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Förord 
Det har varit en rolig och intressant utmaning att under hösten 2006 utveckla en 
standardiserad metod för kunskapsåterföring för avdelning 9931 på Volvo Aero 
Corporation i Trollhättan. Examensarbetet har knutit ihop civilingenjörsutbildningen 
Ergonomisk design och produktion med inriktning mot industriell produktion vid 
Luleå tekniska universitet på ett sätt som givit en bra avslutning på studietiden. 

Vi vill härmed tacka de som hjälpt oss med framtagandet av denna rapport. 

• Vi vill börja med att ge ett varmt tack till Lena Abrahamsson, handledare vid 
Luleå tekniska universitet, för den akademiska handledningen. 

• Det här arbetet hade aldrig varit detsamma utan Linda Grönlund, handledare 
på Volvo Aero. Tack för att du har sporrat oss och givit oss tips och råd när 
förvirringen blivit för stor. 

• Vår styrgrupp bestående av VU-gruppen för Produktionssystem & Projekt 
har flera gånger hjälpt oss att fokusera arbetet på rätt saker. Utan er hade vi 
inte alls kunnat strukturera arbetet så bra. 

• Vi vill också ta tillfället i akt att tacka alla andra på VAC och på de företag 
som vi besökt för att ni tagit er tid att svara på våra frågor. 

• Slutligen vill vi även tacka Anna Svensson för hjälpen med att göra om våra 
teckningar till fina bilder samt Peter Thor och våra opponenter som noggrant 
granskat vår rapport. 

Trots att regnkläder aldrig tidigare använts så frekvent som vid cykelturerna mellan 
Volvo Aero och hem tänker vi med glädje tillbaka på tiden med alla härliga 
människor på Xk2 och de kanske något för långa fikapauserna med de andra 
exjobbarna. 

 

Trollhättan den 15 januari 2007 

 

Frida Koistinen Sara Torså
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Abstract 
Volvo Aero is one of six companies within the Volvo Group. All employees within 
The Volvo Group, hence all employees at Volvo Aero, take part of the Operational 
Development Program (OD). This work is conducted in small teams, OD-teams, 
with the purpose to “improve and develop the work to be able to reach our own 
objectives and the overriding goal decided on the employee seminar.” The strategic 
focus for the department of Production Engineering & Development is achieving 
“Effective standardised work procedures and methods” and this constitutes the 
objectives for the OD-teams within the department. For the OD-team, Productions 
system & Project one of these objectives was to develop a standardised work 
procedure for knowledge transfer. This was considered to be too time-consuming for 
an OD-assignment and was instead rephrased into the objective for this Master 
Thesis. The purpose of the Master Thesis has been to map, analyse and develop 
better work procedures for transfer and reuse of knowledge and experiences within 
department 9931. 

To increase knowledge transfer and to achieve more effective working methods for 
knowledge management, department 9931 need to improve their routines and 
specifications for the reuse of knowledge. That includes improving reuse of 
knowledge from previous projects and assignments and from knowledge 
investments. There is also a shortage of structured methods for knowledge transfer 
when staff members move on within the organization or leave the company. 
Problems with document handling also need to be taken care of. Finding persons 
with specific competence should not only depend on ones personal network. To 
succeed with these improvements the communication tools must be enhanced. 

This Master Thesis presents specifications of requirements for, the usage of “lessons 
learned”, for home pages, meetings, documentation of courses and trips and also for 
the content of a competence database. Templates have been developed to make 
“lessons learned“ activities and documentation of courses and trips less time-
consuming. 

Our recommendation for department 9931 is to further develop the results to enable 
implementation in a near future. First priority should be to create routines and tools 
for communication and documentation based on the requirements presented in this 
Master Thesis. Structured communication is a necessity for enabling the distribution 
of the other results. When the routines for home pages, meetings and documentation 
have been improved, templates and conducted “lessons learned” can be presented 
and used by others within Volvo Aero. To speed up and simplify the work of 
knowledge reuse Volvo Aero should develop a competence database. Initial 
requirements for the database can be used to structure the personnel information 
regarding department 9931, in order to be presented on their home page. 
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Sammanfattning 
Volvo Aero är ett av sex företag inom Volvo Group. Alla anställda inom Volvo 
Group och i och med det alla på Volvo Aero medverkar i det strukturerade 
verksamhetsutvecklingsarbetet, VU. Arbetet sker i grupper för att uppfylla syftet att 
”förbättra och utveckla verksamheten så att vi når våra egna ”ribbor” och de 
huvudmål vi enats om på medarbetarseminarierna”. Central produktionstekniks 
strategiska fokus är ”Effektiva standardiserade arbetssätt och metoder” och utgör 
målsättning för avdelningens VU-arbete. För VU-gruppen Produktionssystem & 
projekt ansågs ett mål vara att ta fram en standardiserad arbetsmetod för 
kunskapsåterföring. Arbetet ansågs dock för tidskrävande för ett 
verksamhetsutvecklingsarbete och formulerades istället till detta examensarbete. 
Syftet har varit att kartlägga, analysera och ta fram underlag för hur kunskap och 
erfarenheter ska återföras på avdelning 9931, Produktionsutveckling. 

Inledningsvis undersöktes verksamhetens nuläge genom att intervjua personal på 
9931 och därefter analysera det utifrån relevant teori. De problemområden som 
identifierades var brister i utnyttjande av erfarenheter från tidigare arbeten, brister i 
tillvaratagande av investerad kunskap, krav på stort personligt nätverk, bristande 
dokumenthantering, ostrukturerade rutiner vid överlämning, otydliga krav från 
ledningsfunktioner samt bristande kommunikationsvägar. 

För att förbättra 9931s arbete presenterar detta examensarbete kravspecifikationer 
för användandet av ”lessons learned”, kommunikationsverktygen hemsida och 
möten, dokumentation av kurser och resor samt krav för innehållet i en 
kompetensdatabas. För att effektivisera arbetet med ”lessons learned” och 
dokumentation av kurser och resor har även mallar tagits fram. 

9931 rekommenderas att bearbeta resultaten och driva arbetet vidare för framtida 
implementering. I ett första skede bör fokus ligga på att utveckla rutiner och verktyg 
för användandet av hemsida, effektiva möten samt dokumentation utifrån de krav 
som examensarbetet presenterar. När kommunikation och rutiner för dokumentation 
förbättrats kan framtagna mallar inom dessa områden lättare spridas. För att förenkla 
arbetet med att hitta kunskap vid rätt tid utan att helt förlita sig på sitt kontaktnät bör 
Volvo Aero utveckla en kompetensdatabas. Initialt kan kraven för databasen 
utnyttjas för att strukturera processen vid insamling av relevant information för 
presentation av personal på 9931s hemsida. 
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Ordlista 
9931 Avdelning Produktionsutveckling 

CPT Avdelning Central produktionsteknik 

DMS Volvo Aeros dokumenthanteringssystem, där sparas 
de dokument som kräver spårbarhet. Systemet är en 
modul i SAP/R3. 

GDP Global Development Process, en gemensam 
projektmall som kan anpassas till olika uppdrag dock 
främst avsedd för produktutvecklings- projekt. 

Lessons learned Erfarenheter, lärda läxor, från ett utfört arbete som 
görs tillgängliga för organisationen. 

PAP Projektstyrningsplan inom GDPn som listar 
projektunika grindkrav samt aktiviteter och 
dokumentation för projekt. 

SAP/R3   Affärssystemet som Volvo Group använder. 

Styrgrupper Gemensamt för de flesta projekt som utförs på VAC är 
att en styrgrupp finns tillsatt för att kontrollera att 
projektarbeten utvecklas på rätt sätt. 

Teamsite Portaler på intranätet där projekt, uppdrag eller 
nätverk kan dela filer och information. Tillgång och 
rättigheter till sidan kan fördelas för olika användare. 

VAC Volvo Aero Corporation, vilket är Volvo Aeros 
verksamhet i Trollhättan. 

Verksamhetsutveckling Strukturerat arbetssätt för att fånga upp 
förbättringspotentialer och för att effektivisera 
verksamheten utan att suboptimera. 

Violin Det gemensamma intranätet för Volvo Group. 

VU-grupper Arbetet med att uppnå målen för verksamhets-
utvecklingsarbetet sker bland annat i olika grupper. 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till examensarbetet, dess syfte och mål, 
avgränsningar samt dispositionen av rapporten. Det förklaras även hur rapporten 
med fördel kan läsas beroende på intresse hos läsaren. 

1.1 Bakgrund 
Detta är resultatet av ett examensarbete inom ramen för civilingenjörsprogrammet 
Ergonomisk design och produktion vid Luleå tekniska universitet, vilket utförts på 
Volvo Aero Corporation under hösten 2006. Arbetet har i huvudsak varit förlagt till 
avdelningen Produktionsutveckling, 9931, inom Central produktionsteknik, CPT, i 
Trollhättan. CPT arbetar med produktionsrelaterade uppdrag, ofta i form av 
internkonsultuppdrag mot komponentproduktion. Avdelningen samlar personal från 
flera olika kompetensområden och erfarenhetsnivåer. Företaget ställs hela tiden inför 
produktivitetsökningskrav och för att på ett effektivt sätt dra nytta av den kunskap 
som finns inom CPT måste kunskapsöverföring och kommunikation inom 
avdelningen förbättras. Det är önskvärt att kunskapen ska finnas hos företaget och 
inte uteslutande hos individen. 

CPTs gemensamma strategiska fokus var vid examensarbetets genomförande 
Effektiva standardiserade arbetssätt och metoder och ska prägla avdelningens 
arbete. Verksamhetsutvecklingsgruppen Produktionssystem & Projekt funderade på 
vad de kunde bidra med för att uppnå avdelningens strategiska fokus. De övervägde 
att ta fram en standardiserad arbetsmetod för kunskapsåterföring men ansåg att 
metodutveckling var alltför tidskrävande för att ingå i det ordinarie 
verksamhetsutvecklingsarbetet. Istället formulerades en frågeställning för ett 
examensarbete, vilket denna rapport presenterar. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att kartlägga, analysera och ta fram underlag för hur 
kunskap och erfarenheter ska återföras och tillvaratas i närtid och framtid på 
avdelning 9931. 
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Syftet är också att undersöka och föreslå passande sätt att sprida erfarenheter och 
kunskap samt analysera hur kompetenser ska belysas för främjad kunskapsåterföring 
inom 9931. Examensarbetet skulle också utreda vilka förutsättningar som krävs för 
att implementera det ”nya” arbetssättet på CPT. 

1.3 Mål 
9931s mål med examensarbetet är främjad kunskapsåterföring och ökad 
ingenjörseffektivitet för att bli en arbetsplats där personalen utvecklas och samspelar 
i en lärande miljö. Målsättningen med examensarbetet är att bidra till detta genom 
att ta fram krav på en standardiserad arbetsmetod för kunskapsåterföring som 
minskar risken för dubbelarbete och att misstag återupprepas. 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet avgränsas till att undersöka 9931 som är den mest heterogena av 
CPTs avdelningar med avseende på kompetenser. Examensarbetet omfattar 40 
poäng, utförda under 20 arbetsveckor. Eftersom arbetstiden är begränsad kommer 
inte alla aspekter som påverkar kunskapsåterföring att behandlas. De avgränsningar 
som gjorts under arbetets gång har fastställts i samråd med examensarbetets 
styrgrupp. 

1.5 Disposition av rapport 
Rapporten har valts att presenteras enligt följande ordning, se Figur 1. 

 

Figur 1 Disposition av rapport samt läsanvisningar 
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Initialt förklaras inledningen (1) till examensarbetet med syfte, mål, avgränsningar 
samt detta kapitel innehållande förklaring angående rapportens upplägg och 
läsaranvisningar. Därefter ges en företagsbeskrivning (2) för att presentera Volvo 
Aero Corporations organisation. Metod och genomförande (3) förklarar hur 
examensarbetet har planerats och genomförts. I kapitel (4) förklaras relevant teori. 
Därefter beskrivs nuläget (5) för att sedan utifrån teorin analyseras i kapitlet 
nulägesanalys (6). Kapitel 4, 5 och 6 kan läsas som delresultat och leder fram till de 
identifierade problemområdena på 9931. I lösningsförslag (7) har några av 
förbättringsområdena analyserats och vidareutvecklats till kravspecifikationer och 
mallar för strukturerade metoder. Dessa presenteras mer uttryckligt i form av bilagor 
och kan läsas som separata dokument. Kapitel 7 avslutas med en sammanfattning 
och slutliga rekommendationer. En diskussion (8) avslutar rapporten. 

För att få ut så mycket som möjligt av examensarbetets innehåll rekommenderas 
läsaren av denna rapport att följa de fetstilta pilarna i Figur 1, det vill säga läsa 
rapporten i den ordning den presenteras. Om läsaren endast är intresserad av arbetet 
utifrån ett vetenskapligt perspektiv kan lästiden förkortas genom att följa den 
streckade linjen, kapitel 1, 4-8. En läsare som är bekant med företagets struktur och 
är mer intresserad av resultatet men inte lägger lika stort fokus vid teorin kan med 
fördel följa den punktstreckade linjen, kapitel 1, 6-8. Stor vikt kan också läggas vid 
kravspecifikationerna i bilagorna vilka kan läsas separat. 
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2 Företagsbeskrivning 
Detta kapitel förklarar historiken bakom Volvo Aero Corporation samt dess 
produktutbud. Därefter beskrivs Central produktionsutveckling, CPT, och avdelning 
Produktionsutveckling, 9931. Eftersom examensarbetet ligger inom ramen för 
företagets verksamhetsutveckling, VU, avslutas kapitlet med en beskrivning av detta. 

2.1 Volvo Aero 
Volvo Aero är ett bolag inom Volvo Group som tillverkar komponenter till 
flygplansmotorer, rymdindustrin och stationära gasturbiner. Företaget sysselsätter 
drygt 3 300 personer, varav ungefär 2 700 arbetar i Sverige. Tillverkning sker i 
Trollhättan, Kongsberg i Norge samt i Newington i USA. Verksamhet finns också i 
Bromma och Boca Raton i USA. 

Företaget grundades 1930 när NOHAB Flygmotorfabriker AB fick ett avtal med den 
svenska flygstyrelsen att bilda ett nytt fristående bolag för tillverkning av 
flygmotorer. 1937 övertog Svenska Aeroplan AB (SAAB) NOHABs aktier och 
1941 köpte AB Volvo aktiemajoriteten och företaget bytte namn till Svenska 
Flygmotor AB. Några år senare utvecklades den första svenska jetmotorn vilken 
sedan serietillverkades. 

Företaget har gått från ett aktiebolag i Trollhättan till en företagsgrupp representerat 
på flera ställen runt om i världen. Då företagsnamnet Svenska Flygmotor AB inte 
var internationellt gångbart och inte speglade en gemensam identitet med övriga 
Volvo Group togs 1994 namnet Volvo Aero. Företagets verksamhet i Trollhättan 
fick benämningen Volvo Aero Corporation, VAC. 

Idag har tillverkningen av militära flygmotorer, som initialt var den viktigaste 
produkten, minskat och låg 2004 på 11 % av Volvo Aeros omsättning av totala 
antalet flygmotordelar.  

Eftersom flygplansmotorer är en mycket kostsam produkt vad det gäller utveckling 
och tillverkning har flera ledande flygmotorkomponenttillverkare gått samman i 
gemensamma motorprogram för att minska det egna företagets risktagande. Volvo 
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Aero är delaktig i ett antal civila och militära motorprogram och levererar moduler 
bland annat till de motorer som sitter i Boeing 747 och i Airbus A380. I 80 % av alla 
civila flygplansmotorer på större flygplan finns komponenter som tillverkats av 
Volvo Aero. Inom rymdindustrin är Volvo Aero världens ledande leverantör av 
raketmotorturbiner samt utloppsmunstycken. 

2.2 Central produktionsteknik, CPT 
Kopplat till komponentproduktionen finns avdelningen Central produktionsteknik, 
CPT, som arbetar med produktionssystem, produktionstekniska frågor samt CAM-
beredning. 

2.2.1 Historia 
Tidigare var principen på VAC att produktionsnära tjänster, exempelvis 
produktionstekniker, skulle vara placerade i anslutning till komponentproduktionen. 
Det uppmärksammades dock att företaget tappat mark jämfört med konkurrenter 
inom produktionsutveckling, något som oroade. De produktionsnära funktionerna 
riskerade en bristande kompetensutveckling samtidigt som arbetet med 
produktionsutveckling istället tenderade att bli förvaltning av befintlig produktion. 
Detta berodde på att löpande arbete och brandsläckning tog tid, energi och fokus 
ifrån utveckling, processtyrning och kvalitetsanalyser. Utspridda produktionslokaler 
gjorde att det var svårt att nyttja den produktionstekniska kompetensen effektivt för 
gemensamma övergripande förändringar, vilket resulterade i punktmarkeringar. Det 
upplevdes också att satsningar på produktions- och CAM-teknik försummades. 
Införandet av nya arbetssätt och metoder uppfattades som onödigt problematiska. 
Arbetssituationen för teknikerna var tung då löpande stöd till verksamheten 
kombinerades med arbete i utvecklingsprogram och utvecklingsarbetet blev lidande 
på grund av resurs- och kompetensbrist. För att komma tillrätta med dessa problem 
startade i mitten av maj 2004 Central produktionsteknik sitt arbete i ny organisation 
och samlar i dagsläget medarbetare i form av nyanställda akademiker och erfarna 
tekniker med olika specialistkompetenser. 

2.2.2 CPTs verksamhet 
För att effektivisera och renodla verksamheten delades CPT in i tre avdelningar, 
Produktionsutveckling, 9931, Produktionsteknik, 9932, och CAM-teknik, 9933. 
CPT omfattar cirka 90 personer, vilket ledningen utifrån dagsläget tror är en bra 
omfattning i avseende på antal och kompetensområden även i överskådlig framtid. 

Medlemmarna i CPTs ledningsgrupp har fått olika målbrev som innebär att de 
beroende på kompetens ansvarar för att bevaka och säkra olika områden av CPTs 
verksamhet. CPTs fokus och verksamhetsidé är att tillhandahålla resurser och 
kompetens för att skapa en konkurrenskraftig och kostnadseffektiv verksamhet i 
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komponentproduktionen. Fokus ligger på effektivisering och införande av nya 
teknologier och arbetsmetoder. CPT ska fungera som stöd för 
komponentproduktionen genom att erbjuda standardiserade arbetssätt och 
specialistkompetens som bidrar till deras måluppfyllnad. Målsättningen är ökad 
produktivitet genom rationaliseringar, kortare ledtider, högre kassaflöde och 
omsättningshastighet. 

2.3 Produktionsutveckling, 9931 
Avdelning 9931, Produktionsutveckling, består av personer med mycket olika 
kompetensprofiler. Kompetensen inom avdelningen täcker hela flödet från 
offerering, maskinanskaffning, verkstadsstruktur, produktionssystem till 
tillverkningsledning. Eftersom avdelningen är relativt ny pågår arbetet fortfarande 
med att finna roller och arbetsmetoder som passar både avdelningens anställda och 
företaget i stort. Avdelningens personalstyrka består av 23 personer, varav två 
tredjedelar sitter tillsammans i kontorslandskap och resterande del sitter i andra 
byggnader. 

Arbetssättet vid 9931 kan liknas vid konsultverksamhet för komponentproduktion. 
Oftast sker arbetet i tvärfunktionella projekt, där personal från 9931 erbjuder stöd 
och specialistkompetens i olika projekt eller vid lösning av ovanliga problem. I regel 
arbetar endast en eller ett fåtal personer med ett och samma arbetsområde vilket gör 
att kompetensprofilerna är mycket heterogena. Kombinationen av att alla inte sitter 
samlat och att arbetet sker i tvärfunktionella projekt gör att de olika personerna på 
avdelningen sällan träffas i gemensamma projekt och behöver utbyta erfarenheter på 
andra sätt. 

2.4 Verksamhetsutveckling, VU 
Ledningen för Volvo Group har beslutat att alla enheter ska bedriva 
verksamhetsutveckling, VU. Det är ett strukturerat arbetssätt för att fånga upp 
förbättringspotentialer och för att effektivisera verksamheten utan att suboptimera. 
Arbetet med att utveckla både organisation och arbetssätt styrs av direktiv i 
verksamhetsplanen, VP, som avdelningarna konkretiserar. Detta görs förutom av 
VU-arbetet i form av förbättringsprojekt och riktade förbättringsuppdrag. Inom 
verksamhetsutvecklingen används olika verktyg som VU-program och Six Sigma-
uppdrag. VU är en standardiserad metod som är gemensam för hela Volvo Group 
och innehåller direktiv om hur både uppstart och pågående VU-arbete ska utföras. 
VU finns på alla nivåer, inom alla verksamheter och målsättningen är att alla 
anställda ska vara delaktiga i utvecklingsarbetet. 

Framtagningen av företagets gemensamma mål genomförs genom att Volvo Groups 
VD varje år gör ett utspel, ett challenge letter, vilket alla bolag förväntas ge respons 
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på. Responsen sker i form av ett svar som presenterar den strategiska inriktning 
respektive bolag tänker sig ta utifrån utspelet. När respektive inriktning godkänns, 
ligger den till grund för företagets verksamhetsplan och stakar ut företagets och de 
respektive funktionernas verksamhetsinriktning. Det är sedan upp till de olika 
funktionernas enheter att bryta ned verksamhetsinriktningen till konkreta mål och 
handlingsplaner som avdelningarnas ledningsgrupper ytterligare konkretiserar. 
Arbetet med att uppnå målen sker både i den dagliga verksamheten och i olika VU-
grupper. 

Inom CPT finns tio stycken VU-grupper, vardera om sex till nio deltagare. VU-
arbetet är högt prioriterat och mycket tid investeras i metodiken. CPTs strategiska 
fokus är ”Effektiva standardiserade arbetssätt och metoder”. Arbetet är särskilt 
viktigt eftersom avdelningen är ny och fortfarande har mycket arbete kvar med att ta 
fram strukturerade rutiner och arbetssätt. Figur 2 visar VU-grupperna inom CPT. 

 

Figur 2 Organisationsstruktur över VU-arbetet på CPT 

Inom 9931 finns tre olika VU-grupper, Tillverkningsledning, Maskinanskaffning & 
verkstadslayout samt Produktionssystem & projekt. Respektive grupp har brutit ned 
CPTs gemensamma fokus till egna mål. I möjligaste mån är personalen indelade i 
VU-grupper baserat på deltagarnas arbetsuppgifter där gruppen för 
Produktionssystem & projekt är mest heterogen. I samma VU-grupp 
uppmärksammades behovet av att ha standardiserade arbetsmetoder för 
kunskapsåterföring men de ansåg att metodutveckling skulle vara ett alltför 
tidskrävande VU-arbete. Därför formulerades problemet om till en frågeställning för 
detta examensarbete, för vilket VU-gruppen nu istället utgör styrgrupp. 
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3 Metod och genomförande 
I detta kapitel presenteras hur examensarbetet organiserats, vilken projektmetodik 
som används samt hur arbetsgången varit. Slutligen beskrivs även metodiken runt 
benchmarking. 

3.1 Projektorganisation 
För att få en bra ledning av ett projekt är det vanligt att ha en organisation med ett 
styrande organ. Inom det här examensarbetet har två handledare samt en styrgrupp 
funnits tillhanda för att hjälpa till att lägga upp projektet. Lena Abrahamsson, 
professor vid institutionen för arbetsvetenskap, har varit handledare vid Luleå 
tekniska universitet. Hon har stöttat och givit feedback kring teoridelarna och hjälpt 
till med rapporttekniska delar. Linda Grönlund som arbetar med produktionssystem 
på avdelning 9931 har ansvarat för handledningen på Volvo Aero. Hon är också 
VU-ledare för VU-gruppen Produktionssystem & projekt som varit styrgrupp för 
examensarbetet. Minst en gång i veckan har examensarbetarna haft möte med Linda 
och diskuterat eventuella frågetecken, hon har också bistått med nödvändig 
information och kontakter. Ungefär var tredje vecka har olika moment rapporterats 
för styrgruppen och de har hjälpt till att komma med idéer, verifiera tankar och 
väglett vid svåra beslut. Examensarbetarna har på egen hand haft möte varje måndag 
för att planera veckans arbete och stämma av hur arbetet ligger till jämfört med 
projektplanen. 

3.2 Projektmetodik 
Metodiken vid planering kan liknas vid ett cykliskt mönster där de olika 
arbetsmomenten genomarbetas i flera varv, och för varje varv går arbetet djupare in i 
den aktuella uppgiften (Ranhagen, 1995). Syftet med detta arbetssätt är att få stegvis 
utveckling av arbetet och möjlighet att tillföra nya kunskaper, erfarenheter, 
synpunkter och krav under hela projektet. En linjär projektmetodik kan ha svårare 
att reagera på exempelvis förändringar och nya krav som kommer in. 
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Projektarbeten kan planeras i ett så kallat Gantt-schema, där olika aktiviteter 
planeras in under den period som aktiviteten beräknas pågå, parallellt i schemat 
läggs också andra aktiviteter. Detta görs för att tydliggöra och visualisera var under 
ett projekt olika moment ligger och hur de påverkar varandra. 

Initialt i projektet gjordes en planering för upplägget av arbetet, vilket omfattar 40 
poäng utfört under 20 arbetsveckor. Planeringen följde principen för hur ett Gantt-
schema används och kombinerades med metodiken för cyklisk planering, som 
successivt fördjupar detaljnivån för att ta fram ett mer bearbetat resultat. 
Arbetsgången följde till stor del de olika stegen i Systematisk problembehandling, 
vilket förklaras i nästa avsnitt. 

3.3 Systematisk problembehandling 
Systematisk problembehandling bygger på att arbetet under ett projekt delas in i 
olika arbetssteg som följer en given ordning (Johansson, 2003). Systematisk 
problembehandling kan vara till stor nytta vid exempelvis förundersökningar 
eftersom många arbetsmoment kräver kreativ problemlösning samt att specificering 
av krav utgör en central del i metodiken. Syftet med metodiken är att behandla 
problemen steg för steg och på så vis lösa dem på ett rationellt och systematiskt sätt. 
Johansson poängterar också att man under arbetets gång bör återkomma till tidiga 
skeden, likt i den cykliska planeringen, för att uppnå bästa möjliga slutresultat. 
Informationsinsamling, problembestämning och problemundersökning är arbetssteg 
från den systematiska problembehandlingsmetoden som använts under detta 
examensarbete. 

3.3.1 Informationsinsamling 
Informationsinsamling bör ske i tre olika etapper (Johansson, 2003). Inledningsvis i 
ett projekt menar Johansson att det ska bedömas vilken grundläggande information 
som krävs för att starta upp arbetet. Därefter ska informationen kompletteras i 
samband med analysskedet. Slutligen krävs även insamling av information som är 
kopplat till slutförandeskedet. Det rekommenderas att hämta information från flera 
olika källor för att minska osäkerheten i uppgifterna. 

Informationsinsamling har under projektets gång använts till stor del genom främst 
intervjuer och litteraturstudier. Under den inledande fasen intervjuades 17 personer 
ur Volvo Aeros organisation, majoriteten av dem var anställda på avdelning 9931 
övriga intervjuade var specialister inom olika områden. Inför intervjuerna 
förbereddes frågor kopplat till hur avdelningen arbetar med kunskapsåterföring och 
utifrån dem utfördes ostrukturerade intervjuer. Till specialisterna ställdes frågor om 
hur exempelvis olika system var tänkta att användas på företaget. Varje 
intervjutillfälle tog ungefär en timme. När de inledande frågeställningarna blivit 
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besvarade och ett tydligt mönster kunde ses bland de anställdas åsikter avslutades 
den inledande intervjufasen. 

En stor del i examensarbetet bestod i att analysera verksamheten utifrån teorier 
kopplat till kunskap, kompetens och lärande. Tidigt i arbetet undersöktes vilka 
teorier som kan kopplas till kunskapsåterföring och en stor mängd litteratur från 
olika författare studerades. Den teori som ansågs relevant inom ramen för 
examensarbetet sammanställdes. I slutskedet av examensarbetet krävdes 
kompletterande teori för att säkerställa utformningen av resultatet. Teori om 
informationsbehandling, kommunikation och ”lessons learned” studerades. Internet 
användes frekvent för att hitta lämplig litteratur att beställa från bibliotek samt att få 
tag på artiklar, rapporter och annan relevant information kopplat till examensarbetet. 

3.3.2 Problembestämning 
Problembestämning innebär att problemet anpassas och bestäms i förhållande till 
tillgänglig arbetskraft (Johansson, 2003). Johansson menar att syftet är att beställare 
och utförare definierar problemet, gör klart vad arbetet innebär och att båda parter är 
överens om detta. Problembestämningen omfattar momenten, Att formulera 
problemet, bestämma problemnivån samt att dela upp och avgränsa problemet. En 
enkel metod för problembestämning är den så kallade frågemetoden. Med hjälp av 
frågemetoden tas fakta fram och förnuftiga bedömningar görs för att bilda underlag 
för den slutgiltiga beskrivningen av problembestämningen. Exempel på frågor som 
ska besvaras är de klassiska frågorna när, var, hur, vem, vad och vilka? 
Problembestämningen ska alltid avslutas genom att kontrollera mot beställaren så att 
nästa steg i projektgången har rätt utgångsläge. 

