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II  

Sammanfattning 
Debatten i media om byggbranschen, har de senaste åren kännetecknats av skandaler såsom 
kartellavslöjanden, kvalitetsbrister samt skenande kostnader. Den kritik som har framförts till 
aktörerna inom byggbranschen pekar ofta på att tillvaratagandet av erfarenheter från genomförda 
projekt inom företagen är låg.  
 
Författarens examensarbete initierades för att undersöka hur Skanska Sverige AB region Hus 
Norr distriktet Västernorrland/Jämtland arbetar med erfarenhetsåterföring inom distriktet, samt 
hur detta arbete genomförs inom Skanska Sverige AB´s övriga husregioner. Ur detta följer syftet 
för examensarbetet: 
 

Att utreda varför systemet för erfarenhetsåterföring inte används i tillräckligt hög 
utsträckning inom byggbranschen.  

 
De metoder som författaren använde sig av i examensarbetet var; studerande av anteckningar 
från tidigare genomförda projekt, ostrukturerade intervjuer, samt en enkätundersökning. Samtliga 
metoder genomfördes för att kartlägga arbetet med erfarenhetsåterföring inom Skanska Sverige 
AB´s olika regioner och skillnader i deras arbetssätt. 
 
Erfarenhetsåterföring behandlar företagets förmåga att samla in, strukturera, nyskapa och 
återanvända kunskap inom företaget. Begreppet erfarenhetsåterföring har en tydlig koppling till 
teorier om lärande. Definitionen för lärande kan uttryckas som en förändring i agerande hos en 
person efter att ha tagit del av eller införskaffat ny kunskap.  
 
Förbättringsarbete är även det något som berör arbete med erfarenhetsåterföring då det är ett 
angreppssätt att hantera möjligheter till förbättring inom ett företag eller en organisation. Då 
förbättringspotentialen kartlagts gäller det att använda sig av ledningssystem som stöttar och 
underlättar arbete med att ta tillvarata och vidareutveckla tidigare erfarenheter.  
 
Analysen av insamlad data visade på att arbetet med erfarenhetsåterföring är lågprioriterat inom 
samtliga husbyggande regioner. Majoriteten av respondenterna anser dock att arbetet bör 
prioriteras för att kunna användas som underlag för framtida projekt. Resultaten från analysen 
sammanfattades i ett antal fallgropar samt framgångsfaktorer, för arbete med 
erfarenhetsåterföring. Några av fallgroparna som kom fram var bland annat otydligt ledarskap, 
otydliga mål för arbetet med erfarenhetsåterföring och låg prioritering av arbetet.  
 
Viktiga framgångsfaktorer för erfarenhetsåterföring är delaktighet hos personalen ute i projekt för 
att skapa motivation, att ansvariga föregår med gott exempel gällande erfarenhetsåterföring, samt 
att erbjuda tillfällen för medarbetare att träffas för att utbyta och kommunicera vidare lärdomar, 
samt dra nytta av varandras erfarenheter.  
 
De rekommendationer som författaren ger till företaget är bland annat att definiera begreppet 
erfarenhetsåterföring inom företaget för att skapa en enhetlig uppfattning bland alla medarbetare 
om vad erfarenhetsåterföring innebär. Författaren anser även att det behövs skapas nya enhetliga 
rutiner för arbetet med erfarenhetsåterföring. Då enhetliga arbetssätt och tydliga mål sedan 
tidigare finns klargjorda, finns det grundförutsättningar för att kunna vidareutveckla ett 
framgångsrikt arbete med erfarenhetsåterföring.  



 

III  

Abstract 
The debate in media regarding the building industry has the last few years been dominated by 
scandals as cartel disclosures, poor quality and increasing costs. Criticism that has been presented 
to actors in the industry is pointing on the lack of taking advantages of experiences from realized 
projects.  
 
The author’s master thesis  was initiated to investigate how Skanska Sverige AB region House 
North, district Västernorrland/Jämtland in Sweden is working with taking advantages of 
experiences and how this work is executed  in the rest of the house building regions in the 
company.  
 
The aim of this master thesis is summed up in the following sentence  
 

To investigate why experience management not is used in enough efficiency in the 
constructions business.  

 
Methods used by the author in this master thesis were studying notes from realized projects, non-
structural interviews and a questionnaire.  These methods were used to map the work with 
experience management throughout the company and map the differences in how the work is 
executed in the regions.  
 
Working with the management of employee skills and organisational knowledge is a company’s 
ability to structure, collect and reuse experiences within the company. Theories about learning are 
directly connected to the management of experiences. The definition of learning can be 
expressed as a change in how a person acts after taking part of or developing new knowledge.  
 
Working with improvements is a work that also is closely connected to experience management 
and learning from mistakes. When the potential of improvements has been established the 
companies management system is used to support and facilitate the work with taking care of and 
develop earlier experiences.  
 
The analyses of the collected data showed that experience management had low priority 
throughout the company. Most of the people answering the questionnaire consider that the work 
should be prioritised so that experiences can be used as basic data for future projects.  The results 
were summed up in few pitfalls and success factors.  
 
The pitfalls were indistinct leadership, indistinct goals and the fact that the work has a low 
priority. Important success factors are when routines are developed for taking advantages of 
mistakes, when the staff working within production participate in the experience management 
process and when leaders precede with good examples and give the staff opportunities to meet 
and exchange experiences.  
 
The recommendations the author gives to the company is to define and make sure that the way 
of managing experiences is the same throughout the company especially when creating routines 
and a uniform way of collecting and structuring experiences within the company. When uniform 
goals are established for experiences management the company has a good chance to succeed 
with taking care of mistakes, increase quality and reduce costs. 
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Förord 
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Begreppslista 
VSAA Vårt Sätt Att Arbeta, Skanskas ledningsverktyg för verksamheten, 

består av två huvuddelar; affärsplan samt verksamhetsmanual.  
 
VSAV Vårt Sätt Att Vara, Skanskas manual för hur människor inom 

företaget ska agera. Består av sex olika teser.  
 
Intranät  Internt datanätverk inom företaget.  
 
UE  Underentreprenör 
 
NK  Nedlagd kostnad 
 
BTA   Brutto Area 
 
EBTA  Ekvivalent brutto area 
 
PBL   Plan och byggnadslagen 
 
BKR  Boverkets Konstruktions Regler 
 
BBR  Boverkets Byggnads Regler 
 
AF   Allmänna Föreskrifter 
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1 Inledning 
Det inledande kapitlet beskriver bakgrund till examensarbetet samt problembeskrivning, syfte, 
och avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 
Byggbranschen har under årtionden kämpat mot dåligt rykte och lågt förtroende från 
omgivningen. Regeringen beslutade i februari 2002 att tillkalla en kommission för att föreslå 
åtgärder som syftar till att främja konkurrensen och motverka konkurrensbegränsande beteende, 
användande av svart arbetskraft och kartellbildning inom bygg- och anläggningssektorn.  
Kommissionen kom att kallas Byggkommissionen och gav i december 2002 ut sitt utlåtande 
”Skärpning gubbar” (SOU 2002). Rapporten belyser de problem som finns inom byggsektorn 
och föreslår även åtgärder som syftar till att hålla nere byggkostnaderna och höja kvaliteten inom 
branschen.  
 
Byggkommissionen kom med hård kritik mot byggsektorn. Speciellt mot den svaga konkurrensen 
som i sin tur leder till höga priser, låg produktivitet, dålig kvalitet, svagt omvandlingstryck samt 
svårigheter att påverka utbudet. En orsak till dessa problem och svårigheter inom denna sektor 
anser Byggkommissionen vara att den befintliga kunskapen inte används. Trots att det skrivs 
många artiklar, forskningsrapporter och läroböcker upplever väldigt många inom branschen att 
de inte har tillgång till aktuell kunskap. Kunskapen är ofta svårtillgänglig och uppdelad.  
 
Inom entreprenadföretagen genomförs verksamheten oftast i projektform, vilket leder till att det 
är nya sammansättningar av människor som arbetar i de olika projekten. Problemet inom 
företaget är då att tillvaratagande av erfarenheter eller utvärdering av arbetsmetoder som har 
använts i det specifika projektet oftast finns kvar endast hos de personer som varit involverade i 
det specifika projektet. Frågan är då hur kan dessa värdefulla erfarenheter föras vidare i 
verksamheten? Hur implementeras denna erfarenhetsåterföring i det dagliga arbetet så att alla 
medarbetare förstår vikten av, samt fördelen med, densamma? 
 
För att skapa en byggprocess som utvecklas och klarar av de krav som idag ställs på utförande 
och kvalité krävs att erfarenheter av tidigare arbeten tas till vara. Denna erfarenhetsåterföring är 
ofta något som man inte fokuserar på utan som hamnar i skymundan när nya projekt tar vid.  
 
Skanska Sverige AB: s ställning inom byggsektorn som en av de stora entreprenörerna leder till 
att de måste arbeta med ständiga förbättringar med fokus på kvalité och lönsamhet för att inte 
tappa sin position på marknaden.  
 
Förbättringsarbetet bygger på att utvärdera och utveckla tidigare använda metoder och 
tillvägagångssätt. För att detta ska kunna fungera krävs det att erfarenheter tas tillvara och 
utvecklas för att tidigare misstag inte upprepas och därigenom öka kvaliteten i produktionen och 
minska kostnaderna.   

1.2 Problembeskrivning 
Skanska Sverige AB har som många av de stor entreprenadföretagen ett utarbetat ledningssystem 
för produktionsledning och produktionsstyrning. Ledningssystemet består av ett integrerat 
kvalitet - och miljöledningssystem som innehåller alla hjälpmedel för att de anställda ska kunna 
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göra ett så bra jobb som möjligt. Däremot finns det funderingar över huruvida det finns 
hjälpmedel för att ta tillvara erfarenheter och föra kunskap vidare inom företaget.  
 
För att skapa en effektivare byggprocess har ett flertal forskare bland andra Anheim (2001) visat 
att erfarenhetsåterföring är en viktig del av denna utveckling. Detta för att förbättringsarbetet ska 
kunna genomföras på ett effektivt sätt.  
 
Varför det idag finns en brist inom de stora entreprenadföretagen när det gäller att tillvarata 
tidigare erfarenheter och lärdomar är det svårt att sätta fingret på. En anledning kan vara de 
metoder som används idag, exempelvis svårhanterbara databaser och långa mallar att fylla i. Hur 
används dessa metoder och hur tillvaratas erfarenheterna? Hur upplever aktörerna i 
organisationen sitt erfarenhetsåterföringen? Upplevs det innehålla mycket pappershantering och 
upplevs de som oerhört tidskrävande?  
 
Inställningen inom byggsektorn är även en betydande faktor. Många aktörer inom branschen 
anser att alla projekt är så pass unika att erfarenheter från det specifika projektet inte påverkar 
framtida projekt väsentligt.   
 
Författaren vill undersöka varför det idag är så pass litet fokus på uppföljning av projekt och 
tillvaratagande av erfarenheter. Att ta tillvara på exempelvis information om hur ett projekt har 
gått resultatmässigt och undersöka vilka delar av projektet som stämt överens med den från 
början uppskattade kalkylen, är oerhört viktigt för att i framtiden kunna genomföra så korrekta 
kalkyler som möjligt och på så sätt skapa en långsiktigt lönsam verksamhet.  
 
Skanska Region Hus Norr är intresserade av att få hjälp med att utveckla 
erfarenhetsåterföringsprocessen och författaren har valt att studera organisationens verksamhet. 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att:  
 

• Utreda varför systemet för erfarenhetsåterföring inte används i tillräckligt hög 
utsträckning inom byggbranschen.  

 
Detta syfte uppnås genom att: 
 

• Studera genomförda uppföljningar av projekt och jämföra med de teoretiska modellerna 
genom en fallstudie.  

 
För att uppnå studiens syfte har författaren studerat dokumentation från tidigare slutmöten för 
projekt och genomförda projektuppföljningar.  För att kunna förbättra processen inom företaget 
har författaren även undersökt hur medarbetarna upplevt det nuvarande systemet genom en 
omfattande enkätundersökning samt föreslagit förbättringar som stämmer överrens med den av 
medarbetarna efterfrågade informationen av erfarenhetsåterföring. 
 
Detta leder till att: 
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• En beskrivning och analys av hur arbetet med erfarenhetsåterföring genomförs i de 
respektive husbyggande regionerna inom Skanska Sverige AB.  

• Faktorer som påverkar erfarenhetsåterföringen lyfts fram för att kunna utveckla arbetet 
med erfarenhetsåterföring.  

 

1.4 Avgränsningar och val av fall  
Utgångspunkten för studien är induktiv med ett empiriskt problem som studeras genom en 
fallstudie. Syftet med studien är dock inte att utveckla ny teori utan fallstudien tolkas med stöd av 
tidigare utvecklad teori.  Det medför att studiens beskrivande och tolkande resultat kan utgöra en 
grund för fortsatta studier och teoriutveckling inom området. På grund av studiens karaktär och 
ämne samt omfattning och tidsramar, har två teoretiska områden valts för tolkningen av 
resultaten, de som behandlar lärandeprocesser och förändringsarbete.  
 
Det empiriska problemet har studerats genom att välja ett fall inom en verksamhet. Valet av 
verksamhet grundar sig på ett företags önskemål att utreda frågor kring erfarenhetsåterföring 
samt författarens access till internt material och goda möjligheter att genomföra intervjuer. För 
att omfattningen av examensarbetet ska bli hanterbart har följande val gjorts:   

• Examensarbetet studerar arbetet med erfarenhetsåterföring övergripande inom de 
husbyggande regionerna inom Skanska Sverige AB. 

• Dokumentation från tidigare genomförda projektuppföljningar studeras endast inom 
distriktet Västernorrland/Jämtland.  

• Inom en projektorganisation finns fler aktörer. Denna studie avgränsar sig till att belysa 
distriktschefer, kalkylatorer, projektchefer samt produktionschefers syn på 
erfarenhetsåterföring inom företaget.    



 

 6

2  Metod 
Detta kapitel behandlar de olika metoder som har använts för att genomföra examensarbetet 
samt de problem som kan uppkomma vi denna typ av arbete.  

2.1 Genomförande av examensarbetet 
Examensarbetet genomfördes på följande sätt: 
 

• Samtal genomfördes med företaget om vilka ämnesområden som var relevanta för att 
kunna behandlas inom ett examensarbete.  

• Diskussion med handledare på universitetet om syftet med examensarbetet. 
• Diskussion med handledare på företaget om examensarbetets syfte och tillvägagångssätt. 
• Metod och tillvägagångssätt för studien valdes. 
• Genomgång av information från företaget där nuvarande metoder och tillvägagångssätt 

för erfarenhetsåterföring studerades.  
• En litteraturstudie genomfördes för att studera tidigare forskning och studier inom 

området erfarenhetsåterföring, resulterade slutligen i examensarbetets teorikapitel.  
• Identifiering av nuvarande problem med erfarenhetsåterföring genomfördes genom 

insamling av data från företaget. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av 
ostrukturerade intervjuer, enkätundersökning, samt insamlande av relevant intern data.  

• Insamlad data analyserades med utgångspunkt från den tidigare genomförda 
litteraturstudien. 

• Resultat och därifrån dragna slutsatser av examensarbetet sammanställdes.  
• Diskussionskapitlet sammanställdes där bland annat metodval utvärderades.  
• Rekommendationer till företaget togs fram för att kunna ge förslag som kan komma att 

utveckla arbetet med erfarenhetsåterföring inom de husbyggande regionerna inom 
Skanska Sverige AB. 

2.2 Vetenskaplig ansats- strategi för datainsamling 
Forskningsansatsen ligger till grund för de metoder som använts för att genomföra detta 
examensarbete. Två metoder för att relatera teori och verklighet till varandra är enligt Patel och 
Davidsson (1994 s. 20) induktion och deduktion. Induktivt arbete startar med observationer utan 
i förtid gjorda antaganden eller teorier (Hartman 2004 s.151). Arbete som genomförs deduktivt 
startar med att forma en hypotes och utifrån detta genomföra observationer (Hartman 2004 
s.160). 
 
Induktivt arbete kan även beskrivas som upptäckandets väg (Holme & Solvang, 1997 s.51). 
Fördelen med denna typ av arbete är att det vid arbetets början inte finns några förutfattade 
meningar. En nackdel med denna typ av arbete är att det kan vara svårt att begränsa studien, hur 
mycket data ska samlas in för att det ska skapa en korrekt bild av verkligheten?  
 
Det deduktiva angreppssättet beskrivs av Holme och Solvang (1997 s.51) som bevisandets väg. 
En nackdel med denna typ av arbete är att det till en början kan skapas förutfattade meningar 
som färgar studien, då angreppssättet går ut på att till en början sätta upp modeller som till viss 
del speglar verkligheten. Modellen kan sedan provas genom insamling av data som i sin tur kan 
leda till nya hypoteser som kan prövas. Fördelen med detta angreppssätt är att utvecklande av ny 
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kunskap inte stannar av utan processen kan fortsättas av nästa generation forskare. (Holme & 
Solvang, 1997 s.51) 
 
De två olika angreppssätten har som det nämnts ovan sina fördelar och nackdelar. 
Examensarbetet utgår från den induktiva ansatsen eftersom syftet med denna studie är att 
undersöka varför det nuvarande systemet för erfarenhetsåterföring inte används i tillräckligt hög 
utsträckning inom byggsektorn, vilket innebär en beskrivande studie av erfarenhetsprocessen. 
Studien resulterar i två resultatområden; anledningar som tros ligga bakom problemen med 
erfarenhetsåterföring samt framgångsfaktorer för arbetet med erfarenhetsåterföring. Detta anses 
vara den mest lämpade metoden för att inte skapa förutfattade meningar innan arbetet påbörjas. 

2.3 Metodansats – form av datainsamling 
Det finns ett antal metoder för att genomföra datainsamling, två av dessa metoder är den 
kvalitativa respektive den kvantitativa metoden (Holme & Solvang, 1997 s 75). Den kvantitativa 
metoden syftar till att insamlad data omvandlas till siffror och mängder och därefter görs 
statistiska analyser (Holme & Solvang, 1997 s.76). De kvantitativt inriktade forskarna strävar alltså 
efter att hitta mätbara och även generaliserbara slutsatser (Bell 2000 s.13). 
 
