
 . . . u t v e c k l a r  l e d a r e  o c h  o r g a n i s a t i o n e r  

 

 

Adress: Gamla Brogatan 19, 111 20 Stockholm  Telefon: 08-545 160 20  E-post: info@kunskapsbolaget.se  Org.nr: 55 65 37-8501 

www.kunskapsbolaget.se 

 
Projektuppföljning 
 

 
 
 
Varför är projektuppföljning viktigt?  

 Därför att projektägare, beställare eller finansiärer skall:  
kunna ha kontroll över hur projekten utvecklas både avseende måluppfyllelse och ekonomi.  

 Därför att alla intressenter i projekten skall: 
kunna försäkra sig om att optimal nytta kommer ut av projekten.  

 Därför att organisationen kräver:  
att nyttiggörandet av resultat och erfarenheter skall stärka den interna processen. Ett exempel 
på detta kan vara en ingång till hur man närmar sig förmågan att arbeta som en lärande 
organisation (lärande i arbetet). Ett annat exempel är att nyttiggörandet av resultat och 
erfarenheter möjliggör helhetstänkande.  

 Därför att projektuppföljningen ger: 
möjlighet att identifiera olika kunskaper och erfarenheter, var i organisationen de finns och 
utifrån detta skapa lärande och organisationsöverskridande möten.  
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Huvudmomenten i uppföljningen 

 Kontroll  
- Bedömning av måluppfyllelse  
- Tidplan och budget  

 

 Stöd för utveckling  
- Stöd för måluppfyllelse  
- Spridning av erfarenheter och 

resultat i form av bekant- och 
nyttiggörande  

 

Kunskapsbolagets förberedelser  
Vi börjar alltid med att läsa tillgänglig 
dokumentation: 

 Inbjudan till projektansökningar  

 Projektansökan  

 Beslut om beviljande av projekten  

 Projektplanerna  
 

Det  fortsatta arbetet:  
Rapportläsning  

 Projektbesök och intervjuer med:  
- Projektbeställare  
- Projektledare  
- Eventuellt andra nyckelfunktioner 

(styrgruppen, referensgrupper etc)  

 Dokumenterar vi resultaten  

 Rapporterar vi muntligt och skriftligt till 
beställaren  

 
När resultat och erfarenheter finns tillgängliga:  

 Föreslår vi hur projekthuvudmannen kan 
arbeta med bekant- och nyttiggörandet.  

 
 
 
 
 
 
Med nyttiggörande menas: 

 Informativa processer som syftar till att 
skapa förutsättningar för förändrat 
beteende genom att resultat och 
erfarenheter blir föremål för reflektion 
och värdering som i sin tur ger 
förutsättningar för utveckling.  

 

Projektbesök gör vi: 

 För att få bättre inblick i 
projektprocessen  

 För att kunna utföra 
kontrollmomentet med säkrare 
precision  

 För att kunna ge relevant stöd till 
projektens utveckling.  

 
 
 
Med bekantgörande menas:  
Sådan information om resultat och 
erfarenheter som har karaktären av 
envägskommunikation som t ex  

 Rapporter  

 Trycksaker  

 Videos  

 Etc.  
 
Nyttiggörande:  

 Förändrat beteende  

 Utveckling/förbättring  

 Reflektion och värdering  

 Resultat och erfarenheter  

 
För mer information, vänligen kontakta oss på 08-545 16+0 20 eller info@kunskapsbolaget.se!  

mailto:info@kunskapsbolaget.se