Under och efter nulägesbeskrivningen och analysen arbetade examensarbetarna flera 
gånger med att definiera problembilder med hjälp av frågorna vad, var, när, hur, 
varför. Detta gjordes genom ”gula-lapps-övningar” där tankar och intryck 
nedtecknades fritt på post-it-lappar för att sedan kategoriseras i en eller flera 
problemkategorier. Arbetsmetoden användes exempelvis för att urskilja 
förbättringsområden och vid fördjupade problemanalyser av de förbättringsområden 
som valts för fortsatt resultatarbete. Vid ett tillfälle genomfördes även en ”gula-
lapps-övning” med styrgruppen för att få deras intryck om problembilden för lessons 
learned. Kontinuerligt under projektet kontrollerades problembestämningar mot 
handledare och styrgrupp. 

3.3.3 Problemundersökning – kravspecificering 
Problemundersökningen innebär att problemets bakgrund, nuläge och framtida 
situation studeras och utreds mer ingående (Johansson, 2003). Johansson beskriver 
undersökningen med delmomenten, dela upp, analysera samt precisera problemet. 
Genom att dela upp problemet är det lättare att urskilja delproblem som kan 
behandlas enskilt för att i slutskedet kopplas tillbaka till det ursprungliga problemet. 
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Analysen innebär granskning och utredning av problemet i syfte att ge en sådan 
probleminsikt att krav och mål av resultatet kan formuleras. Precisering innebär att 
problemet specificeras ytterligare eller att lösningsarbetet inriktas eller begränsas till 
de viktigaste delarna av problemet. Målet med analysarbetet är att slutligen lista 
krav för lösningens utformning. 

Eftersom problematiken som examensarbetet utreder omfattar ett brett spektra var 
det tidigt viktigt att bryta ner problemet i olika delar. Delproblemen analyserades så 
att konkreta förbättringsåtgärder lättare kunde föreslås och tillsammans uppfylla 
målbilden för examensarbetet. Vid två tillfällen avgränsades arbetet ytterligare för 
att bearbeta de viktigaste delarna. Hur arbetet skulle inriktas beslutades i samarbete 
med styrgruppen. I slutet av arbetet kunde ett antal kravspecifikationer levereras för 
de olika förbättringsområdena. Nedan i Figur 3 presenteras examensarbetets upplägg 
gällande tillvägagångssättet för aktiviteter. 

Figur 3 Upplägg av examensarbetet 
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3.4 Benchmarking 
Enligt SIQ (2006-10-19) är benchmarking en metod att systematiskt lära av goda 
förebilder oavsett bransch. Syftet är att få insikt och kunskap som ska omsättas till 
effektiva förbättringar i den egna verksamheten. De menar att många organisationer 
strävar efter att åstadkomma ungefär samma resultat, men arbetssätten fram till 
resultatet är olika. Då gäller det att hitta de bästa arbetssätten och lära sig av dessa 
för att på så vis undvika att uppfinna hjulet en gång till. Idag används benchmarking 
av alla typer av organisationer och företag som vill förbättra sin verksamhet. 

För att få intryck från andra företag som också arbetar med kunskapsåterföring 
besöktes de fyra företagen Caran, IVF, SKF Nova och Saab Ericsson Space. 
Besöken gjordes under examensarbetets åttonde och nionde vecka. Det betraktades 
som en bra tidpunkt då kunskapen angående nuläget på 9931 var tämligen god samt 
att en hel del teoristudier gjorts. De inledande faserna gav tillräckligt underlag för att 
avgöra vad de besökta företagen skulle kunna erbjuda 9931 och examensarbetet. 
Besöken var mycket givande och inspirerande för det fortsatta arbetet. Närmare 
förklaring av de mest värdefulla besöken beskrivs i Bilaga 1. 
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4 Teori 
Kapitlet presenterar den teoretiska basen som använts i arbetet. Den teori som 
behandlas är främst kopplad till kunskap, kompetens och lärande, men även teori 
för flödes och processorientering, informationssökning, kommunikation samt 
användning av lessons learned kommer att förklaras närmare. 

4.1 Kunskap 
Under 1990-talet blev begreppet Business Process Reengineering ett populärt 
managementkoncept som medförde att många organisationer avskedade mycket 
personal och byggde upp organisationerna från början igen. I slutet av 1990-talet 
började många företag upptäcka att de hade förlorat personal med viktig erfarenhet 
och vars kompetens visat sig vara vitala för företagets processer. Detta misslyckande 
resulterade i att företag fick insikt i vikten av kunskap i företagsorganisationer, men 
skapade även förvirring över vad kunskap egentligen är (Snowden, 2003). 

Davenport & Prusak (1998) förklarar kunskap varken som data eller information, 
men relaterat till båda två i olika grad. Organisatorisk framgång och misslyckande 
kan bero på vilken av dem som behövs, vilken du har samt vad du kan och inte kan 
göra av dem. Förståelse av de tre begreppen och hur man går från den ena till den 
andra är nödvändigt för att göra kunskapsarbete framgångsrikt. 

Data har i sig ingen inneboende mening utan beskriver endast en del av vad som 
hänt utan bedömning, tolkning eller ledning om hur man ska agera. Det är ändå 
mycket viktigt med data i organisationer eftersom det är grundläggande material vid 
skapandet av information. 

Information är menat att ändra mottagarens sätt att uppfatta saker, att ha en inverkan 
på personens omdöme och beteende. Information blir till när tillverkaren anger i 
vilket syfte data samlats in. Tillverkaren adderar även mening till data genom att 
kategorisera och analysera nyckelkomponenterna samt ta bort fel. I slutändan är det 
ändå inte tillverkaren eller sändaren utan mottagaren som beslutar huruvida 
meddelandet verkligen är information eller inte, om det verkligen informerar honom 
eller henne. 
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Kunskap härstammar från information på samma sätt som information härstammar 
från data. Dock kräver kunskapsbegreppet betydligt högre grad av analys där några 
nyckelkomponenter är erfarenhet, sanning, bedömning och tumregler. För att 
information ska utvecklas till kunskap måste människan bearbeta informationen, 
exempelvis genom: 

• Jämförelse – Hur skiljer sig den här informationen i en viss situation jämfört 
med andra kända situationer? 

• Konsekvensanalys – Vilken omfattning har informationen för beslut och 
handling? 

• Koppling – Hur relaterar den här kunskapen till andra? 

• Konversation – Vad anser andra om den här informationen? 

EU-projektet VIVACE, som Volvo Aero är involverade i, diskuteras också 
kunskapsbegreppet. Där förklaras kopplingen mellan data, information och kunskap 
på ungefär samma sätt som av Davenport och Prusak. Inom VIVACE används en 
liknande bild som presenteras i Figur 4 för att lättare förstå sambanden. Figuren 
förklarar även att en högre nivå, kompetens eller som de uttrycker det visdom, nås 
när beslut och åtgärder görs baserat på erfarenhet och kunskap. 

 

Figur 4 Kunskapshierarkin (Egen tolkning av VIVACE, 2005) 

4.1.1 Skapande av kunskap 
Det går att dela in kunskap i två dimensioner, tacit (tyst) och explicit kunskap. Att 
dela in kunskap på detta sätt presenterades ursprungligen av Polanyi 1966, men 
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Nonaka & Takeuchi (1995) förklarar begreppen ytterligare. Tacit kunskap är 
personlig, specifik och svår att formalisera och kommunicera. Den explicita, kodade, 
kunskapen är sådant som kan förmedlas genom att nedtecknas. 

Ett exempel som pekar på de olika delarna av kunskap är processen att lära sig 
cykla. Det går att läsa instruktioner hur det går till att cykla, explicit kunskap, men 
efter att du läst boken går det inte att sätta sig direkt på cykeln och cykla iväg. Det 
krävs istället flera försök för att lära sig hur det går till att få till motoriken, som är 
en del i den underförstådda kunskapen, tacit kunskap. 

Enligt Nonaka & Takeuchi (1995) är den kunskap som kan uttryckas i ord och 
siffror (explicit) endast toppen av ett isberg, vi vet mycket mer än vad vi kan säga. 
Tacit och explicit kunskap är emellertid inte helt skiljda från varandra utan 
kompletterar varandra. Människans kunskap bildas och utvecklas genom social 
interaktion och pendlar mellan tacit och explicit kunskap. Nonaka & Takeuchi 
förklarar detta samband i deras SECI-modell som visas i Figur 5. 

 

Figur 5 SECI-modellen Nonaka & Takeuchi (1995) 

SECI är en innehållsrik managementmodell och innehåller olika karaktäristika så 
som kunskapsskapande, kunskapsöverföring, och kunskapsintegrering. SECI-
modellen menar att kunskap skapas genom möten mellan tacit och explicit kunskap, 
genom omvandling inom de fyra kategorierna socialisering (Socialization), 
externalisering (Externalization), kombinering (Combination) och internalisering 
(Internalization), (Chou, 2005). 



___ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
30

Socialisering är processen att överföra befintlig tacit kunskap till ny tacit kunskap 
genom delade erfarenheter och genom interaktion med människor inom och utom 
organisationen. Att använda sig av adept-mentor-program där erfarenheter och ”Best 
practice” delas är ett sätt att använda socialisering. Arbetsrotation och 
brainstormingövningar är andra exempel på situationer där socialisering sker. 

Externalisering är processen att uttrycka tacit kunskap till explicit. När tacit kunskap 
omvandlats till explicit kan den delas med andra och blir basen till ny kunskap. 
Externalisering sker med tekniker för att hjälpa till att uttrycka idéer eller bilder i 
form av ord, koncept, modeller, metaforer, analogier eller liknande. Case-baserade 
grupper, Web-baserade diskussionsgrupper och grupparbeten är exempel på 
tillfällen för externalisering. 

Kombinering är processen att omvandla explicit kunskap till mer komplexa system 
av kunskap. Explicit kunskap samlas både från interna och externa källor, bearbetas, 
kombineras och förändras och omvandlas till ny kunskap. För att kunna arkivera, 
sprida, integrera och systematisera kunskap måste företag se till att det via nätverk 
finns bra informationskällor, databaser, webbsidor och data tillgänglig. 

Internalisering är processen att omvandla explicit kunskap till tacit kunskap hos en 
person. Övning ger färdighet, arbetsplatsförlagd utbildning och möten ”ansikte mot 
ansikte” är alla exempel på hur individer deltar i internaliseringsprocessen. 

4.1.2 Kodifiering av kunskap 
Lindholm (2006) skriver att i en organisation pågår kontinuerligt ett mer eller 
mindre klart uttalat socialt samordnande av resurser för att utföra organisationens 
uppgifter på bästa sätt. Det är därför viktigt att kodifiera kunskap till organisationen. 
Enligt Davenport och Prusak (1998) innebär det att organisationers kunskap görs 
tillgänglig för dem som behöver den genom en kod som gör det organiserat, 
portabelt och lättförståeligt. 

Organisationer bör sträva efter att omvandla tacit kunskap, till explicit kunskap och 
individuell kunskap till organisatorisk kunskap för att sedan bättre kunna styra den, 
något som Mårtensson (1999) försöker visualisera i Figur 6. 
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Figur 6 Knowledge management – en alternativ definition (Mårtensson, 1999) 

Att ha tillgång till kunskap endast när dess ”ägare” har tid att dela med sig eller 
riskera att förlora den helt om personen lämnar företaget är karaktäristiska problem 
som hotar värdet av organisationens kunskapstillgångar (Davenport & Prusak,1998). 
Företag måste därför enligt Davenport och Prusak ha strategier för att förhindra 
sådana förluster. Ett sådant sätt kan vara att försöka överföra så mycket kunskap 
som möjligt till någon genom mentorskap och möjlighet till adepter. Detta för att 
försäkra sig om att kunskap inte enbart är förankrad hos en individ. 

Preece (2001) uttrycker att organisationer siktar på att komma över kunskap från 
värdefulla individer och att analysera företagets aktiviteter för att lära såväl från 
framgång som från misslyckande. Mårtensson (1999) påpekar dock att målet med ett 
sådant arbete inte får vara kunskapsarkivering utan istället kunskapsaktivering. 

Aktiviteter och tekniker som Preece (2001) tar upp att organisationer använder för 
att hantera kunskap är exempelvis dokumentationssystem, diskussionsforum, 
kunskapsbank av ”lessons learned” och kompetenssystem. 

Dokumentationssystem tillåter personal att hitta existerande dokument som är 
relevanta för den egna uppgiften. I grund och botten är dessa sökbara och 
informationsåterförande system knutna till organisationens intranät. 

Diskussionsforum främjar kunskapsspridning inom avdelningar och personal med 
samma intresse. Anställda ”prenumererar” på ett forum relevant för sina intressen 
och arbetsuppgifter och kan där utbyta frågor och svar, lessons learned, 
meddelanden och företagsskvaller. 
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Kunskapsbank av ”lessons learned”, gör det möjligt för anställda att gå tillbaka till 
gamla erfarenheter genom att bevara dem på strukturerade samlingsplatser. 

Kompetenssystem gör det tillåtet för organisationer att veta ”vem som vet vad”. 
Huvudsakligen är det en databas som exempelvis är strukturerad som ett CV eller en 
resumé. Målet är att sammanföra personer som matchar en persons behov av 
kompetens med en annans persons kunskap. 

Davenport och Prusak (1998) redogör också för en liknande metod som 
kompetenssystemet innebär, att göra en kunskapskarta. Den kan göras på lite olika 
sätt, antingen i form av en verklig karta som gula sidorna eller i form av en smart 
databas. Utvecklandet av en kunskapskarta inkluderar en kartläggning av viktig 
kunskap i organisationen samt publicering av dem via en lista eller bild. 
Kunskapskartor kan lika väl peka åt människor som dokument eller databaser. 
Meningen och vinsten med kunskapskartor är att lotsa personal i organisationen till 
experthjälp. Oavsett dess form pekar den på var kunskap finns, den innehåller det 
inte. Den bildar inte kunskap i sig och det finns ingen garanti att kunskapen sprids 
utan att det prioriteras i företagets kultur. 

4.1.3 Kunskapsöverföring 
Att den enskilde lär är en nödvändig, men inte tillräcklig förutsättning för 
organisatoriskt lärande (Dilschmann, 2000). Såväl enskilda medarbetare som 
grupper kan lära och utveckla kompetens utan att organisationen låter sig påverkas. 
För organisatoriskt lärande krävs sociala processer och dialoger mellan människor 
som tillsammans diskuterar idéer, tolkar uppgifter och identifierar problem som ska 
lösas samt granskar resultat. Davenport och Prusak (1998) frågar sig hur en 
organisation kan överföra kunskap effektivt. De menar att det korta svaret är det 
bästa – anställ smarta människor och låt dem prata med varandra. De menar dock att 
andra delen av svaret tyvärr är svårt att omsätta i praktiken. Ett företagsproblem 
diskuteras oftast med någon som sitter längs korridoren eftersom den personen är 
lättillgänglig och bekväm att fråga, inte nödvändigtvis för att den har bäst 
kompetens för det aktuella problemet. Organisationer anställer vanligtvis smart 
arbetskraft men isolerar dem eller tynger ner dem med arbetsuppgifter vilket gör att 
de inte har någon tid att konversera och ofta har väldigt lite tid för eftertanke. 
Sandberg (2003) tar upp att företag ofta har svårt att utveckla och använda 
integrerade läraktiviteter och stöd för tillämpning i arbetet, handledning, möjlighet 
att ”gå bredvid” samt uppföljningsmöten. 

Varje dag sker olika typer av kunskapsöverföringar på företag, detta är en del av det 
organisatoriska livet, men överföringarna är väldigt lokala och i små bitar. Enligt 
Lindholm (2006) finns det många aspekter varför lärande organisation är nyttig för 
företag, en aspekt är möjligheten att skapa en god arbetsmiljö där personlig 
utveckling främjas, vidare finns det pedagogiska orsaker till att lärande blivit 
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vanligare. Formell utbildning är svår att direkt överföra i praktiskt handlande därför 
är lärandet på arbetsplatsen en viktig del. 

För att individers kunskap ska komma organisationen till godo krävs dels att vunna 
kunskaper och insikter synliggörs och legitimeras och dels att lärandet manifesteras i 
förändringar i rutiner, praxis, tekniska system, normer etcetera (Dilschmann, 2000). 
Davenport och Prusak (1998) rekommenderar starkt kunskapsöverföring genom 
möten och genom berättande istället för mer strukturerade former. Studier har visat 
att chefer får 2/3 av sin information och kunskap från möten ”ansikte-mot-ansikte” 
eller samtal över telefon, bara 1/3 kommer från dokument. Att få möjligheten att 
prata med varandra löser nödvändigtvis inte problemet med kunskapsöverföring på 
hela företaget, speciellt inte i stora organisationer, därför är det viktigt att överväga 
mer strukturerade och avsiktliga metoder för att dela kunskap inom företaget. De 
nämner även att när kunskap ska överföras är det viktigt att tänka på att metoden 
måste passa företagets kultur. 

4.2 Kompetens 
Dilschmann (2000) menar att ett vanligt förekommande misstag är att jämställa 
kompetens med kunskap och att se utbildning som liktydigt med 
kompetensutveckling. Kompetens är mer än kunskap och kompetensutveckling 
omfattar mer än utbildning. Kompetens är förmågan att agera ändamålsenligt i 
förhållande till situationens krav och då krävs att individen har rätt kunskap, samt 
möjligheter att pröva olika frågeställningar och handlingsalternativ. I Figur 7 ges en 
modell över hur kompetensbegreppet kan visualiseras. 

 

Figur 7 Det relativa kompetensbegreppet (Dilschmann, 2000) 
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Den vänstra cirkeln, kunskapscirkeln, hör ihop med pedagogiken och inhämtande av 
befintlig kunskap. Davenport och Prusak (1998) sammanfattar som tidigare nämnts, 
kunskap varken som data eller information men relaterat till båda. 

Den högra cirkeln representerar erfarenhetsbildning. Lindholm (2006) diskuterar 
erfarenhet och erfarenhetsbildning och menar där att ha erfarenhet kan uppfattas 
som något statiskt, att erfarenheterna läggs på hög under livet och inte förändras i 
någon hög omfattning. Att göra erfarenhet är ett mer processinriktat sätt att se på 
det. Dilschmann (2000) menar att lärande är en kumulativ process alltså att individer 
successivt bygger upp sina erfarenheter och kunskaper, något som gör att 
erfarenhetsbildningen äger rum under hela livstiden. 

Den undre cirkeln visar på tillämpning av kunskaper och erfarenheter. Kompetens 
blir synligt endast i handling av något slag. 

Individen antas, utifrån sin kunskap och en reflekterad tolkning av mål och 
uppgifter, medvetet utforma handlingsplaner, handla (eller underlåta sig att handla) i 
enlighet med dessa planer samt observera, tolka och kritiskt reflektera över sitt 
handlande (Ellström & Hultman, 2004). Likheter kan även ses i Dilschmanns 
relativa kompetensbegrepp och kunskapshierarkin i Figur 4. 

4.3 Lärande 
Hur ser då kopplingen mellan lärande och kompetens ut? Enligt Ellström (2002) kan 
lärande ses som processen då kunskap och kompetens bildas genom samverkan 
mellan människor inom ramen för det dagliga arbetet och det verksamhetssystem 
man ingår i. Lärande handlar mer om individers aktiva deltagande i en verksamhet 
än om kunskapsöverföring. 

Dilschmann (2000) och Lindholm (2006) tar upp att tidigare erfarenheter kan få 
annan innebörd i ljuset av nya erfarenheter vilket innebär att ny erfarenhet 
tillsammans med medveten reflektion är ett led i den lärande processen. Ellström 
(2002) påtalar dock att människors mer eller mindre kontinuerliga lärande inte med 
automatik innebär en positiv utveckling av kunskaper, kompetens eller personlighet 
utan kan tvärt om innebära en anpassning till ogynnsamma levnadsbetingelser, alltså 
ett negativt lärande. Problematiken ligger i att komma fram till vad som lärs och 
under vilka betingelser som kan främja ett önskvärt lärande. 

Begreppet ”lärande” skapar ibland förvirring då det inte finns en entydig definition 
av begreppet. Ellströms (2002) definition är ”med lärande avses relativt varaktiga 
förändringar hos en individ som ett resultat av individens samspel med sin 
omgivning”. 
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Vid studier av litteratur om lärande refereras det ofta till Argyris och Schön (1996), 
som diskuterar lärande på tre nivåer. Single-loop lärande som kan ses som en 
förändring i utförandet av en strategi men med oförändrad underliggande värdering 
hos individen. Double-loop lärande resulterar i en förändring av både utförandet och 
de underliggande värderingarna hos individen. Deutero lärande som innebär 
lärandet att lära. Individen blir bättre på att hantera nya lärandesituationer och höjer 
på så vis kvaliteten i sitt arbete. 

4.3.1 Utvecklingens och produktionens logik 
Många organisationer har ökade krav på den typ av lärande som beskrivs ovan. Det 
gäller samtidigt att vara så effektiv som möjligt under kort tid. För att tydligare 
förstå sambandet mellan ökade krav på lärande och rationalisering har Ellström 
(2002) valt att uttrycka detta genom två logiker kallade produktionens logik och 
utvecklingens logik. 

Produktionens logik 
Produktionens logik lägger tonvikt på: 

• Effektiv handling på rutin- eller regelbaserad handlingsnivå 

• Problemlösning genom tillämpning av givna regler/instruktioner 

• Enhetlighet och likatänkande, stabilitet och säkerhet 

• Ett lärande inriktat mot bemästring av procedurer och rutiner 

För att förklara den här logiken lite närmare kan man säga att Ellström (2002) 
beskriver produktionens logik som dominerat av ett rutinmässigt och regelbaserat 
handlande. Det är viktigt att göra saker rätt och snabbt. Tänkande och lärande 
reduceras till att stödja effektiv handling, vilket är nödvändigt för att utföra saker 
inom en rimlig tid och till rimlig kostnad. Det rutinmässiga handlandet blir ett sätt 
att hantera det dagliga arbetet på ett tryggt och säkert sätt. Ett sådant handlande kan 
alltså avlasta individen och frigöra mentala resurser för andra ändamål. 

Ellström och Hultman (2004) förklarar att klara och tydliga mål för en verksamhet 
är viktigt för att främja människors motivation och möjligheter till lärande. För att 
åstadkomma resultat måste en organisations inre processer styras och samordnas 
(Dilschmann, 2000). Det sker bland annat genom värderingar och regler (eller 
normer som man ”bara inte” bryter) samt förfarande genom rutiner och system. 
Strukturen är den fasta grunden för en organisation, en form av standardisering. 

Standardiseringen gör det möjligt att förutse vad som ska ske, när det behöver ske, 
hur och med vilket sannolikt resultat (Dilschmann, 2000). Standardisering kan föra 
tankarna till mycket pappersexercis men Söderlund (2005) understyrker att svåra 
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och invecklade metoder på inget sätt behöver innebära bättre reflektion och 
handling. Metoderna måste ses primärt utifrån sin förmåga att generera intressanta 
tolkningar, kreativa lösningar och handling. Normalt verkar det räcka med relativt 
grundläggande metoder för intressentanalys, riskanalys och planering. 

Ellström (2002) menar att extremfallet utifrån produktionens logik skulle bli att 
arbetet endast orienteras mot effektivt handlande utan någon reflektion. 

Utvecklingens logik 
Utvecklingens logik har tonvikt på: 

• Tanke och reflektion 

• Alternativtänkande, experiment och risktagande 

• Tolerans för olikhet, osäkerhet och felhandlande 

• Ett utvecklingsinriktat lärande 

Utvecklingens logik uppstår ur överraskningar, förändringsbehov, visioner och 
bygger på en förmåga till distansering, ifrågasättande, omtolkningar och kritisk 
analys. Ellström (2002) tar upp att extremfallet för den här logiken mest skulle 
innebära reflektion och i viss mån lärande men inte särskilt effektivt arbete. 

Betydelsen av balans mellan de två logikerna 
I verkligheten är det högst osannolikt att dessa logiker blir uttryckt i form av de 
olika extremfallen, speciellt för utvecklingslogiken. Det är mer troligt att det blir 
obalans mellan produktionens och utvecklingens logik (Ellström, 2002). För att 
klara krav på lärande och effektivitet menar han att blir lösningen blir att skapa en 
balans mellan dessa båda logiker. 

Dilschmann (2000) betonar att struktur och standarder inte får vara oföränderliga 
utan måste ändras i takt med ändrade erfarenheter, villkor och förutsättningar. Att 
den lärande organisationen är flexibel innebär inte att den saknar strukturer. Utan 
möjlighet till rimlig förutsägbarhet vore det omöjligt att bedriva en verksamhet. Det 
är först när ramarna är tydliga och kända som man kan ifrågasätta lämpligheten och 
effektiviteten av befintliga ramar och begränsningar. Det är tydligheten som 
möjliggör effektiv flexibilitet. För att utrycka det mer filosofiskt, tydlighet är den 
ordning som krävs för att tillåta det kaos ur vilken kreativitet kan födas. 

För att skapa balans mellan de två logikerna ska produktionens logik som förefaller 
vara dominerande i de flesta verksamheter, brytas ner och istället organisera för 
effektiv produktion och ett kreativt lärande (Ellström, 2002). Lindholm (2006) 
menar att det handlar om att utveckla en organisation som tillåter, respekterar och 
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belönar självständigt tänkande, egna initiativ och som ger utrymme och stimulerar 
återkommande reflektion över det arbetslaget sysslar med. Kollektivet måste aktivt 
tolka och förhålla sig till målen för verksamheten. Ellström och Hultman (2004) 
påpekar dock att människor reagerar olika på de möjligheter till lärande och 
utveckling som ett företag erbjuder. En vanlig förklaring på denna skillnad mellan 
individer är olika syn på värdet av lärande och individuell utveckling, förväntat 
utbyte av gjorda satsningar, självförtroende i detta sammanhang samt tilltro till sin 
egen förmåga att lära. Dessa faktorer är i hög grad relaterat till social bakgrund, 
utbildningsnivå, tidigare erfarenheter av lärandesituationer samt andra ekonomiska, 
politiska och kulturella faktorer som finns i samhället. 

Genom att lyfta upp utvecklingslogiken och erkänna denna som en legitim del av 
verksamheten ökar förutsättningarna för en bättre balans. En annan nödvändighet är 
att budgetera tid och resurser även för utvecklingsinriktade aktiviteter, vilket borde 
ge ett vidare effektivitetsbegrepp och en högre grad av långsiktighet (Ellström, 
2002). 

4.3.2 Ledning 
Ledningens roll är mycket viktig i arbetet med att skapa en ”lärande organisation” 
och Ellström och Hultman (2004) säger att det blir upp till ledningen att betona 
betydelsen av lärande och lyfta dessa frågor på dagordningen. De måste också skapa 
de pedagogiska insatser som krävs för att öka medvetenheten och förmågan att 
tillvarata de möjligheter till lärande som finns i det dagliga arbetet. Dilschmann 
(2000) poängterar att ledaren i den lärande organisationen inte genomför 
förändringar, han eller hon tillhandahåller eller kommunicerar en vision, anger 
riktningen, tydliggör mål, ger förutsättningar, undanröjer hinder samt stöder 
medarbetarna i deras strävanden att genomföra förändringar. Förändringen i den 
lärande organisationen kan därför sägas vara ledarstyrd och medarbetardriven. 

4.4 Flödes- och processorientering 
Sandberg (2003) berättar att många organisationer under senare år med ökade krav 
på effektivitet och produktivitet börjat utveckla verksamheten mot en team- och 
processorganisering vilket innebär att det tidigare dominerande funktionstänkandet 
lämnas. För att åstadkomma det som kännetecknas av en modern arbets- och 
produktionsorganisation är en vanlig förändring inom företag att en plattare hierarki 
med mer eller mindre självständiga grupper skapas på olika nivåer. 

En process definieras som en serie aktiviteter som upprepas i tid och rum som 
förädlar ett objekt från en leverantör till en kund samt har en viss början och ett visst 
slut. Processer avgränsas alltså i såväl tid som rum. En processorganisering antas 
bidra till att tydliggöra arbetsflöden, flöden av varor och tjänster samt 
organisationens kunder, vilket antas vara svårare utifrån ett funktionellt perspektiv. 
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Sandberg berättar vidare att det finns individuella, funktionella och affärsprocesser. 
Beroende på processens uppgift kan de kallas operativa processer, stödprocesser och 
ledningsprocesser. 