Den kvalitativa metoden syftar till att tolka och analysera data utan att omvandla dessa till siffror 
(Holme & Solvang, 1997 s.76). Forskare som är inriktade på denna metod strävar efter en insikt i 
det valda området och ökad förståelse för hur människor upplever sin värld (Bell 2000 s.13). 
 
Dessa olika forskningsmetoder syftar egentligen till samma sak nämligen att öka förståelsen för 
hur olika människor och grupper i det samhälle som vi lever i agerar och påverkar varandra. (Bell 
2000 s.13) 
 
De angreppssätt som författaren i detta arbete har valt att använda är det kvalitativa 
angreppssättet, för att skapa en bild av problemet som inte är ensidig utan tar hänsyn till ett flertal 
parametrar inom undersökningsområdet.  

2.4 Undersökningsmetod – en fallstudie 
Fallstudie som undersökningsmetod är en undersökning av en specifik företeelse exempelvis en 
händelse, en person, en social grupp, en institution eller ett företag. Det är alltså ett avgränsat 
system som är viktigt vid en fallstudie, avgränsningen väljs för att det är viktigt och intressant 
eller för att den kan utgöra någon form av hypotes som ska undersökas.(Merriam 1994 s.24) 
 
En fallstudie är till skillnad från andra utformningar av experiment inte bunden till någon eller 
några specifika metoder för insamling och analys av data. Alla typer av datainsamlingsmetoder 
kan användas inom en fallstudie, allt ifrån intervjuer och enkätundersökningar till litteraturstudier 
och tester. Fallstudien är en metod som i första hand passar då det inte går att skilja de faktorer 
som rör ”fallet” från sammanhanget eller den omgivande situationen. (Merriam 1994 s.24-25) 
 
Metoden kan även användas som en pilotstudie som gör det möjligt att få fram viktiga variabler 
för att främja den kommande undersökningen. Vanligtvis används dock fallstudien som ett 
projekt i sig. (Bell 2005 s.20) 
 
I denna undersökning används fallstudien som en kvalitativ metod. Sammantaget kan den 
kvalitativa kategorin av fallstudier beskrivas som en helhetsinriktad beskrivning och analys av en 
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företeelse. I denna studie är företeelsen erfarenhetsåterföringsprocessen inom Skanska Sverige 
AB: s husbyggande regioner.  
 
Företagets önskemål angående examensarbetet var att undersöka hur 
erfarenhetsåterföringsprocessen skulle kunna förbättras inom regionen. För att kunna genomföra 
detta studerades processen inom de övriga husregionerna inom Skanska Sverige för att hitta 
framgångsfaktorer för arbetet med erfarenhetsåterföring. Fallstudie var då ett lämpligt alternativ 
eftersom grundligare undersökningar inte gick att genomföra inom alla regioner på grund av 
studiens omfattning och tidsramar. Ett antal datainsamlingsmetoder användes för att kunna 
genomföra en kartläggning som visar på hur erfarenhetsåterföringsprocessen ser ut inom 
företaget.  

2.5 Primär datainsamling 
Datainsamling av denna form behandlar data från ögonvittnesskildringar och förstahandsdata 
exempelvis från intervjuer och enkäter (Patel & Davidson 2003 s.64) eller protokoll från ett 
sammanträde (Bell 2000 s.94) Bell (2000 s.94) tolkar även den primära dataskällan som något som 
kommer till stånd under projektets gång.   
 
Primär datainsamling hämtas direkt hos den ursprungliga källan och samlas alltså in för den 
specifika studien (Björklund & Paulsson, 2003 s.68). 
 
De metoder som användes för primär datainsamling i denna studie var intervjuer och enkäter. 
För ytterligare information om dessa metoder se nedan.  

2.5.1 Intervjuer  
Detta avsnitt bygger på Björklund och Paulsson (2003 s.68). Se även Bell (2000 s.119-122) för 
liknande information.  
 
Datainsamling med hjälp av intervjuer sker genom direkt personlig kontakt eller via telefon. Även 
kommunikation via mail eller sms kan kategoriseras som intervju. Det finns ett flertal olika 
varianter på intervjuer beroende på hur intervjun genomförs och hur den är upplagd. De olika 
ytterligheterna är strukturerad intervju respektive ostrukturerad intervju. Däremellan finns det 
även en intervjumetodik som benämns semi- strukturerad intervju.  
 
Den strukturerade intervjuns tillvägagångssätt är att alla frågor i intervjun är bestämda på förhand 
och tas upp i en specifik ordning. Är däremot endast ämnesområdet bestämt och frågorna 
formuleras och tas upp efterhand räknas intervjun som en semi- strukturerad intervju.  
 
Har intervjun mer formen som ett samtal räknas den som en ostrukturerad intervju, där frågorna 
kommer upp efter hand som samtalet förs.  
 
Vid genomförande av en intervju är det även ytterligare parametrar förutom valet att formulera 
frågor i förväg eller att inte göra det som kan varieras. Intervjun kan genomföras av en eller flera 
personer med en eller flera respondenter. Tiden för intervjun kan variera avsevärt samt metod för 
att på något sätt föreviga intervju kan växla mellan bandning, anteckningar eller memorering. 
 
Den största fördelen med intervjumetoden är dock dess flexibilitet även om det finns risk att data 
från respondenten kan uppfattas på fel sätt (Bell 2000 s.119). 
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För att studera organisationen och hur den fungerar använde sig författaren i början av 
examensarbetet av ostrukturerade intervjuer. Intervjuer genomfördes med anställda på olika 
positioner inom Skanska Sverige AB. Den ostrukturerade intervjuformen användes även senare i 
examensarbetet för att komplettera de övriga metoderna.  

2.5.2 Enkäter 
För att kunna få tillgång till en stor mängd primärdata relativt snabbt kan man använda sig av 
enkäter. Dessa är betydligt mindre tidskrävande jämfört med intervjuer.(Bell 2000 s.103) 
 
Enkäter består oftast av ett antal standardiserade på förhand bestämda frågor och svarsalternativ, 
dessa kan exempelvis vara graderade på en skala från ett till fem eller vara ja/nej alternativ. 
Enkäter kan även vara formulerade på så sätt att respondenten själv kan ge mer öppna och 
beskrivande svar.(Bell 2000 s.68) 
 
Vid utformandet av enkäter är det viktigt att från början tänka på vilken typ av data som 
efterfrågas samt hur frågorna uppfattas av respondenten. Det är viktigt att vara medveten om att 
ord har olika innebörd för olika människor. Formuleringen av frågorna är därför väldigt viktig. 
För att få en så bra enkät som möjligt är det även viktigt att tänka på vilken typ av svar som kan 
fås av respondenterna. Detta för att det senare ska vara möjligt att analysera och kategorisera 
svaren. (Bell 2000 s.104) 
 
Nackdelen med denna form av datainsamling är att det kan vara svårt att få en klar bild hur 
respondenten är, kroppsspråket kan inte avläsas och risken för feltolkningar är större än vid 
exempelvis intervjuer. Risken är även stor att svaren från respondenten blir kortfattade och 
respondenten tar lång tid på sig att returnera enkäten. (Björklund & Paulsson, 2003 s.70) 
 
Enkäter användes som huvudmetod när det gällde att samla in data från de olika husregionerna 
inom Skanska Sverige AB (se bilaga 1). Enkätundersökningens syfte var att kartlägga hur 
begreppet erfarenhetsåterföring definieras ute i organisationen samt hur arbetet med erfarenheter 
och uppföljning genomförs i de olika regionerna. De befattningar som ingick i 
enkätundersökningen var kalkylatorer, distriktschefer, projektchefer samt produktionschefer.  
 
Enkätens uppbyggnad, se bilaga 1, arbetades fram utifrån de teoriavsnitt som redovisas i 
examensarbetet. Enkäten är uppdelad utifrån de olika faser som projekt inom Skanska Sverige 
AB Husbyggnad består av, projektens faser finns redovisade i avsnittet teori om Skanska.   
 
Respondenternas befattningar valdes ut för att kunna studera olika delar av projektprocessen. 
Kalkylatorer är delaktiga i inledningsskedet av projektet, produktionscheferna under själva 
produktionen samt projektchef och distriktschef som är delaktiga under hela projektets gång.  
 
Enkäter användes för att respondenternas svar senare på ett relativt enkelt sätt skulle kunna 
jämföras. En ytterligare anledning till att enkäter användes var den geografiska spridningen av 
respondenterna från Malmö i söder till Umeå i norr. Intervjuer, antingen på plats eller via telefon, 
hade varit alldeles för kostsamt och tidskrävande.  

2.6 Sekundär datainsamling  
Till skillnad från den primära datainsamlingen handlar datainsamling från sekundära källor enligt 
Bell (2000 s.94) om att tolka saker och ting som redan har inträffat.  
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Denna typ av data som ryms inom detta kriterium har oftast tagits fram i annat syfte än för den 
specifika studien. Detta innebär att det är viktigt att ta hänsyn till för den som genomför 
exempelvis en litteraturstudie att litteraturen kan vara vinklad eller att den inte täcker hela 
ämnesområdet för studien. (Björklund & Paulsson, 2003 s. 67) 

2.6.1 Litteraturstudie 
I examensarbetets inledningsskede genomfördes en litteraturstudie för att författaren skulle 
kunna skapa sig en bredare bas inom ämnet att jobba vidare med.  
 
Den kategori av litteratur som användes var bland annat examensarbeten, akademiska artiklar, 
samt relevanta böcker. Litteratursökning genomfördes i Luleå tekniska universitetsbiblioteks 
sökkatalog Lucia.  
 
De sökord som har använts är: projektarbete, projektledning, erfarenhet, erfarenhetsåterföring, 
uppföljning, lärande organisation, knowledge management, kunskap, kunskapsöverföring, 
lärande, kunskap samt learning organisation.  
 
En bred litteratursökning genomfördes för att författaren skulle kunna skapa sig en uppfattning 
om vilka teoriområden som innefattas i begreppet erfarenhetsåterföring. Sökningen mynnade ut i 
ett antal teoriområden som ansågs vara viktiga för det fortsatta studien, litteraturstudien 
resulterade i examensarbetets teoriavsnitt.  

2.7 Benchmarking 
Följande avsnitt baseras på Camp (1993 s.9-71)   
 
Benchmarking är ett arbetssätt som går ut på att jämföra exempelvis den egna verksamheten mot 
de bästa inom samma verksamhetsområde. Arbetssättet går ut på att leta efter de bästa 
arbetsmetoderna som leder till överlägsna prestationer för ett företag. Den formella definitionen 
för benchmarking är enligt Camp:  
 
”Benchmarking är den fortlöpande processen att mäta varor, tjänster och arbetsmetoder i 
förhållande till de svåraste konkurrenternas eller de företag som betraktas som industriledande”  
 
Metoden kan tillämpas på alla delar av en organisations verksamhet. Metoden utvärderar inte bara 
vilka som är de bästa arbetsmetoderna utan åstadkommer även en förståelse för hur de bästa 
metoderna används.  
 
Det finns minst fyra benchmarkingtyper enligt Camp, benchmarking mot interna verksamheter, 
benchmarking mot direkta produktkonkurrenter, benchmarking mot de bästa externa 
verksamheterna samt benchmarking mot allmänna processer.  
 
Den enklaste typen av benchmarking är den interna, eftersom det är relativt lätt att få tag på 
information från avdelningar inom företaget. Konkurrensinriktad benchmarking är en jämförelse 
mot direkta produktkonkurrenter. För att denna typ av benchmarking ska falla väl ut är det 
viktigt att kontrollera jämförbarheten mellan den olika företagen.  
 
För att kunna genomföra benchmarking mot de ledande företagen inom branschen behöver 
dessa identifieras. Detta kan göras genom att jämföra olika nyckeluppgifter såsom kostnad för en 
viss aktivitet mätt i procent av företagets omsättning. Detta är oftast relativt enkelt eftersom 
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dessa siffror finns angivna i företagets årsredovisning. Nästa steg i detta arbete kan oftast vara 
svårare, här är det undersökarens fantasi och förmåga att få fram data som sätter gränserna. 
Denna typ av benchmarking kan ibland vara svår att genomföra eftersom företag ofta inte vill 
lämna ut känslig information.  
 
Den sista typen av benchmarking är den mot allmänna processer. Denna metod går ut på att 
jämföra processer företag emellan. Dessa processer kan exempelvis vara fakturering eller 
kundbetjäning. Hanteringskostnad per faktura kan vara ett mått på hur effektivt företaget 
hanterar processen fakturering. Om en sådan typ av process ska jämföras har företagets 
produkter eller industrigren inte någon betydelse.  
 
I denna studie har författaren valt att använda sig av intern benchmarking vid analyserandet av 
den genomförda enkätundersökningen. Detta för att få klarhet i hur andra regioner inom 
företaget arbetar med erfarenhetsåterföring samt jämföra de tillvägagångssätt som de olika 
regionerna tillämpar.  

2.8 Metodproblem  
För att kunna mäta studiens trovärdighet finns det flera olika aspekter som behöver beaktas i 
vetenskapliga sammanhang. Två av dessa aspekter är reliabilitet och validitet. (Björklund & 
Paulsson, 2003 s.59) 

2.8.1 Reliabilitet 
Måttet på en undersöknings reliabilitet beskriver undersökningens tillförlitlighet, det vill säga i 
vilken utsträckning man får samma form av resultat vid upprepning av undersökningen 
(Björklund & Paulsson, 2003 s.59). Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur 
noggranna bearbetningen av data sker. (Holme & Solvang, 1997 s.163) 
 
För att öka studiens reliabilitet kan man exempelvis använda sig av kontrollfrågor i enkäter och 
intervjuer. Sådana frågor gör att aspekterna blir kontrollerade ännu en gång. (Björklund & 
Paulsson, 2003 s.60) 
 
Examensarbetet genomförs som en fallstudie hos ett företag vilket gör att det kan vara svårt att 
använda resultat och rekommendationer i andra sammanhang än för den specifika studien. Vilket 
leder till att undersökningens tillförlitlighet minskar. De inledande intervjuerna utfördes som 
ostrukturerade intervjuer och går de inte att upprepa vilket även det leder till minskad reliabilitet.  
 
Enkätundersökningen som genomfördes var uppbyggd som en strukturerad enkät med öppna 
svarsalternativ. Undersökningar av den här formen ökar sannolikheten att få svar på samma fråga 
om undersökningen genomförs vid ett annat tillfälle, vilket leder till ökad reliabilitet. Dessutom 
ökas studiens reliabilitet ytterligare eftersom intervjuerna och enkätundersökningens 
ämnesområden överlappar varandra.  
 

2.8.2 Validitet 
Graden av validitet anger i vilken utsträckning man mäter det man avser att mäta. (Björklund & 
Paulsson, 2003 s.59) 
 



 

 12

För att öka validiteten kan man använda sig av triangulering Tillvägagångssättet bygger på att ett 
flertal olika metoder används för att undersöka en och samma företeelse. (Björklund & Paulsson, 
2003 s.59)  
 
Triangulering kombinerar olika metoder såsom intervjuer, observationer etcetera, för att kunna 
undersöka en och samma sak. Anledningen till att man gör på detta sätt är att den ena metodens 
svaga sidor ofta är den andra metodens starka sidor. (Merriam 1994 s.85) 
 
Triangulering kan även, förutom att öka validiteten, stärka reliabiliteten vid användning av flertal 
metoder. (Merriam 1994 s.183) Examensarbetets validitet har stärkts genom användandet av olika 
metoder för datainsamling (intranät, intervjuer, enkätundersökning), samt att ett flertal datakällor 
har använts (data från ett flertal personer har samlats in). 
 
För att stärka validiteten i enkätundersökningen ingick ett flertal frågor i enkäten som var avsedda 
att belysa samma område.  
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3 Skanska AB 
I detta avsnitt beskrivs Skanska AB: s organisation och verksamhet. Avsnittet bygger på data från 
Skanska Sverige AB: s externa hemsida (www.skanska.se ) samt den interna hemsidan; Forum 
Sverige (http://forum.sverige.skanska.se/) 
 
Skanska grundades 1887 och namnet på företaget var ursprungligen AB Skånska Cementgjuteriet. 
Verksamheten bestod till en början av att tillverka cementprodukter. Företaget utökade snabbt 
sin verksamhet och började även med byggnadsverksamhet. 
 
1897 fick företaget sin första utlandsorder, beställare var Storbritanniens nationella teleoperatör. 
Ihåliga betongblock levererades för att användas för att omsluta telefonkablar.  
 
Den utländska satsningen fortsatte och investeringar gjordes bland annat i en betongfabrik i S: t 
Petersburg. 
 
Företaget har även spelat en stor roll i utvecklingen av den Svenska infrastrukturen. Skanska 
tillverkade Sveriges första asfaltbelagda väg i Borlänge i slutet på 1920- talet.  
 
Företaget börsnoterades 1965 och bytte 1984 namn från Skånska cementgjuteriet till Skanska. 
Under de senaste årtiondena har Skanska varit med i byggandet av ett flertal stora projekt bland 
andra Öresundsbron, snabbspårväg till JFK (flygplats i New York), Götatunneln, Hallandsåsen 
med flera.  
 
Skanska har verksamhet i länder världen över. Koncernens verksamhet bedrivs i tio olika 
affärsenheter så kallade hemmamarknader, dessa är Sverige, USA, Storbritannien, Danmark, 
Finland, Norge, Polen, Tjeckien, Argentina, Hongkong och Indien.  
 
Bolaget är indelat i fyra olika verksamhetsgrenar byggverksamhet, bostadsutveckling, kommersiell 
utveckling samt infrastrukturutveckling.  
 
Omsättningen 2005 uppgick till 125 miljarder SEK och antalet anställda var under samma år cirka 
54000 personer.  

3.1 Skanska Sverige AB 
Skanska Sverige AB är som nämnts tidigare en av Skanskas hemmamarknader som i sin tur är 
indelat i ett flertal verksamhetsområden Väg och anläggning samt Husbyggande är två. Utöver 
dessa finns även Utvecklingsprojekt, Teknik och Gemensamma staber, Installationsföretag med 
fler. För Skanska Sverige AB: s organisationsschema se bilaga 2 
 
Omsättning uppgick till 22 miljarder kronor 2005 och antalet anställda vid samma tid var cirka 
12 000 personer.  

