt blir gjort 
enligt planen. Projektledaren använder sig sedan av MS-project för att pussla ihop 
projektet och få en kalendermässig plan. Vad gäller budgetplanen baseras den ofta 
endast på arbetstid, men i större projekt måste också kostnader för exempelvis 
utveckling av hårdvara, prototyper och mekanik vägas in.  
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5.4.3 Genomförande 

Det saknas ett projektkontor på företag C eftersom man i samband med att IT-
bubblan sprack var tvungen att minska sin personalstyrka, vilket också omfattade 
flera projektledare. Numera finns två projektledare, en mer fokuserad på 
marknadssidan medan den vi intervjuade ägnade sig främst åt utveckling. För varje 
projekt sätts en styrgrupp ihop utifrån projektets förutsättningar. I princip är någon 
av produktägarna beställare och kan sägas stå för kostnaderna och beslutet om att 
ett projekt skall genomföras. Även utvecklingschefen påverkar 
utvecklingsprojektens utformning i egenskap av resursägare för personerna som 
ingår i projekten.  
 
Normalt sett brukar projektledaren hålla ett möte i veckan med projektteamet för 
att få en bild av läget jämfört med planen. Han ber då de enskilda medlemmarna att 
göra en ungefärlig procentuell uppskattning av hur mycket de har kvar på sina 
respektive uppgifter, vilken läggs in i dataprogram och jämförs mot plan. 
Projektledaren skriver också en lägesrapport om vad som är problematiskt och vad 
som är klart i dagsläget, samt vad som skulle kunna bli färdigt inom en vecka. 
Också en sammanfattning av avvikelser mot plan görs och rapporten skickas sedan 
till styrgruppen en gång i veckan under ideala förhållanden, vilket inte alltid sker 
på grund av tidsbrist för projektledaren.  
 
Ett styrgruppsmöte äger rum en gång i månaden, förutsatt att projektledaren inte 
kallar till extra möten på grund av ett en ändring av någon anledning behövs, vilket 
kräver ett styrgruppsbeslut.  Är det inte alltför stora ändringar det handlar om 
räcker det med ett informellt e-postmeddelande. Projektledaren skriver för egen 
räkning en beslutslogg där han dokumenterar närvarande på mötet, vad som 
beslutas och skickar den sedan till alla berörda för att ge dem chansen att ge sin 
version av hur de uppfattat beslutet i händelse av att den inte överensstämmer med 
projektledarens. Han anser att den visat sig mycket användbar för att påminna 
övriga inblandade om tagna beslut när man i slutändan diskuterar projektet. Någon 
formell utvärdering av projektledare under projektets gång saknas.  
 
Det finns en projekthemsida för samtliga projekt inom företag C på dess intranät. 
Dessa hemsidor innehåller länkar till dokument såsom projektrapporter, planer etc. 
Informationen är dock dåligt underhållen i dagsläget. Dokumenten som finns 
tillgängliga via intranätet används däremot inte i någon större utsträckning av 
projektmedlemmarna. Företaget misstänker att de främst använder intranätet till att 
leta information om exempelvis rapportkoder, och inte för att söka information om 
tidigare projekt.  
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”Om inte de här sidorna hålls uppdaterade slutar folk väldigt snabbt att titta på 
dem. /…/ Så det är väl si och så, det kunde vara bättre men vi är så pass små så 
det löser inte något jättestort problem egentligen för oss, vi har ganska lätt att få 
informationen i alla fall”  

5.4.4 Utvärdering 

Efter projektets avslut är det således dags för utvärderingen, som det i företag C 
från projektledarens sida görs en ansats för att genomföra. 
 
”Det är väl den [utvärderingen] som oftast tummas ännu mer på än planeringen, 
oftast för att man kastas in i nya saker. Men om man säger som den ska se ut är det 
ett sätt att samla, i alla fall i de här större projekten har jag alltid försökt göra det, 
göra en sammanfattning och börja på en slutrapport där man då skriver ner en 
liten historik över vad som händer ur mitt minne och tar veckorapporterna och 
beslutsloggarna och skriver ner vilka stora förändringar som var under projektets 
gång så man berättar hur den var. Det kanske är den som är intressantast att läsa 
sen” 
 
Även en uppföljning på arbetet görs där estimat jämförs med verkligt utfall 
gällande exempelvis budget. Projektledaren sätter sig sedan med 
projektmedlemmarna och diskuterar denna uppföljning, något som man anser 
effektivare än att ta den diskussionen först så att man får en agenda att behandla. 
Det analyseras vad som gick bra eller dåligt och projektledaren antecknar de 
kommentarer som görs under diskussionen. När slutrapporten väl gjorts färdig 
används den i stort sett enbart av projektledaren nästa gång ett liknande projekt 
skall startas. Trots det har man på företag C nytta av slutrapporten fast man inte har 
någon formell rutin för den genom t ex att föra statistik. Exempelvis har man lärt 
sig att det alltid finns en stabiliserings- och integrationstestperiod när produkterna 
levererats som i många fall är betydligt längre än vad man räknat med och som inte 
alltid finns med i planeringen. 
 
Även i de fall projekten fortlöpt enligt ursprunglig plan, något som sällan sker, 
försöker man se vad som gått så bra just de gångerna. Ett relativt omfattande 
projekt där man ändrade hela sin produktarkitektur med avseende på mjukvaran 
gick väldigt bra och man höll sig inom exempelvis tidsramarna. Även utvecklarna 
själva ansåg att det var viktigt eftersom det minskade extraarbetet i slutändan, 
eftersom man testat vartefter man utvecklat och därigenom byggt in en hög kvalitet 
redan under projektets gång. Den här lärdomen fick man fram genom 
slutrapporteringen av det projektet. 
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Projektledaren skriver alltså färdigt slutrapporten och presenterar den för 
styrgruppen. Även på denna nivå diskuteras med ledningen vad som varit bra och 
dåligt i projektet som avrapporteras. Man diskuterar även hur ändringar sköttes när 
man under projektets gång ändrat i dess mål, vilket kanske inte direkt kan leda till 
förändringar i planeringsprocessen men däremot leda till reflektion om den modell 
för att ta fram estimat som man använder. Dokumenten sammanställs sedan i den 
slutgiltiga rapporten. 
 
Vad gäller samarbete mellan projektmedlemmarna är det inte något man i någon 
större utsträckning diskuterar eftersom det finns risk för att det kan uppfattas som 
svårt och som ”påhopp” av projektmedlemmarna. Någon större utvärdering av 
projektledaren görs inte heller. Visserligen finns det med som en ”flik” i 
slutrapporten som man går igenom med styrgruppen, men man fokuserar mer på 
tid, pengar och resultatet.  