Andra förändringar som kan ses är ökande krav på föränderlighet, integration, 
leveranssäkerhet, kvalitet och kundanpassning. Dessa förändringar har givetvis även 
påverkat kraven på ledarskapet. Sandberg menar att det ofta formuleras en vision om 
hur den nya organisationen ska utformas och fungera. Om visionen däremot stannar 
på ledningsnivå kommer den dock bara att bli tomma ord och inte realiseras i 
verkligheten. Alla ledare inom en organisation har därför ett stort ansvar när det 
gäller att föra ut visioner. Det är ofta stor skillnad mellan en officiell, retorisk nivå 
och faktisk implementering av en förändringsidé. 

4.5 Sökning av information 
I detta avsnitt kommer det att hänvisas till Choos (2000) beskrivning och modell för 
integrerad informationssökning, se Figur 8. Det är en modell som är frekvent 
refererad till och som väl beskriver hur människor söker information. 

 

Figur 8 Modell för integrerad informationssökning (Choo, 2000) 
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Modellen visar informationssökningens tre processer informationsbehov, 
informationssökning och informationsanvändning. Respektive process delas in i tre 
nivåer. I triangelns vänstra hörn för varje process står den kognitiva nivån, i det övre 
hörnet står den känslomässiga, och slutligen i det högra den situationsberoende. 

4.5.1 Informationsbehov 
Kognitiva gap uppstår när en person inte förstår en situation. När känslan av 
kunskap försvinner, leder bristen på förståelse till osäkerhet. Det har framkommit att 
osäkerhet bland annat orsakar oro, förvirring, frustration samt skapar brist på 
förtroende, känslor som påverkar hur människor söker och använder information. 

Den känslomässiga reaktionen påverkas av individens förmåga att skapa mening, 
fokusera på vilken information som behövs, hantera förväntningar och känna 
personligt intresse för sökningen. Människor hanterar osäkerhet och stress på olika 
sätt, antingen genom att söka hjälp i någon av de andra processerna eller genom att 
förtränga och undvika problemen och inte söka information. 

Beroende på situation och problemets dimensioner uppkommer ett 
informationsbehov från osäkerheter och tvetydigheter som påträffas i specifika 
sammanhang och upplevelser. Dessa relaterar inte bara till ämnet utan också till 
huruvida målen är tydliga och överenskomna, graden av risktagande, kontrollmängd 
och struktur, professionella och sociala normer, tid samt tillgång till 
informationskällor. 

Bestämning av informationsbehov menar Choo sker genom att ställa sig fler frågor 
än vad man vill veta. Exempelvis av typen Varför måste jag veta det? Hur ser 
problemet ut? Vad vet jag redan nu? Vad förväntar jag mig att finna? Hur hjälper det 
mig? 

4.5.2 Informationssökning 
Då ett informationsbehov uppstått leder det enligt Choos modell ofta till att en 
informationssökning inleds. Vid informationssökningens kognitiva nivå väljer 
individen den källa som anses ha högst kvalitet och som bäst kan ge relevant och 
användbar information. Informationens relevans och användbarhet beror på hur 
uppdaterad och omfattande informationen är samt källans upplevda pålitlighet. 

För den känslomässiga nivån påverkas individen av sitt eget intresse av problemet 
samt hur motiverad personen är att söka information. Ju mer frekvent användandet 
av informationssökning är desto mer minskar osäkerheten och personen blir mer 
självsäker i sitt sökande. Om ett tydligt tema utvecklas som kan göra sökningen mer 
fokuserad blir individen betydligt mer motiverad. En känsla av personlig kontroll 
vid användandet av en källa leder till större användning av den och det motsatta till 
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att den inte används. Samma förhållande gäller även om informationen anses 
relevant eller inte. 

Valet av källor påverkas av dess tillgänglighet, alltså den tid och energi som krävs 
för att lokalisera och använda källorna. Det finns minst tre typer av insatser som kan 
vara av relevant karaktär, fysiska (att resa eller att tala till källan), intellektuella (att 
lära sig ett nytt system) eller psykologiska ansträngningar (att hantera en oangenäm 
källa). Dessa situationsberoende faktorer kan tillsammans kallas för källans 
uppfattade tillgänglighet. Andra faktorer som också påverkar informationssökningen 
är komplexiteten i uppgiften och omgivningen. En uppgift med många fristående 
delar som påverkar varandra på ett oförutsägbart sätt kräver i regel större 
informationsinsamling och bearbetning. Detta gäller även om omgivningen är 
mycket föränderlig. 

4.5.3 Informationsanvändning 
Choo presenterar åtta generella faktorer som förklarar hur människor använder 
information. De är att framkalla sammanhang, få förståelse för situationen, att veta 
vad som ska göras och hur, ta reda på fakta, bekräfta information, planera framtida 
händelser, motivera eller bibehålla personalens engagemang samt utveckla relationer 
för att förbättra personalens förverkligande. 

En individs kognitiva stil och preferens påverkar hur information behandlas. Flera 
olika klassifikationer har gjorts för att skilja på olika personlighetstyper och 
kognitiva preferenser. 

På den känslomässiga nivån används information selektivt för att undvika konflikter 
som riskerar att frambringa negativa känslor hos andra eller hos sig själv. 

När det gäller situationsberoende kan normer eller regler för gruppen påverka hur 
information används. Det har exempelvis visat sig att gruppmedlemmar som i stor 
utsträckning söker samstämmighet undviker och ignorerar information som hotar 
gruppens sammanhållning. 

4.6 Kommunikation 
Ordet kommunikation kommer från det latinska communicare som betyder göra 
delaktig (NE, 2007-01-03). De man kommunicerar med ska bli delaktiga. 

4.6.1 Kommunikationsprocessen 
Det finns många olika skisser och modeller för att åskådliggöra hur det går till att 
kommunicera, alla har tre komponenter gemensamt. De har en avsändare, ett 
budskap och en mottagare. Avsändaren är den aktiva från vilken budskapet skickas 
till den passiva mottagaren. Det finns många typer av modeller över 
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kommunikationsprocessen, mer eller mindre komplexa, en av dem har Strömquist 
(2000) gjort och presenteras i Figur 9. 

 

Figur 9 Kommunikationsprocessen, Strömquist (2000) 

Modellen visar hur avsändaren (1) innan budskapet (2) sänds iväg måste ta ställning 
till kommunikationssituationen (3) och mottagaren (4) för att utifrån dem välja kod. 
Kodningsarbetet (5) resulterar i att texten (7) får en lämplig utformning/kod (6) och 
kan sändas via ett medium (8) (tal/skrift) i en viss kanal, (samtal, föredrag, brev, 
artikel) som sedan når mottagaren. Mottagaren avkodar (10) texten bland annat med 
hjälp av kunskap om avsändaren och kommunikationssituationen (9) och uppfattar 
budskapet. 

Strömquist (2000) menar att kommunikation bygger på ett ömsesidigt engagemang. 
Lyckad kommunikation kräver inte bara ansträngningar från sändaren utan ett aktivt 
förhållningssätt även från mottagaren. Avsändarens arbete med att välja kod och 
utforma budskapet motsvaras för mottagarens del med arbetet att tolka budskapet. 
Resultatet av tolkningen beror inte bara på mottagarens förutsättningar, språkligt och 
kunskapsmässigt utan beror också på mottagarens kunskap om avsändaren. 

En förutsättning för att någon ska ägna sig åt kommunikation är att han eller hon har 
något att kommunicera, har ett ämne. Skribenten har en avsikt med att skriva, ett 
syfte, att informera, övertyga eller underhålla. Mottagarens kunskapsnivå och 
insikter i ämnet bör ha betydelse för hur skribenten utformar sin text. Den kanal som 
väljs för att framföra budskapet påverkar också textens utformning. För att resultatet 
av kommunikationen ska bli så effektiv som möjligt bör skribenten noggrant 
analysera skrivsituationen med avseende på ämne, syfte, mottagare och kanal. 
Utifrån det bestäms framställningssätt och vilken stil mottagaren önskas uppfatta 
det, val av kod (Strömquist, 2000). 
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4.6.2 Möten 
Mycket tid läggs på möten runt om i organisationer och Nyström och Wallén (2004) 
säger att organisationer där möten hålls men problemen skulle kunna lösas bättre på 
andra sätt naturligtvis inte kan anses vara rationella. Oavsett vilken din roll är när du 
kallas eller kallar till ett möte har du ett personligt ansvar för hur mötet gestaltar sig. 
Ansvaret varierar naturligtvis med hänsyn till hur central rollen är men deltagandet 
ska aldrig vara betydelselöst. Om det är det bör tiden ägnas åt något annat. 
Reflektera över ditt beteende och ansvar för hur möten präglas och påverkas av din 
närvaro och aktivitet. Hur delaktig är du i att möteseffektiviteten inte är 
tillfredställande? 

Beteende på och inför möten 
Ett möte kan vara mycket strukturerat och välplanerat men om en eller flera 
mötesdeltagare inte följer kutym kan det förstöra ett helt möte. Nyström och Wallén 
(2004) ger instruktioner hur en kallelse till ett möte ska mottas. Mötesdeltagare bör 
börja med att utröna anledningen till att delta i mötet som de kallats till. Vidare bör 
också förberedelsen inför mötet inkludera reflektion över påståendena i Figur 10. 

 

Figur 10 Checklista (Nyström & Wallén, 2004) 

Naturligtvis tar det tid att analysera dessa frågor och ta fram den information som 
behövs för ett tillfredställande svar men Nyström och Wallén (2004) menar att detta 
krävs för att förbereda sig samt klargöra sin roll under mötet. För att skapa 
förutsättningar för ett meningsfullt möte för egen del måste mötesdeltagaren 
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analysera sitt bidrag. Väl förberedd på plats på mötet ger Lewis (1995) förslag på 
regler som bör följas för att mötet ska hållas effektivt, se Figur 11. 

 

Figur 11 Grundregler för möten (Lewis, 1995) 

Om normer inte är tillräcklig för att hålla mötesdisciplinen i en grupp måste det 
hanteras på något sätt, exempelvis genom mötesrevision. Hydén (2003) ger förslag 
på punkter som kan ingå i en mötesrevision, se Figur 12. 

 

Figur 12 Mötesrevision (Hydén, 2003) 

Struktur på möten 
Olika typer av möten har olika syften och för att arbetet kunna effektiviseras måste 
syftena tydliggöras (Hydén, 2003). Om syftet kan uppnås på andra sätt än via ett 
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möte ska dessa alternativ alltid övervägas (Nilsson, 1992). Hydén (2003) menar att 
det är viktigt att förstå syftet. Den som kallar till ett möte måste ha ett klart syfte 
med mötet och för att uppnå det föreslår Hydén att arrangören ställer sig ett antal 
frågor som presenteras i hans ”Syftet-med-mötet”-dokument, se Figur 13. 

 

Figur 13 Syfte-med-mötet dokument (Hydén, 2003) 

Lewis (1995) påpekar att det är mötesarrangören som ansvarar för att allas tid 
används så klokt som möjligt, detta är något som ska hållas i åtanke när kallelse och 
dagordning görs. I tidningen Chef presenteras tio sätt för hur en mötesarrangör kan 
bli ett mötesproffs, se Figur 14. 

 

Figur 14 Mötesproffs (Chef, 2000-08-24) 

När syftet är fastställt går det ofta att konstatera att formella möten tillhör en av tre 
olika typer, informationsmöte, beslutsmöte eller problemlösningsmöte. Hydén 
(2003) understryker att det inte är lämpligt att låta ett möte ”ändra typ” och bli något 
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annat ett beslutsmöte skall inte förvandlas till ett forum för att få information och på 
ett problemlösningsmöte är det normalt inte lämpligt att fatta viktiga beslut. 

Informationsmöten 
Syftet med ett informationsmöte är som namnet antyder att informera. 
Förberedelserna inför ett informationsmöte blir att mötesarrangören måste avgöra 
vilka som bör vara inbjudna till mötet samt hur de nås och intresseras. För att ett 
informationsmöte ska anses vara lyckat, ska åhörarna efter mötet känna sig 
informerade (Davenport & Prusak, 1998). Nilsson (1992) uppmanar att arrangören 
ska sätta mål för vad åhörarna efter mötet ska känna till, behärska, förstå eller göra 
annorlunda och Frankenberg och Nytell (2001) påpekar att ju djupare effekt som 
eftersträvas desto större blir kraven på bearbetning och påverkan. 

Kallelsen ska förutom tid och plats också presentera informationspunkterna och vem 
som ska föredra dem. Informationsmöten är en mötestyp som oftare än andra har 
stående mötestidpunkt och Hydén (2003) menar att en skriftlig kallelse inför varje 
enskilt möte inte krävs, meningarna om detta går dock isär. 

I regel är mängden förberedelse för en åhörare på ett informationsmöte ganska liten 
men om åhöraren ska föredra något ska detta givetvis förberedas. Föredragningar 
kan med fördel delas upp så att olika personer presenterar olika delar (Frankenberg 
& Nytell, 2001). De påpekar också att ledaren alltid bör inleda mötet med vad som 
ska presenteras, syfte/mål, motivering till varför åhörarna ska engagera sig och 
lyssna. Det är också viktigt att ange hur reaktioner på informationen ska behandlas, 
exempelvis om frågor besvaras i slutet eller direkt när de uppstår. 
Informationsmötets agenda ska innehålla informationspunkterna, sammanfattning 
och reflektion. Hela mötet ska präglas av effektiv kommunikation, god dialog och 
diskussion. 

Informationsmötet bör dokumenteras men dokumentationen behöver inte vara 
formell. Det som alltid bör nedtecknas är närvaro och kortfattad sammanfattning av 
informationen (Hydén, 2003). Underlaget som föredragande använt är oftast 
tillräckligt och kräver mindre arbete än om materialet skulle dokumenteras igen. 

Problemlösningsmöten/arbetsmöten 
Syftet med ett arbetsmöte är att träffas och gemensamt arbeta med något som kräver 
att mötesdeltagarna är samlade. Det kan handla om att svara på specifika frågor, 
göra brainstormingövningar och att aktivt arbeta tillsammans för att nå ett resultat. 

Kallelsen till ett arbetsmöte ska innehålla de punkter som ska behandlas och vad 
som ska uppnås under arbetspasset (Frankenberg & Nytell, 2001). På ett arbetsmöte 
ska alla deltagare bidra med input. Därför är det viktigt att rätt personer kallas och 
informeras om vad deltagarna förväntas förbereda. 
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Frankenberg och Nytell tar upp fem punkter som är bra som mall för agenda på ett 
problemlösande möte. Första steget är upptakt då syfte, mål och eventuella 
avgränsningar i tid och rum som påverkar mötet samt förestående resultat diskuteras. 
Det är viktigt att enas om syfte/mål och tid till förfogande. Nästa punkt, 
problemformulering, diskuterar vilket problem som ska lösas, hur det har uppstått 
samt vilka effekter det har. I detta läge analyseras bara problemet, inga lösningar 
presenteras. Under tredje punkten, idéproduktion, presenteras lösningsalternativ som 
kan minska effekterna av problemet eller eliminera det helt. Låt idéer få komma 
fram utan värdering eller kritik. Under fjärde punkten, idévärdering, analyseras det 
om några av idéerna löser problemet samt vilka för och nackdelar som finns med de 
aktuella lösningsförslagen. Nu kan lösningarna värderas och prövas. Sammanfatta 
de olika värderingarna och som sista punkt kommer beslut, genomförande och 
uppföljning. Då beslutas vilket lösningsförslag som ska tillämpas. Är gruppen 
överens om beslutet, uppfyller det syfte/mål som sattes i början av mötet och om 
inte beslutet kan genomföras på mötet, vem gör vad, när och hur? De menar också 
att det är vanligt att möten behandlar punkt två, tre och fyra samtidigt med dålig 
effektivitet som följd och understryker vikten av att ordföranden ser till att mötet 
avslutar ett steg innan nästa påbörjas. 

Hydén (2003) understryker vikten av att resultatet av ett arbetsmöte ska 
dokumenteras även om det inte blir i form av ett formellt protokoll. Dokumentet ska 
förutom resultatet också innehålla information om vem som ska genomföra 
lösningsarbetet, när det skall vara klart samt vem det ska avrapporteras till. Om 
problemet inte får en lösning eller det inte finns någon acceptabel lösning på 
problemet, skall detta också dokumenteras. Ställning måste också tas till hur 
resultatet ska kommuniceras till de som kallats men inte närvarat på mötet. Finns det 
dessutom andra som har nytta av vad som framkommit, är det viktigt att de också får 
tillgång till informationen. 

Beslutsmöten 
Syftet med ett formellt beslutsmöte är att fatta beslut i en konkret fråga och fastställa 
hur arbetet ska gå vidare, vem som är ansvarig för att driva beslutet och att 
avrapportera. 

Ansvarig för mötet, vanligen ordförande, förbereder beslutsmötet genom att i god tid 
skicka ut en kallelse till berörda där beslutspunkterna och dess syfte presenteras 
(Hydén, 2003). Nilsson (1992) menar att mötesplanen (kallelsen) ska vara ett 
verktyg för förberedelserna, informera vad som ska hända på mötet, fungera som 
”manus” för mötet samt vara måttstock för mötets resultat. Den energi som läggs på 
mötesplanen betalar tillbaka sig under mötet. Han lyfter också upp att den som 
kontrollerar mötesplanen även kommer att kontrollera mötet, detta tas även upp av 
Hydén (2003). Genom att deltagarna innan mötet får bakgrund och relevant kunskap 
om beslutspunkter kan mötesdeltagare lättare förbereda sig (Nyström & Wallén, 
2004). De menar också att det är viktigt att alla mötesdeltagare förbereder sig inför 
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mötet, reflekterar över sin egen input samt tar reda på bakgrundsinformation som 
eventuellt saknas. 

Mötets dagordning ska ta upp samma beslutspunkter som gick ut i kallelsen 
tillsammans med de stående punkterna på dagordningen om föregående protokoll, 
sammanfattning av fattade beslut med ansvarig och deadline samt reflektion över 
mötet. Den uppsatta och överenskomna dagordningen skall följas och ordföranden 
ansvarar för att gruppen håller sig till ämnet och att diskussioner hålls relevanta. 

Då syftet med mötet är att fatta beslut är det centralt att besluten formaliseras och 
dokumenteras i ett protokoll som också justeras (Hydén, 2003). Det är viktigt att 
hitta ett enkelt sätt att dokumentera det som beslutats, protokoll är det vanligaste 
sättet. 

Informella möten 
För att ett möte ska vara viktigt innebär det inte att det måste vara formellt. Lewis 
(1995) menar att beslut om rutinärenden bör hållas informellt så långt som det är 
möjligt, formella möten behövs vanligtvis bara vid större beslut. Informella möten är 
en viktig mötesform men får inte ersätta formella möten. Informella möten är minst 
lika viktiga som de formella och under dem uppkommer ofta många användbara 
idéer. Informella möten kan utföras både oplanerat och planerat. Exempel på 
planerade informella möten är återkommande fikaraster och gemensamma 
sportaktiviteter. 

4.7 Lessons learned 
Lessons learned är ett, på engelska, ganska talande uttryck som är lätt att ta till sig 
och används inom många företag och organisationer. Begreppet betyder ungefär 
”lärd läxa” det vill säga att lära av erfarenheter. Hur processen går till varierar 
mellan olika organisationer och ibland även inom samma organisation. Eftersom 
begreppet har olika betydelse för olika människor är det svårt att exakt förklara vad 
det innebär att göra en lessons learned, men Department of Energy (DOE) i USA 
gjorde 1995 följande definition: 

"Developing" lessons learned refers to the process of identifying, documenting, and 
validating a lesson learned. The goals of lessons learned development are to 
conduct initial filtering to make sure that the information is relevant and worthy of 
documentation, to put the information in a format that is concise and can be shared 
with others, to ensure that the information included is technically correct, and to 
ensure that the information does not have any security or other restrictions that 
prohibit its release. Each site should develop a process that is clear and as 
streamlined as possible (DOEs Lessons Learned Handbook, 1995). 
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Kopplat till DOE finns en sammanslutning som kallar sig Society for Effective 
Lessons Learned Sharing (SELLS) som försöker strukturera användandet av lessons 
learned. Under en SELLS workshop, april 2006 pratade John Voit om hur lessons 
learned-system ska vara utformade. Han förklarar att lessons learned, att lära från 
andra, är något positivt för de flesta organisationer. Ofta försöker företag främja den 
här typen av lärande och tar hjälp av verktyg i form av datorbaserade 
informationsteknologier som ska användas för att bevara erfarenheter och göra dem 
tillgänglig. 

Voit (2006) använder en modell, se Figur 15, för att åskådliggöra processen vid 
utförandet av en lessons learned kopplat till tacit och explicit kunskap och SECI-
modellen, som beskrivs i Figur 5 på sida 29. 

 

Figur 15 Lessons Learned Process Model (Voit, 2006) 

I socialiseringsfasen, när en incident uppstår samlar personer på plats först och 
främst information om ett problem av tyst natur. Vid externaliseringsfasen som 
följer incidenten börjar personal undersöka olika orsaker och kedjereaktioner samt 
diskutera och dokumentera deras slutsatser efterhand. När undersökningarna börjar 
närma sig ett slutskede inleds kombineringsfasen där relevant information samlas 
ihop för att utforma rekommendationer eller direkta åtgärder, vilka presenteras i 
rapporter, presentationer, e-post och databaser. I internaliseringsfasen granskar 
mottagarna erfarenheterna och gör en bedömning om hur anpassningar ska göras till 
rekommendationerna. Detta kan göras genom en direkt förändring utan att förändra 
hela systemet (Single-loop) eller så görs förändringar även i systemets 
underliggande principer (Double-loop). Voit (2006) menar att mänskligt deltagande 
är viktigt för internaliseringen, så att ansvar kan fastställas och beslut fattas hur 
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arbetet ska fortgå. Det är därför av stor vikt att fokusera på att göra informationen 
användbar och riktad till mottagarna. 

Voit förklarar även hur problem som uppkommer hanteras i lessons learned-
processen, han glömmer dock bort att poängtera att de positiva erfarenheterna är 
minst lika viktiga att föra vidare. Australian Public Service Commission (2006-11-
14) förklarar också betydelsen av lessons learned, men de förklarar att dessa ska 
utföras så att organisationers misstag inte upprepas och att framgångsrika utföranden 
används i framtiden. 

4.7.1 Dokumentation av lessons learned 
En stor del av spridningen av lessons learned är, som nämndes tidigare, att först 
dokumentera erfarenheterna. Precis som Davenport & Prusak (1998) förklarar att 
något måste informera läsaren för att verkligen vara information, så är det viktigt att 
ett lessons learned-dokument är skrivet på ett sätt som påverkar läsaren att ta till sig 
innehållet. SELLS (2003) ger flera tips för skrivandet av lessons learned-dokument. 
De menar att effektivt skrivande involverar bra grammatik, tydliga meningar, 
struktur och bra formatering av dokumentet. Strömquist (2000) säger att tekniker 
som att använda versaler, understrykningar, kursiveringar och indrag ger läsaren 
tecken om hur texten ska avkodas. Forskning har enligt SELLS (2003) visat att 
läsare skummar igenom affärsrelaterade dokument efter rubriker och andra 
formateringsledtrådar som snabbt kan berätta vad dokumentet handlar om. Läsaren 
vill ha det kort och koncist – så lite information som möjligt för att korrekt förmedla 
budskapet. 

Inför skrivandet av ett lessons learned-dokument ska följande frågor besvaras 
(SELLS, 2003). Vilka är målgruppen? Vad är syftet med lessons learned-
dokumentet? Har informationen något ”bäst-före-datum”? Hur är det tänkt att 
läsaren ska agera? Vilken information ska inkluderas i dokumentet? 

En av de viktigaste frågorna är analysen av målgruppen (SELLS, 2003). De påpekar 
att chefer kan behöva en helt annan typ av information för att använda en lessons 
learned än vad någon som arbetar i produktionen behöver. Därför måste det vara 
klart för sammanställaren av dokumentet vem som ska få informationen och hur, när 
och vad de ska använda den till. Om det är flera olika målgrupper kan det vara 
intressant att överväga att göra flera olika dokument. Beroende på om lessons 
learned-dokumentet ska användas som del i ett framtida arbetspaket eller som 
allmän information ställs olika krav på dokumentet. Enligt Strömquist (2000) ska 
skribenten avsluta med att fråga sig; Hur uppfattar min läsare det här? Får jag sagt 
det jag vill säga? Är jag begriplig, klar och tydlig? 

SELLS (2003) menar även att andra frågor som bör övervägas är vad skribenten har 
som mål att läsaren ska göra efter det att lessons learned-dokumentet har lästs. Är 
målet att öka läsarens kunskap om ämnet eller ska läsaren eller någon annan resurs 
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utföra något baserat på informationen. För att minska risken för oönskade situationer 
är det viktigt att rekommendationerna från lessons learned identifierar vem som ska 
göra något och hur det ska göras. 

Informationen som presenteras i ett lessons learned-dokument är primärt explicit 
kunskap som kan överföras i specifikationer, processer eller standarder, se Figur 15. 
Det är sedan upp till läsaren att översätta informationen i lessons learned-
dokumentet till situationer och områden som är tillämpbara i den egna 
arbetsuppgiften eller omgivningen. SELLS betonar att det förenklar för läsaren om 
fokus ligger på situationen som ledde fram till lärdomen, detaljer om bakgrunden 
och processbeskrivningar är i regel inte nödvändigt för läsare med samma 
arbetsuppgifter, expertis eller språkbruk som skrivaren. Den som inte förstår 
lärdomen utan en väldigt detaljerad bakgrundbeskrivning har troligen svårt att 
tillgodogöra sig erfarenheterna i sin vardag. I dokumentet ska även kontaktuppgifter 
vara inkluderade så att läsaren kan uppsöka lämpliga personer för vidare samtal om 
ytterligare kunskap. 

SELLS (2003) tar upp riktlinjer för utformandet av en lessons learned, se Figur 16. 

 

Figur 16 Allmänna skrivtips till lessons learned (SELLS, 2003) 

Skriv enkelt – men skriv inte som du talar säger Strömquist (2000) vilket skiljer sig 
från det som anges i skrivtipsen om att ett lessons learned-dokument ska skrivas 
med talspråk. 
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Department of Energy, United States of America, (DOE), menar att en lessons 
learned ska innehålla fem grundläggande delar, se Figur 17. 

 

Figur 17 Grundläggande delar i en lessons learned (DOE, 2006-11-14) 

I DOEs Lessons Learned Handbook från 1995 föreslås ett system där erfarenheterna 
färgkodas som presenteras nedan. 

• Röd – brådskande: Erfarenhet hämtad från en verklig händelse som har fått 
ogynnsamma följder. 

• Gul – varning: Erfarenhet som hämtas från potentiell händelse eller tillstånd. 
• Blå – information: Fakta eller upptäckt som gynnar andra. 
• Grön – bra arbetsmetod, ”Best practice”: Tillvägagångssätt som resulterar i 

ett positivt resultat, solskenshistoria.
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5 Nulägesbeskrivning 
Efter att intervjuer gjorts med 17 personer på Volvo Aero, där merparten arbetar på 
avdelning 9931, utkristalliserades områden knutna till bristande 
kunskapsåterföring. De kunde delas upp i fem kategorier, projekt, överlämning, 
kommunikation, ledning och övrigt, se Figur 18. I detta kapitel beskrivs det aktuella 
läget inom respektive kategori samt problem för dessa delar. 

5.1 Projekt 
Ett tydligt resultat från intervjuerna är att personal på avdelning 9931 i stor 
utsträckning arbetar i projekt. Storleken på projekten och sättet de styrs på varierar. 

De största projekten på företaget är produktutvecklingsprojekt som sker inom 
motorprogrammen. Beroende på program är Volvo Aeros åtagande olika stort. De 
vanligaste projekten handlar om tillverkning av komponenter, men utveckling och 
tillverkning blir vanligare, vilket gör att projektens komplexitet växer. Då utveckling 
och tillverkning av moduler sker på olika företag ställs höga krav på kommunikation 
mellan modultillverkarna, särskilt i konstruktionsskedet då olika beslut och 
avvägningar måste göras. Projekt i den här omfattningen styrs genom GDP-
processen som beskrivs i nästa avsnitt, 5.1.1. 
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Figur 18 Nulägesbeskrivning 
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Gemensamt för de flesta projekt som utförs på VAC är att en styrgrupp finns tillsatt 
för att kontrollera att projektarbetet utvecklas på rätt sätt. Vanligtvis görs detta 
genom att styrgruppen kräver att arbetet avrapporteras, både skriftligt och muntligt 
samt genom att de fattar beslut i frågor som rör projektet, oftast i slutet av en 
projektfas. 

På 9931 utförs även arbete som inte ryms inom ramen för ett projekt. Detta kan vara 
så kallade uppdrag vilka inte kräver lika stor styrning. Arbete i den här formen 
innebär i dagsläget inte heller samma krav på dokumentation eller presentation av 
resultat. Under intervjuerna påpekas att benämningen projekt ibland kan användas 
även för arbete som egentligen inte ligger inom ramen för ett projekt utan mer är ett 
uppdrag.  