3.1.1 Skanska Region Hus Norr 
Regionen är en av åtta husbyggnadsregioner i Skanska Sverige. Regionen sträcker sig från 
Gävleborg och Dalarna i söder upp till Västerbotten i norr. För geografisk uppdelning över de 
husbyggande regionerna inom Skanska Sverige AB se bilaga 3.  
 

http://www.skanska.se
http://forum.sverige.skanska.se
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Verksamheten i regionen har de senare åren till största del bestått av byggande av 
kontorsbyggnader, affärscentra och arenor, även viss del projektutveckling och bostadsbyggande.  
Region hus norr är uppdelad i fem olika distrikt IME, Västerbotten, Västernorrland/Jämtland, 
Gävleborg/Norduppland samt Dalarna/Härjedalen. 

3.1.2 Distrikt Västernorrland och Jämtland  
Distriktet sträcker sig över två olika områden Västernorrlands län samt landskapet Jämtland. 
Verksamheten är huvudsakligen koncentrerad på följande orter Östersund, Sundsvall, 
Örnsköldsvik, Sollefteå, Kramfors, Åre och Härnösand.  
 
Projekt som genomförts i distriktet är bland annat ombyggnad samt nybyggnad av köpcentrum i 
centrala Sundsvall, utbyggnad av hotell Holiday Club i Åre, nybyggnad av köpcentrum Lillänge i 
Östersund där även projektutvecklingen sköttes av Skanska, boendekonceptet Bo Klok på 
Frösön.   

3.2 Ledningssystem och hjälpmedel inom Skanska Sverige AB  
Skanska har inom företaget ett intranät som innehåller många hjälpmedel för att kunna driva 
projekt och övrig verksamhet inom företaget.  
 
De olika delarna är bland andra: 
 

• Vårt sätt att arbeta  
• Vårt sätt att vara  
• Vart är vi på väg 
• Våra koncept och tekniska lösningar 

 
Vårt sätt att arbeta (VSAA) är Skanskas ledningsverktyg för att leda verksamheten. Denna består i 
sin tur av två delar affärsplan samt verksamhetsmanual. Den senare innehåller en stor del mallar 
och manualer för exempelvis möten och inspektionsprotokoll. Under denna rubrik finns även 
Skanskas Verksamhetsmanual för projekt som beskrivs ytterligare nedan. Affärsplanen ligger 
under rubriken Vart är vi på väg där även företagets strategier och mål finns inbakade.  
 
Vårt sätt att vara (VSAV) innehåller de sex olika teserna som står för de värderingar som 
medarbetarna ska arbeta utifrån. VSAV är framtaget för Skanska Sverige och beskriver 
värderingar samt vad medarbetarna in företaget bör tänka på för att uppfattas som engagerade, 
kompetenta och pålitliga. Teserna tar hänsyn till den koncernövergripande policyn som gäller för 
miljö, arbetsmiljö, socialt ansvar och värderingar den så kallade Code of Conduct. Teserna 
arbetades fram under slutet på 1990-talet.  
 
De sex olika teserna inom Vårt Sätt Att Vara är följande:  
 

• Vi är öppna, ärliga och lyhörda; Skanska ska vara ett öppet företag som lyssnar, tar initiativ 
och agerar. Företaget ska vara enkelt att få kontakt med och prata med.  

• Vi hjälper varandra; för att utvecklas och växa ska företagets olika affärsområden samverka 
för att kunna dela erfarenheter och erbjuda helhetslösningar. 

• Vi tar ansvar; för att bygga förtroende med omvärlden ska allt arbete präglas av omtanke 
om människor och miljö. Medarbetare inom Skanska ska ta ansvar och stå för det de gör.  
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• Vi utvecklas ständigt; genom ledarskap som får människor att växa och utnyttja den 
samlade kunskapen inom företaget.  

• Vi är lönsamma; Skanska ska vara ett företag som ser lönsamhet som ett villkor för 
utveckling. Ömsesidig lönsamhet gäller som ett ledord i relationer med kunder. Ökar 
kunden sin lönsamhet tack vare vår hjälp ökar även den långsiktiga lönsamheten för 
Skanska. 

• Vi är engagerade; Skanska ska vara ett företag som bjuder det bästa inom organisationen, 
det personliga engagemanget. Genom att inte vara rädd för att visa engagemang och 
uppskattning då blir det roligare att arbeta tillsammans, vi skapar nya möjligheter för oss 
själva och andra.  

 
Inom företagets ledningssystem finns förutom VSAA och VSAV ett avsnitt med namnet Våra 
koncept och tekniska lösningar. Avsnittet innehåller koncept som har eller håller på att utvecklas 
inom företaget. Skanska har som syfte med dessa koncept att utveckla industrialiseringen av 
byggprocessen. Exempel på koncept är bland annat utvecklandet av prefabricerade flerfamiljshus 
och villor i samarbete med IKEA samt byggandet av miljömärkta villor.  
 
För att driva verksamheten inom företaget krävs förutom ledningssystemet olika typer av 
hjälpmedel såsom planerings och kalkyleringsverktyg. Dessa verktyg beskrivs mer utförligt nedan.  

3.2.1 SPIK  
Som kalkylprogram inom Skanska ska dataprogrammet SPIK användas. Programmet är ett 
projektstyrningsprogram och en del av Skanska Sverige AB: s affärssystem. SPIK kan användas 
både i anbudsskedet och under produktionen för det löpande projektarbetet. Beslut är taget inom 
företaget att programmet ska användas fullt ut i projekt över tio miljoner kronor.    
 
Programmet används för skapande av kalkyler som kan användas som projektets 
kostnadsbudgetunderlag när det förs över till bokföringssystemet Oracle. Kalkylen används även 
som en grund för att skapa planeringsunderlag. Planeringsunderlaget kan då föras över till 
planeringsprogram för skapande av tidplaner. Aktiviteter som kalkyleras i SPIK tidsätts och 
behovet av resurser undersöks. För att sluta cirkeln kan den färdiga tidplanens start och 
slutdatum föras över till SPIK igen. Det innebär att alla material och tjänster i kalkylen har 
mängder och kvantiteter samt även start och slutdatum. Vid inköpsplanering kan man sedan 
använda denna information för att skapa en inköpstidplan. 
 
Målet med programmet är alltså att koppla olika information och använda informationen 
tillsammans för diverse ändamål. SPIK infördes 2001 och ersatte det kalkylprogrammet 
Byggprogrammet. 
 
Antalet användare av SPIK per månad inom Skanska Sverige AB är ungefär 900 personer, vilket 
endast är en liten del av de personer som skulle kunna använda programmet i sitt dagliga arbete. 

3.2.2 Projekterfarenheter 
Projekterfarenheter är en egen databas som har byggts upp inom SPIK: s användargränssnitt. Ett 
användargränssnitt kan beskrivas som en länk mellan användaren och den programvara som 
användaren arbetar med. Databasen hade även kunnat vara ett fristående databas men för att 
underlätta för användarna som oftast även använder SPIK ligger det i samma gränssnitt.  
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Kopplingar från Projekterfarenheter finns till kalkylprogrammet, SPIK samt bokföringssystemet, 
Oracle för överföring av data mellan de olika programmen.  
 
Databasen är uppbyggd kring projekt och kan innehålla olika typer av information för respektive 
projekt; 

• Enbart kalkylinformation 
Information från den beräknade kalkylen, denna typ av information fås från projekt som 
ännu inte har genomförts.  

 
• Endast producerade kostnader  

Verkliga kostnaderna från ett genomfört projektet dokumenteras för att komplettera den 
beräknade kalkylen eller ersätta den om den formen av information inte finns lagrad i 
databasen.  
 

Om båda kategorierna av information önskas för ett projekt, behöver två projektfiler skapas i 
databasen. Tanken med databasen Projekterfarenheter är att så lite data som möjligt ska behöva 
föras in manuellt. Import av data görs genom uppkoppling mot SPIK för inläsning av data samt 
inläsning av textfiler från Oracle.  
 
Inläsning av data till ett projekt registrerat i Projekterfarenheter från SPIK eller Oracle kan 
genomföras ett flertal gånger för samma projekt, detta för att kunna uppdatera informationen i 
Projekterfarenheter vid behov.  
 
I Projekterfarenheter sammanställs all data för projektet. Samtliga användare i databasen har 
tillgång till alla lagrade projekt. Ett antal analyser och jämförelser kan genomföras på lagrad data 
för att få fram erfarenheter både med avseende på kalkylerade samt producerade kostnader.  
 
Urval kan även göras i databasen Projekterfarenheter för att hitta jämförbara projekt. Jämförelsen 
genomförs sedan i en matris där även värden för exempelvis ett eget aktuellt anbudsprojekt kan 
skrivas in. De värden som matas in från det egna projektet kan exempelvis vara mängder, 
byggnadsarea, etcetera. Inmatade värden för det aktuella projektet kan sedan generera en 
framräknad totalkostnad utifrån de jämförda projektens medelvärden. De framräknade värdena 
kan då ses som en kalkyl beräknad på medelvärden.  
 
Projekterfarenheter utvecklades för att kunna användas i projektens utvecklingsskeden då det är 
tänkt att lagrad data kan vara till hjälp som beslutsstöd för att identifiera risker och möjligheter i 
framtida projekt. Databasen är även tänkt att fungera som erfarenhetsbank där data ska finnas 
lagrad för att underlätta arbetet för medarbetarna inom olika delar av företaget.  
 
För att Projekterfarenheter ska kunna användas krävs det att även dokumenthanteringen inom 
företaget är strukturerat så att erfarenheter från genomförda projekt lätt kan registreras i 
databasen. 

3.2.3 Dokumenthantering vid Region Hus Norr 
För att hantera dokument inom Region Hus Norr har det inte tidigare funnits något övergripande 
system eller struktur som har använts aktivt av medarbetarna. Projektdokument sparades 
exempelvis hos de enskilda produktionscheferna ofta på lokala hårddiskar och kunde på detta sätt 
endast hanteras av produktionscheferna själva vilket ledde till att övrig inom företaget inte kunde 
ta del av uppgifter från projektet.  
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Under perioden för examensarbetets genomförande genomfördes även en omstrukturering av 
dokumentationshanteringen inom regionen vilket ska leda till att respektive projekt finns lagrat på 
gemensamma dataservrar till skillnad från att tidigare varit lagrade på enskilda hårddiskar. 
Författaren anser att denna omstrukturering är en förutsättning för att ha möjlighet att utnyttja 
erfarenheter och information från tidigare projekt inom företaget. 
 
Projektpärmar samt övrig information från avslutade projektet finns dock oftast lagrade i arkiv 
hos de lokala kontoren. Detta leder i sin tur till att översikten av arkiverade dokument och 
dokument från avslutade projekt endast finns bevarade hos dem som har arbetat inom distriktet 
under en längre tid.  

3.3 Projektgenomförande inom Skanska Sverige AB Husbyggande 
I Skanskas ledningssystem ingår en verksamhetsmanual för husbyggnadsprojekt. 
Verksamhetsmanualen innehåller beskrivningar på de arbetssätt som ska användas vid 
projektgenomförande inom de husbyggande regionerna. De huvudavsnitt som manualen består 
av framkommer av figur 3.1. Huvudavsnitten i verksamhetsmanualen är lika med de avsnitt som 
byggprocessen vanligtvis är indelad i för ett husbyggnadsprojekt.  
 

Anbud  Anbud     Anbud 
I       I        I 

Projektutveckling Projektering  Produktion Överlämnande Garantitid 
 

Figur 3.1: Projektgenomförande inom Skanska Sverige AB, husbyggnad. (fritt från VSAA) 
 
Beroende på entreprenadform ansvarar entreprenören för hela eller delar av processen. I 
verksamhetsmanualen hänvisas det under de olika avsnitten till dokument som berör 
projektskedet. Exempelvis under avsnittet produktion finns det hänvisat till bland annat 
hjälpdokument av olika former exempelvis; ”Dagordning byggmöte”. 

3.3.1 Projektutveckling 
Inom Skanska definieras projektutveckling som två olika kategorier: 
 

• Skanska utvecklar ett projekt i samarbete med kund där kunden står för finansieringen.  
• Skanska utvecklar ett projekt med kund där Skanska medverkar till en lösning för 

projektets finansiering.  
 
Projektutveckling kan beskrivas med följande figur: 
 

Kund/Marknad  Idé Förstudie Programskede Projektering 
 

Figur 3.2: Projektutveckling från Idé till projektering. (fritt från VSAA) 
 
Projektutveckling inom Skanska syftar till att kunna ge ett erbjudande till kunden om en 
helhetslösning. De viktigaste faktorerna vid detta skede är; kundens eller marknadens behov och 
möjligheter, tillgänglighet till mark och fastigheter, ägande och finansiering samt Skanskas 
möjligheter och risker i projektet.  
 
För att få igång ett projekt med en kund genomförs en förstudie. Denna innehåller följande steg: 
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Idé Basfakta  Idéutredning  Projektförslag Samarbetsavtal 

 
Figur 3.3: Förstudie: från Idé till avtal om fortsatt samarbete (fritt från VSAA) 

 
För att sedan gå vidare med projektutvecklingen inleds programskedet där projekteringsledaren 
inom Skanska tillsammans med kunden tar fram ett preciserat projekt. Funktions- och 
kravspecifikationer tas fram och fastställs, riskerna i projektet identifieras, samt tidplaner och 
ekonomihandlingar tas fram. Syftet med detta steg i projektutvecklingen är att nå fram till ett 
entreprenadavtal med kunden.  

3.3.2 Projektering 
Under projekteringsskedet är det projekteringsledarens ansvar att skapa sig en helhetssyn av 
kundens krav och önskemål och utifrån dessa skapa lösningar samt alternativa lösningar som 
passar såväl kunden som Skanska. 
 
Det ställs många krav under projekteringsskedet från myndigheter, lagar och självklart från 
kunden. Dessa olika krav identifieras som: 
 

• Förfrågningsunderlag eller kontrakt alternativt programhandlingar och projektidé.  
• Gällande lagar och förordningar, dessa kan vara plan- och byggnadslagen (PBL), 

arbetsmiljölagen etcetera.  
• Gällande normer och föreskrifter, exempelvis gällande upplagor av Boverkets 

konstruktions regler (BKR), Boverkets byggnads regler (BBR), Hus AMA, Allmänna 
föreskrifter (AF) med flera.  

• Egna krav, det kan exempelvis vara Skanskas interna miljökrav, interna krav på hantering 
av fukt, samt uttorkningstider etcetera.  

 
I projekteringsskedet ingår det även att upprätta en projektplan. Projektplanen beskriver hur 
projekteringen ska styras samt gällande krav för tid, ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö, samt hur 
dokument ska hanteras inom projektet.  
 
Den tidsmässiga styrningen specificeras även i projekteringstidplan, denna tidplan är en del av 
projekttidplanen och upprättas för att bestämma när handlingar ska levereras, tidpunkter för 
avstämning, samt när besked till exempelvis hyresgäster ska ges.  
 
Innan produktionen startar ska de ställda kraven vara lösta. Bygghandlingar, ekonomiplaner, 
tidplaner, upphandling av konsulter etcetera ska finnas och vara färdigställda.   

3.3.3 Produktion  
Produktionsskedet påbörjas med produktionsförberedelser där de tidigare producerade 
handlingarna gås igenom och avslutande förberedelser genomförs inför produktionsstart.  
 
Innan produktionen startar kompletteras även den tidigare genomförda riskinventeringen och en 
projektgenomgång genomförs med kunden/beställaren under ett så kallat startmöte. Kundens 
viktigaste områden kartläggs då så att arbetet under produktionen styrs mot att uppfylla dessa 
förväntningar. Övriga produktionsförberedelser är fastställande av produktionsplan, kartläggning 
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av resurser och tid samt inköpsplanering. Även kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav säkerställs 
genom god planering och förebyggande arbete i produktionsförberedelserna. 
 
Under produktionstiden samordnas produktionen med hjälp av byggmöten, produktionsmöten 
samt veckomöten, de senaste för att diskutera säkerhet och information gällande aktiviteter på 
arbetsplatsen.  
 
Det är även väldigt viktigt att det finns klara bestämmelser för hur dokumentation sker i projektet 
samt hur information sprids vidare bland de berörda i projektet. Detta för att säkerställa att det 
inte blir några missuppfattningar samt att aktuell information når alla berörda parter.  

3.3.4 Överlämnande och avslut arbetsplats 
Överlämnandet innebär avslutandet av produktionsskedet samt påbörjan av garantitiden. För att 
kunna skapa en överblick på överlämnandet skapas en överlämnandetidplan. Slutreglering av 
ekonomin mellan beställaren och entreprenören genomförs även i detta skede.  
 
Funktionsprovning utförs av de respektive entreprenörerna. Efter att funktionsprovningarna har 
godkänts, genomförs slutbesiktningen som även är kundens mottagningskontroll. I och med att 
slutbesiktningen är godkänd tas anläggningen i bruk av kunden. Godkännandet av 
slutbesiktningen medför att ansvaret går över från entreprenören till kunden och att garantitiden 
påbörjas.  
 
I och med överlämnandet lämnas slutdokumentation över till kunden. I slutdokumentationen 
ingår bland annat relationshandlingar, drift- och skötselinstruktioner, varugarantier, 
miljödokumentation samt egenkontroller från byggentreprenören och dess underentreprenörer. 
 
Ett slutmöte hålls med kunden där synpunkter till och från kunden gås igenom. Både det som 
fungerat bra och mindre bra diskuteras för att underlätta framtida samarbete och stämma av att 
projektet avslutas med en nöjd kund. 
 
För att ta tillvara på erfarenheter från projekt ska även ett internt slutmöte genomföras, syftet 
med mötet är att kunna föra erfarenheter vidare till övriga delar av företaget och även utvärdera 
och reflektera över hur projektet har gått. Såväl tjänstemän som yrkesarbetare som varit 
inblandade i projektet ska vara med på dessa möten. Erfarenheter från projektet dokumenteras 
sedan i databasen Projekterfarenheter. 
 