5.4.5 Lärande 

Förutom aspekter på tid, kostnad och funktion fyller företaget hela tiden på 
kunskapsbanken. När de var fler projektledare på företag C läste de varandras 
slutrapporter och gjorde gemensamma granskningar av dem för att försöka dra 
lärdomar av de olika svårigheter man stött på och de framgångar man faktiskt haft. 
När det var fler som var involverade i projektprocessen arbetade man alltså i större 
utsträckning med att utveckla den.  
 
”När man är ensam så är det bara, ok, jag har min process då, den utvecklas 
successivt av egna erfarenheter men det kontrollerade förbättringsarbetet blir 
kanske lite lidande när man bara är en person” 
 
Just planeringsfasen försummas i viss utsträckning, till stor del beroende på 
bristande resurser. Tidigare uppvisade företaget god precision vad gäller estimat 
och extremt hög precision för leveranstidpunkter, men dessa har markant 
försämrats, vilket beror på en slarvig planeringsfas som i sin tur leder till att man 
förbiser saker och får ”släcka bränder i slutet istället”.  
 
Kunskapen är starkt kopplad till projektledarens person eftersom kunskapen 
egentligen bara finns hos honom och i de rapporter man skrivit. Han har även varit 
med och utvecklat företag C´s projektmodell. Vad beträffar projektmodellen har 
man till viss del valt att basera på Ericssons modell PROPS, man har dock anpassat 
den till sin egen verksamhet eftersom företagets projekt knappast kan jämföras 
med Ericssons projekt vad gäller storlek.  
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5.5 Sammanfattning 
 
I tabell 5-1 görs en sammanfattning av det empiriska material vi samlat in i vår 
fallstudie. Kategoriseringen har gjorts enligt de kritiska framgångsfaktorer som vi i 
referensramen har identifierat och redogjort för. Kategoriseringen av det empiriska 
materialet i enlighet med de kritiska framgångsfaktorerna har gjorts för att 
underlätta kommande kapitels diskussion om hur fallföretagen inom respektive 
område arbetar och vilken påverkan det har på lärandet mellan projekt inom 
respektive område. 
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Tabell 5-1: Sammanfattning av empiriskt material  
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6 ANALYS 
6.1 Projekten och osäkerhet 

 
Vi inleder kapitlet med en kategorisering av den typ av osäkerhet som de 
respektive projekten är utsatta för. Efter det följer en diskussion om relevansen för 
osäkerheten i en lärandekontext.  
 

• Företag A´s mjukvaruprojekt anser vi främst karakteriseras av en osäkerhet 
motsvarande vad de Meyer et al (2002) kallar variation. De risker projekten 
i företag A vanligtvis utsätts för är som vi nämnde i empirin främst inflöden 
av produkter samt ”mellanprojekt” som kan ta resurser i anspråk. Dessa 
risker är dock möjliga att förutse eftersom det rör sig om samma risker från 
projekt till projekt, på grund av projektens höga grad av repetitivitet. Detta 
stämmer enligt oss in på osäkerheten variation eftersom de Meyer et al 
(2002) menar att den innebär att projektets styrparametrar till viss del 
varierar, men att de gör det på ett förutsägbart sätt vilket leder till att 
projektplanen är detaljerad och projektledaren mest ägnar sig åt att följa upp 
avvikelser som kan uppstå.  

 
• Hårdvaruprojekten på företag B stämmer enligt oss bäst in på vad de Meyer 

et al (2002) kallar förutsedd osäkerhet, vilket som namnet indikerar innebär 
att osäkerheten kan identifieras på förhand. Skillnaden mot variation är dock 
att den har större inverkan och kräver alternativ planering. På företag B 
arbetar man också mycket med att kartlägga risker, såsom resursbrister och 
osäker tillverkningsteknologi, i ett tidigt skede, samt att planera för dem. 
Skillnaden mellan företag A och företag B vad gäller osäkerhet i projekten 
är främst att man i företag A i stort sett uteslutande arbetar med känd teknik 
samt att vi bedömer deras projekt som mycket repetitiva, förmodligen 
aningen mer än projekten på företag B. 

 
• Företag C´s projekt uppvisar en kombination av hårdvaru- och 

mjukvaruutveckling. Det lite större projekt vi studerade var utsatt för 
osäkerhet i form av stora tekniska förändringar, eftersom den nya mjukvaran 
krävde ny hårdvaruarkitektur. Man involverade också externa parter i Asien 
med helhetsansvar för tillverkning, med de risker vad beträffar 
kommunikation och geografiskt avstånd som detta medför. Sammantaget 
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bedömer vi osäkerheten i projektet som oförutsedd osäkerhet. Planeringen 
var i sig bra gjord men yttre faktorer som inte var kända i början kom till, 
något som är karakteristiskt för oförutsedd osäkerhet.  

 
Levitt och March (1998) anser att organisationer som befinner sig i en komplex 
miljö med stor osäkerhet i större utsträckning förlitar sig till informellt delad 
kunskap och förståelse än organisationer i stabilare miljöer, vilket också var fallet i 
fallföretag C.  
 
Vi anser dock att det vad beträffar osäkerhetens roll i en lärandekontext är svårt att 
se några tydliga samband mellan grad av osäkerhet och möjligheter till lärande. 
Det resonemang som De Meyer et al (2002) presenterar, där de argumenterar för 
en större vikt av lärande för projekt utsatta för stor osäkerhet avser snarare lärande 
inom projekten, att man på grund av osäkerheten inte kan planera i särskilt stor 
utsträckning utan får pröva sig fram och lära sig av det under projektets gång.  
 
Då fallföretagens projekt förutom osäkerhet även skiljer sig vad beträffar storlek, 
är det dock svårt att se vilka skillnader som är hänförbara till osäkerhet, och vilka 
som beror av företagens storlek. Å andra sidan fann vi inte i den projektlitteratur vi 
på ett tidigt skede studerade något som talade för att projektens storlek skulle vara 
avgörande, men vi tror ändå att företagets storlek i viss utsträckning påverkar 
formaliteten i organisationen.   
 
Vi anser sammanfattningsvis att vi genom att välja företag vars utvecklingsprojekt 
uppvisar olika grad av osäkerhet i enlighet med De Meyer et al (2002) har tagit 
hänsyn till en viktig faktor, som på förhand kunde tänkas påverka vårt 
undersökningsproblem, men som i slutändan inte fick någon större vikt för de 
slutsatser vi drar.  