Efter årsskiftet till 2007 kommer avdelningen att börja debitera tid för det arbete 
som utförs direkt mot en beställare. Detta medför att avdelningen får en tydligare 
överblick över hur personalen på CPT fördelar sitt arbete över olika projekt och 
arbetspaket. 

5.1.1 Global Development Process, GDP 
Global Development Process, GDP, är en utvecklingslogik som används inom 
Volvo Group och på VAC. Den utgör en gemensam bas för produktutveckling och 
är flexibel för att kunna anpassas till olika uppdrag beroende på karaktär och 
komplexitet dock främst avsedd för stora projekt. Inom GDPn finns en 
projektstyrningsplan, PAP, som listar projektunika grindkrav samt aktiviteter och 
dokumentation för projektet. 

Grundtanken med GDP är att projekten styrs med hjälp av ”Gates” och ”Decisions”. 
I ”Gates” redovisas delresultat av projektet för respektive styrgrupp. På VAC finns 
det åtta "gates" som ska passeras genom ett projekt. Vid ”Decisions” redovisas 
resultaten för en oberoende grupp som ur ett företagsperspektiv tar beslut angående 
projektets fortsatta arbete. Varje moment som passeras har standardiserade riktlinjer 
för hur de ska göras. 

Projekt enligt GDP är uppdelade i följande faser: ”Pre-study", "Concept study", 
"Detalied Development", "Final Development", "Industrialisation" och " Follow 
up". För att gå vidare till nästa fas måste en ”gate” passeras och inom vissa faser 
finns också delgater. 

I dagsläget används GDPn endast vid produktutvecklingsprojekt, men det finns 
möjlighet att i framtiden även använda samma styrning för projekt som inte är 
renodlade produktutvecklingsprojekt eller lika stora. På 9931 är endast ett fåtal 
anställda involverade i dessa stora projekt, men många tror att den här typen av 
projekt kommer att öka på företaget och därmed även deltagandet. 
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Mindre projekt planeras och utförs enligt olika projektplaner, men det finns ännu 
inte något företagsgemensamt projektstyrningsverktyg för dem. Ett arbete med att 
bryta ned GDP-modellen till ett verktyg med färre gater har nyligen påbörjats. 

5.1.2 Dokumentation 
Vid olika projekt sker olika former av dokumentation. En form som på senare tid 
blivit mer och mer populär är att skriva ”lessons learned” eller ”vitböcker” för att 
dokumentera erfarenheter från projekt. Oftast sammanställs dessa återblickande 
dokument i slutet av ett projekt till en slutrapport för att sedan arkiveras tillsammans 
med projektrapporterna. Det är på VAC lite oklart vad exakt en lessons learned 
respektive en vitbok innebär. Vissa anser att dokumenten är samma sak, medan 
någon förklarar att en vitbok görs när ett projekt eller uppdrag misslyckats. En 
lessons learned kan, enligt de anställda på 9931, vara allt från små reflektioner till 
strukturerade dokument innehållande bland annat riskanalys och återkoppling till 
hur väl projektets mål uppfyllts. Även andra avdelningar än 9931 använder 
begreppet lessons learned, exempelvis på avdelningen för Konstruktionsmetoder och 
system. Där utvecklas en form av lessons learned för att ge feedback till de 
konstruktionsanvisningar som används på företaget. 

Vid större projekt krävs relativt mycket dokumentation, exempelvis projektmål, 
bemanningsplan, delrapporter och slutrapporter. Dessa dokument krävs av 
styrgruppen men flera av de intervjuade anser att styrgrupper generellt ger för lite 
riktlinjer angående innehåll och struktur vilket gör det svårt att veta vad dokumenten 
egentligen ska innehålla. Det önskas ökad tydlighet från styrgrupper då mycket 
projekttid går åt att diskutera hur dokumenten ska struktureras. 

De mindre projekten eller uppdragen som personalen på 9931 arbetar med kräver 
oftast ingen dokumentation överhuvudtaget. Möjligtvis redovisas uppdraget i form 
av en PowerPoint-presentation på ett avdelningsmöte. Några anser att detta är en 
brist och önskar mer rutiner och krav kring dokumentation. 

5.1.3 Ansikte-mot-ansikte 
När det gäller att ta till sig information och erfarenheter från tidigare projekt föredrar 
majoriteten av de intervjuade muntlig kontakt, ”ansikte-mot-ansikte”. Den största 
erfarenhetsåterkopplingen sker mellan medlemmarna inom projektet som alla har 
sitt ”bagage” att bidra med. Detta sker både ut och in från gruppen samt inom 
gruppen. Det är också via gruppmedlemmarnas personliga nätverk som mycket 
kunskap och information om tidigare projekt hämtas. 

Styrgruppen har också mycket kunskap att bistå med, men vissa anser att 
styrgruppernas sammansättning ibland är för likriktad då de ofta består av ungefär 
samma grupp av personer vid flera projekt. Ibland försöker projektgruppen även 
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sprida sina erfarenheter till andra anställda vid öppna informationsmöten, men 
många anser att det är svårt att ta till sig ny information om de inte direkt berörs. 

5.2 Överlämning 
När en anställd slutar på företaget eller byter tjänst finns det en stor risk att mycket 
kunskap försvinner från företaget eller avdelningen. Detta försöker VAC förhindra 
genom att låta företrädare och efterträdare gå parallellt ett tag. En del anställda 
menar dock att det tyvärr inte alltid är möjligt och att det idag beror mycket på 
företrädaren, om han eller hon tar sig tiden och koordinerar att det hinns med innan 
starttiden för den nya tjänsten. Mängden information som finns dokumenterad och 
tillgänglig för efterträdaren beror också på hur företrädaren prioriterat detta. I 
dagsläget finns inga strukturerade rutiner för hur kunskap bevaras då en tjänst 
lämnas. Däremot finns det rutiner för hur en nyanställd ska få lära känna företaget 
Volvo Aero. Varje nyanställd får en fadder som ska visa runt på företaget och delge 
viktig information. Närmaste chef har också ansvar för att visa informationspunkter, 
utrymningsvägar, regler och liknande. VAC håller även en introduktionskurs på fyra 
heldagar där de nyanställda bland annat får lära sig allt ifrån viktiga system och alla 
företagets riktlinjer till fackföreningsinformation. Detta verkar vara en uppskattad 
introduktion bland nyanställda. 

Det bör även påpekas att flera av de nyanställda oftast har erfarenhet av företaget 
sedan tidigare genom antingen examensarbete, tidigare elever vid Volvo Aero 
gymnasiet eller genom den industripraktik som många studenter som utbildar sig vid 
Högskolan i Väst har. Något som är ett resultat av Volvo Aeros arbete med 
långsiktig rekrytering. 

5.3 Kommunikation 
Eftersom företaget har nästan 2 700 anställda i Trollhättan sitter personalen i flera 
olika byggnader, vilket gör att det blir svårt att ha en daglig dialog med alla 
kollegor. Så är även fallet för avdelning 9931, där två tredjedelar sitter i samma 
kontorslandskap, medan resten sitter placerade i andra byggnader. 

5.3.1 Möten 
Möten är en mycket vanlig arbetsform på VAC och på 9931 och det finns ett antal 
olika typer av möten. Personal spenderar stor del av sin arbetstid i möten och det 
upplevs som att det inkräktar på övrig arbetstid. Mötesdeltagare saknar ofta klarhet i 
vad ett möte resulterat i. 

För ett par år sedan gjordes en skylt som finns i de flesta konferensrum om hur 
mötesdeltagare och mötesledare ska bete sig för att åstadkomma ett bra möte, se 
Figur 19. 
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Figur 19 Ett bra möte 

Skylten är tillverkad av hård transparent plast med text skriven i vitt. Detta för att 
den ska kunna ställas på en overheadprojektor och texten projiceras på duken. Idag 
används nästan uteslutande projektorer kopplat till datorer i konferensrummen och i 
de flesta rum finns det inte någon OH-projektor kvar över huvudtaget. Skylten har 
på grund av teknisk utveckling inte samma funktion som tidigare men innebörden i 
texten är fortfarande högst relevant. Många av de intervjuade påtalar att 
mötesdisciplinen många gånger är bristfällig, exempelvis hålls inte tider, agendan 
följs inte och mobiltelefoner är påslagna under mötet. Därför är det önskvärt att 
mötesdisciplinen på företaget blir bättre, vilket var fallet när skylten fortfarande var 
ett användbart verktyg. 

Informationsmöte inom 9931, avdelningsmöte 
Varje vecka, en timme, har 9931 ett gemensamt avdelningsmöte, som flertalet av 
avdelningens medarbetare närvarar på. Vid mötet rapporterar avdelningschefen 
företagsinformation som han fått tidigare i veckan vid ett annat möte med sina 
chefer. Denna information brukar kombineras med någon uppdatering av 
avdelningens läge i förhållande till bland annat mål och budget. När de punkterna är 
avslutade finnas det ibland tid för antingen ett par presentationer angående någon 
specifik arbetssituation eller ”varvet runt” vilket innebär att alla kort berättar om sitt 
pågående arbete. Dessa avsnitt är uppskattade bland de anställda, även om några 
påpekar att de aldrig diskuterar allmänna problembilder utan att det mer blir 
lägesrapporter på ett ganska ytligt plan. Det finns i dagsläget inget forum där de 
anställda diskuterar allmänna problem och medarbetarnas erfarenheter angående 
dem, något som många anser vara en brist. 



___ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
58

Beslutsmöte 
Det finns ett antal olika beslutsmöten med koppling till 9931. I CPTs ledningsgrupp 
som ansvarar för att fatta beslut om frågor som rör CPT och indirekt 9931 är tre 
personer från 9931 med och fattar beslut. Knutna till nästan alla projekt som 
personal på 9931 är involverade i finns en styrgrupp som fattar beslut om projektet. 
Besluten tas under styrgruppsmöten som också är en typ av beslutsmöten. 

5.3.2 VU-arbete 
Varje grupp har brutit ner CPTs strategiska fokus till egna ribbor för att på sitt sätt 
bidra till målet. VU-gruppen leds av en gruppledare som bland annat ansvarar för 
mötets struktur. VU-ledarna för de olika grupperna inom 9931 träffas kontinuerligt 
tillsammans med sina VU-coacher för att diskutera arbetet i de olika grupperna och 
för att byta erfarenheter. Planer pågår även att också fortlöpande samla alla CPTs tio 
VU-ledare för ett större forum för erfarenhetsbyte. Detta tror de intervjuade 
medlemmarna inom 9931 skulle vara bra då det vid ett par tillfällen visat sig att 
grupperna parallellt arbetat med nästan samma saker. VU-arbetet har pågått i knappt 
ett år och kan fortfarande anses vara inne i en inkörningsperiod där det viktigaste 
varit att lära sig metoden, men ganska snart tror intervjuade chefer att VU-arbetet 
kommer att omformas något och drivas på hårdare. Gruppkonstellationerna kommer 
troligen att förändras och då kan det bli aktuellt med tvärfunktionella grupper från 
olika avdelningar samt att deltagare kan vara delaktiga i fler än en VU-grupp. 

Drivningsmöte/VU-möte 
VU-mötet är ett strukturerat problemlösningsmöte som på VAC benämns 
drivningsmöte. På drivningsmötet arbetar gruppen för att utveckla verksamheten. 
VU-gruppen leds av en VU-ledare som stöttas av en VU-coach. Mötets syfte 
definieras: Drivningsmötet är till för att steg för steg förbättra och utveckla 
verksamheten så att vi når våra egna ”ribbor” och de huvudmål vi enats om på 
medarbetarseminarierna. Drivningsmötet är också till för att ta vara på allas 
engagemang, kreativitet och erfarenhet. 

Drivningsmötets dagordning är fördefinierad och presenteras i  

Figur 20. Kallelsen till VU-möten är viktig då den tar upp syftet för det specifika 
mötet och i regel går den ut till gruppdeltagarna i god tid. 
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Drivningsmötets dagordning
1. Varför sitter vi här?

Diskussion kring händelser i omvärlden, vilka kan ha
betydelse för vårt Strategiska Resonemang och Fokus.

2. Hur går det?
Hur går det med våra övergripande mål?
Mätetal redovisas!
Hur går det för oss?
Gruppens "ribbor" redovisas och diskuteras!

3. Vad är åtgärdat sedan förra mötet?
Genomgång av handlingsplanen från föregående möte.

4. Vad återstår att göra för att nå våra mål?
Nya punkter förs in på handlingsplanen!

5. Vad har vi lärt oss?
Reflektera över mötet och/eller teamets VU-arbete i
stort, saker vi gjort bra eller som kan göras på annat sätt.

 

Figur 20 Drivningsmötets dagordning 

5.3.3 Intranätet 
Volvo Aeros intranät kallas för Violin, här finns all möjlig information angående 
företaget tillgänglig. Veckans mest aktuella nyheter visas på förstasidan. Volvo 
Aeros olika avdelningar har egna hemsidor där avdelningarna mer eller mindre 
utförligt presenterar sig och sin verksamhet. CPTs hemsida är svår att hitta och 
logiken bakom placeringen är mycket svår att genomskåda. CPT har inte en hemsida 
placerad enligt samma struktur som de andra avdelningarna utan sidan ligger under 
något som heter PT-instruktioner. Många på avdelningen önskar en förändring där 
det bland annat är möjligt att se vilka kompetenser avdelningen har. Cheferna inom 
CPT vill också att det ska vara möjligt att beställa tjänster direkt på en hemsida. I 
dagsläget kommer relativt ospecificerade uppdrag in till CPT via flera olika kanaler, 
något som skapar förvirring och ibland irritation. I framtiden behövs en hemsida 
som kan hantera denna typ av information. Det finns idag en person inom CPT som 
fått uppdraget att sammanställa och utveckla en sådan hemsida, men arbetet med det 
har ännu inte startat. 

En viktig del på Violin är länken till OMS, Volvo Aeros ledningssystem. I OMS 
presenteras företagets olika processer och där finns information om vad som ska 
göras inom vissa arbetsmoment. Via Violin går det även att besöka alla intranät 
tillhörande Volvokoncernens övriga bolag. 

Via intranätet finns det tillgång till en nätbaserad intern telefonbok, Ericsson 
Communication Assistant. Många berättar att telefonkatalogen i dagsläget är det 
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enda verktyget att använda vid sökning efter personer. Sökfunktionen är dock något 
begränsad och det är svårt att hitta personer efter kompetens. I den kan sökningar 
göras utifrån sökparametrarna namn, telefonnummer, avdelning, befattningsärende 
samt sökord. Resultatet av en sökning visar en persons geografiska placering, vilken 
avdelning han eller hon tillhör, befattningsärende samt telefonnummer. 

Många efterfrågar möjligheten att kunna reflektera över sitt arbete när andan faller 
på och vill ha möjligheten att reflektera löpande, trots detta använder få det 
ypperliga reflekteringsverktyget dagbok. På Volvo Aero Norge (VAN) i Kongsberg 
används mer eller mindre frekvent ett system där erfarenheter från olika maskiner 
samlas på en hemsida, vanligen när något inte fungerar som det ska. Operatören 
beskriver då problemet i erfarenhetssystemet och en produktionstekniker eller annan 
person som kan svara på frågan, ger feedback. 

5.3.4 Teamsites 
Ett relativt nytt verktyg på Volvo Aero för att kommunicera är Teamsites, portaler 
på intranätet där exempelvis ett projekt, uppdrag eller nätverk kan skapa en 
gemensam plats för kommunikation. På Teamsiterna kan användarna exempelvis 
lägga upp gemensamma dokument, skriva om viktiga händelser eller diskutera 
aktuella frågor. 

Tillgångslogiken bakom portalerna bygger på att bara skaparen initialt har 
behörighet till Teamsiten och allt eftersom kan intressenter läggas till. Om tillträde 
till en Teamsite önskas kan sidans administratör kontaktas och i regel ges tillträde. 
Teamsiterna introducerades för ungefär två år sedan och har sedan dess ökat i antal 
nästan explosionsartat på företaget. Några anställda på 9931 påpekar att strukturen 
för hur dokument ska läggas upp på dessa portaler inte alltid har varit genomtänkt. 
De anser att verktyget är bra, men saknar regler för vad som får/ska sparas på dessa 
sidor eller inte. 

På en teamsite för avdelning Konstruktionsmetoder och system, 9610, har ett 
demonstrationsmaterial för återkoppling av erfarenheter tagits fram av Sara 
Johansson, trainee 2006. Demon är ett alternativt system för hantering av 
konstruktionsanvisningar (KA) eller på engelska Design Practice (DP). KA/DP är 
anvisningar för hur konstruktionsprocessen ska gå till. Demon visar ett system som 
kan hantera feedback med syfte att skapa interaktiva konstruktionsanvisningar samt 
öka sökmöjligheten. Den feedback som enkelt ska kunna läggas in kan vara i form 
av utvärdering eller lessons learned (här i betydelsen reflektion eller tillämpbar 
erfarenhet). De ändringar som föreslås kan antingen E-postas till ansvarig eller 
sparas ner på en teamsite. 
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5.4 Ledning 
9931 samordnas och styrs av en avdelningschef. Avdelningscheferna träffas i olika 
mötessituationer och en av dem är CPTs ledningsgruppsmöten. Flera av de 
intervjuade anser att det kunde rapporteras vidare i betydligt större utsträckning om 
ledningens aktuella arbete, exempelvis i ledningsgruppen. 

Tjänsterna på 9931 är relativt ”fria” och personalen får till stor del själva planera sitt 
arbete utifrån komponentproduktions efterfrågan. Många av de intervjuade 
efterfrågar dock att chefer bör begära mer dokumentation av sina anställda angående 
det dagliga arbetet i form av rapporter och exempelvis kurs- och reseberättelser. 
Idag skrivs sådant bara sporadiskt. 

5.4.1 OMS 
VACs ledningssystem Operational Management System, OMS, är ett viktigt 
styrverktyg som finns tillgängligt för alla anställda via intranätet Violin. OMS 
beskriver standardiserade processer inom företaget och ska följas. Processerna kan 
delas upp i tre kategorier ledningsprocesser, operativa processer och stödprocesser. 
Ledningsprocesserna definierar momenten planering, fastställande av mål samt 
uppföljning och styrning. De operativa processerna, marknadsföring och försäljning, 
produktutveckling, tillverkning, leverans samt tekniskt produktstöd styrs av vad de 
respektive avdelningarna ska prestera. För att kunna genomföra huvudprocesserna 
krävs ett antal stödprocesser, exempelvis affärsutveckling, personalstöd, ekonomi 
och IT. I OMS beskrivs detaljerat vad som ska göras, men i princip alla de 
intervjuade upplever att det är svårt att veta hur det ska göras och flera anser att det 
ibland borde krävas mer ledning för att lättare strukturera upp arbetet så att onödigt 
arbete undviks. 

5.4.2 Styrgrupper 
Styrningen av projekt görs i regel av en oberoende styrgrupp. Det händer att 
ledningen brister vilket märks tydligt när det saknas definitioner om vad olika 
dokumentationsbegrepp innebär eller vad dokument ska innehålla. Anställda som 
varit involverade i större projekt tycker att detta är ett problem och finner inte heller 
tillräckligt stöd i OMS. Istället får begreppen och dokumenten formuleras inom 
projektet och sedan förlita sig på att styrgruppen godkänner tolkningarna. 

Vid mindre projekt eller arbetspaket kan det i vissa fall vara så att styrgruppen eller 
chefen inte kräver någon dokumentation. Det är något som flertalet intervjuade anser 
vara en brist då mycket kunskap försvinner om det inte dokumenteras någonstans 
och om det inte uttryckligen krävs prioriteras sällan tid till dokumentering. 
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5.5 Mentorer 
Mentorer är något som VAC till viss del använder i dag. Volvo Aeros traineer har 
sedan två år förmånen att välja personliga mentorer utifrån ansökningar. I dessa 
ansökningar beskriver mentorerna sig själva på ett mer personligt plan och det 
framgår inte inom vilket yrkesområde de är aktiva eller vilket personnamn de har. 
En mentor kan dels vara karriärcoach på vägen mot högre positioner eller så kan 
mentorn vara någon som traineen träffar för att diskutera utveckling inom den 
nuvarande tjänsten. För nyblivna chefer ska samma typ av mentorprogram som 
traineerna har snart starta. Nyanställda som inte ingår i traineeprogrammet har inte 
samma organiserade mentorskap, men det är möjligt att få en mentor om så önskas 
även om det ordnas under lite mer informella former. 

5.6 Företagskultur 
VAC har en öppen företagskultur, där alla gärna tar sig tid att svara eller diskutera 
kring frågor. Trots öppenheten nämner någon att viss information och dokument blir 
hemligstämplade fastän de egentligen inte borde vara hemliga internt. 

En annan kultur som många av dem som intervjuats önskar annorlunda är 
möteskulturen. De ser gärna att strukturen för mötena är tydligare då det händer att 
det efter avslutat möte uppstår förvirring över vad som egentligen beslutats. Ofta 
sätts mötestiden till minimum en timme även om mötet inte skulle behöva ta så lång 
tid, vilket kan väcka irritation eftersom mötestiden upplevs kunna utnyttjas 
effektivare. 

5.7 Dokumenthantering 
Eftersom CPT och 9931 ska tillhandahålla resurser och kompetens för att skapa en 
konkurrenskraftig och kostnadseffektiv verksamhet i komponentproduktionen läggs 
mycket tid ned på utbildningar för att utveckla avdelningens kunskap. Den senaste 
tiden har det satsats mycket tid och pengar på utbildning av personalen på CPT. De 
intervjuade är överens om att utbildning i sig är bra, men att den nya kunskapen 
borde kunna ge större utväxling på hela avdelningen och lärdomarna måste spridas 
också till övriga anställda. Ett sätt som föreslås är att det dokumenteras på något sätt, 
dels för sin egen skull och för att andra intresserade i efterhand ska kunna hitta rätt 
person att fråga i ämnet. 

Flera ur personalen på 9931 åker emellanåt på tjänsteresor. Ibland dokumenteras 
detta genom en reseberättelse som läggs ut på CPTs teamsite för allmän beskådan. 
När vi undersökt hur frekvent det skrivs reseberättelser syns det tydligt att bara ett 
fåtal har som rutin att dokumentera sina resor. Flertalet av de intervjuade tycker att 
det vore bra att reseberättelser skrivs i större omfattning, men menar också att 
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ledningen borde kräva att reseberättelser lämnas in samt redovisas för avdelningen 
så att kunskapen också förmedlas vidare och inte rinner ut i sanden. 

De sätt som personalen väljer att spara sin dokumentation på skiljer sig lite från 
person till person. En del sparar sina dokument på den personliga servern, andra på 
servrar där informationen finns tillgänglig för andra. Det går även att lägga upp 
gemensamma dokument på olika Teamsites. De dokument som kräver spårbarhet 
ska sparas i ett dokumenthanteringssystem, DMS, som används på företaget. Det är 
bara ett fåtal av de intervjuade som känner till vad DMS är och hur det ska 
användas. Systemet har stor potential, men många användare anser att det har ett 
komplicerat användargränssnitt och kombinerat med bristen på tydlighet angående 
programmet, används det i mycket olika omfattning. De flesta på avdelningen anser, 
trots svårigheterna att använda systemet, att avdelningen behöver ett gemensamt 
standardiserat system för dokumenthantering. Anledningen till att det inte används i 
särskilt stor grad idag är att systemet inte är fullt anpassat till CPTs behov. Det pågår 
diskussioner hur DMS ska kunna anpassas för CPT och dess krav. 

Många anställda önskar att det fanns ett lättare sätt att söka dokument än det 
befintliga. I DMS går det lättare att söka än på de övriga servrarna, men systemet 
kräver att den som sparar upp dokumentet själv skriver in lämpliga sökord. På 
Volvo Aero finns det många begrepp för samma sak samtidigt som vissa företeelser 
har olika benämningar på olika avdelningar. 
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6 Nulägesanalys 
För att fastställa problembilden gjordes utifrån teorin en analys av det tidigare 
beskrivna nuläget, vilken presenteras i detta kapitel. Analysen leder sedan fram till 
en slutsats angående vilka förbättringsområden som det fortsatta arbetet ska 
fokusera resultatet mot. 

6.1 Projekt 
Projektform är ett ofta förekommande arbetssätt och det gäller också på avdelning 
9931. Det finns olika typer av projekt eller uppdrag som utförs i projektliknande 
arbetsformer men har mindre krav på styrning och avrapportering. I dagsläget finns 
alltså inte krav på att alla arbeten ska rapporteras av, vilket är en brist. Det medför 
alltför stor risk för att kunskap inte tas tillvara på ett tillräckligt sätt när ett stort 
arbete endast presenteras med en PowerPoint-presentation. Att göra en stor 
slutrapport är dock inget självändamål, det är istället viktigare att resultatet blir en 
gynnsam förändring. Det borde däremot finnas erfarenheter från uppdraget som kan 
tas tillvara för att förenkla 9931s arbete i framtiden. Ellström (2002) menar att det är 
nödvändigt att budgetera tid och resurser både för utvecklingsinriktade och 
produktionsinriktade aktiviteter. Då ökar förutsättningarna för en bättre balans vilket 
borde ge ett vidare effektivitetsbegrepp och en högre grad av långsiktighet. 

6.1.1 Global Development Process, GDP 
Även om den lärande organisationen är flexibel innebär det inte att den saknar 
struktur (Dilschmann, 2000). Utan möjlighet till rimlig förutsägbarhet vore det 
omöjligt att bedriva en verksamhet. På VAC är projektstyrningsverktyget GDP en 
sådan standard som skapats för att hantera stora produktutvecklingsprojekt. 
Dilschmann säger att det är tydligheten som är den ordning som krävs för att tillåta 
det kaos ur vilken kreativitet kan födas. Ellström (2002) menar att balans mellan de 
två verksamhets- och lärande logikerna måste skapas. Organisering ska göras både 
för effektiv produktion och ett kreativt lärande. GDPn måste samtidigt ge ordning 
och flexibilitet så att produktutvecklingsprojekten kan nyttja den kreativitet som 
krävs för att komma framåt. 
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Momenten som är bestämda i GDPn finns än så länge inte framtagna för mindre 
projekt, vilket är något som efterfrågas. Bristen på styrning avseende 
kunskapsåterföring är något som flera av de intervjuade saknar. Kunskapsåterföring 
är i regel ett moment som det inte finns tid avsatt till eftersom ingen kräver att det 
redovisas. Ellström och Hultman (2004) påpekar att det är upp till ledningen att 
betona betydelsen av lärande – att sätta dessa frågor på dagordningen – samt inte 
minst skapa de pedagogiska insatser som krävs för att öka medvetenheten och 
förmågan att tillvarata de möjligheter till lärande som finns i det dagliga arbetet. De 
menar också att ledningen ofta har problem att hitta balansen och avvägningen 
mellan satsningar på stabilitet, säkerhet och kortsiktiga resultat och samtidigt främja 
långsiktig utveckling. Effekterna av satsningar på utveckling är mer avlägsna i tiden 
och mindre säkra än de mer lättkalkylerade effekterna av satsningar på den löpande 
verksamheten. 

6.1.2 Dokumentation 
Många på VAC drar sig för att dokumentera sitt arbete men samtidigt upplever de 
att det borde finnas mycket information och lärdomar att dra från gamla projekt och 
uppdrag. Det är svårt att veta exakt var eller i vilken form informationen finns. Ett 
led i att komma till rätta med det, är att dokumentera erfarenheter från utfört arbete i 
en lessons learned, vitbok eller någon annan typ av återblickande dokument. Det blir 
vanligare och vanligare att sådan dokumentation görs inom industrier men på Volvo 
Aero är det fortfarande nytt och begreppet lessons learned är ännu inte definierat. 
Det bör göras en företagsgemensam definition om vad det innebär att göra en 
lessons learned och hitta en nivå där den energi och tid som läggs ned på att 
reflektera och dokumentera upplevs ge mervärde, inte bara merarbete. Detta är något 
som också Lindholm (2006) tar upp. Han säger att det handlar om att hitta en 
optimal balans mellan produktion och lärande, mellan kortsiktig effektivitet och 
långsiktig utveckling. 

Avsikten med lessons learned eller annan återblick är att effektivisera processen att 
göra ett liknande projekt igen, men Söderlund (2005) tar det lite längre. Han menar 
att frågan om lärande i projekt inte bara ska föra över lärdomar mellan liknande 
projekt, utan också ska omfatta lärandet mellan olika typer av projekt. Reflektion är 
viktigt, men att skriva för skrivandets skull är inte önskvärt, det måste även 
kommuniceras. För att det ska ske på VAC måste det finnas en mottagare till 
kunskapen som erhålls från olika projekt, annars blir det troligen inte någon 
nämnvärd förbättring. För att lärande ska komma organisationen tillgodo krävs dels 
att vunna kunskaper och insikter synliggörs och legitimeras, dels att lärandet 
manifesteras i förändringar i rutiner, praxis, tekniska system, normer etcetera 
(Dilschmann, 2000). 