Uppföljningsmöten med underentreprenörer, konsulter och leverantörer genomförs för att även 
kunna utvärdera deras arbete i projektet.  

3.3.5 Garantitid 
Innan garantitidens slut är projektet inte avslutat för entreprenören. Vid garantitidens slut 
förändras nämligen rättsförhållandet mellan de i projektet inblandade parterna. Under 
garantitiden måste entreprenören visa att de har gjort rätt om exempelvis problem med 
byggnaden skulle uppstå, efter garantitidens utgång måste däremot kunden bevisa att 
entreprenören gjort fel. Beroende på vilka allmänna föreskrifter som de båda parterna kommit 
överens om i det ursprungliga avtalet varierar garantitiden.  
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4 Teori om erfarenhetsåterföring 
Teorikapitlet behandlar hur författaren definierar begreppet erfarenhetsåterföring, kapitlet ger 
även en bild av tidigare studier inom området.  
 
Begreppet erfarenhetsåterföring har inte någon självskriven definition och uppfattas ofta som ett 
samlingsnamn för en rad olika begrepp.  
 
Erfarenhetsåterföring inom ett företag behandlar företagets förmåga att samla in strukturera, 
nyskapa och återanvända kunskap inom företaget (Blomé 2000 s.12). Det finns ett flertal olika 
begrepp som alla behandlar denna typ av process inom företaget bland andra kunskapshantering, 
kunskapsåterföring, uppföljning, utvärdering och förbättringsarbete. 
 
Erfarenhetsåterföring bygger på att det ska finnas erfarenheter att ta tillvara på och ett sätt att 
hantera dessa erfarenheter. Ett klimat för lärande måste skapas för att lyckas med detta arbete 
fullt ut.  
 
Organisationer som vill arbete framgångsrikt med erfarenhetsåterföring måste sätta upp en tydlig 
definition av vad begreppet innebär samt vilka processer som ingår i arbetet. Omfattning samt 
syfte med arbete är viktigt för att klargöra för medarbetarna vad arbetet syfta till. Mårtensson 
(1999 s.19) menar att företaget måste välja, när det gäller arbete med kunskap och lärande i 
organisationen, om det är kunskapsarkivering eller kunskapsaktivering de vill ägna sig åt. 

4.1 Tidigare studier och artiklar  
Den kartläggning som har genomförts av Byggkommissionen visar att den förändring som har 
skett i andra industrigrenars sätt att organisera arbetet inte på samma sätt har genomförts inom 
bygg- och anläggningssektorn. Den förändring som har skett inom övriga industrin har 
framförallt skett på grund av ökad konkurrens med krav på högre effektivitet som följd. Plattare 
organisationer och arbetsrotationer har lett till utvecklingen. Kundfokusering har varit ett ledord 
för denna utveckling, utvecklingen som inte har fått samma genomslag inom byggnäringen. 
(Andersson, Aspling & Johansson, 2003) 
 
För att utveckla byggnäringen mot att bli mer lik andra näringar gäller det att hitta de områden 
som är viktiga för denna utveckling. 

4.1.1 Avvikelser och fel – det största problemområdet? 
Ett område som ofta behandlas som ett problemområde inom branschen är de fel, förändringar 
och avvikelser från ursprungliga handlingar som tar mycket tid från produktionen och är 
kostnadskrävande. Orsakerna till dessa fel och brister är komplexa. Oftast kopplas de ihop med 
korta byggtider, företagets organisation, bristande engagemang, beställarens kompetens, 
projektledning och kontraktsförhållanden. Studier som har genomförts visar klara samband 
mellan hur projektet leds och felfrekvens. Framförallt påvisas arbetslagets förtroende för 
ledningen som en avgörande faktor. Planeringen är även den en viktig faktor som ofta inte ges 
tillräckligt mycket tid vilket i sin tur genererar onödiga fel och tidsförluster. (Andersson m.fl. 
2003) 
 
För att kunna klara av dessa problem krävs en ökad fokusering på helheten av arbetet. Detta 
ställer i sin tur högre krav på användningen av modern kommunikationsteknik. 
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Informationsteknologin ger enligt Andersson m.fl. (2003) stora möjligheter till förändrade 
arbetsformer för byggföretagen och möjlighet till att effektivisera verksamheten. 
 
Effektiviseringen kan ske genom exempelvis tydligare och snabbare kommunikation mellan 
arbetsplats och kontor. Detta leder i sin tur till att det blir lättare att driva effektivare 
kvalitetsarbetet i produktionen. Byggkommissionen menar i artikeln ”Utmaningar för 
nytänkande” (Andersson m.fl. 2003) att det finns en möjlighet att höja produktiviteten och 
kvaliteten väsentligt genom exempelvis en effektivare kommunikation.  
 
Andra exempel på faktorer som byggbranschen börjar ta efter övriga branscher är förfarandet vid 
upphandlandet av leverantörer och samarbetspartners. Utvecklingen inom övrig industri har gått 
mot att knyta ett färre antal leverantörer till sig, ett närmare samarbete leder exempelvis till 
kostnadsbesparingar, säkrare leveranser samt en mer säkerställd kvalitetsnivå. (Andersson m.fl. 
2003) 

4.1.2 Slöseriet i byggbranschen, en del av det dagliga arbetet? 
Rapporten ”Slöseri i byggprojekt – Behov av förändrat synsätt” gavs år 2005 ut av gav Per-Erik 
Josephson och Lasse Saukkoriipi. Syftet med rapporten var att stimulera den pågående debatten i 
media om skenande byggkostnader genom att visa på onödiga aktiviteter inom branschen, det vill 
säga aktiviteter som genomförs utan att tillföra något värde till kunden. De olika områden som 
författarna sorterade in slöseri under var; fel och kontroller, resursanvändning, hälsa och säkerhet 
samt system och strukturer. 
 
Debatten om kostnaderna i byggbranschen har under åren haft lite olika fokus bland annat på 
grund av de utredningsgrupper som har tillsats av regeringen. Generella kvalitetsrelaterade 
problem fokuserades på av Byggkvalitetsutredningen (1997), Byggkostnadsdelegationen (2000) 
fokuserade på vad som var höga kostnader inom byggsektorn, och slutligen behandlade 
Byggkommissionen (2000) generella problem inom byggbranschen. De olika utredningarna har 
kritiserats av bland annat forskare och företrädare inom industrin.  Debatten har dock lett till att 
initiativ har tagits från olika håll och de flesta är eniga om att det finns utrymme för att sänka 
kostnaderna inom byggsektorn. Oenigheten är dock stor inom vilket område som sänkningarna 
kan göras samt vad som ligger bakom de höga kostnadsnivåerna. (Josephson & Saukkoriipi 2005) 
 
De råder även stora skillnader i uppfattningen om hur stor förbättringspotential som finns inom 
byggsektorn. Anledningen till det är enligt Josephson och Saukkoriipi (2005) de olika definitioner 
som respektive undersökning bygger på. Även synsätten, omfattningarna och metoderna skiljer 
undersökningarna åt, vilket skapar förvirring gällande jämförbarheten undersökningarna emellan.  
 
Onödiga aktiviteter, närmare bestämt aktiviteter som utförs utan att de tillför något värde till 
kunden är viktiga att identifiera. De områden som slöseriet kan sorteras in i kan enligt Josephson 
& Saukkoriipi (2005) vara följande huvudgrupper; 
 

• Fel och kontroller; innebär kostnader för; dolda och synliga fel, kontroller, försäkringar, 
stölder och skadegörelser samt datorstrul. Även besiktningsanmärkningar räknas in i 
denna kategori då de är fel eller brister som måste rättas till. Undersökningen visar på att 
slöseriet i denna grupp utgör mer än 10 % av projektets produktionskostnad.  
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• Resursanvändning; innefattar i huvudsak de tre resurserna; arbetstid, maskiner och 
inbyggnadsmaterial. Slöseriet i denna grupp beror exempelvis på väntan, stillastående 
maskiner och materialspill. Även i denna grupp utgör slöseriet mer än 10 % av projektets 
produktionskostnad.  

 
• Hälsa och säkerhet; området tar upp slöserier som beror på arbetsrelaterade skador och 

sjukdomar. Det som är mest kostsamt inom denna grupp är rehabilitering och 
förtidspensioneringar, något som i sin tur belastar projekten indirekt. När någon är 
frånvarande från arbetsplatsen orsakar det även kapacitetsförluster, ökad administration 
samt kostnader för anställning och inskolning av ny personal. Ungefär 12 % av projektets 
produktionskostnader utgör slöseriet i denna grupp.  

 
• System och strukturer; avser slöseri som är knutet till organisationsstrukturer eller 

ledningssystem hos myndigheter, företag och projekt. Exempel på slöseri i denna grupp 
kan vara förseningar vid framtagande av detaljplaner, förfarandet vid anbudsgivning som 
oftast leder till att det företag som går förlorande ur anbudsgivningen lagt onödig tid på 
framtagandet av sitt anbud. Även dokumentation kan vara slöseri inom denna grupp då 
många dokument produceras men saknar värde. Slöseriet uppgår i denna grupp till 5 % av 
projektets produktionskostnad.  

 
Sammantaget uppgår alltså slöseriet enligt Josephson och Saukkoriipi (2005) till mer än 35 % av 
projektets produktionskostnad.  
 
Hindren för utveckling av byggsektorn som diskuteras av Josephson & Saukkoriipi är följande; 
 

• Uppfattning om att bygg är unikt och konservativt, denna uppfattning är något som kommer 
fram vid de flesta debatter och diskussioner oavsett om det efterfrågas eller inte. 
Byggprojekt, både produkterna och processerna, är i praktiken mer lika än olika, det finns 
inte heller några undersökningar som visar att människor inom byggbranschen är med 
konservativa än i andra branscher. Josephson och Saukkoriipi (2005) anser att påståendet 
mer sannolikt är ett försvar för de arbetssätt och missförhållande som finns idag, de anser 
även att utvecklingen inom branschen hindras av den intalade uppfattningen om att det 
inte går att arbeta smartare.  

 
• Kundfokus med ändå inte… De flesta företag inom byggsektorn hävdar att de är 

kundorienterade och sätter kunderna i centrum, när det gäller kundens önskemål och 
behov omsatt till egenskaper kan detta mycket väl stämma. Det stämmer dock inte 
överens när det gäller hur de flesta företag använder kundens/beställarens pengar. För de 
företag som vill utvecklas måste detta finnas med i medvetandet. Bristande kundfokus är 
ett stort hinder för att kunna utnyttja hela förbättringskapaciteten inom branschen.  

 
• Förbättringsarbete utmynnar ofta i ökad administration, det har visat sig att förbättringsarbete 

som initieras av individer, grupper med flera som syftar till att förbättra arbetet ofta leder 
till ökad administration och därmed ökade kostnader. Nya dokument och rutiner förs in i 
processen, oftast tas dock inte några gamla dokument och aktiviteter bort vilket i sin tur 
leder till en mer ineffektiv process än tidigare. 
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• Byggsektorns struktur motverkar utveckling, strukturen kan vara ett hinder då det inom 
byggsektorn ofta förekommer många olika aktörer som bidrar till att processen blir 
splittrad, strukturen leder ofta till ökad administration som i sig inte skapar något värde 
för slutkunden. Det finns dock goda arbetssätt som kan minska slöseriet. Ett av dem kan 
vara samarbetsformen partnering, en samarbetsform som syftar till öppnare samarbete 
med ökad kommunikation och förenklad kunskapsöverföring parterna emellan. 

 
För att minska slöseriet har Josephson och Saukkoriipi (2005) dragit ett flertal slutsatser. Enkelt 
kan dessa sammanfattas som följande: för att reducera slöseriet handlar det om att frigöra tid och 
resurser genom att arbeta smartare, inte nödvändigtvis snabbare, och förenkla de processer som 
används i arbetet. Författarna menar att ett realistiskt mål är en minskning med 1/3 av 
produktionskostnaderna om de nuvarande arbetssätten används.  
 
De rekommendationer som Josephson och Saukkoriipi (2005) ger för att minska slöseriet är 
följande:  
 

• Fokusera projektets kärnprocess utifrån kundbehoven, kraftigare fokus på kundbehoven gör att 
de aktiviteter som inte leder till ökat värde för kunden kan tas bort.  

 
• Utbilda och motivera varje medarbetare- ledarskap som motor, medarbetarna i företaget är de som 

känner till arbetet bäst, för att det ska kunna bli ännu bättre med mindre slöseri som följd, 
krävs det att kompetensen hos medarbetarna ökar. Förändring kräver ett starkt ledarskap 
som även i detta avsnitt har blivit en byggsten när det gäller att skapa en effektiv 
organisation.  

 
• Fokusera på tillverkningen, handlar om att öka kompetensen hos medarbetarna avseende 

produktionsplanering. En stor del av arbetet på arbetsplatserna ökar idag inte värdet på 
den slutliga produkten.  

 
• Myndigheterna som draghjälp, en del av slöseriet står myndigheterna för. Josephson och 

Saukkoriipi (2005) föreslår att myndigheterna går samman och skapar en lista på exempel 
på aktiviteter som de utför eller kräver att andra ska utföra och som inte tillför något 
värde för kunden. Listan bör sedan offentliggöras och prickas av eftersom aktiviteterna 
tas bort.  

4.1.3 Erfarenhetsåterföring inom industriellt byggande 
En studie av Skanskas industrialiseringsprojekt, projektet syftar till att utveckla affärsprocessen 
inom Skanska i riktning mot en industriell produktion, visar betydelsen av en väl fungerande 
erfarenhetsåterföringsprocess för att det industrialiserade arbete ständigt ska kunna förbättras. 
(Geijer Lundin & Ebrahimi Silverberg 2005) För att det industriella byggandet ska kunna 
utvecklas berörs alla processer det vill säga både de tekniska såväl som de mänskliga. 
Kommunikation mellan aktörerna samt en aktiv avvikelsehantering under byggprocessen är ett 
viktigt led att skapa en effektiv erfarenhetsåterföringsprocess. Genom att utveckla ett system som 
synliggör och kommunicerar de fel som uppkommer i byggprocessen kan orsakerna till fel 
elimineras. Geijer Lundin och Ebrahimi Silverberg (2005) föreslår följande åtgärder för att 
effektivisera kommunikationen och avvikelsehanteringen. 
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• Standardiserat arbetssätt förutsättningen för erfarenhetsåterföring, för att processen ska fungera 
krävs ett i företaget väl förankrat normalläge, där mätbara mål, standardiserade arbetssätt 
och dokumenterade ansvarsområden är en självklarhet. Ett stort engagemang från 
ledningen, indelning av byggandet i etapper, schemalagd tid för kommunikation 
(erfarenhetsåterföring) samt utbildning för att öka medvetenheten hos de anställda är 
faktorer som är en del av det standardiserade arbetssättet.  

 
• IT baserat rapporteringssystem, är något som även det är en förutsättning för att 

avvikelsehanteringen ska kunna flyta smidigt. För att det ska fungera tillfredsställande 
krävs det att avvikelserna ska kunna följas från rapporterad till att den är avställd. En 
viktig faktor är att en ägare tillsätts för varje avvikelserapport för att undvika att rapporten 
lämnas obehandlad.   
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5 Teori om lärande 
Avsnittet om lärande ska ge läsaren en förståelse hur begrepp inom teoriområdet hänger samman 
med erfarenhetsåterföringprocessen samt ge läsaren en bild av lärandets olika former. 

5.1 Lärande, en definition 
För att skapa en förståelse om hur organisationer och personer tar till sig kunskap och 
erfarenheter behöver begreppet lärande definieras. Ellström (1992 s.67) definierar lärande som en 
 

”… relativt varaktig förändring hos en individ som ett resultat av individens 
samspel med omgivningen.”  

 
Lärande kan även definieras som  
 

”… ett beteende ändras eller omprövas på grund av ny kunskap”  
(Anheim 2001 s.34) 

 
Definitionen för lärande kan på så sätt uttryckas som en förändring i agerande hos en person 
efter att ha tagit del av eller införskaffat ny kunskap.  

5.2 Kunskap, kompetens och erfarenhet 
När begreppet lärande diskuteras kommer ofta begrepp som kompetens, erfarenhet och kunskap 
på tal. 
 
Begreppet kompetens definieras enligt Blomé (2000 s.10) som en egenskap som handlar om att 
göra, till skillnad från kunskap som handlar om att veta.  
 
Kunskap är enligt Blomé (2000 s.10) något som kommer till oss via någon typ av information 
som oftast är en formell utbildning, i generellare termer följaktligen genom inhämtning av 
information.  
 
Kunskap kan delas in i två olika kategorier: explicit kunskap samt implicit kunskap. Den explicita 
eller teoretiska kunskapen kan beskrivas i ord och därmed förmedlas vidare till andra. Implicit 
kunskap benämns även tyst kunskap, i denna kategori hamnar kunskap som handlar om ”att 
kunna göra något” till skillnad från den teoretiska kunskapen som handlar om ”att veta något ”. 
Den tysta kunskapen brukar även kallas praktisk kunskap, inom denna kategori hamnar kunskap 
införskaffad genom erfarenheter samt kunskap som handlar om ”att kunna bedöma något”. 
(Ellström 1992 s.51) 
 
Kompetens är däremot en egenskap som beskriver en individs förmåga att genomföra något 
(Blomé 2000 s.10). Kompetens överförs enligt Blomé (2000 s.10), genom att exempelvis agera 
och samverka med andra människor. För att definiera begreppet ytterligare kan kompetens avses 
vara en persons potentiella handlingsförmåga satt i relation till uppgift eller ett sammanhang 
(Ellström 1992 s.21). 
 
Erfarenhet definieras enligt Svenska Akademins ordbok som: 
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1) förhållande(t) att erfara l. ha erfarit något (i bet. 1); ofta konkretare, dels om den (det) 
enskilda kunskapsutvidgande upplevelsen l. iakttagelsen l. rönet, dels om 
sammanfattningen av någons (en grupp människors, stundom mänsklighetens) 
upplevelser l. iakttagelser l. rön; förråd l. fond av i livet förvärvade kunskaper; livsvisdom; 
kunnighet; skicklighet; 

 
Erfara definieras enligt Svenska Akademins Ordlista som:  
 

1) (genom iakttagelse l. upplevelse (få kunskap l. kännedom om (något); uppleva; erhålla (ett 
omedelbart övertygande) bevis l. prov på (något l. värkligheten av något); göra det (så l. så 
beskaffade) rönet; i sht: lära känna (något) på sig själv; pröva på l. känna på (något); ofta: 
(omedelbart) förnimma, känna; stundom övergående i bet: utsättas för l. bli föremål för 
(något), röna, få (något) på sin lott. 