6.2 Lärande inom de kritiska 
framgångsfaktorerna 

 
I vår analys av lärandet mellan utvecklingsprojekt utgår vi från hur man i de tre 
fallföretagen arbetar med de kritiska framgångsfaktorer vi tidigare redogjort för. 
Nu resonerar vi dock kring dessa faktorer utifrån ett lärandeperspektiv, där vi 
diskuterar kring vad företagen enligt oss medvetet eller omedvetet gör i sina 
projekt som bidrar till eller försvårar lärande. Värt att observera är att samtliga 
företag anser att det är viktigt att lära sig mellan projekt men har svårt att 
exemplifiera vad man faktiskt skulle kunna lära sig. 
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Man skulle kunna tänka sig en uppdelning av de kritiska framgångsfaktorerna i 
struktur och processer, där projektledaren och organisationen skulle falla inom den 
första kategorin, medan planering, kommunikation och informationshantering samt 
utvärdering kan sägas vara processer. Poängen med en sådan distinktion är att det 
för struktur, vilket kommer att redogöras för inom avsnittet organisation respektive 
projektledaren, är lättare att isolera vad man lär sig i projekt 1 och tar med sig till 
projekt 2, eftersom det till stor del handlar om val av personer. Det är alltså med 
lätthet möjligt att identifiera vad man konkret kan ta med sig från ett projekt till ett 
annat, t ex. projektledaren. 
 
För processer är det däremot svårt att specificera när lärandet ägt rum. Vi ser 
lärandet inom dessa processer som något som sker inkrementellt över tiden. När ett 
problem identifieras, bearbetas och lösningen sedan slutligen appliceras, är inte så 
lätt att identifiera som man skulle kunna tro. Exempelvis är det svårt att exakt säga 
när en ny planeringsrutin uppstår eftersom den med största sannolikhet bygger på 
erfarenheter som bearbetats i ett flertal projekt. Av den anledningen blir vårt 
resonemang om processerna mer löst hållet till sin karaktär, mer hur man bör 
arbeta med dem för att främja lärande mellan projekt än konkreta lärdomar. 
Processerna ligger också till viss del som grund för strukturdimensionen, eftersom 
man exempelvis genom en bra projektutvärdering bättre bör kunna välja 
projektteam till andra projekt.  
 
Relevansen i att göra den kopplingen ligger i att försöka få till stånd en avvägning 
mellan ett, för denna undersökning, alltför företagsspecifikt lärande mellan projekt 
och ett alltför abstrakt resonemang som inte mynnar ut i en definiering av vad man 
kan lära sig mellan projekt. Exempelvis fallföretag C ansåg att de hade lärt sig att 
genomföra fler tester i ett tidigt skede. Visserligen kan detta tänkas ligga utanför de 
klassiska parametrarna tid, kostnad och funktion och således vara generellt nog för 
att kunna tillämpas i fler projekt, men värdet i att redovisa den typen av 
företagsspecifikt lärande anser vi vara lågt.  
 
Inte heller ett alltför abstrakt resonemang om lärande i allmänhet anser vi tillföra 
vår undersökning tillräckligt med substans. Fallföretagen hade i allmänhet svårt att 
specificera vad de ansåg att de rent generellt kan lära sig mellan projekt, men de 
ansåg emellertid att man kan lära sig att ”göra saker bättre”. Vi anser därför att vi 
genom att identifiera de kritiska framgångsfaktorerna har avgränsat lärandet mellan 
utvecklingsprojekt till en hanterbar abstraktionsnivå, där vi inom respektive 
område inte bara för en diskussion om vad man kan lära sig utan även till viss del 
hur. Begreppen vad och hur man kan lära sig är klart sammanlänkade och inte 
alltid helt lätta att skilja på.  
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Vårt resonemang illustreras av figur 6-1, som bygger på Antonis (2000) modell för 
lärande mellan projekt, tidigare redovisad i figur 4-4, samt figur 4-2 som beskriver 
lärande mellan sekventiella och parallella projekt. Vi vill genom den visa på 
strukturdimensionens konkreta koppling för lärande mellan olika projekt, samt det 
inkrementella lärandet över tiden för processerna. Vi ser alltså lärandet mellan 
projekt som en kedja av Antonis (2000) modell, som dels sker mellan sekventiella 
projekt, dels mellan parallella (se figur 4-2). För enkelhets skull låter vi varje 
lärandecykel symbolisera ett projekt och de lärdomar som sedan förs vidare till 
andra projekt. De korta pilarna mellan de olika projekten står för det sekventiella 
lärandet, i figuren mellan Projekt 5 och Projekt 7, Projekt 4 och Projekt 6 samt 
mellan Projekt 6 och Projekt 8. De längre och dubbelriktade pilarna representerar 
ett lärande mellan de parallella projekten som befinner sig i olika faser i 
förhållande till varandra. 

 
 
Figur 6-1: Lärandet mellan  utvecklingsprojekt 
(Antoni 2000, s.65 och Nobeoka 1995 ur Antoni 2000, s.54, egen bearbetning) 
 



 Analys 

 59

6.3 Struktur 
 

6.3.1 Organisation 

Inom företag A och C använder man sig av samma projektmedlemmar i olika 
projekt, vilket i företag A´s fall är ett medvetet val medan man i företag C inte har 
lika stor personal att välja på vilket gör att det blir ett naturligt val. I företag A sätts 
alltså upprepandet av konstellation före val av kompetens, givetvis förutsätts dock 
en viss kompetensnivå.. Till skillnad från dem väljer man på företag B sina 
projektmedlemmar efter kompetens och försöker inte aktivt återskapa 
konstellationer från tidigare projekt, även om man har observerat att 
projektprocessen till viss del kan förkortas genom att ha samma projektmedlemmar 
i flera projekt.  
 
Enligt vårt sätt att se det tror vi att man kan vinna mycket på att upprepa 
projektkonstellationer, genom att projektmedlemmarna blir samspelta och lär sig 
att arbeta tillsammans på ett så bra och effektivt sätt som möjligt. Vi menar att det 
faktum att de redan befinner sig i huvudorganisationen bör innebära att de besitter 
en grundkompetens samt förutsättningar för att utvecklas inom företagens 
verksamhet. Det är därför viktigt att ta det ett steg längre än vad exempelvis Wisén 
och Lindblom (1999) anser skall styra valet av projektmedlemmar, nämligen 
kompetens, och para ihop individer som presterar bra tillsammans för att få 
positiva synergieffekter. Visserligen tror vi att företag A´s kriterium för att sätta 
ihop sina projektteam snarare är mer relaterat till att de enskilda medlemmarna får 
möjlighet att specialisera sig inom sina respektive arbetsuppgifter än att få till 
stånd optimala projektteam ur ett samarbetsperspektiv, men vi ser ändå en poäng i 
att upprepa projektteamens sammansättning enligt vårt tidigare resonemang. 
 