Ju fler stora utvecklingsprojekt som Volvo Aero blir delaktiga i, desto viktigare blir 
det att den administrativa delen i projekten löper smidigare än idag. Exempelvis kan 
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mallar användas återkommande vid olika moment i projekt istället för att börja om 
dokumentationen från noll. Det är också önskvärt att mallarna i mesta möjliga mån 
är likadana eller tillämpbara i alla projekt. 

6.1.3 Ansikte-mot-ansikte 
Enligt Nonaka & Takeuchi (1995) är den kunskap som kan uttryckas i ord och 
siffror (explicit) endast toppen av ett isberg, vi vet mycket mer än vad vi kan säga. 
Människans kunskap bildas och utvecklas genom social interaktion och pendlar 
mellan tacit och explicit kunskap, se Figur 5 SECI-modellen sida 29. Eftersom 
dokumentationen från avslutade projekt hittills är av varierande kvalitet och mer 
eller mindre lätt att lokalisera har det personliga mötet en mycket viktig roll på 
VAC. I princip alla intervjuade tar upp det personliga nätverket som det viktigaste 
redskapet att ta till för att hitta en person med en specifik kompetens eller erfarenhet. 
Om en person saknar stort nätverk får hjälp tas av någon annans kontakter och i 
regel hittas den sökta kompetensen efter ett tag. De flesta tar sig gärna tiden att 
muntligt hjälpa personer som undrar något om deras arbete, problemet med detta sätt 
är att det är tidskrävande för både sändare och mottagare. Davenport och Prusak 
(1998) talar istället om kunskapskartor antingen i form av en verklig karta, gula 
sidorna, eller som en smart databas. Det är en guide som pekar på var kunskap kan 
finnas men innehåller det inte. Syftet med kunskapskartor är att visa personal i 
organisationen var de ska vända sig för att få experthjälp. Detta skulle kunna vara en 
möjlig lösning för VAC då både det goda samtalsklimatet som finns inom företaget 
tas tillvara och tiden det tar att hitta rätt på person minskas. 

6.2 Överlämning 
Det finns i dagsläget ingen strukturerad överlämningsperiod mellan företrädare och 
efterträdare på VAC, utan detta är upp till avdelningar och personer att prioritera. 
Davenport & Prusak (1998) påpekar att ha tillgång till kunskap endast när dess 
”ägare” har tid att dela med sig eller att förlora det helt om personen lämnar 
företaget är karakteristiska problem som hotar värdet av organisationens 
kunskapstillgångar. De menar vidare att företag därför måste ha strategier för att 
förhindra sådana förluster. Sandberg (2003) tar upp att det är svårt för företag att ta 
fram rutiner för överlämnande. Företag har ofta problem med att utveckla och 
använda integrerade läraktiviteter och stöd för tillämpning i arbetet, handledning, 
möjlighet att ”gå bredvid”, uppföljningsmöten och så vidare. 

6.3 Kommunikation 
Enligt Davenport och Prusak (1998) är informationsutbyte ”ansikte-mot-ansikte” det 
mest effektiva sättet att kommunicera. De poängterar dock att möjligheten för 
kollegor att prata med varandra inte alltid finns, speciellt inte i stora organisationer 
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eller organisationer där personalen inte sitter på samma ställe. Att efterstäva att alla 
ska kunna mötas löser inte alla problem och därför menar de att organisationer 
måste överväga mer strukturerade metoder för att dela kunskap inom företaget. VAC 
med sina 2 700 anställda i Trollhättan kan inte endast förlita sig på muntlig 
kunskapsöverföring. Beroende på vad som ska kommuniceras kan olika typer av 
forum användas, exempelvis hemsidor och mer eller mindre strukturerade möten. 
Strömquist (2000) menar att kommunikation bygger på ömsesidigt engagemang. De 
befintliga strukturerade kommunikationsvägarna som avdelning 9931 använder är 
veckovisa avdelningsmöten, VU-möten samt intranätet och teamsites. 

Reflektion är den del som ligger till grund för all överföring av kunskap och är ett 
måste i förberedelsen för all typ av dokumentation och kommunikation. Ordet 
reflektion definieras enligt Nationalencyklopedin (2006-10-04) som: tänka igenom 
invecklad fråga. Syftet med reflektion är att för egen eller annans del tänka igenom 
och analysera händelser eller problem och utifrån dem dra slutsatser. Det går alltså 
att konstatera att reflektion är en del i arbetet som inte får försummas utan ska tvärt 
om uppmuntras och omhändertas. Begreppet reflektion ligger nära det som Nonaka 
och Takeuchi kallar externalisering som är processen att med hjälp av uttrycka av 
ord, koncept, modeller, metaforer, analogier eller liknande uttrycka tacit kunskap till 
explicit (Chou, 2005). På VAC kan mötessituationer förbättras avsevärt och ge 
större möjlighet för gemensam reflektion. 

6.3.1 Möten 
Möten uppfattas på 9931 ibland som en onödigt tidskrävande arbetsform men det är 
inte nödvändigtvis måste möte som arbetsform det är fel på. Nyström & Wallén 
(2004) säger att organisationer där man sitter i möten med innehåll som skulle kunna 
göras bättre inte kan anses rationella. Nilsson (1992) menar att om syftet kan uppnås 
på annat sätt än via ett möte ska alternativ alltid övervägas. Finns det inget bättre sätt 
än att genomföra mötet kan planeringen fortgå. Ofta saknas ett uttalat syfte och då är 
det inte konstigt att det upplevs som att det inte åstadkommits något. Innan ett möte 
avslutas bör gruppen tillsammans sammanfatta och reflektera över vad det resulterat 
i och hur arbetet ska gå vidare. Detta underlättar arbetet med att uppnå en enhetlig 
målbild av det framtida arbetet. 

Det finns förmodligen även ett strukturellt problem på 9931 som har med beteende 
på möten att göra och fokus bör ligga på att uppnå produktiva möten som skapar 
mening. Nyström & Wallén, 2004 påpekar att oavsett vilken din roll är när du kallas 
eller kallar till ett möte har du ett personligt ansvar för hur mötet gestaltar sig. 
Ansvaret varierar naturligtvis med hänsyn till hur central rollen är, men deltagandet 
ska aldrig vara betydelselöst. Om så är fallet borde en sådan person inte närvara på 
mötet överhuvudtaget utan ägna tiden åt något annat. 

Enligt Davenport och Prusak (1998) bör kunskapsöverföring ske genom möten och 
berättande istället för dokumentering. De refererar till studier som visar att chefer får 
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2/3 av sin information och kunskap från möten ”ansikte-mot-ansikte” eller 
telefonsamtal. Bara 1/3 kommer från dokument. De poängterar också vikten av olika 
typer av informella möten. 

Avdelningsmöte 
Avdelningsmöten för 9931 är en viktig källa till information från högre hierarkisk 
nivå, men informationen går inte alltid fram till åhörarna. För att ett 
informationsmöte ska anses vara lyckat, ska åhörarna efter mötet känna sig 
informerade (Davenport & Prusak, 1998). Nilsson (1992) menar att arrangören ska 
sätta mål för vad åhörarna efter mötet ska känna till, behärska, förstå eller göra 
annorlunda. Frankenberg och Nytell (2001) påpekar att ju djupare effekt som 
eftersträvas desto större blir kraven på bearbetning och påverkan. 

Föredragningar på informationsmöten kan med fördel delas upp (Frankenberg & 
Nytell) så att olika personer presenterar olika delar. De påpekar också att ledaren 
alltid bör inleda mötet med att meddela vad som ska presenteras, syfte/mål och 
motivering till varför åhörarna ska engagera sig att lyssna. I dag är mötet mest 
envägskommunikation och lämnar inte mycket tid till diskussion och utbyte av 
erfarenheter något som Dilschmann (2000) menar att det är nödvändigt för 
organisatoriskt lärande. För organisatoriskt lärande krävs sociala processer och 
dialoger mellan människor som tillsammans diskuterar idéer, tolkar uppgifter och 
identifierar problem som ska lösas samt granskar resultat. Det bör övervägas om inte 
avdelningsmötet i större utsträckning än idag kan bli ett möte som inkluderar 
diskussion. Möjligheten till erfarenhetsutbyte kopplat till tjänsten och yrkesrollen 
finns i regel inte under avdelningsmötena på 9931, något som närmare hälften av de 
intervjuade saknar ett forum för. 

6.3.2 VU-arbete 
För att ständigt utveckla verksamheten är VU ett mycket bra verktyg. Arbetet i VU-
grupperna på 9931 är just den typ av arbete som krävs för att visioner och utveckling 
ska bli verklighet och bli hanterbara för organisationen. Sandberg (2003) pekar på 
att ledningen ofta formulerar en vision om hur en organisation ska utformas och 
fungera, men om visionen stannar på ledningsnivå realiseras den inte utan blir bara 
tomma ord. Det är ofta stor skillnad mellan officiell, retorisk nivå och faktisk 
implementering av en idé. I VU-arbetet och under VU-mötena får de anställda tid 
och möjlighet att metodiskt arbeta med frågor som normalt inte är deras ordinarie 
arbetsuppgifter, men som ändå kan effektivisera deras framtida arbete. Ellström & 
Hultman (2004) påpekar att människor reagerar olika på de möjligheter till lärande 
och utveckling som ett företag erbjuder, lärande uppfattas inte alltid som något 
positivt. En vanlig förklaring på skillnaden i individers syn på värdet av lärande och 
individuell utveckling menar de beror på det förväntade utbytet av gjorda satsningar, 
något som också märks hos VACs personal. Alla deltagare prioriterar inte VU-
arbetet eftersom de inte direkt ser koppling till deras eget arbete eller inte anser att 
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de har tid. Detta kan bero på att gruppkonstellationerna inte är rätt för det aktuella 
utvecklingsarbetet eller att problemen är mer kopplade till vissa av deltagarnas 
dagliga arbete än andras. 

På många företag garanteras inte medverkan i verksamhetsutvecklingsarbetet, men 
på VAC är målet att alla ska delta i en VU-grupp. Dilschmann (2000) menar att 
lärande arbetsformer innebär att tid regelbundet avsätts för att tolka information så 
den blir meningsfull för verksamheten. Att avsätta tid för dialog, reflektion och för 
idéutveckling innebär att gruppen kan använda sitt gemensamma handlingsutrymme 
för att förbättra arbetet i önskad riktning. I VU-arbetet ingår problemlösning vilket 
kräver erfarenhetsutbyte, men erfarenhetsutbytet är i sig inte huvudsyftet med VU-
mötena. 

VU-drivningsmöte 
Den standardiserade dagordningen på fem punkter är gemensam för alla VU-grupper 
i hela Volvo Group. De två första punkterna hanterar den övergripande målbilden 
och hur arbetet går i förhållande till den. 

Under den första punkten, varför sitter vi här, presenteras vad som händer och hänt 
internt och externt samt kopplingar till det strategiska fokus som avdelningen arbetar 
mot. Genom att inleda varje möte med att reflektera över varför mötet sker lyfts och 
återkopplas den gemensamma övergripande målbilden. På så vis tolkar 
medlemmarna aktivt att de förhåller sig till målen för verksamheten, något Ellström 
(2002) menar är viktigt för att organisationen ska uppnå både effektiv produktion 
och kreativt lärande. Eftersom flera VU-grupper har samma strategiska fokus och 
själv tolkar tillhörande problem, finns det risk att grupperna arbetar parallellt med 
nästan samma sak, vilket redan tidigare påpekats vara ett problem. Det är viktigt att 
de olika VU-grupperna kommunicerar med varandra. Planerna på att VU-ledare för 
de olika grupperna fortlöpande träffas borde därför förverkligas. 

Andra punkten att analysera, hur går det, både med de övergripande målen och med 
gruppens arbete med att uppnå satta mätetal och ribbor överensstämmer också bra 
med Ellströms (2002) tankar. Han menar att klara och tydliga mål för en verksamhet 
är viktigt för att främja människors motivation och möjligheter till lärande. 
Dilschmann (2000) menar att för organisatoriskt lärande krävs sociala processer och 
dialoger mellan människor som tillsammans diskuterar idéer. De två första 
punkterna på VU-agendan kan liknas med Frankenberg och Nytells första punkt i 
deras agenda för problemlösningsmöte, se kapitel 4.6.2 på sida 42. Där diskuteras 
syfte och mål samt eventuella avgränsningar. 

Under tredje punkten, vad är åtgärdat sedan förra mötet, redovisas arbete som 
gjorts sedan förra mötet och handlingsplanen uppdateras. Dilschmann (2000) 
påpekar att uppnå organisatoriskt lärande är granskning av resultat ett viktigt 
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moment. Hydén (2003) understryker vikten av att resultatet av ett arbetsmöte ska 
dokumenteras, även om det inte blir i form av ett formellt protokoll. 

Fjärde punkten; vad återstår att göra för att nå våra mål, innebär att nya punkter till 
handlingsplanen förs in. Denna punkt svarar vanligtvis mot punkt 2, 3 och 4 alltså 
problemformulering, idéproduktion och idévärdering enligt Frankenberg och Nytells 
beskrivning, se 4.6.2. I viss mån återfinns också deras sista punkt om beslut, 
genomförande och uppföljning i så väl VU-agendans tredje som femte punkt. 

Femte och sista punkten; vad har vi lärt oss, innebär reflektion över mötet och hur 
VU-arbetet i stort fungerar. Punkten ligger väl i linje med Lindholms (2006) 
påstående att organisationer som vill främja lärande ska ge utrymme för att stimulera 
återkommande reflektion. 

6.3.3 Intranätet 
På intranätet Violin finns mycket aktuell information publicerad, men strukturen på 
sidan är inte optimal och det är svårt att snabbt finna det som söks. Vid behov av 
information leder osäkerhet om källor, enligt Choo (2000), till frustration och brist 
på förtroende, vilket kan orsaka att personer undviker att söka efter information. 
Därför är det av stor vikt att en hemsida för CPT är lätt att hitta och att användarna 
får den information de söker. 

CPT är en stödfunktion och därför är det viktigt att deras hemsida presenterar 
information om vilka kompetenser och uppdrag som avdelningen kan erbjuda. 
Förutom att hemsidan är svår att hitta, informerar den inte om CPTs arbetsuppgifter 
och personal utan fokuserar på att presentera instruktioner av olika slag. Några på 
CPT arbetar med dessa instruktioner dagligen, men långt ifrån alla och för en 
utomstående är det tämligen långsökt att söka CPT under PT-instruktioner. 

För att hantera inkommande uppdrag på ett så effektivt sätt som möjligt och dirigera 
dem till rätt källa inom avdelningen måste information och hjälp för kunden att 
precisera sitt uppdrag ges. Genom att på hemsidan erbjuda hjälp för 
uppdragsgivaren, kunden, att tydligt specificera sitt uppdrag kan mycket tid tjänas. I 
dagsläget saknas den möjligheten. 

Personalen på 9931 behöver hitta personer utifrån kompetens eller 
projekttillhörighet. De använder idag telefonboksfunktionen på intranätet, vilken gör 
det möjligt att söka på personer. Genom att kombinera information om personen 
utifrån sökord, befattningsbeskrivning och avdelningstillhörighet kan en förutfattad 
bild av den potentiella kontaktpersonen skapas. Direkt sökning på kompetens eller 
projekttillhörighet kan telefonboken inte bistå med. Många företag använder så 
kallade kompetenssystem vilket gör det möjligt för organisationer att veta ”vem som 
vet vad” (Preece, 2001). Oftast är det en databas strukturerad som ett CV eller en 
resumé. Målet är att sammanföra personer som matchar en persons behov av 
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kompetens med en annans persons kunskap. En annan benämning för en liknande 
metod är kunskapskartor (Davenport & Prusak, 1998). Meningen och vinsten med 
kunskapskartor är att visa personal i organisationen vart de ska vända sig för att få 
experthjälp. Det är en guide, inte en informationskälla. På de benchmarkingföretag 
som besökts verkar kompetensdatabaser vara ett vanligt förekommande verktyg, 
främst inom konsultverksamheter. 

Många önskar att reflektion av arbete skulle kunna nedtecknas spontant något som 
systemet för erfarenhetsinsamling som används på VAN erbjuder. Förutom att 
problemet relativt snabbt får en lösning är en annan vinst att reflektionen 
nedtecknats naturligt och lättare kan sammanställas än om diskussionerna skulle ske 
på ett möte. Interaktiva sidor och forum är bra verktyg för att ge feedback på 
problem och kan rätta till missförstånd. Om deltagarna utnyttjar funktionen gynnas 
lärandet och leder troligen till ett ökat engagemang. För att individers kunskap ska 
komma organisationen till nytta krävs dels att vunna kunskaper och insikter 
synliggörs och legitimeras (Dilschmann, 2000). Det är viktigt att förmedla 
reflektionerna till andra. Ett sätt är att skapa tillfällen för gemensam reflektion och 
skapa kanaler för det som forum, teamsites eller hemsidor där reflektion och åsikter 
kan utbytas medlemmarna emellan. För att reflektion ska bli en naturlig del i arbetet 
på VAC behöver det skapas mer rutiner för att hantera reflektion. 

6.3.4 Teamsites 
I dagsläget kan personal lägga upp gemensamma dokument, skriva om viktiga 
händelser eller diskutera aktuella frågor på teamsiterna, men de flesta anställda på 
9931 anser att strukturen för dokumenthantering är för dålig. Det måste skapas 
struktur och regler så att användandet ger möjlighet till ett stort kunskapsutbyte 
mellan de anställda. Dessutom måste det utvecklas en dokumentationsteknik som 
underlättar för den som vill ta del av dokumentationen. En känsla av kontroll vid 
användandet av en källa leder till att källan används mer och det motsatta till att den 
inte används (Choo, 2000). I dagsläget är det dock svårt, om inte nästintill omöjligt, 
att veta vilken teamsite som innehåller de dokument som eftersöks. 

Choo (2000) säger att personer väljer en källa utifrån hur relevant och användbar de 
uppfattar att källans information är. Relevans och användbarhet kan kopplas till hur 
uppdaterad och omfattande informationen är. En annan viktig faktor är källans 
upplevda pålitlighet. Det finns alltså potential i användandet av en teamsite för CPT, 
men för att det ska vara ett effektivt verktyg för avdelningen krävs att någon 
ansvarar för den och ser till så att relevant information är upplagd och att den 
uppdateras. 

I takt med att konstruktionsansvaret på VAC blir större förväntas antalet 
konstruktionsanvisningar (KA/DP) att öka, förklaring av begreppen KA/DP finns i 
avsnitt 5.3.4 på sida 60. För att hantera det måste återkopplingen av erfarenheter 
under ett uppdrag på VAC förbättras för att bli en effektivare konstruerande 
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organisation. Den teamsite som finns för avdelning 9610 gör det möjligt för 
medarbetare att reflektera över vad som kan göras bättre i den befintliga 
konstruktionsanvisningen. 9931 kan använda ett liknande system som det 9610 
använder för att ta vara på erfarenheter kopplat till deras arbete. Det går dock inte att 
direkt tillämpa det systemet då arbetssätten skiljer sig mycket åt. 

Ellström och Hultman (2004) säger att individen i en organisation förutsätts utifrån 
sin kunskap reflektera över sitt arbete. Reflektion i större utsträckning och i fler 
sammanhang gynnar det som Argyris och Schön (1996) kallar deutero lärande, alltså 
lärandet att lära så att personalen på 9931 blir bättre på att hantera nya situationer 
och höjer på så vis kvalitén och förhoppningsvis också effektiviteten i sitt arbete. 

6.4 Ledning 
Enligt Lindholm (2006) handlar ledarskap i en lärande organisation om att utveckla 
en organisation som tillåter, respekterar och belönar självständigt tänkande, egna 
initiativ och som ger utrymme och stimulerar återkommande reflektion över det 
arbetslaget sysslar med. På 9931 verkar de flesta medarbetarna känna att deras 
arbetsuppgifter innehåller mycket självständigt tänkande, även om de formas utifrån 
komponentproduktionens efterfråga. De anställda har goda möjligheter till eget 
initiativtagande och förväntas också vara delaktiga i utvecklingsarbete både i sitt 
vardagliga arbete och i form av delaktighet i VU-grupperna. När det gäller att kunna 
avsätta tid för reflektion över sitt eget arbete och projekt sker detta inte i den 
utsträckning som personalen och teorierna efterfrågar för organisationer som strävar 
efter högre effektivitet och lärande. Ellström (2002) menar att det är en 
nödvändighet att budgetera tid och resurser för utvecklingsinriktade aktiviteter om 
ett vidare effektivitetsbegrepp och högre grad av långsiktighet ska uppnås. 

6.4.1 OMS 
Volvo Aero säger sig vara ett processbaserat företag där de verksamheter som finns 
regleras i ledningssystemet, OMS. Sandberg (2003) definierar en process som en 
serie aktiviteter som upprepas i tid och rum, förädlar ett objekt från en leverantör till 
en kund, och där den processen kan beskrivas ha en viss början och ett visst slut. 
Problemet för 9931s del är att alla deras arbetsprocesser inte är tydligt avgränsade 
utan varierar ofta och finns därför inte beskrivna och definierade i OMS. Sandberg 
tar också upp att en processorganisering antas bidra till att tydliggöra arbetsflöden, 
flöden av varor och tjänster samt organisationens kunder, vilket antas vara svårare i 
en funktionell organisation. 

Sandberg skriver att ledarens roll i en processorienterad industri bör vara att vägleda 
och stimulera människor att arbeta med de ständigt pågående processerna. Chefen 
ska inte längre utöva internkontroll utan styr indirekt genom utformning av 
gruppernas förutsättningar och ramar, alltså ge gruppen möjligheter att arbeta 
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självständigt. För CPT är det därför viktigt att ledningen tydliggör ramarna och 
definierar processer i ledningssystemet. För tillfället pågår bland annat inom VU-
grupperna kartläggning av vilka processer som används inom några av de områden 
som innefattas av CPT. 

6.4.2 Styrgrupper 
I nulägesbeskrivningen beskrevs ett missnöje hos ett flertal projektmedlemmar 
angående att styrgrupper ofta kräver för lite struktur och riktlinjer i projekt. Mycket 
tid skulle sparas om styrgruppen tidigt gav klara besked. Många olika författare 
poängterar att en viktig roll i ledarskapet är att klargöra mål, kommunicera en vision 
och ange riktning. Dilschmann (2000) förklarar att förändring i den lärande 
organisationen kan sägas vara ledarstyrd och medarbetardriven. Ellström och 
Hultman (2004) tar upp att tydliga mål normalt anses vara viktigt för en verksamhet 
så att människors motivation och möjligheter till lärande främjas. Ellström (2002) 
påpekar även i ett annat sammanhang motsatsen, att organisationer bör lyfta fram 
utvecklingslogiken och lärandet och erkänna den som en legitim del av 
verksamheten. Detta i hopp om att öka förutsättningarna för en bättre balans mellan 
ordning och kaos. 

6.5 Mentorer 
Mentorskap är ett mycket bra verktyg för att överföra befintlig tacit kunskap till ny 
tacit kunskap och på så sätt försäkra sig om att tacit kunskap inte bara är förankrad 
hos en individ. I Nonaka & Takeuchis SECI-modell (1995), se Figur 5 sida 29, 
representerar Socialisering detta viktiga kunskapsomvandlingssteg. VAC har sedan 
två år tillbaka använt mentorer i strukturerad form för företagets traineer och nyligen 
har även nyblivna chefer erbjudits den möjligheten. Dock är det bara ett fåtal av 
övriga anställda som har mentorer. Att inte ha strukturerade rutiner för överföring av 
kunskap innebär en risk att onödigt mycket värdefull kompetens går förlorad när en 
person inte längre finns kvar på företaget. Anledningen till att VAC inte har 
utvecklade rutiner för mentorskap för alla kan vara för att de tidigare inte sett 
fördelarna med det och först ville testa detta för traineer. En annan anledning till att 
mentorskapet inte är mer utvecklat kan vara att det är svårt att veta vad det innebär 
att administrera detta för en större grupp än traineerna. 

6.6 Företagskultur 
När kunskap ska överföras, måste metoden alltid passa kulturen (Davenport & 
Prusak, 1998). Därför är det viktigt att vid framtagande av en metod för 
kunskapsåterföring tänka på de kulturella aspekter som finns på VAC. Metoden bör 
verkligen ta tillvara på de positiva egenskaperna som den sociala och öppna kulturen 
på företaget innebär. Det kan dock vara svårt att byta arbetssätt om det är sedan 
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länge invanda mönster. Ett sådant mönster eller kultur kan exempelvis vara 
anledningen till företagets restriktion angående öppenhet vid dokumentation. 

6.7 Dokumenthantering 
Dokumentation är något som de allra flesta ser som ett nödvändigt ont. Det är därför 
viktigt att hitta en balans mellan den tid som läggs ned på att dokumentera kontra 
den tänkta besparingen av tid eller annat värde som dokumenten kan skapa. Det blir 
viktigare, särskilt i en tidspressad miljö, att erfarenhetsutbyte sker på ett effektivt 
och strukturerat sätt som i förlängningen gynnar det egna arbetet. Totalt sett ska 
dokumentationen spara tid och pengar inte tvärt om. Enligt Strömquist (2000) är det 
även viktigt att under skrivandets gång tänka på vilka läsarna är. Något som är 
betydelsefullt att tänka på vid framtagning av dokument på Volvo Aero. 

9931 investerar mycket resurser i utbildningar i form av utbildningsavgift och 
förlust av produktiv tid, därför är det viktigt att se till att utbildningarna genererar 
resultat som gynnar hela avdelningen. Mårtensson (1999) försöker i Figur 6 sida 31 
visualisera att organisationer dels bör sträva efter att omvandla tacit kunskap till 
explicit kunskap, det som Nonaka & Takeuchi (1995) kallar Externalisering, men 
även omvandla individuell kunskap till organisatorisk kunskap. De anställda 
uppskattar den stora möjligheten till utbildning, men anser att det vore bra om den 
nya kunskapen kunde spridas vidare till övriga anställda exempelvis genom 
dokumentation. Anställda påpekar även att tidigare satsningar på utbildning inte 
alltid uppmärksammas längre fram. Ellström & Hultman (2004) förklarar att 
företags satsningar på kompetensutveckling ofta framstår som kortsiktiga, ”ad-hoc”-
betonade. Dessa tendenser märks även på CPT och det är viktigt att bevara ny 
kunskap på ett standardiserat sätt för att inte förlora den samt att sprida den till andra 
på avdelningen. 

Även på tjänsteresor inhämtas kunskap som kan vara intressant för andra. I 
dagsläget dokumenterar och presenterar endast ett fåtal anställda sina resor på CPTs 
teamsite för andra att ta del av. Detta arbete är mycket personberoende, men om det 
skulle finnas tydligare rutiner kring skrivandet av reseberättelser torde utnyttjandet 
och skrivandet av dem öka. 

För att läsare till dessa dokument ska dra nytta av erfarenheter som andra gjort måste 
läsaren finna dokumenten på något sätt. Den som sparar dokumentet i DMS måste 
själv skriva in lämpliga sökord, något som de flesta tycker är svårt. Ett problem som 
uppstår är att den som söker måste använda samma sökord, något som inte är 
självklart. En och samma detalj eller uttryck kan ha olika namn beroende på vilken 
kund eller avdelning som är inblandad. Choo (2000) menar att användningen av en 
källa ökar vid kontroll av den. Detsamma gäller även om informationen anses 
relevant eller inte. Enligt några på VAC är det ett problem att det i DMS, både när 
det gäller att lägga upp dokument och vid sökning saknas en känsla av kontroll. Det 
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kan bero på att dokumenthanteringssystemet idag inte är anpassat för 9931 och 
CPTs behov. En annan upplevd brist med DMS är att det i dagsläget inte går att göra 
länkar till dokumenten från exempelvis hemsidor. Det är en funktion som verkligen 
skulle underlätta möjligheten till att sprida dokument. 

6.8 Sammanfattad problembild 
Nulägesanalysen ledde fram till åtta olika kategorier där förbättringar kunder göras 
för att främja kunskapsåterföringen på avdelning 9931. Dessa förklaras nedan. 

6.8.1 Brister i utnyttjande av tidigare arbete 
I dagsläget saknas strukturerade metoder för att ta tillvara på erfarenheter från 
tidigare arbete därför krävs utveckling av rutiner och krav på ett sådant arbetssätt. 
Ett vedertaget begrepp på VAC är lessons learned men begreppet behöver en 
företagsgemensam definition. Syftet och vinsten med att göra lessons learned måste 
bli tydligare. 

6.8.2 Brist på tillvaratagande av kunskapsinvesteringar 
De anställda på 9931 behöver dra nytta av varandras erfarenheter bättre vad det 
gäller affärsresor och kurser. För att detta ska fungera måste syftet med sådana 
aktiviteter och kunskapsåterföring genom dokumentation förtydligas. Det bör även 
undersökas hur målgruppen ska nås. För att göra dokumenteringen effektivare 
behövs tydliga mallar och rutiner. 