 
Definitionen av erfarenhet visar att begreppet är väldigt brett. En erfarenhet kan vara något som 
en person fått kännedom om, lärt sig, upplevt, provat på, utsatts för etcetera. Definitionen kan på 
så sätt sammanfattas i att allt vi gör leder till skapandet av erfarenheter och på så sätt även 
breddar vår kompetens och utökar kunnandet.  

5.3 Individuellt lärande  
Det individuella lärandet definieras enligt Hörte (1995 s.17) som en cykel, i denna cykel ingår 
momenten: experimentera och tillämpa, att uppmuntra och känna, observera och reflektera samt 
tänka och analysera.  
 
Inlärningscykeln har klara kopplingar till den förbättringscykel som ofta används i diskussioner 
runt förbättringsarbete och offensiv kvalitetsutveckling. Förbättringscykeln bygger på de fyra 
olika stegen: Planera, Gör, Studera och Lär (Bergman & Klefsjö, 2001 s.216). Processen används 
för att söka lösningar systematiskt och noggrant till problem som uppkommer och slutligen skapa 
en förbättrad kvalitet på den verksamhet som bedrivs (Bergman & Klefsjö, 2001 s.214). 
 
På samma sätt kan inlärningsprocessen genomföras för att skapa ett framgångsrikt lärande. Enligt 
Bergman & Klefsjö (2001 s.216) motsvaras ”Planera för vad som ska läras in” av att: identifiera 
problem och sök orsak till dessa, ”Genomföra inlärningen” av att vidta åtgärder för problemet, 
”Studera hur det påverkar verksamheten”, av att utvärdera resultatet, samt studera hur det ska 
kunna göras ännu bättre ”Vad som ytterligare behöver läras” av att säkerställ den bättre 
kvalitetsnivån/kompetensnivån. Figur 5:1 är fritt tolkad från Bergman & Klefsjö (2001 s.216) och 
visar på likheterna mellan inlärningsprocess och förbättringsarbete.  
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Figur 5.1: En förbättringscykel (Bergman & Klefsjö, 2001 s. 216) 

 
Lärandesteget i förbättringsprocessen bör utreda om företaget har tagit någon lärdom av 
processen och tillvarata dessa erfarenheter. Om åtgärderna var lyckade bör den nya kvalitetsnivån 
behållas men om de däremot inte gav något resultat bör förbättringsarbetet fortsätta genom att gå 
igenom förbättringscykel från start ytterligare en gång. (Bergman & Klefsjö, 2001 s.216) 

5.4 Organisatoriskt lärande 
Lärande organisation eller organisatoriskt lärande är i sig själva inga självklara begrepp. För att gå 
vidare med begreppet organisatoriskt lärande kan konstateras att organisationen i sig själv inte 
kan lära, det är det enskilda medarbetarna som står för lärandet. (Albinsson 1998. s.108) 
 
För att skapa en bild av den ”lärande organisationen” definierar Mayo och Lank (1995 s.8) 
begreppet på följande sätt: 
 

”En lärande organisation nyttjar all den intelligens, kunskap och erfarenhet som är tillgänglig för 
den i avsikt att ständigt utvecklas på sätt som är fördelaktiga för alla dess intressenter” 

 
Organisatoriskt lärande handlar alltså om att stärka medarbetarnas kompetens, vilket leder till att 
organisationen främjas. För att skapa förutsättningar för individernas lärande gäller det att inse att 
alla är olika och utbildningssatsningar ofta kan misslyckas eftersom man försöker stöpa alla 
medarbetare i samma form. (Albinsson 1998 s.110) 
 
En annan viktig del för att det organisatoriska lärandet ska fungera är ledarskap (Albinsson 1998 
s.110). För att kunna leda en lärande organisation krävs det att ledaren ska kunna ge uttryck för 
de principer som kännetecknar den lärande organisationen (Albinsson 1998 s.112). Detta 
genomförs enligt Albinsson (1998 s.113), genom att ledarskapet skapar en kultur som styrker 
lärandet i arbetslivet. Ledaren behöver inte ha kontroll över medarbetarna och hur de genomför 
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sina uppgifter utan snarare över hur organisationen ska hantera det individuella lärandet och 
anpassningen till den föränderliga omvärlden.(Albinsson 1998 s.113) 
Albinsson (1998 s.115) menar att en lärande organisation kräver ett ledarskap som är uppbyggt på 
vision, uppmuntran och att ledaren även tjänar som exempel för medarbetarna för att nå ut med 
sitt budskap. Ledarna vanligtvis cheferna i organisationen har som det angetts ovan en nyckelroll 
i det organisatoriska lärandet och deras attityder är avgörande när det gäller medarbetarnas 
utvecklingsmöjligheter och förutsättningar. (Albinsson 1998 s. 116) 
 
Hur fungerar då det organisatoriska lärandet? De tillvägagångssätt och strukturer som 
kännetecknar det organisatoriska lärandet har stora likheter med det individuella lärandet. Ett sätt 
att se på det organisatoriska lärandet är att se det som en process med fyra steg som alla måste 
gås igenom för att inlärning ska ske. (Albinsson 1998 s115) 
 
Det organisatoriska lärandet som process kan även ses vara en form av 
erfarenhetsåterföringsprocess som skapar högre kompetens i organisationen. De fyra olika steg 
som finns med i denna process är enligt Albinsson (1998 s.115) frågor, idéer, test samt reflektion, 
se figur 5.2. Med dessa steg menar Albinsson att ett lärande börjar med att individen ställer frågor 
som utgår från problem eller behov inom företaget, för att lösa dessa frågor och problem 
framkommer idéer som i sin tur måste testas för att kontrollera att de besvarar frågorna. Det sista 
steget som ska genomgås är reflektion, för att fundera över resultatet från testerna. (Albinsson 
1998 s.114)  
 

 
Figur 5.2: Inlärningshjul enligt Albinsson (1998 s.115) 

 
En annan utgångspunkt för att betrakta inlärning är ”action learning”. Detta begrepp behandlar 
lärande genom handling (Forslin & Thulestedt, 1993 s.40) Denna ansats förenar de båda målen 
att förändra och bidra till lärande, synsättet grundas på att en djupare förståelse nås genom 
handling och är uppbyggt efter fem olika steg, se figur 5.3. (Forslin & Thulestedt, 1993 s.40) 

 
Figur 5.3: Inlärningshjul enligt action learning (Forslin & Thulestedt, 1993 s.42 figur 6) 
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Inlärningscykeln i figur 5.3  liknar det tidigare beskrivna inlärningshjulet i figur 5.2 men i denna 
process byggs det även in ett ytterligare steg av reflektion jämfört med inlärningshjulet.  
 
De olika begreppen inom denna inlärningscykel kan även vara följande: erfarenhet, reflektion, 
begreppsbildning samt handling (Forslin & Thulestedt, 1993 s. 43).  

5.5 Knowledge management 
Blomé (2000 s.12) använder den svenska översättningen kunskapshantering för begreppet 
knowledge management. Definitionen låter då som följer: 
 

”Kunskapshantering omfattar de regelbundna aktiviteter en organisation genomför för att samla in, 
strukturera, nyskapa och återanvända kunskap. Kunskap som krävs för att utveckla de anställdas 
kompetens och säkra kundnyttan” 

 
Enligt Mårtensson (1999 s.14-15) kan knowledge management användas för att visa och 
förtydliga företagets kompetenser och därigenom styra kunskapsutvecklingen i organisationen. 
Knowledge management kan enligt Mårtenssons (1999 s.15) studier beskrivas som ett 
inforationshanteringsverktyg alternativt som ett strategiskt verktyg.  
 
Som ett informationshanteringsverktyg används knowledge management för att utveckla, styra, 
organisera och utnyttja kunskap. Knowledge management kan inom detta perspektiv ses som att 
det består av fyra faser: insamling, lagring, tillgängliggörande samt användande av information. 
Det handlar alltså om att samla in de anställdas kunskap för att kunna göra den tillgänglig för 
resten av de anställda (Mårtensson 1999 s.15) 
 
För att kunskapshanteringen ska fungera på detta sätt krävs det att information som samlas in lätt 
kan göras tillgänglig för alla som har behov av den. Det är dock lättare att samla in och 
sammanfatta kunskap i diverse olika databaser än att få de anställda att använda dessa verktyg 
(Mårtensson 1999 s.15). 
 
För att knowledge management skall kunna användas som ett strategiskt verktyg och för att det 
ska kunna fungera krävs en tydlig implementering i organisationen. En strategi som synliggör 
kunskapen i organisationen krävs för att lyckas med knowledge management. Organisationer som 
vill utveckla en knowledge management strategi måste bygga upp system för att samla in och 
sprida medarbetarnas kunskaper. (Mårtensson 1999 s.16) 
 
Ett framgångsrikt arbete kan enligt Mårtensson (1999 s.16) sammanfattas i följande punkter:  
 

• Ställ den så kallade ”so-what” frågan - Vad leder det till om arbetet inte genomförs? 
• Ledningens stöd  - Utan stöd från ledningen saknas motiv för arbetet. 
• God kommunikation  - Tydlig kommunikation krävs med medarbetarna. 
• Kreativitet  - Utan kreativitet blir arbetet lätt passivt. 
• Kultur och människor - Förändra kultur för att dela med sig naturligt i arbetet. 
• Dela med sig sina kunskaper - För att skapa en öppen diskussion.  
• Belöning   - För att motivera medarbetarna att dela med sig. 
• Frigöra tid  - Prioritera arbetet, ge tillfällen för möten och samtal.  
• Genomföra utvärdering - För att vet hur arbetet ska dirigeras vidare i företaget.  
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För att kunna driva arbetet med knowledge management krävs det även att begreppet tydliggörs i 
organisationen. Ofta tas det för givet att information är lika med kunskap, vilket kan skapa 
förvirring. Information kan på ett enkelt sätt lagras i en databas, men för att informationen ska bli 
kunskap krävs det att den bearbetas av människor. (Mårtensson 1999 s.18) 
 
För att förklara begreppet ytterligare kan knowledge management anses vara ett sätt att försöka 
omvandla tyst kunskap till explicit kunskap och även individuell kunskap till organisatorisk 
kunskap för att kunna styra kunskapen inom företaget. (Mårtensson 1999 s.18) 
 

5.5.1 Knowledge Management i byggbranschen 
Följande avsnitt bygger på avhandlingen ”Lessons Learned in Knowledge Management – the 
Case of Construction” Mats Persson 2006, Lunds Universitet.  
 
Det finns idag ett stort problem inom byggbranschen när det gäller att på ett passande sätt 
använda den information som tillgänglig. Nyligen genomförd forskning visar att fel och brister 
vid byggnation kännetecknas av brist på motivation, kunskap och information hos medarbetarna. 
Dessa tre faktorer är även beroende av varandra eftersom exempelvis brist på information kan 
leda till sviktande motivation. 
 
Det argumenteras ofta när arbete med att höja kvaliteten inom byggsektorn genomförs att 
förbättringsarbetet ska innehålla utvärdering av de olika typerna av arbete som involveras i 
sektorn; komplexiteten av arbetet, organisationsfrågor samt det sätt som ett byggprojekt 
genomförs på ska utvärderas. De flesta byggnadsfirmor har dock ett kvalitetssystem av något slag, 
avvikelserapporter som består av vad som har avvikit från projektets utgångsskede dokumenteras 
men utfallet av dessa rapporter misslyckas ofta och den systematiska insamlingen av data som var 
tänkt att genomföras är då misslyckad. De databaser med data som var tänkta att upprättas saknas 
oftast inom byggbranschen. 
 
Kunskapen som byggnadsföretag behöver för sitt arbete är direkt knuten till personer inom 
firman, inte till firman i sig. Detta gör att kunskap inom företaget blir kortsiktig. Kunskapen och 
erfarenheterna som införskaffas förs inte effektivt vidare till nya medarbetare, inte heller till 
medarbetare som redan arbetar i organisationen.  
 
Individuell kunskap ska kunna föras vidare till organisatorisk kunskap genom en 
inlärningsprocess som involverar att medarbetarna delar med sig av information och utbyter 
information, genom utvärdering och integrering, för att det ska fungera.  
 
Komplexiteten hos byggnadsprocessen på grund av företagens organisation och antalet 
involverade människor innebär att speciella metoder behövs för att samla in relevant information 
som inkluderar tidigare erfarenheter, göra informationen tillgänglig för dem som är i behov av 
den samt att få processen att fungera ordentligt. Debatten som i dagsläget förs i media om 
byggnadssektorn reflekterar över de brister som finns i tillämpandet av kvalitetssäkringssystem 
och avsaknaden av väl fungerande system för insamling och distribuering av kunskap. 
 
Den låga graden av kunskapstransport från projektet till de personer som arbetat i projektet är ett 
vanligt förekommande problem som visar på en tydlig brist i rutinerna när det gäller spridandet 
av information inom företagen. Trots allt verkar det finnas en vilja hos personalen att sprida 
denna typ information.  
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Det stora antalet personer som kommer att gå i pension inom de närmaste tio åren kan bli ett 
stort problem för de byggföretag som inte lyckas med att upprätta en kunskapsbank av något 
slag.  I början på 1990 talet utvecklades en databaserad kunskapsbank som provades ut i 
samarbete med ett antal konstruktionsföretag. Resultatet från denna studie visar att det finns stor 
potential för kunskapsutveckling. Det visade sig även att de problem som kan tänkas uppkomma 
i huvudsak inte var tekniska utan istället visade sig vara organisatoriska eller 
beteendevetenskapliga.  
 
Bristen av feedback mellan de olika projekten är typiskt för de stora byggnadsföretagen, detta kan 
bero på att väldigt många personer är inblandade i respektive projekt vilket i sin tur leder till att 
det är väldigt svårt att få den personliga kontakten som gör det lättare att dela med sig av 
erfarenheter och kunskap. Det är även en svårighet då alla projekt är skilda från varandra 
ekonomiskt vilket leder till att det är svårt att sammanföra projekten när det gäller produktion 
och rutiner i administrationen.  
 
Problemet som har beskrivits ovan kan i sin tur leda till att företaget i fråga misslyckas när det 
gäller att ta tillvara på vad som har lärts i tidigare projekt vilket i sin tur kan leda till att samma 
misstag upprepas.  
 
Kommunikationen inom företagen i byggbranschen fungerar generellt sett inte speciellt bra. 
Detta antyder att det är bra med ett avbrott i de vanliga tankemönstren och upprättandet av 
närmare kontakt med andra delar av ekonomin kan vara viktigt för utvecklandet av 
byggnadssektorn som helhet.  
 
Ett öppnare klimat inom organisationen öppnar upp för att barriärer bryts ned och 
kommunikationen inom företaget förbättras. Detta är dock inte en garanti för att företaget ska 
lära sig av sina misstag och utvecklas till en lärande organisation. För att skapa en lärande 
organisation måste det även fokuseras på den individuella inlärningen som i sig är en 
nödvändighet för en lärande organisation men inte en garanti för att lärandet ska uppstå.  

5.5.2  Kunskapsöverföring 
För att kunna bevara kunskapen som skapas inom exempelvis ett projekt gäller det att hitta 
metoder för kunskapsöverföring inom företaget. För att illustrera hur mycket kunskap och 
erfarenheter som skapas inom företaget har Blomé (2000 s.44) exemplifierat detta på följande 
sätt:  
 

”Anta att ett manår är 1500 timmar. I en organisation som är 100 personer utvecklas 800timmar 
erfarenheter/kunskap varje dag, Det blir drygt ett halvt manårs erfarenhet varje dag. Vid 500anställda 
blir det 4000 timmar per dag eller nästan 3 manår.” 

 
Med tanke på detta exempel är det en oerhört stor mängd kunskap och erfarenheter som skapas 
inom ett företag dagligen. Att samla in kunskap och strukturera den på ett lämpligt sätt kräver en 
hel del arbete (Blomé 2000 s.44) 
 
Regelbundenhet är ett viktigt ledord när det gäller att samla in erfarenheter, strukturera och 
återföra dessa in i verksamheten. Fokusering på ett aktivt lärande utifrån organisationens 
verksamhet och utvecklingen inom branschen skapar kunskap som bygger på de anställdas 
erfarenheter (Blomé 2000 s.45) 
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5.6 Förutsättningar och hinder för lärande 
Vad är det som skapar en lärande organisation? För att utreda vidare gäller det att peka på de 
faktorer som kan hjälpa till att skapa en lärande arbetsplats. (Ellström 1996 s.68) 
 
Verksamhetens mål har ofta nämnts som en grundläggande faktor för att påverka medarbetarnas 
handlande och skapa möjligheter för lärande i det dagliga arbetet. Problemet med verksamhetens 
mål när det gäller lärande är ofta att de är otydliga och svåra att förmedla vidare ut i 
organisationen. Studier har även visat att ofta styrs verksamheten inte av entydiga mål utan att det 
ofta uppstår konflikter mellan olika personers tolkning av målen. (Ellström 1996 s.69) 
 
Ellström (1996 s.69) menar vidare att målen ofta är vaga, motsägelsefulla, förändras och omtolkas 
hela tiden. Mål som sätts upp i verksamheten förväntas styra och vägleda organisationens 
verksamhet men det har visat sig att dessa mål istället fungerar som symboler eller reklamskyltar 
för att kunna hävda och legitimera verksamheten intressen och resursbehov.  
 