Projektmedlemmarna utvärderas i fallföretagen egentligen inte annat än hur de har 
klarat av sina uppgifter, vilket gör att man egentligen inte kan bilda sig annat än en 
subjektiv uppfattning om hur bra ett projektteam fungerat. Vi anser att de 
egentligen saknar kunskap om hur bra deras projektteam fungerar, i och med att 
exempelvis samarbete och andra mjukare faktorer inte uppmärksammas i deras 
utvärdering Här menar vi att man bör kunna driva en lärandeprocess som liknar 
den vi längre fram beskriver för projektledaren, där en gedigen utvärdering av dem 
kan underlätta val av framtida projektkonstellationer.  
 
Konsulter används i företag A i olika sammanhang, vilket gör att man har 
möjlighet att exempelvis se hur man står sig gentemot genomsnittliga nyckeltal för 
de övriga aktörerna på marknaden. Vi kan tänka oss att de genom denna kontakt 
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med marknaden via konsulter får indikationer om hur andra arbetar med sina 
projekt, om än inte på detaljnivå. Därför kan man betrakta det som att de använder 
sig av benchmarking i viss utsträckning, vilket vi ser som positivt. 
 
Styrgruppen är involverad i uppföljning och utvärdering, vilket vi också anser vara 
positivt eftersom lärandet bland annat kan förankras i den organisationella 
strukturen genom att de får ta del av vad som skett inom utförandet av projektet. 

6.3.2 Projektledaren 

Projektledaren väljs till stor del efter tillgänglighet, även om också kompetens är 
ett kriterium. Naturligtvis är det inte optimalt att en så enskilt viktig individ för ett 
projekt väljs efter dess möjlighet att medverka i projektet istället för dess 
kompetens, men vi anser det vara ofrånkomligt på grund av ett företags begränsade 
resurser. 
  
Företagens utvärdering efter projektens avslut vad gäller projektledarens arbete 
verkar fokusera mycket på uppnått resultat. Mjuka faktorer, som exempelvis 
personliga egenskaper som ledarskaps- och samarbetsförmåga, berörs inte annat än 
indirekt genom att man utifrån ett visst resultat på ett projekt drar subjektiva 
slutsatser om projektledarens prestation. Projektteamet ges inte i något av 
företagen någon formell möjlighet (förutom eventuellt i företag B´s 
utvärderingsprocess) att komma med synpunkter på projektledarens arbete. Vi 
anser att det är riskabelt att koppla ett projekts resultat till projektledarens 
prestation eftersom ett starkt projektteam säkerligen i viss mån skulle kunna 
kompensera för ett svagt projektledarskap och tvärtom.  
 
Vi menar vidare att just information som kan ligga till grund för framtida val av 
projektledare är någonting man i allra högsta grad bör kunna ta med sig från ett 
projekt till ett annat, därför är utvärderingen av projektledaren av stor vikt. Om 
man dessutom tar i beaktning att projektledaren på grund av begränsade resurser 
ofta väljs efter tillgänglighet istället för kompetens kan en utförligare utvärdering 
av projektledare öka möjligheterna till att företagen åtminstone väljer en 
projektledare med lämpliga personliga egenskaper för en viss typ av projekt. Vi 
menar alltså att kompetensbegreppet förutom teknisk kompetens bör vidgas till att 
även innefatta personliga egenskaper såsom t ex samarbetsförmåga, att kunna 
motivera projektteamet och även att kunna ge feedback av hög kvalitet. 
 
Företag A menar visserligen att organisationen är så pass lyhörd att eventuella 
problem och synpunkter på projektledaren ändå skulle komma till ledningens 
kännedom, men frågan är om man kan utgå från att det skulle ske. Vi efterlyser en 
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formell utvärdering som inte bara fokuserar på hur väl projektet klarar de uppfyllda 
målen utan även kan ligga till grund för val av lämpliga projektledare i andra 
projekt, vilket alltså skulle kunna ske genom en breddning av kompetensbegreppet. 
Företag B har gjort en ansats till detta genom sin process genom att välja ut 
individer som anses ha egenskaper och kompetens för att verka som projektledare 
och låta dem genomgå ett slags certifiering för typer av projekt de får verka inom 
som projektledare. Det står emellertid inte helt klart för oss hur man sedan följer 
upp att de verkligen motsvarar de krav som ställs i certifieringsprocessen, eftersom 
man egentligen inte fokuserar så mycket på mjuka faktorer i sina projekt. 

6.4 Process 

6.4.1 Planering 

Projekten uppvisar i samtliga fallföretag en relativt hög grad av repetitivitet, som är 
allra störst i företag A, vilket gör att det finns goda möjligheter för företagen att 
hitta inslag i projekten som inte enbart kan räknas till just det specifika projektet 
och dess kontext, utan även med fördel kan tas med till parallella eller kommande 
projekt.  
 
Man verkar i företagen ha lärt sig vikten av att projektledaren tidigt kommer in i 
bilden för att på så sätt få en helhetsbild av projektet. Både företag A och C släpper 
in projektledaren i ett tidigt skede, redan i förstudien, medan företag B enligt sin 
standardiserade projektmodell låter projektledaren komma in i planeringsfasen, 
vilket också exempelvis Wisén och Lindblom (1999) föreskriver. Företagen 
använder sig av standardiserade projektmodeller. Till skillnad från de övriga så har 
projektledaren på företag C varit med och utvecklat företagets projektmodell, som 
till viss del bygger på Ericssons PROPS-modell. Han kan också betraktas som 
processägare för den och arbetade när de var fler projektledare på företaget med att 
förbättra den, i samråd med de övriga. Fördelen med att projektledaren i fråga är 
ansvarig för modellen är att det möjliggör snabb återkoppling med möjliga 
förändringar till följd. Det ställer dock stora krav på att de lärdomar han drar och 
vill integrera i modellen också dokumenteras eller på annat sätt stannar kvar i 
organisationen så att inte företaget riskerar att bli av med ackumulerad kunskap om 
projektledaren skulle besluta sig för att lämna sitt arbete. I dagsläget verkar 
dokumenteringen inte vara tillfredsställande, vi får känslan av att beroendet av 
projektledaren och hans erfarenhet är tämligen stort.  
 
Företag C är också det företag som mest verkar uppvisa brister i planeringen av 
sina projekt. Vi misstänker att det beror på att man till så pass stor del lägger 
ansvaret på projektledaren, vilket ofta sammanfaller med avslut av andra projekt 
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som också kräver hans uppmärksamhet. Han är själv medveten om problematiken 
och påpekar också att det är som att bita sig i svansen att hoppa över denna fas, 
vilket också visat sig på de estimat som företaget gör och som under den senaste 
tiden försämrats betydligt.  
 