6.8.3 Krav på stort personligt nätverk 
På VAC är den enda sökfunktionen av personal tillgänglig via telefonboken, men 
den kan inte användas för att söka på en person utifrån kompetens och 
projektdelaktighet. För att hitta personer krävs ett stort personligt kontaktnät, om det 
saknas kan en kompetensdatabas vara ett bra verktyg. Vid utveckling av en 
kompetensdatabas för 9931s behov måste krav på innehållet i en sådan tas fram. 

6.8.4 Dokumenthantering 
CPT och 9931 behöver utveckla rutiner för att på ett strukturerat sätt hantera 
dokument. På företaget finns ett dokumenthanteringssystem som heter DMS, där 
sparas alla företagets dokument som kräver spårbarhet. Idag är systemet inte 
anpassat för CPT och 9931. De krav som avdelningen har på ett 
dokumenthanteringssystem måste sammanställas. 

6.8.5 Ostrukturerade rutiner vid överlämning 
Vid nyanställningar och byte av tjänst finns på 9931 inga strukturerade rutiner för 
överlämning av kunskap kopplat till tjänsten. Detta är något som behövs för att 
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förhindra förlust av viktig erfarenhet och kunskap. Det krävs också en klarare 
rollfördelning mellan adept-fadder-mentor-chef för att skapa ett ökat återförande av 
erfarenheter. 

6.8.6 Otydliga krav från ledningsfunktioner 
Både de anställda och teorierna säger att det är viktigt med riktlinjer och tydliga mål. 
Detta saknas i viss mån i de olika styrformerna styrgrupp, projektledare och 
avdelningschef. Det är därför viktigt att ta reda på vilka krav som ska och kan ställas 
på ledningen. 

6.8.7 Dåliga kommunikationsvägar 
Eftersom personalen på 9931 inte sitter samlat på ett ställe krävs det mer 
strukturerade metoder för kommunikation och spridning av erfarenhet och kunskap. 
Idag används tre vägar för kommunikation, hemsida, teamsite och möten. De kan 
utvecklas till betydligt bättre verktyg. 

6.8.8 Pilotprojekt i samarbete med VIVACE 
Volvo Aero är, tillsammans med bland annat Luleå tekniska universitet, delaktiga i 
ett EU-projekt kallat VIVACE. En del i projektet är att främja kunskapshantering på 
ett virtuellt plan via utveckling av en databas. Ett eventuellt pilotprojekt behöver en 
utredning angående kunskap och de krav som CPT och 9931 har på en sådan 
databas. 

6.9 Prioriterade problem 
Det utkristalliserades åtta områden där förbättringar angående ökad 
kunskapsåterföring kan göras. Eftersom det inom ramen för examensarbetet ansågs 
alltför tidskrävande att utveckla metoder för alla de ovanstående problemområdena 
avgränsades arbetet. I samråd med examensarbetets styrgrupp fokuserades det 
fortsatta metodutvecklingsarbetet till lessons learned, kommunikation, 
dokumentation samt kompetensdatabas. Anledningen till att just dessa delar valdes 
är att de uppfyller projektets syfte och mål på ett bra sätt samt att de utgör en 
hanterbar mängd att bearbeta inom den tillgängliga tiden. 
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7 Lösningsförslag 
I kapitlet förklaras mer i detalj de framtagna metoderna för kommunikation, 
dokumentation, lessons learned och kompetensdatabas samt en sammanfattning och 
rekommendationer för 9931s fortsatta arbete. 

7.1 Kommunikation 
En förutsättning för att sprida erfarenhet och kunskap är att den kommuniceras till 
andra. Eftersom personal på 9931 inte sitter samlat krävs att strukturerade metoder 
för kommunikation utnyttjas. En förutsättning för att någon ska ägna sig åt 
kommunikation är att han eller hon har något att kommunicera och har en avsikt att 
informera, övertyga eller underhålla (Strömquist, 2000). För att effektiv 
kommunikation ska uppnås bör skribenten noggrant analysera ämnet, syftet, 
mottagaren och befintliga kanaler och därefter bestämma framställningssätt utifrån 
hur mottagaren önskas uppfatta det. Lyckad kommunikation kräver inte bara 
ansträngningar från sändaren utan även ett aktivt förhållningssätt från mottagaren. 
Avsändarens arbete med att välja kod och utforma budskapet motsvaras för 
mottagarens del med arbetet att tolka budskapet. I dagsläget finns tre etablerade 
verktyg för 9931s kommunikation i form av hemsida, teamsiter och olika typer av 
möten. De kan och bör utvecklas till betydligt bättre verktyg. 

7.1.1 Hemsida för internt och externt bruk 
Hemsidan som finns idag är inte representativ för hela CPT och uppfyller definitivt 
inte 9931s behov. 9931 har två behov med en hemsida. Det ena är att sprida 
information och nyheter om avdelningen samt marknadsföra den kompetens och 
kunskap avdelningen besitter. Det andra är att medarbetarna inom avdelningen 
behöver en plats där de kan utbyta tankar, erfarenheter och presentera material som 
är relevant för andra. 9931 har alltså behov av att sprida information till två olika 
typer av mottagare, externa och interna. Strömquist (2000) påpekar att det är viktigt 
att veta mottagarens kunskapsnivå och insikter eftersom de ska ligga till grund för 
utformandet av informationen. Eftersom hemsidorna har två olika mottagare har två 
kravspecifikationer tagits fram, se Bilaga 2, hemsida för internt bruk och Bilaga 3, 
hemsida för externt bruk. 
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En persons val av källa påverkas av källans tillgänglighet samt vilken tid och energi 
som krävs för att lokalisera och använda den (Choo, 2000). Detta är viktigt att hålla i 
åtanke vid utformning av en hemsida för extern målgrupp som söker information om 
avdelningen. Idag är CPTs hemsida på intranätet ologiskt placerad. Det kan bara 
accepteras om målgruppen är en begränsad grupp användare som kan göra hemsidan 
lättåtkomlig via en genväg, men lämpar sig inte för användare som förväntas länka 
sig fram till sidan. 

Personer väljer också källor utifrån uppfattad relevans och användbarhet, vilket i sin 
tur beror på hur uppdaterad och omfattande informationen är (Choo, 2000). Arbetet 
med att lägga upp information på hemsidan och hålla den relevant och aktuell är ett 
viktigt steg för att göra information användbar. Därför är det viktigt att minst en 
person genom ett arbetspaket ansvarar för hemsidans uppdatering. Det minskar 
risken för arkivering av kunskap och ökar möjlighet till aktivering, något som 
Mårtensson (1999) menar är ett viktigt steg för att främja kunskapsåterföring. 

Det är viktigt att komma ihåg att informationsteknologi bara är informationskanalen 
och lagringsplats för kunskapsutbyte (Davenport & Prusak, 1998). Dess blotta 
existens bildar inte kunskap och kan inte garantera att kunskap sprids såvida 
aktiviteterna inte prioriteras på företaget. För att öka kunskapsutbytet på 9931 krävs 
engagemang bland chefer och personal så att hemsidorna blir effektiva redskap för 
spridning av information. För att ytterligare öka kunskapsspridningen och 
aktiviteten på hemsidan kan diskussionsforum användas. Genom att anställda 
”prenumererar” på ett forum relevant för sina intressen och arbetsuppgifter kan 
forumet bli ett bra hjälpmedel för att utbyta frågor och svar, lessons learned, 
meddelanden och företagsskvaller (Preece, 2001). 

7.1.2 Möten 
För att göra möten mer värdeskapande krävs att mötesstruktur och beteenden i 
mötessituationer ses över och förändras. Alla mötesdeltagare har som nämnts 
tidigare ett personligt ansvar för hur ett möte gestaltar sig. Det är viktigt att lyfta 
fram de komponenter som krävs i arbetet för att göra möten på 9931 till effektiva 
verktyg för gemensamt arbete och kunskapsutbyte, där reflektion och delande av 
erfarenheter har en naturlig plats. Två delar av mötessituationen kan förbättras för 
att bidra till ökad effektivitet, en del som kan knytas till beteende under möten och 
en del som berör mötesstrukturen. 

Beteende 
Många delar i mötesdisciplin kan härledas till mer eller mindre medveten brist på 
respekt mot övriga mötesdeltagare. Att behålla ljudet på mobiltelefonen under ett 
möte stör och om ljudet på telefonen absolut måste vara påslaget bör detta meddelas 
i mötets inledning. Inkommande telefonsamtal ska under inga omständigheter tas i 
möteslokalen. Respekt för varandras tid och arbetsinsats inkluderar också att det inte 
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är acceptabelt att komma oförberedd till ett möte där förberedelser förväntas, se 
Figur 10 Checklista (Nyström & Wallén, 2004) på sida 42. Den är också ett 
användbart underlag för mötesförberedelser. Att inte passa och hålla mötestider är 
också tecken på dålig mötesdisciplin och sänker effektiviteten på mötet. När 
effektiviteten försämras måste de regler som ska gälla lyftas. Grundregler som kan 
ligga till grund för möten på 9931 presenteras i Figur 11 på sida 43. Genom att 
regelbundet genomföra mötesrevisioner hålls grundreglerna uppdaterade med en 
kvalitet lämpad för 9931, se Figur 12 på sida 43 för underlag till frågor. 

Struktur 
Möten bör vara så informella som möjligt så att alla känner sig fria och delaktiga, 
men anledningen till att det ändå finns regler är för att uppnå syftet och se till att det 
går demokratiskt tillväga (Nyström & Wallén, 2004). Strukturen på ett möte beror 
både på förberedelserna och på genomförandet. Både kallelse och dagordning är 
alltså viktiga för att få efterfrågad struktur. Kallelsen ska ge tydlig information om 
vad syfte och mål med mötet är och vilka som är kallade. Vid definiering av möten 
kan punkterna i Syfte-med-mötet-dokumentet, Figur 13 på sida 44, användas för att 
sätta ord på tankarna. Mötesarrangören bör vara selektiv med kallandet av deltagare. 
Det ska finnas ett syfte med alla kallades närvaro. Det är också viktigt att namnen på 
de kallade presenteras i kallelsen då det underlättar för deltagarna att förbereda sig. 
Den som kallar till ett möte ansvarar eller ska tydligt delegera ansvaret för att mötet 
leds och hålls effektivt, att dagordningen följs samt att relevant material 
dokumenteras och sprids. 

I dagsläget finns bara en enda standardiserad mötesagenda som alla på företaget är 
bekanta med, den för VU-drivningsmöten. Den innehåller de fem punkterna, varför 
är vi här, hur går det, vad är åtgärdat sedan förra mötet, vad återstår för att nå våra 
mål och vad har vi lärt oss? Med VU-agendan och teori som underlag har en allmän 
mötesdagordning tagits fram, se Bilaga 4. 

Den generella dagordningen innehåller fem övergripande moment som kan tillämpas 
vid alla mötestyper; inledande formalia, skapa gemensam målbild, handling, 
reflektion och avslutande formalia. 

Under punkten inledande formalia tas sådant som välkomnande och presentation av 
mötesdeltagare upp. Det är viktigt att deltagarna på mötet vet vilka de andra på 
mötet är och vilka roller de har eller vad de är tänkta att tillföra till mötet. 

Skapa gemensam målbild är en avgörande del för att se till att mötet hålls effektivt. 
Om mötesdeltagarna inte vet vad ett möte är tänkt att åstadkomma minskar 
möjligheterna avsevärt för att rätt sak uppnås. Att diskutera målsättning, syfte och 
tillvägagångssätt innan mötet går till handling gör att gruppen skapar en gemensam 
bild av mötet. En skillnad mellan beslutsmöte och VU-drivningsmöte är att VU-
mötet alltid kretsar runt samma övergripande mål något som är svårare att avgöra för 
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ett beslutsmöte. Att fråga sig ”Varför sitter vi här?” är något som grupper borde göra 
även i andra sammanhang än i VU-arbetet. Det bör oftare reflekteras över såväl det 
övergripande målet som målsättningen med själva mötet. 

Under punkten handling ska syftet och målet med mötet uppnås. Det är också här 
som uppföljning av resultat från tidigare möten tas upp. Det krävs att det prioriteras 
att resultat redovisas för att arbetet ska drivas framåt och är därför ett moment under 
handlingsdelen som inte får glömmas bort. 

Lärdomar ger möjlighet till att gemensamt sammanfatta mötet och reflektera över 
vad som åstadkommits. Att ha återblick eller reflektion som stående punkt på 
agendan och vid vissa tillfällen göra djupare mötesrevisioner främjar öppenhet och 
självkritik i arbetet. 

Punkten avslutande formalia inkluderar att preliminärt bestämma nästa 
mötestillfälle om behov finns samt avsluta mötet. Det är inte alltid möjligt att 
närvara vid alla möten som kan vara av intresse, därför är det under detta moment ett 
bra tillfälle att bestämma hur möjlighet att tillgodogöra sig informationen i efterhand 
ska skapas. Exempelvis kan dokumenten läggas upp på en plats där det 
återkommande finns information att läsa, avdelningens hemsida eller liknande är ett 
lämpligt val. Oftast är underlaget till det som presenterats på mötet informativt nog 
och kan med lite bearbetning utgöra tillräckligt bra information för den som missat 
mötet. 

7.2 Dokumentation 
9931s syfte är att samla kompetens och vara företagets experter inom olika 
produktionstekniska utvecklingsområden. För att bibehålla eller öka avdelningens 
kompetens investeras mycket tid och pengar i aktiviteter som kurser, utbildningar 
och yrkesrelaterade resor. Det fungerar bra på individnivå, men utväxlingen för hela 
9931 är dålig eftersom erfarenheter från resor och utbildningar oftast inte kommer 
all personal tillhanda. En kravspecifikation har tagits fram för hur erfarenheter från 
resor och kurser genom dokumentation kan spridas på 9931, se Bilaga 5. Syftet med 
att dokumentera erfarenheter är att omvandla tacit kunskap till explicit. Denna 
process baseras på att olika indata kombineras och nedtecknas, Nonaka och 
Takeuchi kallar det kombinering, se mer i Figur 5 sida 142929. I och med att 
erfarenheterna görs explicita är de möjliga att förmedla till andra och/eller möjliga 
att ta fram i framtiden när påminnelser behövs. Information från resor och kurser är 
aktiviteter som alla på 9931 har nytta av och om ytterligare kunskap önskas ska 
källan kunna kontaktas för mer information. 

Strömquist (2000) pekar på att resultatet av hur informationen tolkas inte bara beror 
på mottagarens förutsättningar språkligt och kunskapsmässigt utan också på vad 
mottagaren känner till om avsändaren. Det är därför viktigt att det vid all form av 
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dokumentation framgår vem som skrivit, vilka som varit delaktiga och annan 
information som hjälper läsaren att avgöra dokumentets trovärdighet. 

Det blir viktigare, särskilt i en tidspressad miljö, att erfarenhetsutbyte sker på ett 
effektivt och strukturerat sätt som i förlängningen gynnar det egna arbetet. Så länge 
flertalet anser att dokumentation är ett nödvändigt ont är det viktigt att värdet som 
dokumenten kan skapa blir större än värdet på den tid som läggs ned. 
Dokumentationen ska spara tid och pengar, inte tvärt om. Det krävs alltså inte bara 
åtgärder för att effektivisera arbetet med att dokumentera utan vinsten med att sprida 
erfarenheter genom dokumentation måste också synliggöras. För att kombinering 
ska ske måste explicit kunskap göras tillgänglig, dokumentation ska alltså inte bara 
göras utan också publiceras. Standardiserade mallar ger underlag och ledning för 
dokumentationen och ska förenkla arbetet med att nedteckna erfarenheter och 
minska arbetet runt dokumentationsprocessen. Två mallar för rese- och 
kursberättelser har tagits fram, se Bilaga 6 och 7. Standardisering gör det möjligt att 
förutse vad som ska ske, när det behöver ske, hur och med vilket sannolikt resultat 
(Dilschmann, 2000). Med mallarna som hjälp inför en resa eller kurs blir det lättare 
att förutse vad som efteråt förväntas i form av dokumentation. 

Dilschmann poängterar också att ledarens ansvar i en lärande organisation inte är att 
genomföra förändringarna utan tillhandahålla eller kommunicera en vision, ange 
riktningen, tydliggöra mål, ge förutsättningar, undanröja hinder samt stödja 
medarbetarna i deras strävan att genomföra förändringar. Förändringen i en lärande 
organisation kan därför sägas vara ledarstyrd och medarbetardriven vilket även 
gäller förändringsarbetet kopplat till att mer frekvent skrivande av rese- och 
kursberättelser. Det måste komma ett tydligt krav från avdelningschefen om att 
kunskaper efter en genomförd kurs eller resa dokumenteras och sprids. Rutiner för 
att förmedla erfarenheter underlättar också för den som åker iväg på någon aktivitet. 
Kunskapen om att redan innan aktiviteten utförs veta vilka krav som ställs på 
redovisning, såväl skriftligt som muntligt underlättar förberedelserna under resan. 
Standardisering kan dock föra tankarna till mycket pappersexercis men Söderlund 
(2005) understyrker att svåra och invecklade metoder inte behöver innebära bättre 
reflektion och handling utan ska ses utifrån sin förmåga att generera intressanta 
tolkningar, kreativa lösningar och handling. 

SELLS pekar på forskning som visar att läsare skummar igenom affärsrelaterade 
dokument efter rubriker och andra formateringsledtrådar som snabbt kan berätta vad 
dokumentet handlar om. Det visar sig också att läsaren vill ha korta och koncisa 
dokument – så lite information som möjligt men ändå tillräckligt för att korrekt 
förmedla budskapet. Enligt Strömquist (2000) är det även viktigt att under 
skrivandets gång tänka på vilka läsarna är då en god skribent talar till läsaren. 
Avsändarens arbete med att välja kod och utforma budskapet motsvaras för 
mottagarens del med att tolka budskapet. Hon uppmanar därför ”Skriv enkelt – men 
skriv inte som du talar”. SELLS menar att effektivt skrivande involverar bra 
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grammatik, tydliga meningar, struktur och bra formatering av dokumentet. Att 
skriva enkelt betyder alltså inte att genomgående undvika vissa ord eller 
konstruktioner inte heller att endast använda korta ord, meningar och stycken eller 
text skriven i talspråk. 

I de två mallarna som tagits fram för rese- respektive kursberättelser, se Bilaga 6 och 
7, är det viktigt att bakgrund, deltagare och syfte till aktiviteten presenteras så att 
läsaren kan skapa sig en uppfattning om användbarheten av innehållet i dokumentet. 
Det är viktigt att tydligt delge vem som skrivit eller står bakom dokumenten. 
Dokumenten måste också innehålla uppgifter som underlättar sökning. Det handlar 
dels om sökord och om ett dokumentnummer tas ut från DMS ska detta antecknas i 
dokumentets sidhuvud. 

Eftersom det är lättast att ta till sig ny information ansikte-mot-ansikte är 
avdelningsmöten ett lämpligt forum för att förmedla ny kunskap. Då det inte är 
garanterat att alla deltar på dessa möten bör dokumentet även läggas upp på den 
interna hemsidan så att alla kan ta del av informationen vid passande tillfälle. 

7.3 Lessons learned 
På Volvo Aero har begreppet lessons learned olika betydelse för olika personer. 
Ibland handlar det om reflektion i den form som NE definierar i 6.3.1 och ibland 
som mer omfattande aktiviteter. För att klargöra vad begreppet lessons learned 
innebär för avdelning 9931 gjordes en ”gula-lapps-övning” med examensarbetets 
styrgrupp. Det resultatet kombinerat med teoriernas syn ligger till grund för den 
definition av lessons learned som detta examensarbete förespråkar vilken är 
strukturerad analys av händelse. Den stora skillnaden mellan lessons learned och 
reflektion är alltså graden av struktur. 

De anställda på 9931 ansvarar för olika kompetensområden och arbetar i olika 
uppdrag för avdelningens räkning. Trots att kunskapsområdena för de anställda är 
olika, kan många erfarenheter vara till nytta för andra på avdelningen. I dagsläget 
finns inget strukturerat sätt att sprida dessa erfarenheter och i vissa projekt utförs 
lessons learned, men inte utifrån en gemensam struktur. 9931 behöver tydligare 
riktlinjer hur en lessons learned ska utföras. 

7.3.1 Förberedelse 
Första momentet i utförandet av en lessons learned är att reflektera över arbetet. De 
involverade ska först på egen hand reflektera över nyckelhändelser som haft positiva 
effekter eller som varit av negativ karaktär. Det ska även analyseras hur positiva 
effekter kan tas tillvara i andra projekt/arbetspaket eller hur de negativa effekterna 
kan undvikas i framtiden. Det är även viktigt att analysera hur väl resultatet av ett 
projekt/arbetspaket uppfyller målbilden. 
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Det är inte alltid optimalt att projektledaren eller arbetspaketets ledare håller i 
lessons learned-mötet. Det är bra om den ordinarie gruppledaren under mötet är en 
del av gruppen, reflektion och delaktighet kan vara nog uppmärksamhetskrävande. 
Det bör från fall till fall avgöras om en extern mötesledare ska leda mötet. Efter att 
mötesledare utsetts ansvarar den personen för att bjuda in relevanta deltagare och 
sända ut en kallelse vilken inkluderar målet och inriktningen på mötet. 

7.3.2 Lessons learned-mötet 
Syftet med ett lessons learned-möte är att reflektera över vad som tidigare gjorts 
inom ett arbete. Genom att mötas kan enskilda reflektioner samlas och diskuteras 
samt ger ökad möjlighet att strukturera dem. Beroende på omfattningen för ett 
projekt eller arbetspaket bör lessons learned utföras mer eller mindre frekvent. Om 
det initialt är känt att vissa projektmedlemmar riskerar att bytas ut efter en viss 
projektfas är det viktigt att fånga upp även deras åsikter. Mycket information och 
erfarenheter försvinner på vägen, de glöms bort eller går förlorad med medlemmar 
som lämnar projektet. Därför är det viktigt att prioritera tid för reflektion och lessons 
learned både under och efter avslutade projekt och arbetspaket trots att tiden för 
stunden kan kännas som att den skulle kunna utnyttjas bättre. Preece (2001) pekar på 
behovet för organisationer att komma över kunskap från värdefulla individer och att 
analysera företagets aktiviteter för att lära såväl från framgång som från 
misslyckande. Ett projekt som drivs på helfart måste ha lessons learned-möten 
betydligt oftare än ett projekt som drivs med lägre intensitet. För att det ska bli en 
naturlig del i projekten är det viktigt att lägga in avstämningspunkter för dessa 
möten redan i projektets planeringsfas. Beroende på projekttyp eller storlek på 
arbetspaket kan olika typer av avstämningspunkter väljas, exempelvis kopplat till: 

• Budget, möten hålls efter exempelvis 20 – 50 – 80 – 100 % av avverkad 
personalrelaterad del av budget. Att tillämpa denna styrningsmetod är bra då 
personal och resursutnyttjande är i fokus. Genom att använda dessa 
mätpunkter tydliggörs vilket resultat de investerade personalresurserna 
genererat 

• GDPn, möten hålls efter varje fas 

• Visst antal avverkade timmar, likt bilens serviceintervall, lämpligt vid 
mindre projekt/arbetspaket vars intensitet och verksamhet varierar 

• Datum då projektet/arbetspaketet beräknas ha uppnått en viss status 

Oavsett vilket sätt som väljs för att planera avstämningspunkter är det viktigt att 
redan i projektets inledning bestämma när under arbetets gång lessons learned-
möten ska hållas samt se till att de tiderna följs. 
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Vid utförandet av lessons learned får reflektioner ej enbart handla om negativa 
aspekter, vilket de ofta har en tendens att göra. Vid uppstarten av ett nytt projekt ska 
inställningen inte vara att undvika det som kan gå fel utan det är viktigare att 
fokusera på att projektet ska bli så bra som möjligt, alltså ta vara på positiva 
erfarenheter. 

Möten bör fokusera på olika delar beroende på när mötet utförs. Ett möte som hålls i 
början eller mitten av arbetet ska inrikta sig på att komma fram till vilka lärdomar 
som hittills erhållits och som tros vara intressanta både för den egna arbetsgruppen 
och för andra pågående projekt. Det är också bra om arbetets syfte och mål 
uppdateras löpande då de ofta formuleras om under arbetets gång. 

Det är viktigt att erfarenheter som påverkar det dagliga arbetet negativt lyfts upp och 
att det snabbt görs åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Exempelvis om 
brister i OMS upptäcks är det viktigt att uppmärksamma det så att luckorna 
successivt arbetas bort. För att minska risken för oönskade händelser är det viktigt 
att rekommendationer från lessons learned identifierar vem som ska göra något samt 
hur och när det ska göras (SELLS, 2003). 

En annan typ av fokus får ett lessons learned-möte som undersöker om arbetets 
resultat blev som planerat. Då ska mötet inriktas på att dra lärdom av gruppens 
erfarenheter från hela arbetet. Reflektion, diskussion om arbetets tillvägagångssätt 
samt insamling av relevant dokumentation och viktig bakgrundsinformation är 
moment som ska genomföras. Målsättningen är att ta fram användbara slutsatser om 
ett liknande arbete skulle göras igen. 

7.3.3 Dokumentation 
En stor del i att utföra lessons learned är att dokumentera erfarenheter och göra dem 
explicita så att de lätt kan spridas vidare till andra. Lessons learned-dokumentet ska 
ge en övergripande bild av gruppens erfarenheter och vilken fas i arbetet de kan 
relateras till. Om läsaren önskar djupare kunskap ska det tydligt framgå vem eller 
vilka som kan kontaktas för att få mer information. 

Precis som vid annan typ av dokumentering som sprider explicit kunskap är det när 
en lessons learned skrivs viktigt att ha klart för sig vilken den förväntade 
målgruppen är. Forskning visar att läsare skummar igenom affärsrelaterade 
dokument efter rubriker och andra formateringsledtrådar som snabbt kan berätta vad 
dokumentet handlar om, se även avsnitt 4.7.1 sida 49. För att underlätta arbetet med 
att nedteckna en samlad lessons learned från ett projekt eller arbetspaket har en mall 
för detta tagits fram, se Bilaga 8. Den är även ett lämpligt verktyg att använda som 
diskussionsunderlag och mötesagenda. 

Davenport och Prusak (1998) menar att innehållet i ett dokument måste informera 
läsaren för att det ska kunna kallas för information. Därför är det viktigt att ett 
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lessons learned dokument är kortfattat skrivet på ett sätt som påverkar läsaren att ta 
till sig innehållet. SELLS (2003) ger flera tips på saker att överväga vid framtagning 
av lessons learned-dokument, se avsnitt 4.7.1. Om projektet eller arbetspaketet har 
använt andra dokument som kan vara av intresse för läsaren bör det även finnas 
länkar eller dokumentnummer till dem i DMS. 

7.3.4 Spridning 
När erfarenheter har dokumenterats är det viktigt att det kommuniceras vidare till 
andra. Detta kan ske genom att material läggs upp på en hemsida där intresserade 
kan länka sig till det färdigställda dokumentet eller få information om hur det kan 
hittas i DMS. Kommunikation av erfarenheter sker bäst ansikte-mot-ansikte varför 
erfarenheterna bör presenteras muntligt, exempelvis vid öppna informationsmöten. 

Anställda på 9931 har ofta rollen som projektdeltagare eller expertkompetens i 
projekt. De ansvarar både gentemot projektet och mot avdelningen vilket innebär att 
representanter från 9931 ska bidra med personlig reflektion till projektet, men ska 
även ta med sig erfarenheter från projektet tillbaka till andra på avdelningen. 
Speciellt viktigt är detta för mindre gruppkonstellationer inom avdelning 9931, 
exempelvis tillverkningsledning, maskinanskaffning eller produktionssystem, 
Mallen för lessons learned, se Bilaga 8, kan användas som verktyg även här. 

För att förenkla VACs och 9931s fortsatta arbete med lessons learned visar Bilaga 9 
en kravspecifikation över vad de behöver fokusera på för att i framtiden arbeta med 
strukturerade lessons learned. 

7.4 Kompetensdatabas 
För att främja att erfarenheter lättare sprids på VAC krävs det en metod som inte 
utgår från att alla har ett stort personligt kontaktnät. I dagsläget finns det ingen 
möjlighet att söka efter kompetenser och till det knutna personer, personalen måste 
istället förlita sig på sina eller de närmsta kollegornas kontakter. När Davenport och 
Prusak (1998) frågar sig hur organisationer ska överföra kunskap effektivt menar de 
att det enklaste sättet är att anställa smarta människor och låta dem prata med 
varandra. Problemet blir dock att de anställda sällan lägger ner den tid det tar att leta 
upp personen som har den djupaste kunskapen inom ett visst ämne. Detta är även ett 
problem på VAC och behovet är stort att utveckla krav på en kompetensdatabas för 
att främja kunskapsutbytet, se Bilaga 10 för kravspecifikation för en 
kompetensdatabas utifrån 9931s behov. 