Även Hörte (1995 s18) menar att medarbetarna i en organisation kan ha olika uppfattningar om 
vad eller vilka målen inom organisationen är. Målen ger enligt Hörte (1995 s.19) människorna i 
organisationen en möjlighet att utvärdera sitt arbete och på så sätt utläsa utfallet av det egna 
arbetet. Utfallet ger då en insikt i hur medarbetaren bör arbeta i fortsättningen.  Denna typ av 
utfall eller återföring är nödvändig för att individen i fråga inte ska tappa motivationen i arbetet. 
(Hörte1995 s.19) 
 
Det krävs alltså en hel del av de mål som är uppsatta inom företaget, de ska vara klara, 
sammanhängande och självklart eniga. Men detta är tyvärr inte en tillräcklig förutsättning för att 
det ska fungera inom företaget. Det krävs även att medarbetarna förstår betydelsen av målen, 
accepterar de och sist men inte minst känner sig engagerade för att även kunna uppfylla målen. 
(Ellström 1996 s.69) 
 
Projekt som har studerats visar att det är viktigt att de anställda är delaktiga på sin arbetsplats om 
de ska lära sig något i arbetet. Det är viktigt att de anställda kan känna sig delaktig i företaget som 
helhet inte bara i projektet som de arbetar i för tillfället. (Ellström 1996 s.70)  
 
Känner medarbetarna delaktighet är det lättare att engagera i sitt arbete. För att kunna känna en 
delaktighet i företaget gäller det även att medarbetarna har inflytande över verksamheten, 
exempelvis vid utformandet av företagets strategier. (Albinsson 1998 s.14) 
 
För att den enskilda individen ska kunna lära sig så mycket som möjligt av sitt arbete krävs det att 
arbetsuppgifterna är en utmaning för personen. Är arbetsuppgifterna för lätta blir det lätt enformigt på 
samma sätt om det blir för svårt kan det kännas som en omöjlig uppgift för personen. (Ellström 
1996 s.71) Ellström (1996 s.71) menar vidare att aspekter såsom arbetstid, arbetstempo, 
samarbete med övriga kollegor samt möjlighet att utföra arbetsuppgifter i varierande miljö är 
faktorer som främjar personlighets- och kompetensutveckling hos medarbetarna.  
 
En tydlig faktor för förutsättning att lära i arbete är enligt Hörte (1995 s.19) ett socialt sammanhang. 
Reflektion i arbetet kan ofta underlättas om det sker i grupp, kollegor kan då stämma av sina 
erfarenheter, nyansera och rätta tolkningar. Fördelarna med att arbeta i grupp är även att det leder 
till en gemensam kunskap där de anställda delar en och samma bild när det gäller viktiga faktorer i 
arbete och hur faktorerna förhåller sig till varandra. Gemensam kunskap underlättar arbetet då 
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det minskar risken för missförstånd och ger en trygghet i gruppen eftersom ett mer konsekvent 
agerande skapas. (Hörte 1995 s.19) 
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6 Teori om förbättringsarbete 
Följande kapitel beskriver systematiskt kvalitetsarbete samt arbetssättet offensiv kvalitetsutvecklig 
även hur arbetet med erfarenhetsåterföring kan ses som en del av dessa arbetssätt.  
 
Erfarenhetsåterföring ser författaren som en del av det förbättringsarbete som genomförs inom 
ett företag. För att förbättra kvalitén samt arbetssätten inom en organisation gäller det att dra 
nytta av tidigare erfarenheter  
 
För att förbättra kvalitén i verksamheten gäller det till en början att ta reda på vilka som är 
organisationens kunder (Bergman & Klefsjö, 2001 s.28) Inom byggbranschen är det oftast 
beställaren eller brukaren av de lokaler som produceras som räknas som kund.  
 
När kunderna identifieras är det viktiga steget att ta reda på deras behov och förväntningar. 
Förbättringsarbetet fortsätter sedan med att uppfylla och helst överträffa kundernas behov och 
förväntningar. (Bergman & Klefsjö, 2001 s.28) 
 
För att förbättra kvalitén inom verksamheten gäller det att angripa problemen systematiskt och 
noggrant. En process som kan användas i denna form av arbete är en förbättringscykel inspirerad 
av Deming som består av nedanstående fyra steg se även figur 6.1 fritt tolkad från (Bergman & 
Klefsjö, 2001 s.214). 
 

 
Figur 6.1 : Förbättringscykel enligt Bergman & Klefsjö (2001 s. 214) 

 
När problemet upptäcks gäller det att till en början fastställa den främsta orsaken till problemet, 
och genom det planera förbättringsarbetet. För att sedan kunna genomföra en så uppriktig 
utvärdering som möjligt är att basera besluten som tas på fakta, se vidare avsnitten om offensiv 
kvalitetsutveckling nedan. Data kan sedan sammanställas för att avslöja fel och brister. (Bergman 
& Klefsjö, 2001 s.215) 
 
För att gå vidare med det studerade problemet gäller det att genomföra de förändringar och 
förbättringar som planeras i första skedet. När åtgärder har genomförts är det dags att utvärdera 
resultatet och studera hur det har påverkat verksamheten. Om arbetet har fått effekt och 
kvalitetsnivån har höjts gäller det att behålla den nya högre nivån, om det inte har gett effekt 
gäller det att starta om arbetet från planeringsstadiet och utvärdera vad som har gått fel. 
(Bergman & Klefsjö, 2001 s.215) 
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För att inte råka ut för liknade problem i framtiden gäller det slutligen att ta lärdom av 
förbättringsarbetet så att liknade problem undviks. (Bergman & Klefsjö, 2001 s.215) 
 
Arbetet kan då sammanfattas i figur 6.1 planera, gör studera och lär. (Bergman & Klefsjö, 2001 
s.215) 
 
Vid tillämpning av förbättringsarbete i företag används ofta tillvägagångssättet offensiv 
kvalitetsutveckling. Arbetet kännetecknas av ett ständigt pågående förbättringsarbete det vill säga 
inte ett specifikt projekt utan det handlar om att utveckla produkter och processer. Inom offensiv 
kvalitetsutveckling finns enligt Bergman & Klefsjö (2001s.34) fem hörnstenar: 
 
Hörnstenarna är värderingar som ligger till grund för förbättringsarbetet men för att arbete ska 
fungera krävs det enligt Bergman och Klefsjö (2001 s. 389) även arbetssätt och konkreta verktyg 
för att stötta värderingarna inom företaget, så att värderingarna blir en del av kulturen. Helheten 
som hörnstenarna, arbetssätten och de konkreta verktygen bildar, skapar då företagets 
ledningssystem. 
 
De fem hörnstenarna redovisas nedan.  

• Sätt kunderna i centrum 
• Basera beslut på fakta  
• Arbeta med processer.  
• Arbeta med ständiga förbättringar  
• Skapa förutsättningar för delaktighet 

6.1 Sätt kunderna i centrum 
Kvalitet är ett relativt begrepp som måste värderas av verksamhetens kunder för att ställas i 
relation till deras behov och förväntningar (Bergman & Klefsjö, 2001 s.36)  
 
Kvaliteten på produkterna står även till viss del i relation till konkurrenters produkter och 
tjänster. Om exempelvis en konkurrent lanserar en produkt med bättre egenskaper kan den egna 
produkten upplevas av kunderna som en produkt med försämrad kvalitet (Bergman & Klefsjö, 
2001 s.36) 
 
För att arbetet med att sätta kunderna i centrum ska bli effektivt och framgångsrikt bör både de 
interna och externa kunderna tillfredställas. De interna kunderna är viktiga och får inte glömmas 
bort. Om medarbetarna får en möjlighet att göra ett bra arbete som leder till att de känner sig 
nöjda och i förlängningen skapar nöjda externa kunder (Bergman & Klefsjö, 2001 s.37) 

6.1.1 Kundfokusering och erfarenhetsåterföring 
För att skapa en bra relation till kunder gäller det att ta tillvara på erfarenheter från tidigare 
projekt och göra kundundersökningar för att undersöka kundernas inställning. Det är även viktigt 
att undersöka vilka faktorer som har påverkat kundernas inställning till projektet.  

6.2 Basera beslut på fakta 
För att denna hörnsten ska kunna uppfyllas är det viktigt att alla beslut inom företaget genomförs 
med hjälp av en och samma faktabaserade beslutsstrategi. Fakta som behövs för att kunna 
genomföra dessa beslut införskaffas och struktureras för att kunna användas och utvärderas. För 



 

 37

att samla in, strukturera och utvärdera fakta kan man enligt Bergman och Klefsjö (2001 s.38) ta 
hjälp av exempelvis olika förbättringsverktyg. Ett av dess verktyg är datainsamling.  
 
Datainsamling som metod går som namnet antyder ut på att samla in och strukturera data om 
exempelvis data en viss händelse. Det är viktigt att ha klart för sig innan insamlingen vad syftet är 
med insamlingen. (Bergman & Klefsjö, 2001 s.38) 

6.2.1 Erfarenhetsåterföring och fakta 
Ovanstående verktyg är hjälpmedel när det gäller insamlande av information, tolkningen av 
informationen är något som är till stor del upp till den person eller de personer som genomför 
insamlingen av information. (Blomé 2000 s.44) 
 
När arbete med erfarenhetsåterföring genomförs kan verktyget underlätta arbetet. Datainsamling 
kan exempelvis användas för att utvärdera samarbete med leverantörer och kontrollera att 
ekonomiska mål har uppfyllts.  
 
För att detta ska lyckas krävs det exempelvis att rätt information samlas in för att svara på de 
frågor som ställs samt att de uppfyller de krav på information som behövs för att kunna ta tillvara 
på erfarenheter och använda dessa i kommande projekt. (Persson 2006 s.10) 

6.3 Arbeta med processer 
Process definieras enligt Bergman och Klefsjö (2001 s.40) som ”en uppsättning 
sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden”. För att förbättringsarbetet ska kunna 
struktureras/genomföras krävs det att de olika momenten i exempelvis ett projekt ses som att 
vara en del av processen istället för en enskild del som inte påverkar resterande del. 
Processtänkandet leder förhoppningsvis till att de olika delarna av processen svetsas samman och 
ses som en helhet.  
 
Data från de olika delarna av ett projekt ses således inte som ett resultat på hur de specifika 
delarna fungerar utan istället är det ett mått på hur processen fungerar som helhet.  
 
Enligt Bergman och Klefsjö (2001 s.41) finns det tre typer av processer: 

• Huvudproceser eller så kallade kärnprocesser har som uppgift att uppfylla de externa 
kundernas behov och förväntningar. Dessa processer förädlar de produkter som företaget 
erbjuder och kan exempelvis vara produktutvecklingsprocess eller produktionsprocess.  

• Stödprocesser, har som namnet antyder till uppgift att tillhandahålla resurser för 
huvudprocesserna, dessa typer av processer har interna kunde inom företaget. Dessa 
processer kan vara exempelvis rekryteringsprocesser eller underhållsprocesser.  

• Ledningsprocesser har till uppgift att ta beslut om organisationens mål och strategier men 
även genomföra förbättringar av organisationens övriga processer. Processer som hör till 
denna grupp är bland andra planering och revisionsprocesser. 

6.3.1 Processer och erfarenhetsåterföring 
För att skapa en effektiv process för exempelvis arbete med erfarenhetsåterföring gäller det 
således att definiera processens olika delprocesser för att skapa en modell som kan användas 
inom hela företaget. (Bergman & Klefsjö, 2001 s.41)  
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Det gäller på så sätt att skapa en översiktlig processkarta över verksamheten för att på så sätt få 
medarbetarna inom de olika projekten att inse att de är en del av verksamheten istället för att tro 
att de endast påverkar de projekt som de själva är delaktiga i. (Bergman & Klefsjö, 2001 s.39)  

6.4 Arbeta ständigt med förbättringar  
För att tillfredställa de ökande kraven från beställare och kunder är det viktigt att som företag 
arbeta med att ständigt förbättra sin verksamhet. Förbättra kvaliteten på verksamheten är i detta 
fall en självklarhet. En av grundreglerna i kvalitetsutveckling är att det alltid finns ett sätt att 
åstadkomma bättre produkter och bättre sätt att arbeta på som är mindre 
resurskrävande.(Bergman & Klefsjö, 2001 s.41-43) 
 
I sökandet efter ständiga förbättringar kommer det även att förekomma misslyckanden i sökandet 
efter de ”rätta” alternativen att exempelvis producera en vara på. För att lyckas med arbetet är det 
nödvändigt att lära av sina misstag och använda det för att jobba vidare mot en mer lyckad 
lösning. Att leta efter ”syndabockar” är något som inte får ske eftersom då försvinner fokus från 
det uppkomna problemet och ytterligare fel kan uppstå.(Bergman & Klefsjö, 2001 s.41-43) 

6.4.1 Erfarenhetsåterföring och ständiga förbättringar 
För att ständigt arbeta med att öka kvalitén inom företaget gäller det att som nämnts ovan alltid 
lära av sina egna och andras misstag (Bergman & Klefsjö, 2001 s.41-43). För att detta ska fungera 
inom ett entreprenadföretag som driver huvuddelen av sin verksamhet i projektform gäller det att 
skapa tydliga riktlinjer när det gäller uppföljning av projekt och erfarenhetsåterföring. Enkla 
metoder för att bevara erfarenheter och sprida dessa vidare är väldigt viktiga.(Marttala & 
Karlsson, 1999 s.12)  

6.5 Skapa förutsättningar för delaktighet 
För att förbättringsarbetet ska fungera krävs det att alla är delaktiga, det måste finnas möjlighet 
för alla att påverka beslut och delta i förbättringsarbetet. (Bergman & Klefsjö, 2001 s. 44-46) 
 
Delaktighet har även visat sig vara en förutsättning för lärande inom organisationen, som även 
det är en stor del av förbättringsarbetet. (Ellström 1996 s.70) 
 
Ett bra arbete kan endast genomföras då alla medarbetare inom organisationen känner sig 
delaktiga, behövda och är engagerade i sitt arbete.  För att uppnå detta krävs det att ansvar och 
befogenheter delegeras, utan att kunna känna ansvar över en uppgift är det svårt för medarbetare 
att bli motiverade och kunna känna tillfredställelse i arbetet. (Bergman & Klefsjö, 2001 s. 44-46) 
 
En ond cirkel i ett företag kan bestå av att de anställda tappar motivationen vilket leder till 
försämrat resultat som i sin tur leder till ledningen saknar förtroende och börjar kontrollera och 
detaljstyra verksamheten vilket inte förbättrar medarbetarnas förtroende.(Bergman & Klefsjö, 
2001 s. 44-46) 
 
För att kunna bryta denna onda cirkel gäller det att ledningen får förtroende för medarbetarna 
och delegerar ansvar vidare vilket leder till ökad motivation och bättre resultat. Av detta får 
ledningen större förtroende och den goda cirkeln blir en god spiral. (Bergman & Klefsjö, 2001s 
44-46) 
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6.5.1 Erfarenhetsåterföring och delaktighet 
Den viktigaste delen för att kunna skapa en effektiv och väl fungerande process, i detta fall för 
erfarenhetsåterföring, är att få alla inom företaget att jobba mot samma mål. Alla medarbetare 
måste inse att alla är med och påverkar verksamheten i sitt dagliga arbete. Ser man inte helheten 
är det svårt att engagera sig för att det ska bli bättre. (Ellström 1996 s.70)  

6.6 Projektarbete 
För att bedriva ett effektivt projektarbete krävs det att det finns tydliga rutiner och arbetssätt 
inom organisationen. Processer måste finnas definierade för de olika momenten som gås igenom 
i exempelvis ett husbyggnadsprojekt. För att bedriva framgångsrikt projektarbetet redovisas 
nedan ett flertal olika nyckelfaktorer att ta hänsyn till.  
 
Särskilt viktiga områden är enligt Marttala och Karlsson (1999 s.12) är följande: 

• Klarhet: detta är själva grunden för alla projekt, frågan skapar frågan om huruvida 
projektet ska genomföras eller inte. Detta område tas med som en framgångsfaktor 
eftersom om klarhet inte finns med i grunden kan det leda till missförstånd om 
exempelvis vad som ska genomföras och konflikter inom projektgruppen på grund av 
oklarheter mellan olika nivåer eller grupper inom projektet. Klarheten leder till att 
utveckling, framåtsträvande inom projektet.  

• Struktur: för att kunna lösa problem krävs en strukturell organisation inom projektet. 
Denna struktur kan delas upp i två olika grupper: materiellt exempelvis stolar, bord, bilar 
datorer etcetera. Den andra delen är immateriella som exempelvis tid, metodik, 
arbetsvillkor. Dessa olika strukturer ska styra och understödja processer i projektet och 
dessa förutsättningar måste anpassa från gång till gång för att kunna skapa den struktur 
som är önskvärd just i detta projekt. Alltså den struktur som gör det möjligt för 
projektmedlemmarna att utföra sitt arbete.  

• Processmedvetenhet: ett projekt är en process och kan sägas stå för kreativiteten i motsatts till 
strukturen som står för ordningen. Dessa olika delar är självklar lika viktiga och en 
avvägning mellan dessa måste göras för att projektet ska fungera optimalt. För mycket 
process (skapande) kan göra att projektet tappar sitt syfte och målet riskeras, om det 
däremot blir för mycket struktur (styrande) kan den kreativa processen bli lidande 
projektet kan stanna upp.  

• Disciplin: är en grundförutsättning för att arbetet ska fungera när man ska arbeta och 
samverka med andra särskilt när arbetet ska bedrivas under stress och krav. Disciplin är 
ett sätt att tillsammans med andra få någonting gjort just genom att acceptera en viss 
arbetsordning.  

• Visioner: för att klara av att nå målet med projektarbetet krävs det att gruppen har en 
vision som de klarar av att dela med övriga i gruppen och alla som berörs av projektet. 
Projektledaren måste ha förmågan att kunna få sina arbetare att brinna för uppgiften, att 
hämta kraft ur en vision skapar motivation att kunna genomföra hårt arbete för att 
förverkliga visionen. 
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7 Erfarenhetsåterföring - en tillbakablick 
För att få en bild av hur processen med erfarenhetsåterföring har sett ut inom Skanska Sverige 
AB innehåller kapitlet en tillbakablick på hur arbetet med erfarenhetsåterföring har sett ut inom 
företaget, främst inom region Hus Norr samt Distriktet Västernorrland/Jämtland.  

7.1 Empiri 
Kapitlet bygger på muntlig information från anställda inom företaget, information från intranätet 
samt information hämtad från tidigare genomförda examensarbeten inom företaget.  
 