En lärdom man kan dra är att det inte bara är viktigt att planera ordentligt utan 
även vikten av att först skapa reella förutsättningar för att detta skall kunna ske, 
vilket till viss del kontrasteras av att projektledaren enligt teorin spelar en viktig 
roll i såväl planering som utvärdering. I företag C är problemet just att bristen på 
projektledare gör att han får dra ett tungt lass i båda processerna som ofta 
överlappar varandra. På företag A, där projekten också är betydligt större, verkar 
man lösa denna problematik genom att huvudprojektledaren dels inte är ensamt 
ansvarig för planeringen, dels bara deltar i vartannat projekt vilket gör att 
planeringen för det nya projektet och utvärderingen av det gamla inte överlappar 
varandra. Planeringen är alltså en mer linjedriven aktivitet, vilket har ovanstående 
fördelar, men vi ser också en svaghet i att projektledaren inte från början får vara 
med och dra upp riktlinjerna för projektet. Denna svaghet kompenseras dock till 
viss del av att osäkerheten i deras projekt är mycket låg, vilket enligt oss inte gör 
projektledarens involvering i ett tidigt skede lika kritisk.  
 
Vad som skall prioriteras mellan utvärdering och planering, i händelse av att de 
överlappar varandra är ett svårt dilemma. Medverkar projektledaren ej i 
utvärderingen går man givetvis miste om värdefull information som skulle kunna 
ligga till grund för lärdomar inför andra projekt. Om projektledaren däremot tonar 
ner sin roll i planeringen kan man gå miste om möjligheten att implementera de 
lärdomar han dragit från andra projekt. Det här för oss in på vikten av kommande 
framgångsfaktor, nämligen hur man hanterar informationen i och mellan projekten.     

6.4.2 Kommunikation och informationshantering 

Enligt vårt resonemang om problematiken kring projektledarens små möjligheter 
att på ett tillfredsställande sätt delta i både planerings- och utvärderingsarbete i 
händelse av överlappande projekt, får kommunikation och informationshantering i 
och mellan projekt en viktig roll. Man kan även se projektet som en tillfällig 
organisation (Packendorff 1995), varvid det är viktigt att lärdomar man drar finns 
kvar trots att organisationen upplöses och det skapas nya med andra medlemmar, 
något som kan ske via exempelvis dokumentation (Levitt och March 1998). Teorin 
inom området föreskriver alltså att procedurer, rutiner och dokumentering bör 
formuleras samt formaliseras för att undvika missförstånd (Engwall 2003). En 
specificering av hur detta bör ske saknas dock, varvid empirin från fallföretagen 
givit oss en bild av olika tankesätt och resonemang om hur detta bör ske.  
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Beträffande informationshanteringen arbetar man på de tre företagen mycket med 
webbaserade databaser och hemsidor. Projekten har en egen hemsida där 
mötesprotokoll, rapporter etc. läggs ut samt länkar till användbar information. Man 
använder sig även av e-mail där maillistor skapas för olika ämnen som skall 
diskuteras. Företag C klargjorde dock ett problem som förmodligen finns på de 
flesta företag som arbetar enligt denna princip, nämligen osäkerheten kring om 
projektmedlemmar verkligen använder sig av den information som finns 
tillgänglig. Projektledaren använder sig av slutrapporter från tidigare projekt när ett 
nytt initieras, men frågan är om de anställda verkligen läser in sig på tidigare 
projekt. En möjlig orsak till att de inte gör det skulle kunna vara att informationen 
inte är uppdaterad, även det här till följd av tidsbrist för projektledaren på företag 
C. Informationsflödet på företag C är i allmänhet relativt informellt, något som vi 
tidigare nämnt kan bero på att det är ett relativt litet företag jämfört med de andra 
två. 
 
Vi kan även för företag B tänka oss att de skulle kunna ha problem med att få de 
anställda att använda sig av disponibel information på deras intranät. I det här fallet 
misstänker vi att exempelvis den minutiösa utvärderingsprocessen genererar stora 
mängder information i ett antal olika dokument som helt enkelt kan göra det svårt 
att med lätthet hitta vad man letar efter. 
 
På företag A får vi däremot känslan av att man har ett relativt effektivt 
informationsflöde eftersom exempelvis slutrapporterna är korta och koncisa samt 
att man använder sig av mail-listor så att berörda personer får information skickad 
direkt till sig i det ögonblick som det är relevant, istället för att behöva leta sig 
fram. 
 
Framförallt företag A ansåg sig också arbeta med ett kontinuerligt lärande i sina 
projekt där man hela tiden ”skruvar till” det som man anser sig behöva ändra på. 
Man använder sig i projekten på företag A av linjeforum och andra typer av forum 
för att kunna överföra information mellan parallella projekt. Företag A anser därför 
att man inte behöver ägna sig åt utvärdering och slutrapporter eftersom man är en 
”lärande organisation” som hela tiden finjusterar sin verksamhet och bygger in 
förbättringar i sina projekt. Det beror till stor del på att deras projekt är så pass 
standardiserade och ”trimmade” att man har möjlighet att kontinuerligt driva ett 
mindre förbättringsarbete. Risken med detta, vilket också företaget påpekade, är att 
man arbetar med mindre förbättringar som döljer ett större förbättringsbehov, att 
man inte ”ser skogen för alla träd” med andra ord.  
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Även företag B och C driver parallella projekt för vilka man har gemensamma 
möten inom respektive företag. Inom företag B är dock de gemensamma mötena 
för projektledare etc. av en mer teknisk karaktär än på företag A. Företag C 
arbetade tidigare med erfarenhetsutbyte projektledarna emellan genom 
gemensamma möten där man utbytte erfarenheter av en mer allmän karaktär. 
Forumet för lärande, både mellan parallella/avslutade och nystartade projekt, har 
dock försvunnit på grund av nedskärningarna av personal på företaget, som numera 
egentligen bara har en projektledare inom utvecklingssidan. Vi ser det som viktigt 
att man har relativt många möten eftersom de kan utgöra värdefulla kanaler för 
informationsutbyte. Det är dock en svår avvägning mellan att ha för många och för 
få möten, eftersom samtidigt som de är viktiga är de även tidskrävande för 
projekten i och med att antalet personer som närvarar vid mötena bör multipliceras 
med mötestiden, något som totalt sett kan utgöra många mantimmar för ett projekt.  

6.4.3 Utvärdering 

Den sista kritiska framgångsfaktorn vi har identifierat är utvärdering. Som tidigare 
framgått har man i projektlitteraturen utgått från att projektets unicitet hindrar 
lärande mellan projekt, och utvärderingen har egentligen endast kommit att handla 
om måluppfyllelse vad gäller projektets tre styrparametrar tid, kostnad och 
funktion. Eftersom det först på senare år har inletts en forskning på lärande 
misstänker vi att utvärderingen inte fått den plats den förtjänar i projektlitteraturen, 
något som även fångas av vår matris (tabell 3-1) eftersom varken Engwall (2003) 
eller Bruzelius och Hansen (1986) egentligen behandlar området.  
 