De parametrar som är bra att presentera i en kompetensdatabas är de kompetenser en 
person besitter, information om tidigare studier, kurser som gjorts genom företaget 
samt vilka projekt eller arbetspaket personen tidigare varit delaktig i. En persons 
språkkunskaper och behärskande av datorprogram är också information som kan 
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vara bra att inkludera. I kompetensdatabasen bör foto också finnas i anslutning till 
personens information eftersom det är lättare att söka upp en människa om ansiktet 
är känt. Självklart måste också andra typer av kontaktuppgifter som namn, 
telefonnummer, geografisk placering samt e-postadress uppges. 

När det handlar om att publicera personlig information om anställda finns det 
lagstiftning som måste följas. Datainspektionen är en central förvaltningsmyndighet 
som skapar förutsättningar för att behandling av personuppgifter inte medför 
otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet (Datainspektionen, 2006). De 
säkerställer regler, utfärdar föreskrifter och ger allmänna råd och synpunkter på 
utredningar och lagförslag. Angående vilka uppgifter som får lagras i en 
kompetensdatabas meddelar de att om en arbetstagare ger sitt samtycke får alla typer 
av uppgifter registreras. Det kan vara tillåtet att registrera omdömen och värderande 
uppgifter utan personens samtycke om det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga 
skyldigheter eller avtal (10 § a och b PuL). En intresseavvägning (10 § PuL) kan inte 
ge stöd för att omdömen och värderande uppgifter från personlighetstester eller 
personlighetsprofiler ska få registreras. Däremot kan en intresseavvägning medföra 
att det är tillåtet att registrera faktauppgifter om genomförda utbildningar, 
arbetslivserfarenhet, uppdrag, certifikat, licenser och poäng från sakkunskapstester. 
För att vara säker på att de uppgifter som presenteras i en kompetensdatabas på 
VAC inte strider mot lagen rekommenderas att individen själv ansvarar för 
informationen, dock bör även chefen i ett senare skede kontrollera att uppgifterna är 
riktiga. På Caran används ett system där personal fyller i sina personuppgifter i röd 
text och när chefen godkänt innehållet ändras texten till svart. Detta är ett enkelt 
system som även VAC skulle kunna använda. Under de årliga utvecklingssamtalen 
är det lämpligt att gå igenom uppgifterna i kompetensdatabasen för att säkerställa att 
informationen hålls uppdaterad. 

Eftersom uppgifterna i en kompetensdatabas ska vara sökbara rekommenderas vid 
registrering av information att ett förutbestämt formulär liknande den i bilaga 11 
används. Samma layout kan också användas som grund för en sökning. 

7.5 Sammanfattning 
I Figur 21 nedan visas vikten av reflektion samt den koppling kommunikation 
(hemsidor och möten), dokumentation, lessons learned och en kompetensdatabas har 
till varandra och dess inverkan på förbättrad kunskapsåterföring inom 9931 och i 
förlängningen VAC. 
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Figur 21 Lösningsförslagens koppling 

Figuren visar till vänster en individ som har tacit, tyst, kunskap som reflekterar över 
hur kunskapen ska spridas till andra. För att göra kunskapen tillgänglig för 
organisationen måste den göras explicit genom dokumentation, lessons learned eller 
genom att människor talar med varandra på möten. Kompetensdatabasen är en guide 
för organisationen angående vem som vet vad, men innehåller i sig inte någon 
information. Pilarna i bilden står för kommunikationsprocessen som blir tydligast 
via hemsidor och möten. 

När individen till höger behöver kunskap reflekterar den över vilken information 
som ska hämtas och hur det ska gå till. Antingen hittar personen dokument via 
hemsidan, kallar till ett möte eller hittar via kompetensdatabasen vem som kan ge 
rätt information. 

När personalen på 9931 får rutin på hur ny kunskap ska spridas och var den finns att 
tillgå kommer processen att överföra kunskap mellan individerna att bli betydligt 
effektivare. För att detta ska vara möjligt krävs initialt att information och 
uppföljning efterfrågas och fodras av ledningen för att blir gjord. 

För att kommunikationsprocessen ska fungera räcker det inte enbart med bra verktyg 
för att sprida erfarenheter och kunskap, det krävs också att personalen tar eget 
ansvar i att söka information. Det går inte att tvinga människor att ta till sig ny 
information om inte syftet är tydligt. Angående användandet av en eller två 
hemsidor måste ett beslut fattas. Fördelen med två hemsidor, en intern och en extern, 
är att informationen och användandet blir tydligare inriktat på målgruppen. Om en 
gemensam hemsida används förenklas arbetet med att presentera information som 
rör både en intern och extern målgrupp. Det är lättare att hålla informationen aktuell 
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om den bara behöver ändras på ett ställe och risken för dubbelarbete minskar. 
Frågan är dock hur mycket information som bör presenteras för båda grupperna. 
Förmodligen söker målgrupperna olika typer av information inom olika 
intresseområden och mängden information angående ett aktuellt ämne som eftersöks 
varierar troligen. Vid användande av en gemensam hemsida är det viktigt att 
layouten är utformad så att ovana användare snabbt får den information de söker. 
Samtidigt måste vana användare snabbt komma åt eftersökt information eller länkar 
men de behöver inte ligga i det fält som först fångar ögats uppmärksamhet. 

Tydligare riktlinjer och rutiner kring dokumentation kommer troligen initialt 
innebära att arbetet tar längre tid än tidigare men i förlängningen ger användandet av 
enkla standardiserade mallar ett effektivare arbetssätt. En mall är ett verktyg för att 
enkelt samla den information som är relevant att sprida och om adekvat stöd för 
dokumentering inte finns, innebär det att det finns en överhängande risk att 
dokumentationen inte blir gjord. Kunskap och resultat måste göras tillgänglig för 
organisationen och dokumentation gör det möjligt för personal att ta till sig 
informationen när den behövs. De mallar som utformats får inte vara oföränderliga 
utan måste modifieras i takt med ändrade erfarenheter, villkor och förutsättningar. 
När det gäller lagring av dokument måste CPT så fort som möjligt se till att DMS 
blir användbart så att alla dokument sparas och blir spår- och sökbara. 
Förhoppningen är att det i framtiden ska gå att länka från en hemsida till ett 
dokument i DMS så att relevanta och spårbara originaldokument lättare kan spridas. 

Under kartläggningsarbetet av problembilden upptäcktes det att lessons learned är 
ett begrepp som inte är klart definierat och används på olika sätt på olika 
avdelningar inom VAC. För att mallen som tagits fram för lessons learned ska 
generera bästa resultat måste en företagsgemensam bild över vad det innebär att göra 
en lessons learned tas fram. Det står exempelvis i GDPn att det vid varje avslutad fas 
ska göras en lessons learned, men det måste definieras vad det innebär. Ett annat 
problem som också kan uppstå är att det eventuellt kommer att finnas ett visst 
motstånd och rädsla hos personalen att skriva ned sina egna misstag i en lessons 
learned. Detta kan orsaka att alla erfarenheter inte sprids vidare trots att det kan vara 
bra för liknande arbeten i framtiden. Vid framtagning av lessons learned och annan 
dokumentation ska den utformas utifrån en tänkt målgrupp. Det kan dock vara svårt 
att veta vem som i framtiden kommer att använda erfarenheterna och vilken typ av 
information de efterfrågar. 

Kompetensdatabaser är ett mycket bra system för företag att visa vem som har den 
kunskap som söks och hur den personen kan kontaktas. För att detta ska fungera är 
det mycket viktigt att informationen hålls uppdaterad. Uppdateringen bör ske 
löpande, minst en gång per år, men ska gås igenom i samråd med närmaste chef. En 
kompetensdatabas kan fort bli inaktuell om den inte uppdateras disciplinerat. 
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7.6 Slutliga rekommendationer 
Vi rekommenderar att de metoder som tagits fram angående lessons learned, 
kommunikation, dokumentation och kompetensdatabas bearbetas av gruppen för 
produktionssystem för att sedan drivas vidare för implementering. 

Eftersom kommunikation är en förutsättning för att de övriga resultatdelarna sprids 
bör det initialt utvecklas en hemsida som förenklar 9931s erfarenhetsutbyte. Vid 
framtagningen ska de krav som specificerats i detta arbete för en intern och extern 
hemsida användas, se Bilaga 2 och 3. Det måste även fattas ett beslut huruvida en 
hemsida eller två ska utvecklas samt om ansvaret för hemsidan för interna frågor ska 
ligga hos 9931 eller hos CPT. Eftersom det är viktigt för 9931 att visa vilken 
kunskap och kompetens som finns kan kraven utformade för en kompetensdatabas i 
ett första skede användas som en del i hemsidan, se Bilaga 10 och 11. 
Mötesdisciplinen, som är den andra delen av kommunikationsresultatet, måste lyftas 
så att de mötesformer som används på VAC blir betydligt effektivare. 

Prioritet två är att sprida användandet av mallar för lessons learned samt rese- och 
kursberättelser. Även metodiken bakom användandet av lessons learned är viktiga 
att föra vidare så ett gemensamt arbetssätt kan utarbetas för VAC med enhetliga 
riktlinjer, se Bilagor 5, 6, 7, 8 och 9. 

Under den tid som examensarbetet utförts verkar intresset för hur 
kunskapsåterföring kan effektiviseras ha ökat markant på många områden inom 
VAC. Vi rekommenderar därför att produktionssystemgruppen som ansvarar för den 
fortsatta drivningen av examensarbetet verkligen tar vara på detta intresse och 
prioritera utveckling av effektivare metoder för kunskapsåterföring. Examensarbetet 
har berört flera punkter som kan förbättras på 9931, men tiden har begränsat 
resultatet att endast beröra några problemområden. De övriga problemområdena 
inom överlämning, dokumenthantering, ledning och utveckling av krav för databas 
inom VIVACE måste på längre sikt också ses över för utveckling av mer 
standardiserade arbetssätt. 
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8 Diskussion 
Syftet med examensarbetet har varit att kartlägga, analysera och ta fram ett underlag 
för hur kunskap ska återföras och erfarenheter tillvaratas i närtid och framtid på 
avdelning 9931. 

Det kan tyckas svårt att motivera att standardisering främjar lärande. Idag arbetar de 
anställda på 9931 ganska individuellt inom deras olika specialistområden och har 
stor frihet och ansvar i hur de planerar sitt arbete. Detta anses oftast som positiva 
aspekter ur ett utvecklingsinriktat perspektiv. Krav på ständiga effektivitetshöjningar 
gör att erfarenheter måste återföras i högre grad. Problemet är att de anställda saknar 
stöd i processen att återföra kunskap från det dagliga arbetet. Enligt Ellströms två 
logiker produktionens logik och utvecklingens logik är det viktigt för en effektiv 
produktion att ha balans mellan utvecklingsinriktat och rutinbaserat handlande. Om 
de anställda på 9931 använder de standardiserade metoderna som det här 
examensarbetet presenterat lyfts det rutinbaserade handlandet och leder till ökad 
balans. Delar i det utvecklingsinriktade handlandet måste dock förbättras. Det måste 
avsättas tid till reflektion både individuellt och i grupp. En ökad standardisering ger 
oftast ledning om vad som ska göras, men inte alltid hur. Det är viktigt att 
standarden ger ledning om hur något ska utföras och ger individen mer produktiv 
tid. Det måste finnas frihetsgrader i standarden så att det inte blir för detaljerat 
därför är de framtagna metoderna relativt generella för att passa i de flesta 
sammanhang. 

Att använda metodiken för strukturerade lessons learned främjar att erfarenheter och 
kunskaper tillvaratas men lessons learned ger i sig inget mervärde för företaget om 
den inte sprids och risken för dubbelarbete bibehålls om samspelet på arbetsplatsen 
inte förbättras. För att underlätta kommunikationen på 9931 har krav på en hemsida 
och rutiner kring möten utformats. Mallar och rutiner för hur dokumentation kan 
utföras på ett strukturerat sätt har tagits fram för att arbetet ska kunna bedrivas 
effektivare. Det är även viktigt att både internt och externt belysa avdelningens olika 
kompetenser för att främja kunskapsåterföring och nyttja avdelningens olika 
erfarenheter, i en kompetensdatabas blir informationen sökbar och kan användas för 
att sammanföra personer. En kravspecifikation för vilka parametrar en 
kompetensdatabas ska innehålla förenklar processen att strukturera avdelningens 
samlade kompetens. 
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Resultatet för hemsidor, dokumentation, lessons learned och kompetensdatabas 
innefattar en kravspecifikation och tillhörande mall för respektive del. En del av 
kraven i kravspecifikationerna är kanske mer rekommendationer för 9931 och inte 
direkta krav, men de är ändå viktiga. 

För att säkerställa resultaten har de validerats mot styrgrupp, examenshandledare 
och föreslagen ansvarig person för hemsidan och teorin. Halvtidsredovisningen för 
9931 var ytterligare ett tillfälle att säkerställa att problembilden som tagits fram 
överrensstämmer med personalens åsikter. Den teori som används kan givetvis vara 
missvisande då teorin som presenterats främst stödjer examensarbetets analys och 
resultat. Även om mycket litteratur har studerats finns det säkert andra författare 
som är mer kritiskt inställda till de teoribegrepp som använts. Det är inte heller 
säkert att den litteratur som studerats baseras på en verklighet som direkt kan 
tillämpas och överföras på VAC. Verksamhet och organisation som teorin grundas 
på är inte identisk med VACs och det går kanske inte i praktiken att anpassa VAC 
på ett sådant sätt som teorierna förespråkar. 

Examensarbetet var redan från början avgränsat till avdelning 9931. Att välja en 
sådan avgränsning innebar både för- och nackdelar då det är en avdelning med 
mycket heterogen kompetens. Fördelen är att övriga avdelningars behov 
förhoppningsvis täcks in av 9931s krav. De framtagna standarderna och 
arbetsmetoderna är tämligen generella och borde sannolikt tillgodose även de övriga 
avdelningarna inom CPT. Nackdelen, eller risken, med att begränsa sig till 9931 är 
att ”spretigheten” i värsta fall medför att resultatet är alltför övergripande. 

Eftersom vi innan examensarbetet inte hade någon erfarenhet av VACs verksamhet 
gav det oss möjlighet att studera organisationen med nya ögon och flera av de 
genererade idéerna hade säkert inte varit möjliga utan vår objektiva medverkan. 
Samtidigt finns en risk att vi har missuppfattat den verkliga situationen på VAC och 
att mycket tyngd har lagts på saker som egentligen inte spelar någon större roll för 
verksamheten. Vid kartläggning och analys av nuläget finns det också en risk att 
våra frågor styrt intervjupersoner att svara på ett visst sätt och därför är det inte 
säkert att alla problem hos VAC och 9931 har framkommit ur intervjuerna. Vi hade 
förmodligen förutfattade åsikter och tankar innan examensarbetet startade om hur 
saker och ting är och borde vara, vilka kan ha påverkat analysen och resultatet. Det 
finns även en risk att vi memorerat och lagt extra tyngd i de åsikter hos 
intervjupersonerna som passat in i vår eventuellt förutfattade problembild. 
Förhoppningsvis har det undvikits genom att vid ett flertal tillfällen diskutera vår 
syn på problembilden med såväl styrgruppen som annan personal på 9931. 

Under examensarbetets gång har planeringen efterlevts bättre än förväntat. 
Styrningen och organisationen kring projektet har medverkat till att examensarbetets 
inriktning, som initialt kändes lite ostrukturerad, under arbetets gång definierats och 
avgränsats och på så vis blivit lättare att hantera. 
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Caran 
Caran är ett konsultföretag med specialområde inom produktutveckling med fokus 
på design, funktion och produktivitet. Idag har de ungefär 1000 medarbetare 
verksamma inom produkt- och verksamhetsutveckling och en stor del av personalen 
är placerad hos företagets kunder. Varumärket etablerades i början av 1980-talet och 
är sedan 1999 en del av WM-data. Caran kontaktades på grund av 9931s likhet med 
konsultverksamhet och problematiken angående tillvaratagandet av erfarenheter från 
olika projekt borde vara lika. På Caran träffades ansvarig person för projektledarna 
vid Göteborgskontoret och diskussionen rörde främst hur Caran hanterar 
kunskapsåterföring från projekt. 

Oftast sker sammanställning av återblickande dokument, vitböcker och lessons 
learned efter kundens mall och rutiner. Slutrapporter görs dock både externt hos 
kunden och internt på Caran. Den interna slutrapporten är i regel betydligt mer 
självkritisk än den externa. Carans mall för projektavslut/lessons learned är 
kortfattad och tar upp de mest väsentliga delarna. Strukturerade lessons learned sker 
dock endast i slutet av projekten och för att minnas viktiga moment skriver 
projektledare dagbok under projekten. Inom en snar framtid kommer vitböcker att 
presenteras muntligt för inbjudna linjechefer och projektledare. 

När projektledare leder projekt hos en kund finns förutom den externa styrgruppen, 
där oftast en representant från Caran ingår, också en intern styrgrupp. Projektledaren 
skriver rapport varje månad som presenteras för den interna styrgruppen. 

För att ta reda på om projektdeltagare är nöjda med projektet och projektledningen 
sker ibland internrevision. Projektdeltagarna får besvara en detaljerad enkät över vad 
de anser om projektet i stort, hur bra projektledaren är, hur man trivs etcetera. 
Resultatet av enkäten diskuteras sedan med projektledaren så att förbättringar i 
projektet eller ledarskapet kan göras. Detta är ett relativt nytt förfarande på Caran 
och har än så länge endast gjorts om en projektledare önskat det. 

En brist som upplevs på Caran är att det inte finns några sökmöjligheter över 
dokument. Inom en snar framtid ska de dock ta fram en projektportal möjliggör 
sökningar i dokument på fritext, personer, datum etc. På Caran finns däremot en 
möjlighet att söka på personal i en kompetensdatabas som presenterar CV och vilka 
projekt personen har varit involverade i. Vid sökning på ett moment/kompetens 
presenteras namn på konsulter som uppfyller kraven, exempelvis genom att 
vara/varit involverad i ett sådant uppdrag. Uppdatering av information i 
kompetensdatabasen görs av personerna själva, men chefen attesterar uppgifterna. 
Det är även chefens ansvar att se till att medarbetarna håller den uppdaterad. Två 
gånger per år sker medarbetarsamtal, då går man igenom vad som står i den 
personliga databasen. 
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Caran är stolt över sin personalpolitik och nyanställda får delta i ett flertal 
utbildningar. Nyanställda projektledare får genomgå en fem-stegsutbildning där de 
första två sker tidigt i anknytning till anställningen och de andra tre är specifika för 
projektledare och sker inom ett par år. Utbildningarna behandlar presentation av 
företagets verksamhetssystem, hur man jobbar i projekt, projektledarutbildning, 
ledarskapsutbildning och affärsmannaskap. Varje nyanställd får även en fadder. Om 
den nyanställda ska arbeta internt erhålls en fadder inom samma arbetsuppgifter. Är 
den nyanställda istället placerad externt hos kund är faddern en Carananställd som är 
placerad på samma företag. Caran har i dagsläget inget organiserat mentorprogram, 
men det håller på att utvecklas och beräknas vara igång år 2008. Mentorn ska agera 
både som källa till erfarenhetsåterföring och som karriärcoach. Idag ordnar en del 
anställda mentorer vid behov. 

SKF Nova 
SKF Nova är en enhet inom SKF som fokuserar på teknikbaserad affärsutveckling. 
De utvecklar idéer och driver SKFs interna projekt för att stärka affärer, produkter, 
processer och tjänster som leder till lönsam tillväxt för SKF och indirekt SKFs 
kunder. Det dagliga arbetet består till största delen av marknads- och teknikanalyser 
samt mindre teknik- och produktutveckling. SKF Nova har en hög 
personalomsättning eftersom de också har ett parallellt syfte att agera plantskola för 
SKF. Medelåldern ligger runt 30 år och antalet anställda är runt 25 stycken. På 
grund av den höga personalomsättningen har de insett vikten av att ta vara på 
erfarenheter och arbetar mycket med att effektivisera detta. 

Tidigare fanns begränsade processer och verktyg för att hantera befintliga och 
potentiella projekt. Dokument fanns sparade lite överallt, enligt sin egen logik. Det 
tog lång tid att lokalisera rätt version av ett dokument samt veta att detta dokument 
faktiskt existerade. Vidare behövde Nova ett gemensamt sätt att marknadsföra sitt 
arbete då de är beroende av att kunder anlitar dem för att verksamheten ska leva 
kvar. Det krävdes en likriktning i den grafiska profilen och dubbelarbetet behövde 
minskas. Därför förändrades rutinerna kring dokumentation och hantering. Principen 
var att använda den rollbaserade intranätlösningen, Spider, som byggts upp åt SKF 
och förfina den enligt Novas egna krav. 

Novas lösning kallas ”Nova Workspace” och är användarens fönster in i Novas 
dagliga verksamhet och kvalitetsarbete. Rollerna på företaget kretsar främst kring 
marknadsföring, kvalitet och HR. Beroende på vilken av dem en person har, ska de 
dokument som används ofta ligga lätt åtkomliga och vara av senaste upplaga direkt 
på personens workspace. För att komma hit har det krävts att rutiner kring dokument 
och dokumenthantering skapats och utseendet på dokumenten standardiserats. 

Första sidan i Nova workspace, för den representant som visade Novas verksamhet, 
är uppbyggd av tre olika fält. Längst till vänster fanns information i kategorierna: 
HR, Project, Project work support, Project support, Promoting Nova, FAQ och 
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Master Thesis support. Mittenkolumnen presenterade interna nyhets- och 
informationsbetonade ämnen med exempelvis ”Hot at Nova”, som är interna nyheter 
som också erbjuder möjligheten att kunna kommentera samt ”Question of the week” 
som liknar de frågor som finns i exempelvis Aftonbladet. Syftet med dessa är att få 
användarna att besöka verktyget. Längst till höger står information från koncernen 
SKF, ”Latest news”, avdelningens aktuella projekt samt senaste ”leads”. En person 
ansvarar som del i sin tjänst för att rätt information finns på hemsidan och att det 
som läggs upp är korrekt. 

Under kategorin ”Project work support”, som finns i vänsterkolumnen, finns 
information och support kopplad till projektarbete på Nova. Den är uppdelad i de tre 
övergripande kategorierna förberedelse, genomförande och uppföljning/avslutning. 
Förberedelse, innehåller checklista med punkter som ska klaras av innan ett projekt 
startas. Dessa punkter ska stämmas av med närmaste chef innan projektförslag sänds 
till kund. Där finns också en mall på projektplan och kopplat till den ett ”Best 
practice” över en projektplan. Genomförandet av projekt skiljer sig mycket åt, därför 
finns endast generell information beskrivet för att förenkla utförandet. Nyanställda 
får lära sig genom att med detsamma medverka i projekt. Olika personer har olika 
roller i olika projekt och bara för att en person är projektledare i ett projekt betyder 
inte det att samma person måste leda alla projekt. Uppföljning/avslutning innehåller 
bland annat ett frågeformulär som skickas till kund för att få deras åsikt angående 
hur projektet genomförts. Deras svar resulterar i mätbart kundvärde som 
avdelningen följder upp och har målbilder runt. Det avsätts även tid för reflektion av 
projektet, ”Recap”, vilket ingår i projekttiden. Det reflekteras över frågor så som vad 
som är viktigt för andra, vilka nyckelhändelser som har påverkat projektet samt om 
det finns liknande projekt att arbeta vidare med. Resultatet presenteras under cirka 
15 minuter på ett veckomöte. Varje avslutat projekt avslutas med en slutrapport som 
sparas i ett slutarkiv. 

Utveckling av en kompetensdatabas pågår och har syftet att hålla reda på vilka 
projekt inom ett visst område som är gjorda och vem eller vilka som varit 
involverade. De anser att kompetenser är applicerbar kunskap. För kunden 
presenteras kärnkompetenser för personer som är involverade i projektet och internt 
finns även möjlighet att se delar av personalens CV. 
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Saab Ericsson Space 
Saab Ericsson Space arbetar, precis som vissa avdelningar inom Volvo Aero, med 
att ta fram komponenter till rymdindustrin. Det antogs att företagen förmodligen har 
liknande arbetssätt och eftersom handledaren Linda Grönlund redan hade en bra 
kontakt på företaget så bestämdes en tid för benchmarking. På företaget blev vi väl 
mottagna av en före detta produktionschef som nu arbetar med Lean-Production-
frågor, företagets kvalitetschef och en av hans kollegor. Saab Ericsson Space har 
arbetat hårt med dokumenthantering, arbetsinstruktioner och standarder kring det. 

Största behållningen av besöket var informationen om hur de kombinerat sitt 
verksamhetsstyrningssystem med sitt dokumenthanteringssystem. Personalen på 
Saab Ericsson Space kan direkt ur verksamhetsstyrningssystemet där de olika 
processerna som finns inom företaget finns beskrivna komma åt relevant 
information om projekt eller andra instruktioner. Figur 22 nedan visar kopplingar 
mellan systemen SEMS, verksamhetsstyrningssystemet och SEVS, 
dokumenthanteringssystemet. Dessa system liknar Volvo Aeros respektive system 
OMS och R3/DMS. Det går direkt att länka sig från SEMS till ett dokument i SEVS. 
SAAB Ericsson Space har i princip infört det papperslösa kontoret där styrande 
information eller dokument inte får finnas i pappersform utan ska vara datorbaserat. 
Detta gäller även för signering av dokument, som utförs elektroniskt. 

 

Figur 22 Koppling mellan verksamhetssystemet och dokumenthanteringssystemet 

Företaget har lyckats att bryta ner SEMS så att det endast krävs tre klickningar för 
att komma till instruktionsnivån. Det system som används idag har ett mer 
användarvänligt gränssnitt än tidigare då systemet krävde mycket fler klickningar 
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för att komma till nivån där instruktionerna ligger. Det hände dessutom ofta att det 
blev fel någonstans på vägen, vilket innebar att klickandet fick börja om från översta 
nivån igen. Systemet finns kvar idag men används bara som presentationsmaterial 
för externa besökare, då det tydligt visar hur processerna fungerar. 

Ärendehantering är direkt knuten till processerna och är lättåtkomligt i SEMS. Där 
syns även status för ändringen och hos vem ärendet ligger. För lessons learned-
dokument presenteras redan på förstasidan de som medverkat så att det snabbt går 
att lokalisera lämpliga kontaktpersoner för mer information. I SEMS finns en lista 
över pågående projekt och länkar till respektive projekts hemsida samt gamla 
projekt och vem eller vilka som deltagit och ansvarat för dem. 
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1. Bakgrund 
Avdelning 9931 består av närmare 25 personer som sitter utspridda på ett flertal 
kontor runt om på VAC. Önskemål från avdelningen finns avseende en gemensam 
arbetsyta i form av en egen hemsida då detta skulle kunna öka informations- och 
erfarenhetsutbytet inom avdelningen. 

2. Syfte 
Syftet är att sprida erfarenheter, information och kunskap inom avdelning 9931. 
Information som gör arbetet effektivare eller mindre tidskrävande ska finnas 
tillgänglig för alla på avdelningen. 

Det ska finnas möjlighet för personal på 9931 att enkelt dokumentera reflektioner 
och kommunicera dem för att på så sätt främja samspelet personalen emellan. 

3. Mål 
Målsättningen är att minska dubbelarbete, underlätta kommunikation och 
vardagsreflektion samt dra nytta av de erfarenheter som finns inom avdelningen för 
att bli mer effektiva i det dagliga arbetet. 

4. Avgränsning 
En hemsida för intern kommunikation ska främst rikta sig till personal på 9931 men 
då 9931 är kopplat till 9932 och 9933 genom CPT bör deras hemsidor eller forum 
för utbyte av kunskap vara nära länkade eller åtminstone vara uppbyggda på samma 
vis. Kravspecifikationen tar upp krav endast kopplat till 9931, men vid framtagning 
av sidan bör det övervägas om hemsidan enbart ska vara tillgänglig för 9931 eller 
om den borde vara gemensam för hela CPT. 

5. Innehåll 
• Tydlig presentation av avdelningens aktiviteter så att besökaren snabbt får en 

god uppfattning om vad personalen på 9931 arbetar med. 

• Tydlig presentation av avdelningens struktur och personal. 

• Presentera pågående projekt/uppdrag och arbetspaket kopplat till det. Det ska 
även synas vilken status de olika projekten har, över vilken tid projektet 
löper, vem som är beställare samt vilka som är delaktig. 
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• Upplagda eller länkar till dokument för lessons learned, reseberättelser och 
kursberättelser, så att alla kan få möjlighet att ta del av dem. 

• Länkar från hemsidan till de olika projektteamsiterna som har koppling till 
9931. Tillgången till teamsiterna kan kräva behörighet men det borde inte 
vara någon skillnad jämfört med dagens system där en request skickas till 
teamsiteansvarig. 