Under 1960-70 talet fanns det inom Skanska Sverige AB en planeringsavdelning i Stockholm där 
erfarenheter sammanställdes och spreds vidare ut till de övriga avdelningarna inom förtaget 
lokaliserade på olika orter i landet. De flesta nyutbildade ingenjörer kom att arbeta en del av sin 
tid på denna avdelning när de påbörjade sin anställning inom företaget. 
 
Planeringsavdelningen skickade även ut stora sammanställningar av erfarenheter från tidigare 
projekt till alla avdelningar inom företaget. Avdelningarna är idag de nuvarande distrikten inom 
Skanska. 
 
Under 1980 talet startades Skanska Idé, ett arbete inom Skanska Sverige AB som syftade till att ta 
tillvara på goda idéer från medarbetarna. Tanken var att senare lagra dessa idéer i en databas som 
skulle vara tillgänglig för alla anställda inom företaget. De förslag, idéer och erfarenheter som 
medarbetarna skickade in utvärderades av en kommitté, två gånger årligen. De idéer som 
kommittén ansåg vara användbara belönades med en summa pengar beroende på hur användbar 
idén ansågs vara. Idébanken var ett försök att återföra erfarenheter, speciellt mellan olika projekt 
under produktionstiden. Arbete med att överföra idéerna till en databas påbörjades men 
slutfördes aldrig på grund av omorganiseringar och omfördelning av resurser.  
 
Under 1991 startade Skanska ett förbättringsarbete som syftade till att effektivisera verksamheten 
genom att förkorta tidsåtgången i processen. Arbetet kallades 3T och syftade till att uppnå 
effektivisering genom att arbeta klokare, bland annat genom grundligare planering av 
arbetsmoment och detaljstyrning av material och maskiner. Inom Skanska definierades verktyget 
på följande sätt: (Borgbrant & Hansson, 1995 s.8-9) 
 

”Ett nytt sätt att tänka och bygga”  
 
Verktyget skulle även ge:  
 

”… nöjda kunder, rätt kvalitet och lägre kostnader samtidigt som motivation och engagemang 
skapas”.   

 
Verktyget 3T definieras som en process där alla medarbetare i företaget ska delta samt medverka 
till att utveckla arbetet (Borgbrant & Hansson, 1995 s.8-9). 
 
I presentationer av projektet angavs följande tio punkter som väsentliga för 3T arbetet.  
 

• Skapa nytta för kunden 
• Överträffa kundens förväntningar 
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• Tänka efter före  
• Göra rätt från början  
• Tänka i nya banor, se möjligheterna 
• Håll tider 
• Ge tid till kunden 
• Var rätt i tid 
• Lär av erfarenheterna 
• Förbättra ständig 

 
Förväntningarna av projektet var att minska produktionstiderna med en tredjedel under åren 
1993-94 (Borgbrant & Hansson, 1995 s.8-9).  
 
Inom distriktet Jämtland/Västernorrland fungerade arbetet med erfarenhetsåterföring bra under 
början och mitten av 1990-talet. En modell togs då fram för att användas som mall under interna 
slutmöten. Mallen gick ut på att genomföra en sammanställning av projektet uppdelat i två delar. 
Del ett var en faktasammanställning som bestod av kostnad per m2 EBTA (kvadratmeter 
ekvivalent brutto area) för huvudresurserna i projektet samt UE (underentreprenörer) och vissa 
omkostnadsresurser. Del två innehöll mjuka parametrar med åsikter och kommentarer till 
värdena i del ett. En sammanställning av de framtagna värdena för varje enskilt projekt 
genomfördes sedan i Excel för att kunna få en överblick av kostnaderna mellan projekten. Då 
kunde det även lätt genomföras en jämförelse mellan olika byggnadstyper. Rapporten samt 
sammanställningen lades sedan upp på Husbyggarna som är den lokala databasen för distriktet 
Jämtland/Västernorrland samt Gem Norr som är den gemensamma databasen för region Hus 
Norr. För ytterligare information se dokumentation kostnadsuppföljning.  
 
I GemNorr lagras även information om exempelvis nödlägesberedskap och 
marknadsutredningar. Under mappen kalkyl kan man bland annat hitta mallar på hur en 
uppföljning ska genomföras, genomförda uppföljningar samt en sammanställning av genomförda 
uppföljningar. De uppföljningar som genomförs kategoriseras inom två områden projekt utan 
badrum samt badrumsprojekt. 
 
När det sedan blev kärvare tider för företaget i mitten och slutet av 1990-talet dog detta arbete ut 
och endast ett fåtal erfarenhetsrapporter producerades under denna tid. Sammanställningen av 
dessa data har inte fullföljts.  
 
Under början på 2000-talet organiserades kalkylarbetet upp inom Skanska. Så kallade 
kalkyltvärgrupper bildades. Anledningen var att det ansågs finnas behov att utveckla 
kalkyleringsarbetet samt även behov av en gemensam erfarenhetsåterföring.  
 
En kalkyltvärgrupp för regionen sattes samman och en representant från denna grupp utsågs för 
att representera regionen i kalkyltvärgruppen som sattes samman av representanter från de olika 
divisionerna i hela Sverige.  Skanska Sverige AB var i början av 2000-talet uppdelat i distrikt, 
regioner samt divisioner till skillnad från den nuvarande organisationen då divisionerna har tagits 
bort.  
 
Inom kalkyltvärgruppen inom Region Hus Norr togs beslut våren 2001 om att återuppta arbetet 
med uppföljning och sammanställning av tids och kostnadsdata. För att snabbt få fram värden 
bestämdes även att data från ett antal färdiga projekt per distrikt och produktionstyp skulle tas 
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fram.  Data som togs fram användes sedan vid kostnadsbedömningar samt för uppdatering av 
omkostnadsmallen som används vid anbudsberäkningar.  
Under 2002 bestämdes det inom regionen att alla projekt över fem miljoner skulle rapporteras in 
till den dåvarande distriktsekonomen. Specialmallar för erfarenhetsåterföring vid badrumsprojekt 
utvecklas. Påpekanden gjordes även om att respektive distrikt inte hade lämnat in erfarenheter 
från tidigare projekt. Endast ett fåtal projekt rapporterades in under året.  
 
Från det sista kalkyltvärgruppsmötet som finns dokumenterat inom regionen påpekas vikten av 
att organisera en erfarenhetsbank för att på så sätt bland annat kunna upptäcka risker med projekt 
innan anbud lämnas in. Det senaste mötet som finns antecknat är från maj 2003. 
 
Under slutet av 2002 presenterades från Skanska Sverige centralt ett efterkalkylsystem med 
arbetsnamnet Empiri. Detta system infördes under hösten 2002 och kom att kallas för 
Projekterfarenheter. 
 
I dagsläget finns detta system att använda som en del i Skanskas kalkylprogram SPIK. Databasen 
ligger i samma gränssnitt som SPIK för att underlätta arbetet. Databasen är uppbyggd för att 
sammankoppla kalkylerade värden, tagna från SPIK och producerade kostnader från Oracle, 
Skanska Sveriges bokförings- och redovisningssystem.  

7.2 Analys 
Arbete med erfarenhetsåterföring har inom Skanska varierat. Den satsning som gjordes under 
1960-talet då företaget var centralstyrt, med avdelningar i Stockholm som skötte administration 
och ekonomi, fungerade när företaget var organiserat på detta sätt. 
 
Planeringsavdelningens utskick ansåg många av de anställda vara lite väl omfattande. Hyllmetrar 
med pärmar som oftast inte användes fyllde kontoren. 
 
Omorganisation ledde till att andra områden prioriterades, den väl strukturerade 
erfarenhetsåterföringen ersattes av sporadiska initiativ som oftast rann ut i sanden. Enligt 
Bergman och Klefsjö (2001 s. 215) gäller det att genomföra de förändringar och förbättringar 
som har planeras i första skedet. När åtgärder har genomförts är det dags att utvärdera resultatet 
och studera hur det har påverkat verksamheten. I och med att Skanska sporadiskt prioriterade 
erfarenhetsåterföringen blir det svårt att studera hur väl arbetet med erfarenhetsåterföring har 
bidragit till en förbättring av verksamheten.  
 
Skanska Idé kan ses som en bra början till att starta upp arbete med erfarenhetsåterföring, 
medarbetarna kan själva ta initiativ och känner sig på så sätt delaktiga. Därigenom sätts en lärande 
process igång inom företaget. Albinsson (1998 s. 110) beskriver betydelsen av ett ledarskap som 
skapar en kultur som styrker lärandet i arbetslivet. Ledaren behöver inte ha kontroll över 
medarbetarna och hur de sköter sina uppgifter utan snarare över hur organisationen ska hantera 
det individuella lärandet. Genom Skanska Idé får medarbetarna riktlinjer av ledningen och 
möjligheter att skapa en kultur som stödjer det individuella lärandet. De lokala initiativ som togs i 
och med att kalkyltvärgrupperna bildades är ett bra sätt att samla in data på och förbättra 
kalkylatorernas arbete, för att arbetet ska fungera fullt ut krävs det dock att arbetet genomförs på 
samma sätt inom de olika distrikten och regionerna. Ett starkt ledarskap som är konsekvent krävs 
för att arbetet inte ska dö ut.  
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Företagets mål med erfarenhetsåterföring bör vara klart definierade för att de anställda ska kunna 
ta till sig information och se någon mening med arbetet med avseende på individens lärande 
(Ellström 1996 s. 69), individens motivation (Hörte 1995 s. 19) ett effektivt förändringsarbete 
(Bergman & Klefsjö, 2001 s.216) och ett effektivt lärande (Forslin & Thulestedt, 1993 s 40) vilket 
till viss del saknas inom Skanska.  
 
De former som idag används för att samla in information från genomförda projekt inom Skanska 
används inte i någon större utsträckning, anledningarna till att det är så kan vara många. En 
anledning kan vara bristande information, om hur exempelvis databasen Projekterfarenheter är 
tänkt att användas samt bristande ledarskap när det gäller uppmuntring till att använda systemen, 
vilket framkommer av diskussioner kring dokumenthantering vid Region Hus Norr. (S. 16 i detta 
dokument)  
 
En ytterligare anledning kan vara att de anställda inte känner sig delaktiga i framtagandet av 
system för tillvaratagande av erfarenheter. System som exempelvis Projekterfarenheter kan 
uppfattas som en skrivbordsprodukt som inte är förankrad i det dagliga arbetet ute i projekt.  
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8 Genomgång av tillgänglig dokumentation 
Följande kapitel innehåller en genomgång av tillgänglig dokumentation av projektuppföljningar 
inom entreprenadverksamheten i distriktet Jämtland/Västernorrland samt en analys av hur arbete 
sett ut.  

8.1 Empiri 
Den uppföljning som har genomförts och dokumenterats inom distriktet 
Västernorrland/Jämtland har under åren haft olika namn; till en början användes begreppet 
”Uppföljningsmöte färdigt objekt”, därefter ”Uppföljningsmöte” samt ”Kostnadsuppföljning 
projekt”. 
 
Dokumentationen som fanns tillgänglig bestod av protokoll från kostnadsuppföljningsmöten 
daterade från 1992 och framåt. En nackdel med dokumentationen var att den endast gick att få 
tag på hos personer som har arbetat en längre tid inom företaget och sparat protokollen själva. 
Protokoll som författaren tagit del av var daterade mellan åren 1992-1997, därefter var det ett 
glapp fram till 2003 då det verkar som arbetet med kostnadsuppföljningsmöten återupptogs. Från 
och med 2003 fanns även protokollen lagrade digitalt.  
 
Sammanlagt har författaren gått igen om 48 kostnadsuppföljningar, 42 av dessa var daterade 
mellan åren 1992 till och med 1997.  Det visar på att under perioden 1992 till och med 1997 
genomfördes kostnadsuppföljningar relativt regelbundet.  
 
Kostnadsuppföljningarna som är genomförda på 1990 talet är uppbyggda på ungefär samma sätt. 
De är uppdelade i tre delar: kostnadsuppföljning på ETBA, Uppföljningsvärden enligt mall samt 
kommentarer till resurshuvudgrupperna, för uppbyggnad se bilaga 4. 
 
Kostnadsuppföljning på ETBA innebär data från projektet angående nerlagda kostnader per 
kvadratmeter ekvivalent bruttoarea (ETBA). Kostnaderna redovisas utifrån följande åtta olika 
huvudresursgrupper: 
 

1. Arbetsledning  
2. Arbetslön 
3. Transportutrustning  
4. Maskiner 
5. Material 
6. Hjälpmaterial 
7. Driftmaterial  
8. UE (är uppdelade i mark, målning, vs, vent, el, hiss och övrigt) 

 
Uppföljningsvärden enligt mall innehåller information om objektet samt nerlagd kostnad (NK) 
per enhet. Det kan exempelvis vara för maskiner kr per timme (kr/h), för tillfällig el redovisas det 
i kronor per kvadratmeter bruttoarea (m2BTA).  
 
Den sista delen av protokollet innehåller kommentarer till resurshuvudgrupperna. I denna del 
kommenteras de åtta olika huvudresursgrupper som finns uppräknade ovan. Kommentarer ges 
på de olika grupperna utifrån ekonomi, projektering samt produktion i så kallade ”Erfarenheter 
till eftervärlden”. I kommentarerna kan det exempelvis beskrivas vad som bidrog till att en 
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resursgrupp hade relativt höga kostnader, eller varför en resursgrupp var relativt billig jämfört 
med andra projekt. Ju mer data som matades in i denna del av uppföljningen desto större nytta är 
informationen för framtida läsare av protokollen.  
 
Mängden data samt hur utförlig informationen är varierar mellan de olika protokollen. Vissa 
protokoll saknar tyvärr information som är grundläggande, exempelvis information om vilken typ 
av byggnad som projektet rörde, endast namn på projektet går att läsa. Även kontaktinformation 
till de personer som varit delaktiga på dessa möten saknas, vilket gör det svårt för personer, som 
är intresserade av att veta mer om projektet att veta vilka personer han eller hon kan kontakta för 
ytterligare information.  
 
Majoriteten av uppföljningarna som dokumenterades under 2003, genomfördes på projekt som 
avslutats under tidigare år. Uppföljningar av projekt som genomfördes efter 2003 följde mallen 
som redovisas i bilaga 5. Även denna mall innehåller tre olika delar; kortfattad projektdata, 
ekonomi samt produktion och erfarenheter till eftervärlden.  
 
Projektdata ska som namnet antyder förklara för läsare vad projektet bestod av, information som 
ska redovisas är bland annat entreprenadform, byggperiod, entreprenadsumma, grundläggning, 
värmesystem samt el/data.  
 
Ekonomiavsnittet innehåller kostnadsuppföljning på BTA (bruttoarea) samt kommentarer till de 
respektive kostnaderna. Den slutliga delen innehåller viktig information till ”eftervärlden” 
angående projektets utförande. I detta avsnitt finns positiva respektive negativa upplysningar om 
uppföljningarna av de olika resurshuvudgrupperna. 
 
Sammantaget kan sägas att denna modell har stora likheter med den modell som användes under 
2003 och tidigare. Till skillnad från de tidigare kostnadsuppföljningarna finns det även en 
excelmall där data från kostnadsuppföljningen ska matas in och på så sätt tydliggörs skillnader 
och likheter med övriga projekt. Medelkostnader kan då räknas ut för projektens delmoment. 

8.2 Analys  
Data från genomförda kostnadsuppföljningarna kan lättare användas av personer som inte varit 
delaktiga i projektet om den tydliggörs. Omkringliggande information om projektet bör redovisas 
för att ge framtida läsare en mer rättvis bild av projektet och siffrorna från 
kostnadsuppföljningen. Tydliggjord information leder till att säkerheten i informationen blir 
högre och beslut kan baseras på tillförlitliga fakta som ett led i förbättringsarbetet. (Bergman & 
Klefsjö, 2001 s. 38) 
 
För att kunna veta hur projekten har gått i jämförelse med kalkyl kan det vara en bra idé att även 
anteckna dessa siffror i utvärderingen, för att läsaren ska kunna få en så bra bild som möjligt av 
projektets utfall. Då kan läsaren lättare ta in informationen eftersom informationen kan ses som 
en del av förbättringsarbete som drivs inom företaget. (Bergman & Klefsjö, 2001 s. 216)  
 
En brist som författaren kan se i så gott som alla protokoll är avsaknaden av en eller flera 
kontaktpersoner från projektet som den som är intresserad har möjlighet att kontakta om han 
eller hon har några ytterligare frågor. För att företaget ska kunna lära av sina misstag och hantera 
kunskapen inom företaget krävs det att det finns en diskussion. (Hörte 1995 s.17) Möjligheterna 
till att föra en diskussion om tidigare erfarenheter begränsas betydligt om personer som är 
intresserade av tidigare projekt inte kan ta kontakt med personer som arbetat inom företaget. För 
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att säkerställa att det går att få tag på personer från projektet anser författaren att det bör finnas 
ett antal namn samt befattning nedskrivna i protokollet för att underlätta för läsaren om det 
exempelvis visar sig att någon av personerna har lämnat företaget.  Detta skulle kunna bidra till 
en framgångsrik kunskapsledning genom att tidigare medarbetare delar med sig av sina kunskaper 
samt initierar till en god kommunikation mellan nya och äldre medarbetare. (Mårtensson 1999 s 
16) 
 
Författaren anser att arbetet med kostnadsuppföljning som det har sett ut inom distriktet kan 
vara en bra början för att vidareutveckla arbetet. Startar arbetet med kostnadsuppföljningar som 
genomförs regelbundet, leder detta förhoppningsvis till att medarbetarna ser fördelarna med detta 
arbete och processen kan vidareutvecklas. Uppföljningar som genomförs som exempelvis ett 
möte med god kommunikation är ett bra sätt som främjar lärandet inom företaget, eftersom 
lärandet då sätts in i ett socialt sammanhang. Det skapar en gemensam bild av situationen. 
(Mårtensson 1999 s.15) 
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9 Enkätundersökning 
Data från enkätundersökningen redovisas och utvärderas därefter i en analys. 
 