Företagen verkar däremot principiellt ha insett vikten av en väl genomförd 
utvärderingsprocess. Samtliga företag tycks klart medvetna om hur viktigt det är 
att inte ”uppfinna hjulet” om och om igen. Man kan dock se att resursbrist är ett 
klart problem vad gäller utvärderingsfasen, som i företag C ofta sammanfaller med 
uppstarten av nya projekt, något som gör att projektledaren lider av tidsbrist i slutet 
av projekten. Det saknas således förutsättningar för projektledaren att lugnt och 
metodiskt gå igenom olika aspekter av projektet, utan fokus blir istället riktat mot 
jämförelser mot plan vad gäller erhållet resultat med avseende på tid, kostnad och 
funktion.  
 
Visserligen undviks ett slöseri av resurser eftersom man numera i företag A och C 
inte skriver omfattande rapporter som sedan blir rena skrivbordsprodukter som inte 
används, men frågan man bör ställa sig är hur pass metodisk man är i sin 
utvärdering, som till stor del verkar vara av subjektiv karaktär i företag A och C.  
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I projektlitteraturen nöjer man sig ofta med att konstatera att endast utvärdera 
enligt en måluppfyllnadsprincip inte är tillräckligt. Även företagen är medvetna om 
detta, men det är egentligen bara företag B som tagit fram en modell genom vilken 
de aktivt arbetar för att samla lärdomar från tidigare projekt. Deras ”lessons 
learned” är en seriös ansats till lärande mellan sekventiella projekt, där man samlar 
intrycken via en standardiserad process, förmedlar dem till en speciell enhet med 
ansvar för processer som i sin tur, vid behov, genomför justeringar av projekt- och 
processmodeller. En risk som vi ser det med en så pass omfattande 
utvärderingsprocedur är att den blir så pass byråkratiskt att exempelvis 
projektmedlemmar inte ser resultatet av de åsikter och förslag de för fram, med en 
urvattnad och oengagerad brainstormingprocess som följd. Vi fick emellertid inte 
den bilden av Företag B, som ansåg att processen fungerar tillfredsställande. Man 
ansåg dock att processen var tämligen komplicerad och inte helt lätt att hålla reda 
på, och att fånga ”mjuka faktorer” inte var det huvudsakliga målet med denna 
process. Vi anser att man vad gäller utvärderingen, i likhet med projektlitteraturen, 
inte kommit särskilt långt. Företag B´s ansats är lovvärd men vi menar att den inte 
på ett tillfredsställande sätt fångar ett projekts dynamik i och med avsaknaden av 
mjukare faktorer.  

6.5 Sammanfattning 
 
Lärandet mellan projekt kan som, vi tidigare i undersökningen redogjort för, ske 
mellan sekventiella och parallella projekt. Problematiken vid lärande mellan de 
sekventiella projekten är att de är organisationer av temporär karaktär (Packendorff 
1995), och den största möjligheten man har att bevara kunskap och sprida den är 
genom dokumentation och rutiner (Levitt och March 1998), något som Antoni 
(2000) anser görs via codification. Han menar också att det kan ske via 
personalization, vilket exempelvis kan göras genom att man använder sig av 
samma personer i flera projekt.  
 
Det handlar alltså om att under projektets gång och vid dess avslut dokumentera 
och på annat sätt säkerställa att värdefull information finns kvar till nästa gång ett 
liknande projekt skall genomföras. Det enskilda tillfälle av störst vikt för detta är 
utvärderingen, där tanken är att intryck skall samlas, diskuteras och dokumenteras. 
Såväl projektlitteraturen som våra fallföretag betonar vikten av detta, men är 
överens om att det i allmänhet inte sker utöver måluppfyllelse av styrparametrarna 
tid, kostnad och funktion, som är specifika för det enskilda projektet och dess 
kontext, vilket gör att underlaget för lärande blir litet.  
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Lärandet mellan de parallella projekten bör också det omfatta de dimensioner som 
vi definierat som viktiga, och är egentligen inte lika problematiskt som lärandet 
mellan de sekventiella projekten. Det beror på att det i större utsträckning handlar 
om informationsöverföring mellan två existerande organisationer, via främst 
gemensamma möten och lättillgänglig information på exempelvis intranät, än som 
det för sekventiella projekt mellan ett avslutat och ett existerande projekt.  
 
De slutsatser vi dragit i denna undersökning redovisas i kommande kapitel i 
punktform, med en kort definition av vad man kan lära sig och sedan hur man bör 
arbeta för att grundlägga lärandet. Uppdelningen av områdena i struktur och 
process visar på vikten av ett långsiktigt arbete med lärande eftersom det för 
processer med största sannolikhet krävs en längre tidsperiod för att lärandet skall 
ske på grund av dess inkrementella karaktär. Slutsatserna ligger dessutom till 
grund för den modell vi utvecklat för främst lärande mellan sekventiella projekt. Vi 
bedömer det som relevant att resonera kring detta område av flera anledningar. 
Dels är lärandet mellan sekventiella projekt mer problematiskt, dels är det för 
många företag en vanligare situation att befinna sig i eftersom projekt som till viss 
del liknar varandra oftare förekommer efter att ett av dem avslutats än att de skulle 
förekomma parallellt (Antoni 2000).   
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7 AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
 

7.1 Inledning 
 
Vi har genom den litteraturstudie, som redovisas i tabell 3-1, identifierat områden 
som projektlitteraturen betraktar som viktiga för ett projekts genomförande och 
som inte är alltför specifika för enskilda projekt, vilket möjliggör lärande kring 
dem. Utifrån denna sammanställning har vi, genom insamlande av empiri, studerat 
hur företag arbetar inom respektive område ur ett lärandeperspektiv.  
 
Föregående kapitel har sedan till största delen ägnats åt ett kritiskt analyserande av 
möjligheterna till lärande mellan utvecklingsprojekt utifrån dessa empiriska data. 
Uppsatsens sista kapitel, Avslutande reflektioner, ägnas först åt att dels redogöra 
för de slutsatser vi har kommit att dra om vad man kan lära sig mellan 
utvecklingsprojekt, dels hur man bör arbeta för att skapa förutsättningar för lärande 
mellan projekt, vilket redovisas i punktform. 
 
I den andra delen av kapitlet presenterar vi den modell vi tagit fram som 
komplement till den traditionella projektutvärderingen baserat på våra slutsatser.  