• Lista över avslutade projekt och var ytterligare information om dessa 
återfinns. Exempelvis inkludera den information som behövs för att hitta 
relaterade dokument i DMS 

• Hemsidan ska vara det naturliga stället att presentera aktuella nyheter och 
information, här ska allt som kan vara av intresse för personal på 9931 läggas 
upp. Exempelvis presentation av nyanställda. 

• Veckans fråga är ett sätt att se användandet på sidan och även ett verktyg att 
få fler besökare. Exempelvis kan besökaren uppmanas att svara på vilket 
väderalternativ man tycker bäst om etcetera. 

• Information från eller inför avdelningsmöten, det kan vara bilder hur mål och 
resultat följs upp, presentationer som personal gjort på mötet etcetera. 

• Mallar, ”best practice”, användbara bilder och presentationer som används 
ofta ska finnas lättillgängligt för att underlätta de anställdas dagliga arbete. 
Mallar ska knytas till original så att de uppdateras om originalen uppdateras. 

• Möjlighet att kommentera information som finns upplagd, antingen via 
webmaster eller direkt på sidan är en bra funktion. I framtiden kan det 
utvecklas till ett forum som kan vara en bra bas för att lägga upp inlägg, 
nyheter och kommentarer. 

• Uppslag till nya examensarbeten och hur statusen för pågående 
examensarbeten ser ut, se teamsite CPT. 

6. Plats för hemsidan 
Hemsidan kan vara en teamsite eller en del av intranätet, oavsett var så är en logisk 
placering av sidan viktig. Det viktigaste är att personal på avdelning 9931 snabbt 
kommer åt sidan, men platsen ska även ha koppling till de andra avdelningarna, 
9932 och 9933s, hemsideplatser. 

7. Uppdatering av information 
Innehållet som finns upplagt på sidan måste hållas uppdaterat och aktuellt för 9931. 
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Det är viktigt att en person ansvarar för uppdateringen av hemsida och att detta 
uppdrag tydligt inkluderas i personens befattningsbeskrivning. Även andra kan få 
rättighet att administrera dokument på hemsidan. 

8. Gränssnitt 
• Hemsidan ska vara av Volvoenhetlig design 

• För att hitta väsentlig information snabbt får hemsidan inte vara placerad allt 
för många nivåer från Volvo Aeros förstasida på Violin. Detta eftersom 
användare tenderar att sluta använda källor som är för krångliga att hitta. 

• Hemsidan ska gå snabbt att ladda, därför får den inte innehålla för stora 
bilder och dylikt så att informationen blir tung att hantera för systemet. 

• Dokument som finns upplagda ska kopplas till DMS. Antingen via en direkt 
koppling till systemet eller genom sökuppgifter för hur dokumentet återfinns 
i DMS. 

9. Övrigt 
Ett rollbaserat intranät där användaren loggar in och beroende på tjänst och 
avdelningstillhörighet får fram en sida på Violin baserad på sin egen profil, är något 
som bör undersökas. 

Hemsidan ska vara en plats där de anställda ska kunna uttrycka sina tankar. Om 
hemsidan ska ligga på Violin måste man ha i åtanke att alla på Volvo Aero kan 
komma åt sidan. En teamsite har bara de användare som har behov att komma åt 
den. Om avdelningen väljer att använda Violin eller teamsite kan bero på hur öppna 
diskussioner hemsidan är tänkt att innehålla, och om det som diskuteras ska vara 
tillgängligt för alla anställda på företaget. Innan framtagning av hemsida måste 
avdelningen fråga sig om det verkligen finns ämnen som ska vara hemliga för andra.
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1. Bakgrund 
CPTs avdelningar består av cirka 90 personer där de flesta arbetar för produktionen i 
form av internkonsulter. I dagsläget finns i princip ingen information på Violin som 
beskriver CPTs struktur och vilka ansvarsområden respektive tillgängliga resurser 
som CPT innehar. CPT ser ett behov av att tydligare beskriva sina ansvarsområden 
och resurstillgänglighet ut i företaget. 

2. Syfte 
Syftet med en hemsida är att informera övriga enheter inom Volvo Aero om CPT 
och den verksamhet som bedrivs där. 

3. Mål 
Övriga anställda på företaget ska få en bättre inblick i vad CPT som avdelning kan 
bidra med för kompetens och tjänster samt hur man gör för att anlita de resurserna. 

4. Aktiviteter 
En hemsida som ska presentera CPT bör ha med följande aktiviteter: 

• Tydlig presentation av avdelningens struktur 

• Tydlig presentation av avdelningens personal 

• Tydlig presentation av avdelningens arbetsområden 

• Nyheter kopplat till avdelningen CPT som kan vara av intresse för övriga på 
Volvo Aero 

5. Innehåll 
• På hemsidan ska ett organisationsschema för CPT vara upplagt. 

Organisationsschemat ska ta upp CPT, 9931, 9932, 9933 ungefär på liknande 
sätt som det som finns för VU. 

• Förklaring av de olika resursområdena som CPT kan bistå med, exempelvis 
maskinanskaffning, offerering, tillverkningsledning, produktionssystem, 
CAM-beredning och så vidare. 

• Lista över aktuella projekt och uppdrag som anställda på CPT är involverade 
i. Det ska även vara beskrivet vem som är beställare. 
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• Presentation av anställda på avdelningen med följande information: 

• Kontaktinformation 

• Telefonnummer 

• Placering 

• E-postadress 

• Fotografi 

• Huvudarbetsuppgift 

• Övrigt innehåll som inte nämns ovan bör finnas i form av länkar.  

Allmän information bör ligga på vänster sida medan mer avdelningsintern 
information kan ligga på höger sida. 

6. Plats på Violin 
Placeringen av hemsidan ska vara logisk placerad i förhållande till resterande 
avdelningar så att den är lätt att hitta. Den borde vara placerad efter följande sökväg; 
Business functions – Production – Functions – Production Components– Functions 
– Production Engineering & Development (CPT). Länken till CPT måste vara 
klickbar. 

7. Uppdatering av information 
Innehållet på sidan ska inte innehålla för mycket information, det är bättre att den 
information som finns hålls uppdaterad och är aktuell för CPT. 

Det är viktigt att det finns en person som är ansvarig för uppdateringen av hemsidan 
och att detta uppdrag inkluderas i personens tjänst. För att förenkla administrationen 
kan också andra få rättighet att sköta uppläggningar av dokument på hemsidan. 

8. Gränssnitt 
Det är viktigt att sidan är lätt att läsa, har bra överskådlighet och layout så att 
användaren känner igen sig och vet hur orienteringen på sidan ska ske. För att detta 
ska uppnås krävs det att sidan har en enhetlig design som överensstämmer med 
Volvos övriga hemsidastrukturer och är visuell så att användaren vet var han eller 
hon befinner sig i strukturen. 
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Hemsidan ska vara snabb att ladda, detta innebär att den inte får innehålla för stora 
bilder och dylikt så att informationen blir tung för systemet att hantera. 

För att hitta väsentlig information snabbt bör hemsidan vara placerad så få nivåer 
som möjligt från Volvo Aeros förstasida på Violin till den sökta informationen. 

Allmän information är idag skriven på engelska eftersom Violin är läsbar för hela 
Volvo Group men det kan vara aktuellt att se över om informationen ska skrivas på 
engelska. Om målgruppen är inom VAC kan det vara lämpligt att skriva på svenska 
då information snabbare går fram till användaren om språket är bekant. Om 
informationen däremot riktar sig till en målgrupp som antas vara engelsktalande bör 
informationen givetvis översättas till engelska. 

9. Övrigt 
Eftersom en hemsida ska vara informativ för sina användare är det mycket viktigt att 
identifiera vilka användarna för hemsidan är och vad för information som är 
intressant för dem. Om CPT vill använda samma sida för att informera både extern 
och intern personal måste layouten vara genomtänkt och anpassad till båda 
målgrupperna. Båda användartyperna ska snabbt kunna hitta relevant information 
och länkar för sina behov. En användare som sällan besöker sidan ska kunna se 
strukturen på sidan lika snabbt som en van besökare. Information för ovana, troligen 
externa, besökare borde läggas i vänster spalt eller mitt på sidan medan en van 
användare kan använda länkar från höger spalt. 
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Dagordning Inledande formalia
Välkomnande & presentation av deltagare
Utse mötesordförande, sekreterare och 
justerare
Planerad mötesgång

Skapa gemensam målbild
Syfte och mål med möte
Sammanfatta bakgrundsinformationen
Tillvägagångssätt

Handling
Aktivitet beroende på mötestyp 
Uppföljning av föregående möte 
Ytterligare förutsättningar för måluppfyllnad
Övriga frågor

Lärdomar
Reflektion
Sammanfattning av mötet
Mötesrevision

Avslutande formalia
Nästa möte
Mötets avslutande
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1. Bakgrund 
9931s syfte är att samla kompetensen och vara företagets experter inom olika 
produktionstekniska utvecklingsområden. För att hela tiden ha senaste 
produktionstekniska utvecklingskunskaperna genomgår personalen kontinuerligt 
kurser, utbildningar och yrkesrelaterade resor. Resultaten av dessa kommer oftast 
inte all personal på 9931 tillhanda. I och med att avdelningen har kompetens som sin 
främsta handelsvara är det viktigt att förbättra kunskapsåterföringen från dessa 
aktiviteter. Dessutom är det bra att avdelningen får kunskap om vilken kompetens 
deras kollegor verkligen har. 

2. Syfte 
Syftet med att dokumentera erfarenheter är att göra erfarenheterna explicita och i 
och med det göra informationen möjlig att förmedla till andra och/eller möjlig att 
kunna ta fram i framtiden när man behöver påminna sig själv. 

3. Mål 
Alla på avdelningen har nytta av att veta grunderna i dessa aktiviteter och vem man 
kan fråga om mer information. Detta ska göras med hjälp av bättre struktur och 
rutiner för hur kurser och resor ska dokumenteras. 

4. Avgränsningar 
Kraven fokuserar på dokument som är relaterade till det arbete som görs på 9931. 

5. Krav på dokumentation av kurs 

5.1 Deltagare 

Det ska framgå vilka som deltagit i kursen och vem/vilka som skrivit berättelsen. 

5.2 Bakgrund till kursen 

Förklara syftet till att kursen gjordes samt vad föranledde beslutet att delta i kursen. 

5.3 Kort beskrivning av kursen 

En kort beskrivning ska ge underlag om vad kursen handlat om och om den 
överensstämde med kursbeskrivningen. Hur var pedagogiken, genomfördes kursen 
genom föreläsningar, gruppövningar eller annan studieform. Var lärarna interna eller 
inhyrda konsulter. Vad anses vara den största behållningen att ta med tillbaka till 
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VACs organisation. Skulle du rekommendera kursen till någon annan och i så fall 
för vilken roll eller förkunskapskrav skulle den passa. 

5.4 Tillämpning av nya kunskaper 

Hur de nya kunskaperna ska tillämpas och vem som ansvarar för att det 
implementeras på VAC är viktigt att inkludera så att de verkligen kommer till nytta. 

6. Krav på dokumentation av resa 

6.1 Deltagare 

Det bör tydligt framgå vilka från VAC som deltagit i resan och vem som skrivit 
berättelsen. Det är viktigt att också ta upp värdars namn och kontaktuppgifter. 

6.2 Bakgrund till resan 

Förklara syftet till att resan gjordes samt vad som föranledde beslutet för att resa. 

6.3 Kort beskrivning av resan 

Genom en kort beskrivning ska det vara lätt att förstå vart resan har gått, vad resan 
handlat om och vilka verksamheter eller delar som studerades. Annan information 
om praktisk karaktär kan också inkluderas så som lämpliga eller mindre lämpliga 
vägar att ta sig till resmålet eller liknande information. 

6.4 Tillämpning av nya kunskaper 

Vad var den största behållningen att ta tillbaka till VACs organisation? Hur ska de 
nya kunskaperna tillämpas och vem på VAC ska driva arbetet med att bearbeta eller 
implementera resultaten från resan vidare så att de verkligen kommer VAC till nytta. 

7. Kommunikation av nya intryck 
Rese- eller kursberättelsen måste på ett strukturerat och effektivt sätt spridas till 
övriga på avdelningen. Eftersom det är lättast att ta till sig ny information ansikte-
mot-ansikte är avdelningsmöten ett lämpligt forum att förmedla den nya kunskapen. 
Då det inte är garanterat att alla deltar på dessa möten bör dokumentet läggas upp på 
den interna hemsidan så att alla kan ta del av informationen vid passande tillfälle. 
Det är viktigt att alla anställda vet vem som innehar vilken kompetens så att de 
lättare kan bistå varandra. För att detta ska fungera effektivt måste det bli ett tydligt 
krav från avdelningschefen att kunskaper efter en genomförd kurs eller resa 
dokumenteras och sprids till kollegorna. Det underlättar också för den som åker iväg 
på någon aktivitet att i förväg veta att det förväntas en presentation. 
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1. Bakgrund 
Avdelning 9931, Produktionsutveckling, består av ca 25 personer som sitter 
utspridda på företaget. Mycket av arbetet utförs i projektform och även om de 
anställda arbetar inom olika specialistområden så finns det mycket erfarenhet som 
skulle kunna spridas bättre inom avdelningen. Ibland avslutas projekt med olika 
typer av lessons learned-övningar där projektmedlemmar kan diskutera igenom hur 
projektet har fungerat, men det skulle kunna användas i mycket större utsträckning 
också vid arbetspaket och andra arbetsformer. Det finns behov av att oftare 
nedteckna saker som gått bra eller dåligt och att möjliggöra att det sprids vidare till 
andra utanför projektet. 

2. Syfte 
Syftet med en lessons learned är att dra nytta av andras erfarenheter samt att lära sig 
av framgångar och misstag kopplat till eget och andras arbete. 

3. Mål 
Målsättningen är att genom diskussion av erfarenheter ge ökad kompetens både för 
personen och för 9931 samt att minska risken att samma problem uppstår igen. 

4. Definition av lessons learned på 9931 
Begreppet lessons learned kan ha lite olika betydelse för olika personer. Här 
definieras begreppet som strukturerad analys av händelse. Lessons learned är ett 
mötestillfälle där projektdeltagare eller personer kopplade till arbetspaket får 
möjlighet att strukturerat analysera olika händelser kopplat till 
projektet/arbetspaketet, vilket innefattar både positiva och negativa aspekter. 

5. Innehåll 
Nedan förklaras de punkter som en lessons learned ska behandla. Dokumentet ska 
vara relativt kortfattat så att den som läser snabbt kan överblicka erfarenheterna. Om 
mer ingående förklaringar finns tillgängligt ska det finnas länkar till eller 
dokumentnummer i DMS så att väsentligt material lätt kan återfinnas. 

5.1 Bakgrund till projektet eller arbetspaketet 

Här presenteras projekttyp eller arbetspaket, vad leveransobjektet ska vara samt vem 
som är beställare. Hur kommunikationen har hanterats genom projektet. Vilka 
dokumentnummer som finns för dokument kopplat till projektet/arbetspaketet och 
andra uppgifter, exempelvis nyckelord, som kan förenkla en sökning i DMS. 
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5.2 Nuläge 

I nuläget förklaras vilken status projektet har, halvtid, delprojektavslut eller 
projektavslut/utfasning. 

5.3 Deltagare 

Det är viktigt att det tydligt framgår vilka som är deltagare i projektet och vilka av 
dem som medverkat vid lessons learned-tillfället. Det ska även vara beskrivet vilka 
som ingått i en eventuell styrgrupp. 

5.4 Nyckelhändelser 

Det är viktigt att ta upp både positiva och negativa nyckelhändelser som kan ge bra 
erfarenheter för effektivare arbetsgång och mer genomarbetade resultat i framtiden. 
Kanalisera också beställarens synpunkter angående projektet och vid förslag på 
förändringar följ samma procedur som vid nedanstående nyckelhändelser. 

Positiva nyckelhändelser: Presentera kortfattat framgångsfaktorer och förklara kort 
var i framgången ligger. Förklara hur framgångsfaktorerna ska föras vidare till andra 
intressenter och vilket kanal som är lämplig. 

Negativa nyckelhändelser: Presentera de händelser som påverkat projektet på ett 
negativt sätt och ge konkreta förslag på förbättringar och beskriv vem som ansvarar 
för dem. För att understryka vikten av en förändring måste det poängteras vad 
konsekvenserna skulle bli om förbättringar inte görs. Om förbättringsförslaget 
kräver en förändring i OMS ska den kopplingen tydliggöras och knytas till 
processägaren. 

5.5 Måluppfyllnad 

Förklaring i vilken grad projektet har uppfyllt befintlig målbild. 

5.6 Nya arbetsmetoder 

Om projektet har använt sig av nya modeller eller arbetsmetoder beskriv dessa 
kortfattat. Anteckna även länkar till relevant material där metoderna förklaras mer 
noggrant. 

5.7 Länkar 

Presentera länkar eller dokumentnummer till DMS så att övrigt material kopplat till 
den aktuella lessons learned eller till projektet i stort kan återfinnas. Lämpliga 
presentationer av olika slag kan också länkas vidare till här. 
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6. När ska en lessons learned göras? 
Beroende på längden på ett projekt eller arbetspaket bör lessons learned utföras mer 
eller mindre ofta. Ett projekt som drivs på helfart måste ha lessons learned-möten 
betydligt oftare än ett projekt som drivs med lägre intensitet. För att lessons learned-
möten ska bli en naturlig del i projekten är det viktigt att lägga in 
avstämningspunkter för dessa möten redan under projektets planeringsfas. Det är 
viktigt att prioritera tid för reflektion både under och efter avslutade projekt. 
Avstämningspunkter kan väljas beroende på projekttyp och storlek exempelvis efter: 

• Budget, möten hålls efter exempelvis 20 – 50 – 80 – 100 % av avverkad 
personalrelaterad del av budget. Att tillämpa denna styrningsmetod är bra då 
personal och resursutnyttjande är i fokus. Genom att använda dessa 
mätpunkter tydliggörs vilket resultat investerade personalresurser genererat 

• GDPn, möten hålls efter varje fas, vilket redan finns beskrivet i PAPen 

• Visst antal avverkade timmar, likt bilens serviceintervall, lämpligt vid 
mindre projekt/arbetspaket vars intensitet och verksamhet varierar 

• Datum då projektet/arbetspaketet beräknas uppnått en viss status 

Vilket sätt som än väljs så är det viktigt att redan i projektets inledning bestämma 
när lessons learned ska göras och hålla de tiderna i den mån det går. 

7. Hur lessons learned ska utföras 
Utförandet av en lessons learned sker i flera steg. Först krävs det att alla 
projektdeltagare reflekterar och förbereder sig inför tillfället då det gemensamma 
lessons learned ska utföras. Då samlas alla som har varit involverade i projektet till 
ett möte för att fånga upp alla tankar och reflektioner samt dokumentera dem. 
Slutligen är det viktigt att kommunicera resultatet av lessons learned och sprida det 
till så många andra på VAC som möjligt. 

7.1 Förberedelse 

Personer som varit delaktiga i projektet bör inför ett lessons learned-möte förbereda 
sig genom att reflektera över vilka lärdomar som de gjort under arbetets gång som 
förmodas vara av intresse även för andra. Tidsåtgången inför ett lessons learned-
möte beror på vilket stadium projektet är i. Inför halvtid och avslut är 
förberedelserna i regel mer omfattande och då är mallen för lessons learned ett bra 
verktyg att använda. 

Det är viktigt att inkludera bra material som tagits fram eller förfinats under 
projektets gång, bakgrundsinformation till beslut som fattats och kontaktpersoner 
som kan återanvändas. Detta kan spara mycket tid i framtida projekt. Genom att 



Bilaga 9 

Kravspecifikation – Lessons learned  

 IV

alltid ha en stående punkt avseende reflektion även andra typer av möten är det 
lättare att komma ihåg vad som varit aktuellt tidigare i projektet som är bra att ta upp 
vid ett lessons learned-möte. 

7.2 Möte 

Mötesledaren, vanligen projektledaren, kallar projektgruppen, beställare och 
representant ur styrgruppen samt andra som kan ge relevant input till uppföljningen 
vid ett lessons learned-möte. Beroende på gruppens utformning och karaktär finns 
det ibland anledning att överväga om lessons learned-mötet kan få bättre resultat om 
en neutral part håller i mötet. Om projektledaren håller i mötet finns en risk att 
projektledaren inte blir delaktig i mötet och ger den input som han eller hon har att 
delge utan uppehålls av att ansvara för formalia. 

Målet med mötet ska definieras i kallelsen liksom eventuella avgränsningar. Att 
överväga att göra avgränsningar är viktigt särskilt om det är ett stort projekt, då det 
kan vara bättre att fokusera på en specifik del för att få en djupare diskussion något 
som lämpligen görs mellan halvtids och avslutningsmötena. 

Agendan för mötet är viktig och ska ta upp de definitioner och avgränsningar som är 
gjorda. För att underlätta mötet kan mallen för lessons learned, som egentligen 
främst är tänkt för att förenkla dokumentationen, användas även som 
diskussionsunderlag. Det förberedda underlaget och agendan ska ligga till grund för 
de diskussioner som sker på mötet. Främst ska diskussionen röra sig kring hur man 
skulle gå tillväga om man gjorde projektet eller momenten igen, med tillhörande 
positiva och negativa nyckelhändelser samt hur väl projektet uppfyllt målbilden. 

Det är bra om mötet sker på en lugn och kreativ plats och speciellt efter ett stort 
projekt kan ett miljöombyte vara motiverande. 

7.3 Dokumentation 

När mötet är avslutat måste det som är viktigt att sprida vidare nedtecknas på ett 
strukturerat sätt. En föreslagen mall för hur ett dokument kortfattat kan spegla alla 
punkter som nämns under Innehåll finns i mallen för lessons learned, se bilaga 8. 

Dokumentet ska sparas i DMS så att det är spårbart för framtiden och möjligt för 
alla att komma åt. För att på ett överskådligt sätt presentera DMS sökdata för de 
projekt i vilka personal på avdelningen 9931varit involverade i kan det upprättas en 
lista på den interna hemsidan (se bilaga 2). Där kan sökuppgifter till lessons learned-
dokumentet för varje projekt finnas tillgängligt antingen via en länk direkt till eller 
dokumentnummer i DMS. 
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7.4 Spridning 

För att andra ska kunna dra nytta av det som framkommit under lessons learned-
mötet är det nödvändigt att det också kommuniceras. Detta kan ske genom att 
materialet läggs upp på en hemsida där intresserade antingen kan se det färdigställda 
dokumentet eller angivet hur det kan återfinnas i DMS. Eftersom många föredrar att 
ta till sig ny information ansikte-mot-ansikte bör även erfarenheterna presentera 
muntligt vid ett öppet informationsmötestillfälle. Det ska alltid göras vid avslut av 
ett projekt men ska övervägas om det finns behov eller tydliga intressenter. Det är 
viktigt att veta vilka som är målgruppen för information så att personer som har stor 
nytta av de samlade erfarenheterna får ta del av dem. Detta gäller både vid 
elektronisk och vid muntlig spridning. Distribution av resultatet från lessons learned 
ansvarar mötesledaren för. Om det är projektledaren som är mötesledare är det 
denna person som gör det och är det en neutral mötesledare är det dess ansvar, 
såvida inte annan överenskommelse görs på mötet. 

8. Projektdeltagare från 9931 
Rollen som projektdeltagare med expertkompetens inom produktion har ansvar dels 
mot projektet men också till tillhörande avdelning vilket ställer olika krav på 
rapportering av lessons learned från ett projekt. Personen ska dels medverka till 
projektets lessons learned men måste också ge feedback till avdelningen om de delar 
som är knutna till avdelningens perspektiv. Exempelvis får tillverkningsledare, 
involverad i ett projekt, erfarenheter som kan användas av tillverkningsledare i andra 
projekt och därför är det viktigt att samla den input som är relevant för avdelningen 
och ta ansvar för att den vidarebefordras till avdelningen. 

De förberedelser som görs inför ett lessons learned-möte ska täcka in både projektets 
och avdelningens perspektiv. Mallen för lessons learned är ett bra verktyg att utgå 
ifrån för att kortfattat presentera de erfarenheter som erhållits under projektet för 
andra anställda på 9931. 
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1. Bakgrund 
När en person på 9931 inte har kunskap i ett ämne krävs i regel ett stort kontaktnät 
för att lokalisera en person som kan ge svar. En liknande situation uppstår också då 
ett projekt eller arbetspaket ska tillsätta bemanning med rätt kompetens. Om en 
persons kontaktnät inte är tillräckligt stort krävs antingen att någon annans 
kontaktnät kan nyttjas eller att personen på egen hand får söka information. Den 
enda sökverktyg som finns tillgängligt är telefonboken, Ericsson Communication 
Assistant. I den kan en sökning göras utifrån olika sökparametrar som exempelvis 
namn, telefonnummer, avdelning, befattningsärende samt sökord. Fältet ”sökord” är 
av fritextkaraktär som personer fritt väljer att fylla i eller ej, men mängden 
information i fältet är begränsad och sökorden varierar för samma område, något 
som begränsar möjligheten att få träff. Genom att kombinera informationen om 
personen som fås utifrån sökorden och befattningsbeskrivningen med informationen 
om avdelningen som personen arbetar på kan eventuellt en bild om en potentiell 
kontaktperson skapas. Resultatet av en sökning visar en persons geografiska 
placering, vilken avdelning han eller hon tillhör, befattningsärende samt 
telefonnummer. 

9931 har ingen tydlig plats där avdelningens kompetens presenteras, något som en 
person från övriga företaget kan behöva för att kunna kontakta rätt person när 
expertis behövs. 

En kompetensdatabas där kunskap, kompetens och erfarenheter är sökbara och där 
personen presenteras med foto effektiviserar lokaliseringen av person med rätt 
kompetens så att erfarenheter kan utbytas. Telefonboken ger inte tillräcklig 
möjlighet till det. 

2. Syfte 
En sökbar kompetensdatabas kan underlätta visualiseringen av vad avdelningen har 
för samlad kompetens och vilka erfarenheter och arbetsuppgifter enstaka personer 
har. En kompetensdatabas ska vara en guide till informationskällor, inte lagra 
informationen. 

3. Mål 
Information överförs bäst via dialog ansikte-mot-ansikte, därför är det viktigt att 
kunna kontakta och möta personer med specifik kompetens. En kompetensdatabas 
kan snabba upp lokaliseringsprocessen av personer som besitter viss kompetens, 
exempelvis från ett projekt. 
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4. Avgränsning 
För att en kompetensdatabas ska få riktigt bra genomslagskraft krävs att hela 
företaget tillämpar metoden, men för att definiera hur den ska se ut är 9931 en bra 
testavdelning. Då kan det fastställas vad för information som ska samlas och sedan 
utvärderas innan det görs i större skala. 9931 har ett behov av att visualisera sina 
kompetenser så sammanställningsarbetet bör ändå göras och skulle lämpligen kunna 
samlas i en databas. 

5. Innehåll 
I databasen bör följande parametrar presenteras: 

• Kompetenser 

• Nuvarande arbetsroll/titel 

• Utbildning – Utbildning eller annan kompetens som individen har från 
tidigare studier eller arbete. 

• Kurser – Kurser som personen genomgått genom företaget. 

• Historik – Projekt eller större arbetspaket som personen deltagit i inom 
Volvo Aero eller på andra företag med arbetsuppgifter knutna till detta. 

• Fotografi – Det är oftast lättare att söka upp en människa om både namn och 
utseendet är känt. Ett foto tillsammans med övrig information i databasen 
underlättar detta. 

• Språkkunskaper – Språkkunskaper som personen har och i vilken grad man 
anser sig kunna använda det. 

• Datorvana – Programvaror eller datorpaket som personen behärskar och i 
vilken grad. 

• Kontaktuppgifter – Geografisk placering, telefonnummer, e-post, avdelning. 

6. Hur 
Informationen kan presenteras som ett kortfattat CV eller ungefär som i gula 
sidorna. Informationen i databasen ska vara sökbar på ämnen som 
projektdelaktighet, kompetens, avdelningstillhörighet och specialistområde. 
Innehållet i den personliga profilen ska kunna ändras löpande av personen själv, 
men godkänns av närmaste chef. Ett sätt att visualisera huruvida texten är attesterad 
eller ej är att den ändrar färg från exempelvis röd innan chefen godkänt den och mer 
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diskret färg, exempelvis svart då informationen är godkänd. Vid medarbetarsamtal 
bör innehållet i profilen diskuteras så att innehållet verkligen hålls uppdaterad. 

7. Var 
Databasen ska inte vara en del av Violin men den ska kunna länkas till både från 
Violin och från såväl interna som externa hemsidor. 

8. Ansvar 
Individen ansvarar själv över den information som personen vill publicera, men 
chefen godkänner. Ansvaret ligger alltså både hos chefen och hos den anställda. 
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