7.2 Slutsatser 
Organisation 

• Val av projektmedlemmar. Det är viktigt att en ordentlig utvärdering av 
projektmedlemmarna genomförs, där man inte bara värderar deras tekniska 
kompetens, utan också samarbetsförmåga och andra personliga egenskaper. 
Detta är en förutsättning för att man sedan skall kunna upprepa optimala 
projektkonstellationer genom att välja rätt personer, eftersom 
sammansättningen av en sådan kräver att man har en fullständig bild av de 
ingående medlemmarna. Upprepandet av projektkonstellationer tror vi kan 
vara gynnsamma eftersom medlemmarna blir samspelta. Vi tror också att 
anlitandet av externa konsulter kan bidra med värdefull input till 
projektprocessen. 

 
Projektledaren  

• Val av projektledare. Eftersom projektledaren är den enskilt viktigaste 
individen i projektet är valet av denne mycket viktigt. Projektledaren kan 
väljas genom att granska hur väl den genomfört tidigare projekt genom att 
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göra en bedömning och värdering av denne baserat på de tidigare 
prestationerna. För att kunna göra detta anser vi att det, i likhet med den vi 
nämnde för organisationen, krävs en vidgning av det kompetensbegrepp, 
som i dagsläget tillsammans med tillgänglighet, används som kriterium i 
företagen.  

 
Planering 

• Skapa goda förutsättningar för planering. Vi anser att man bör arbeta för att 
få till stånd en planeringsprocess som mynnar ut i exempelvis god precision 
vad gäller estimat av tid, kostnad och funktion i ett flertal projekt. Detta bör 
åstadkommas genom att projektledaren får reella möjligheter att delta i 
planeringen eftersom han sedermera kommer att vara ansvarig för projektet, 
samt att man använder sig av erfarenheter av andra projekt i så stor 
utsträckning som möjligt. 

 
Kommunikation och informationshantering 

• Säkerställa ett effektivt informationsflöde samt informationens fortlevnad i 
organisationen. Det är av mycket stor vikt att information på ett bra sätt 
sprids i och mellan projekt, samt lagras. Spridningen är viktig för att föra 
eventuella lärdomar vidare så att andra kan ta del av dem medan 
säkerställandet av informationens fortlevnad är ytterst viktig för att den inte 
skall försvinna vid exempelvis personalomsättning. Spridningen görs 
lämpligast via e-postlistor, som ögonblickligen förmedlar information till 
berörd part, samt genom gemensamma möten för olika projekt där 
erfarenheter och lärdomar kan föras över. Komplett och lättillgänglig 
webbaserad information, t ex slutrapporter, tjänar både för att sprida och 
behålla information i företaget. Informationen måste också vara uppdaterad 
för att den skall fylla en sådan funktion, samt för att personer som ingår i 
olika projekt verkligen skall konsultera den.  

 
Utvärdering 

• Skapa goda förutsättningar för utvärdering som grund för lärande mellan 
projekt. Det är av stor vikt att utvärderingen inte bara stannar vid en 
granskning av måluppfyllelsen för de tre styrparametrarna, tid, kostnad och 
funktion, i ett projekt eftersom dessa är specifika för projektet och dess 
kontext, vilket omöjliggör några större läreffekter. Det bör ske genom en 
mer nyanserad utvärderingsmodell, som vi ger ett förslag på i det avslutande 
delkapitlet. Det är vid genomförandet av en utvärdering baserad på vår 
modell viktigt att styrgruppen, projektledaren och projektmedlemmarna 
deltar, något som inte var fallet i våra fallföretag. Vi anser att det är 
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nödvändigt för att få en så komplett och objektiv bild som möjligt av hur ett 
projekt har fortlöpt, som i sin tur kan tjäna som underlag för genomförandet 
av framtida projekt. 

7.3 Checklista vid utvärdering 
 
Vi redovisar avslutningsvis i undersökningens sista del den modell som bygger på 
de slutsatser vi dragit för undersökningen (Figur 7-1). Den sätter ”mjukare” 
faktorer i fokus, faktorer som vi har sett ofta förbises i den traditionella 
projektutvärderingen. Modellen är således tänkt att användas i slutskedet av 
projekt, vid utvärderingen närmare bestämt, som ett komplement till den klassiska 
utvärderingen av tid, kostnad och funktion, och blir genom detta ett 
analysinstrument för ett projekts framgång. Vi skulle kunna tänka oss en femgradig 
betygskala för respektive punkt, där det optimala resultatet skulle vara femmor rakt 
igenom, vilket skulle innebära ”mycket bra”, i ”mycket stor utsträckning” etc. 
vilket, om ingen radikal utomstående faktor påverkar, bör avspegla sig i projektens 
resultat. Att området utvärdering inte finns med i vår checklista beror på att 
checklistan i sig är tänkt att förbättra det området. 
 
I ekonomistyrningssammanhang brukar man säga ”what you measure is what you 
get”, vilket även kan appliceras i en lärandekontext mellan utvecklingsprojekt. Vi 
anser att man via ovanstående grundläggande styrningsprincip kan tänka sig att 
beteendet i projekten kommer att påverkas i rätt riktning om samtliga personer i det 
är medvetna om vad som i efterhand kommer att mätas, dvs. parametrar som 
påverkar lärandet i organisationen såväl som applicerandet av tidigare lärdomar i 
projektet. Exempelvis bygger planeringen på att man applicerar tidigare lärdomar i 
ett projekt medan kommunikation, och utvärdering lägger grund för lärdomar till 
andra projekt. Lärandet mellan parallella projekt, som vi anser främst kommer till 
stånd genom väl fungerande kommunikation och informationshantering som t ex 
gemensamma möten för olika projekt och lättillgänglig webbaserad information 
om de olika projekten, fångas också den av modellen genom de beteendeeffekter 
man kan förväntas få genom att detta är något som i slutet av ett projekt 
uppmärksammas. 
 
Dessutom kan modellen med fördel användas över tiden för att jämföra ett projekts 
resultat, dvs. måluppfyllelse av de klassiska styrparametrarna tid, kostnad och 
funktion, med de områden inom vilka vi ger förslag på delområden som vi anser 
ligga till grund för ett lärande mellan projekt. Ett sådant förfarande skulle kunna 
möjliggöra skönjandet av trender i en serie projekt, där man till exempel skulle 
kunna tänka sig att man kan se att projekt som upprepar föregående 
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projektkonstellation i större utsträckning håller sig inom tidsramarna för projektet 
eftersom projektteamet redan är samspelt. Det reducerar också de problem som 
Levitt och March (1998) ser med tolkningar av erfarenheter, nämligen att de ofta 
görs på ett litet antal observationer i en komplex miljö, vilket gör det svårt att se 
kausaliteten mellan olika händelser. Det förutsätter dock att graderingen för 
respektive område i checklistan används på ett enhetligt sätt där man inom 
respektive företag definierat vad varje steg på den femgradiga betygskalan 
egentligen innebär. Ett visst subjektivt inslag är naturligtvis ofrånkomligt, men 
eftersom tanken är att så många parter som möjligt, styrgrupp, projektledare och 
projektteam, skall vara involverade bör man ändå kunna få en heltäckande bild.  
 
Som vi i föregående kapitel redogjort för är det för dimensionen struktur lättare att 
identifiera vad man kan ta med sig från projekt 1 till projekt 2, dvs. projektledare 
och projektmedlemmar, medan det för processer i större utsträckning handlar om 
att skönja trender över en längre serie projekt. Tanken med vår checklista är att den 
genom att den skall användas för en serie projekt skall fånga såväl lärande på kort 
som på lång sikt, samt ge en bild av de områden som vi anser viktiga och som 
dessutom inte i någon större utsträckning studeras bland företagen. 
 
Den modell vi presenterar för detta lärande innehåller förslag på kriterier för hur 
respektive område bör behandlas som baseras på de slutsatser vi dragit inom ramen 
för undersökningen. Att sedan vidare bryta ner dessa kriterier på mer detaljerad 
nivå är något vi anser ligga utanför området för denna studie, eftersom detta 
rimligtvis bör vara så pass företagsspecifikt att man i varje enskilt företag själv bör 
definiera vad som är gynnsamt för respektive verksamhet. Ett exempel på det 
skulle kunna vara vid utvärdering av projektledaren, för vilken ett företag med en 
personal som uppvisar en hög grad av professionalism kan tänkas prioritera en hög 
grad av frihet för projektteamet, medan ett företag med personal som uppvisar en 
lägre grad av professionalism bör vilja se en hårdare styrning från projektledarens 
sida. I de två olika företagen bör definitionen på vad ett gott omdöme av 
projektledaren är rimligtvis skilja sig åt. Vad vi vill säga är alltså att man bör se 
denna modell som generell, och att den måste anpassas till respektive företags 
miljö, kultur och verksamhet. Modellen är generell, medan lärdomarna baseras på 
specifika saker för respektive projekt, för att sedan kunna användas i andra projekt. 
Vad är en optimal mötesfrekvens? En sådan fråga blir ju specifik för det enskilda 
projektet, och dessutom subjektivt bedömt när man diskuterar om man i ett 
genomfört projekt har haft tillräckligt många möten. Om man däremot studerar ett 
antal projekt kan man däremot komma att se en trend vad gäller antal möten som 
de ingående parterna i projekten anser vara optimalt för en viss typ av projekt, och 
dessutom se vilken korrelation det har med projektens resultat.  
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UTVECKLINGSPROJEKT 
Graderingsskala 1-5, där 1 är ”i liten utsträckning, otillräcklig, dålig, liten etc.” och 5 
är ”i stor utsträckning… etc.” 

Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3  
1      -    5 1      -    5 1     -     5 

PLANERING 

Kvalitet på förstudie?    
Grad av projektledarens delaktighet?    
Kvalitet på planering?    
Kvalitet på genomgång av tidigare 
utvärderingar? 

   

ORGANISATION 

Grad av upprepad projektkonstellation?    

Projektmedlemmarnas tekniska kompetens?    

Projektledarens omdöme av 
projektmedlemmarna? 

   

Projektledarens omdöme av styrgruppen?    
Kvalitet på input från externa konsulter?    
PROJEKTLEDAREN 

Projektledarens tekniska kompetens?    
Projektmedlemmarnas omdöme av 
projektledaren? 

   

Styrgruppens omdöme av projektledaren?    
KOMMUNIKATION OCH  
INFORMATIONSHANTERING 

Kvalitet på webbaserad information?     
Lättillgänglighet för webbaserad information    
Användande av e-postlistor?    

Omdöme av mötesfrekvens?    
Omdöme av frekvens för gemensamma möten 
för olika projekt? 

   

PROJEKTETS RESULTAT 

Precision för estimat av Tid    
Precision för estimat av Kostnad    
Precision för estimat av Funktion    

 
Figur 7-1: Checklista för lärande vid utvärdering  
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Avslutningsvis är modellen generell nog för att användas på samtliga projekt i ett 
företag, men lärdomarna kan endast appliceras på de projekt som i tillräckligt stor 
utsträckning liknar varandra, exempelvis utvecklingsprojekt. I figur 7-1 redovisas 
modellen och i exemplet illustreras just en checklista för utvecklingsprojekt där 
Projekt 1-3 bör uppvisa en viss grad av repetitivitet för att lärdomar dem emellan 
skall kunna appliceras. Vad som är en tillräcklig grad av repetitivitet är svårt att 
säga, rimligtvis bör de uppvisa vissa likheter vad beträffar projektets övergripande 
aktivitet, dvs. utveckling av high tech-produkter för att ta ett exempel. Företag som 
har projekt med vitt skilda aktiviteter, såsom installationsprojekt och 
utvecklingsprojekt, bör naturligtvis använda separata checklistor för respektive typ 
av projekt för att ett sekventiellt lärande mellan de olika typerna av projekt skall 
kunna ske med hjälp av vår modell. 
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INTERVJUGUIDE    BILAGA 1 
 
Allmänt 

– Namn 
– Position i företaget 
– Arbetsuppgifter 
– Allmänt om företagets verksamhet 
– Allmänt om deras projekt: storlek (personer, budget, tid, omfattning) 

projektorganisation  
 
Planering 

– Beskriv planeringsprocessen för projektet? 
– Hur upprättas projektplanen? 
– Hur upprättas tidsplanen? 
– Hur upprättas projektbudgeten? 
– I vilket skede kommer projektledaren in i bilden? På vilka grunder väljs 

projektledare och projektmedlemmar? 
 
Genomförande 

– Beskriv genomförandet av projektet 
– Skrivs rapporter om projektet under projektets gång? 

- Vad för slags rapporter? Innehåll? 
- Syfte? 

– Hur sker uppföljning mot budget, tidsmål och kvalitetsmål? 
– Hur sker uppföljning av projektprocessen som sådan? 
– Utvärderas projektledaren under projektets gång? 
– Ange mötesfrekvensen, syftet med möten samt deltagare 

 
Utvärdering 

– Beskriv den uppföljning som sker i projektets slutskede och när det är 
avslutat? 

– Vilken betydelse har uppföljningen och hur används informationen som 
erhålls genom uppföljningen? 

– Hur utvärderas projektledaren? 
Vad utvärderas i projektet? (kriterier) 

– Vem genomför utvärderingen? 
– Hur redovisas det? 
– Vad används det till? 
– Vad får ni ut av utvärderingen? 
– Vad skulle ni kunna lära er av ett projekt inför nästa? 
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Informationsflöde 

– Hur hanteras informationsflöde inom och mellan projekt (intranät, möten, 
databaser) 

– Tittar ni på hur andra företag sköter sina projekt? Varför? 
– Flyttar ni runt projektledare/personal mellan olika projekt? 

 
 