En enkätundersökning genomfördes för att kunna skapa en bredare bild av hur arbetet med 
erfarenhetsåterföring genomförs i de åtta olika hus regionerna inom Skanska Sverige AB. 
Enkäten skickades ut till en distriktschef, en projektchef, en kalkylator samt en produktionschef i 
de respektive regionerna. Totalt antal enkäter som skickades ut var 32 stycken. Respondenterna 
valdes ut slumpmässigt från kontaktlistor tillgodosedda av respektive region. För 
befattningsbeskrivning se bilaga 7. 
 
För att skapa en så rättvis bild som möjligt var det viktigt att fyra respondenter från varje region 
besvarade enkäten.  
 
Eftersom inte alla ur det ursprungliga urvalet besvarade enkäten skickades ytterligare enkäter ut 
till några enstaka regioner, för att få in svar från alla regioner. De uppföljande urvalen gjordes 
även de slumpmässigt från de listor som erhållits tidigare. 
 
På grund av att de respondenter som inte var intresserade av att besvara enkäten inte har tagits 
med i slutresultatet, ger enkäten en något vinklad bild av verkligheten, detta till fördel för att få in 
synpunkter från alla regioner och alla befattningar i de respektive regionerna.  
 
Enkätundersökningen ger inte en helhetsbild av hur arbetet med erfarenhetsåterföring fungerar i 
husregionerna eftersom antalet respondenter är relativt lågt. Antalet respondenter begränsades på 
grund av studiens längd och omfattning. Undersökningen ger dock en ögonblicksbild av 
verksamheten som kan vara till god hjälp vid framtagandet av framtida arbetssätt.  
 
Enkäten (se bilaga 1) var uppbygg efter följande faser:  

• Allmänna frågor 
• Erfarenhetsåterföring allmänt 
• Erfarenhetsåterföring före produktionsskedet 
• Erfarenhetsåterföring under produktionen 
• Erfarenhetsåterföring efter avslutad produktion  

 
Frågor som berör SPIK och Projekterfarenheter ingick i Erfarenhetsåterföring allmänt men 
författaren har valt att analysera de frågorna för sig för att lättare se likheter och skillnader mellan 
de olika distrikten. Begreppet erfarenhetsåterföring anser författaren även vara en väldigt viktig 
del av kartläggningen. Begreppet analyseras för sig för att skapa en uppfattning om 
respondenternas syn på erfarenhetsåterföring.  
 
Med enkäten skickades även ett följebrev för att respondenterna skulle kunna få lite 
bakgrundsinformation om undersökningen samt förklara syftet med enkäten, se bilaga 6. 

9.1 Empiri  
Respondenternas svar från enkätundersökningen har kortats ned till mer hanterbar mängd. Detta 
för att få en tydligare bild av hur erfarenhetsåterföring genomförs i verksamheten. 
Empiriavsnittet är uppbyggt utifrån de fyra olika befattningarna och enkätens olika frågor, se 
bilaga 1. Vilka frågor som berör det olika avsnitten finns angivet direkt efter avsnittets rubrik.  
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9.1.1 Begreppet erfarenhetsåterföring 
Avsnittet baseras på respondenternas svar från fråga 1 i enkätundersökningen.  
 
För att kunna skapa en bild av hur respondenterna uppfattar begreppet erfarenhetsåterföring 
ombads de tillfrågade att definiera vad erfarenhetsåterföring betydde för dem själva.   

9.1.1.1 Kalkylatorer  
Begreppet erfarenhetsåterföring definieras i denna grupp som kostnadsuppföljning, utvärdering 
av metodval samt utvärdering av underentreprenörer. Utvärdering av tidsåtgång samt à tider för 
vissa arbetsmoment för att jämför med kalkylvärden lyfts även fram som en viktig aspekt. En av 
de tillfrågade kalkylatorerna nämner även arbetsmiljöfrågorna som en del i definitionen.  
 

”Utvärdering av metodval, tidsuppföljning, hur UE agerar och med vilken kvalitet samt 
hantering av arbetsmiljöfrågorna” 

 
Även inköp kan kopplas till denna definition då en av de tillfrågade anser att uppgifter från 
produktionen om hur pass väl offerter från kalkylen stämmer överens med det riktiga utfallet är 
en del av erfarenhetsåterföringen. 

9.1.1.2 Projektchefer 
De tillfrågade projektcheferna anser att begreppet erfarenhetsåterföring förknippas med att lära 
av sina misstag samt hjälpa kollegor med tips på hur man undviker vissa dåliga lösningar. 
Begreppet innefattar även att ta reda på vad projektet gjorde bra och sprida denna kunskap 
vidare.  

9.1.1.3 Produktionschefer 
De aspekter som produktionscheferna lyfter fram vid definition av erfarenhetsåterföring är 
genomgång av positiva och negativa erfarenheter från det avslutade projektet, lära av sina 
misstag, studiebesök alternativt kontakt med produktionschefer på liknande projekt, uppföljning 
av ekonomi, arbetsmetoder och planering, samt avstämning av ansvarsområden inom projektet.  
 
En av de tillfrågade produktionscheferna definierar erfarenhetsåterföring som följande arbetssätt: 
 

”Att skapa en databank för bra produktionslösningar, samt att skapa en databank för 
bra/dåliga entreprenörer/beställare” 

9.1.1.4 Distriktschefer 
För distriktscheferna är begreppet erfarenhetsåterföring förknippat med att återanvända 
kunskaper och erfarenheter för att undvika upprepningar av misstag. Även uppföljning av 
ekonomi, leverantörer och produktionsmetoder definierar begreppet för distriktscheferna. En av 
distriktscheferna uttryckte sig på följande sätt: 
 

”Att vi aktivt tar tillvara på våra erfarenheter i syfte att bli bättre och undvika att upprepa 
misstag och samtidigt ha möjlighet att förstärka det som är bra genom att också sprida goda 
erfarenheter. Funkar detta kommer det att stärka vår konkurrenskraft och därmed våra 
resultat” 
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9.1.2 Erfarenhetsåterföring allmänt 
Avsnittet baseras på respondenternas svar från bakgrundsfrågorna samt frågorna 2-5 och 14-17 i 
enkätundersökningen. 
Några frågor ställdes till respondenterna angående hur arbete med erfarenhetsåterföring 
genomförs inom det distriktet som de är verksamma inom, hur information ska användas samt 
hur arbetet genomförts historiskt.  

9.1.2.1 Kalkylatorer 
 Sju av de åtta kalkylatorerna som har varit med och besvarat enkätundersökningen har arbetat 
inom Skanska i mer än 19 år.  Medelarbetstiden inom företaget är 27 år. (7-41 år är spannet) 
 
Endast en av de tillfrågade kalkylatorerna har varit med på ett internt slutmöte det senaste året 
varav antalet avslutade projekt inom distrikten har varierat mellan 5 och 40 stycken. Diskussioner 
om erfarenhetsåterföring på de interna slutmötena förekommer endast på ett fåtal möten eller 
inte alls.  
 
I det dagliga arbetet uppger tre av kalkylatorerna att de inte arbetar med erfarenhetsåterföring. 
Nyckeltal, erfarenhetspriser, spara på anbudsutvärderingar samt kostnadsbedömningar i tidiga 
skeden är några sätt som de övriga tillfrågade kalkylatorerna använder dagligen. En kalkylator sa 
följande om informationen.  
 

”Letar efter dem där jag tror jag kan hitta” 
 
Arbetet med erfarenhetsåterföring anser fem av de tillfrågade fungera ”väldigt knappt” eller ”inte 
alls”. Endast en av de tillfrågade anser att arbetet fungerar ”Ganska bra men kan bli bättre”, 
ingen av de tillfrågade kalkylatorerna anser att arbete fungerar mycket bra.  
 
Den typ av data som kalkylatorerna efterfrågar av erfarenhetsåterföring är till största del 
kostnadsuppföljning, tidsuppföljning, samt nyckeltalskostnader exempelvis kr/BTA. Även 
kundens nöjdhet och utfall i kvalitet anser en av respondenterna vara av stor vikt. Hur arbetet i 
produktionen har genomförts, metodval etc., anser kalkylatorerna är viktigt att dokumentera. 
 

”Kostnader, tidsåtgång, specifika problem som har uppstått, årstid samt hur arbetsplatsen är 
belägen (trång, i city etc.)” 

 
Hur informationen ska användas i arbete i projekt råder det delade meningar om. En kalkylator 
anser att det ska vara ett underlag för riskbedömning. Andra åsikter som lyfts fram är att 
informationen ska kunna användas som ett stöd för att välja rätt samarbetspartners, stöd för att 
bemanna projektet rätt, stöd för att undvika fel samt stöd för metodval i tidigt skede av projektet.  
 
Sju av de kalkylatorer som besvarat enkätundersökningen uppger att de arbetar aktivt med att 
sprida erfarenheter vidare till övriga medarbetare. Erfarenheter sprids genom diskussion på 
arbetsplatsen, vid genomgång av kalkylen under projektstartmöten samt vid sammanställningar 
och jämförelser av olika projekt.  
 
Tre av de åtta medverkande kalkylatorerna påpekar dock att aktiviteterna som har nämnts ovan 
inte alltid genomförs vid projekten. Att medverka vid exempelvis statmöten är inte något 
självklart för de flesta kalkylatorer.  
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Fem av kalkylatorerna som besvarat enkäten uppger att erfarenhetsåterföringen inte har sett 
likadan ut i företaget under tiden de varit anställda. Förändringarna i arbetet har mestadels varit 
sporadiska och med mindre påverkan på verksamheten. Ett par av kalkylatorerna uppger att 
arbetet har förbättras tack vare att det har blivit öppnare i företaget och därmed lättare att även 
prata om saker som har gått mindre bra.  
Anledningar till att det finns problem mer erfarenhetsåterföring inom de olika distrikten tror 
kalkylatorerna beror på tidsbrist, dålig kommunikation mellan kalkyl och produktion, att 
erfarenhetsåterföring inte prioriteras samt att det är svårt att hitta ett system som fungerar över 
tiden.  En viktig aspekt uppges även vara att det inte finns någon tydlig definition på vad som ska 
erfarenhetsåterföras. Problem med arbetet kan även komma att uppstå då nyckelpersoner byts ut 
alternativt slutar.  
 
När det gäller de positiva aspekterna på nuvarande system för erfarenhetsåterföring är det svårt 
att få något klart svar. En kalkylator uppger att det nära samarbetet är något som fungerar bra.  
Hälften av kalkylatorerna väljer att inte svara på denna fråga. Endast två kalkylatorer uppger 
något positivt om systemet. De positiva synpunkterna som nämns är att kontering vid 
uppföljning av projekt sker på aktivitet och byggdel vilket gör det lätt att följa upp samt att en av 
kalkylatorerna har ett nära samarbete med övriga kalkylatorer i distriktet.  

9.1.2.2 Projektchefer 
Samtliga projektcheferna som besvarade enkäten (sammanlagt åtta personer) har varit anställda 
sedan slutet på 1990 talet. Sex av projektcheferna har varit på ett slutmöte det senaste året och 
samtliga som varit på interna slutmöten uppger att det alltid på dessa möten förekommer 
diskussion om erfarenhetsåterföring.  
 
I det dagliga arbetet sker arbetet med erfarenhetsåterföring mestadels genom samtal med kollegor 
men även kontakter med projektchefer utanför det egna distriktet för att diskutera lösningar från 
tidigare genomförda liknande projekt. En projektchef poängterade följande:  
 

”Vid projektstart tittar man på om det finns något liknande projekt. Inköpsarbete är man nog 
bättre på att titta på erfarenheter i andra projekt än i produktionen t.ex. när det gäller 
arbetsberedningar m.m.” 

 
När det gäller frågan om huruvida arbetet med erfarenhetsåterföring fungerar bra eller inte anser 
sju av projektcheferna att det fungerar hyfsat eller ganska bra, samtliga tillfrågade är dock eniga 
om att arbetet behöver förbättras. 
 
Informationen som samlas in via erfarenhetsåterföring ska enligt projektcheferna bestå av 
metodval, ekonomisk information, rekommendationer på bra och mindre bra lösningar. Även 
kontaktperson för projektet är information som efterfrågas.  
 
I arbetet med projekt anser projektcheferna att erfarenhetsåterföring ska inhämtas i projektets 
uppstartsskede, visa på de goda exemplen samt att det ska var en naturlig del i processen. En av 
de tillfrågade påpekar att informationen ska kunna sökas via det interna nätverket inom Skanska 
Sverige AB; forum Sverige.  
 
Det aktiva arbetet med att ta tillvara på samt sprida erfarenheter vidare som de tillfrågade arbetar 
med är bland annat samtal med anställda, spridande av erfarenheter via projektchefsgruppen, 
samt tipsar kollegor om utländska leverantörer. 
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Fyra av de projektchefer som besvarat enkäten uppger att erfarenhetsåterföringen har sett likadan 
ut under den tid som de har varit anställda inom företaget. De övriga uppger att det har blivit  
 

”… en liten skärpning på det området”  
 
Samtliga tillfrågade projektcheferna uppger att det finns problem med erfarenhetsåterföring inom 
det distrikt de arbetar i. Problemen beror enligt projektcheferna på att rutiner saknas för att 
kunna användas i det dagliga arbetet, tidsbrist i projekten samt att det är svårt att genomföra.  
 
Endast två av de tillfrågade ansåg att det fanns något som fungerade bra med det nuvarande 
systemet, nämligen god kommunikation inom distriktet och regionen, samt att det är möjligt 
inom de egna genomförda projekten att söka info om vad som gått bra och vad som har gått 
dåligt.  

9.1.2.3 Produktionschefer 
Produktionscheferna som besvarade enkätundersökningen t har alla arbetat en längre tid inom 
företaget, samtliga blev anställda inom företaget under åren 1963 - 1989. Arbetad tid inom 
företaget är i genomsnitt 28 år för denna grupp.  
 
Av de tillfrågade har fem av åtta deltagit på ett eller ett par interna slutmöten det senaste året, det 
förekommer diskussion om erfarenhetsåterföring på alla eller nästan alla möten.  
 
Fem av produktionscheferna anser att de arbetar dagligen med erfarenhetsåterföring då i form av 
öppen dialog med yrkesarbetarna, pratar med kollegor, utnyttjar den egna erfarenheten, påvisar 
bra och dåliga exempel samt lyssnar på andra inom samma byggtekniska områden.  
 
En av de tillfrågade produktionscheferna uppger även att han är mentor för en del yngre 
tjänstemän.  
 
Fyra av produktionscheferna anser att arbetet med erfarenhetsåterföring fungerar hyfsat, men att 
det behöver förbättras ordentligt. Endast en av de tillfrågade anser att det fungerar ganska bra 
men behöver förbättras.  Två av produktionscheferna anser att det fungerar knappt samt en av 
dem som besvarat enkäten anser att det inte fungerar alls. Ingen av de tillfrågade anser att arbetet 
med erfarenhetsåterföring fungerar mycket bra i det distrikt som de är verksamma inom.  
 
När det gäller information från erfarenhetsåterföring anser produktionscheferna att det är 
ekonomiska erfarenheter, utvärdering av uppsatta mål i projekten, metodval samt 
personalresurser som bör finnas tillgänglig. Även bra exempel på projekt bör finnas att få tag på.  
 
Erfarenhetsåterföring i projekt ska enligt produktionscheferna användas för att samla data i en 
informationsbank med både bra och dåliga lösningar även visa ekonomiskt hur lösningarna har 
påverkat ekonomin. Ett par av de tillfrågade ansåg även att studiebesök bör genomföras i tidigt 
skede för att se hur andra grupper med liknande projekt har arbetat.  
 
En produktionschef uttryckte även följande: 
 

” …projektstödteamet är en mycket bra idé” 
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Sex av de åtta tillfrågade uppger att de arbetar aktivt för att ta tillvara på erfarenheter och sprida 
de vidare till anställda inom organisationen. De sätt som produktionscheferna arbetar med detta 
är bland annat arbetsberedning, stöttar de yngre medarbetarna samt försöker sprida information 
vid slutmöten och produktionsmöten. 
 
Alla tillfrågade produktionschefer anser att arbetet med erfarenhetsåterföring har sett likadan ut 
inom distriktet under den tid som de har varit anställda inom företaget.  
 

Tidsbrist, lågprioriterat arbete, saknas resurser för spridning av tidigare erfarenheter samt ovilja 
att visa lösningar, är enligt produktionscheferna anledningar till att det finns problem med 
erfarenhetsåterföring.  
 
Sex av produktionscheferna har valt att inte svara på frågan om vad som fungerar bra med det 
nuvarande systemet för erfarenhetsåterföring. En av det tillfrågade ansåg att det som var bra var 
att det fungerar. Ytterliggare en positiv kommentar som framkom var;  
 

”Projektstödsteamet är det bäst som har hänt på länge distriktschef måste se till att detta levs 
upp” 

9.1.2.4 Distriktschefer 
Distriktscheferna som besvarade enkätundersökningen har i genomsnitt arbetat inom företaget i 
12 år. Fem av distriktscheferna har varit anställda sedan början av 1990 talet, två sedan 1983 samt 
en av distriktscheferna har arbetat i företaget sedan 1998.  
 
Fem av åtta distriktschefer uppger att de har varit med på ett par interna slutmöten det senaste 
året. Erfarenhetsåterföring diskuteras enligt sex av distriktscheferna på alla eller nästan alla 
interna slutmöten. 
 
I det dagliga arbetet förekommer arbete med erfarenhetsåterföring på följande sätt: via distrikts- 
och projektmöten, dagliga diskussioner på arbetsplatsen, spridning av erfarenheter via ordinarie 
informationsblad, tänker tillbaka på tidigare genomförda projekt inom distriktet samt övriga 
former av sammankomster och möten. Distriktscheferna menar att det varierar mellan olika typer 
av projekt hur omfattande arbetet bedrivs. En distriktschef uttrycker sig på följande sätt. 
 

”… Ordinarie erfarenhets möten, växelvisa studiebesök mellan arbetsplatser, informella möten, 
produktionschefsmöten, distriktsträffar, MB-möten, ledningsmöten.” 

 
En distriktschef menar även att det finns en osäkerhet i att exempelvis titta på andra distrikts 
siffror och erfarenheter eftersom omständigheterna runt projekten varierar och det kan även vara 
svårt att lita fullt ut på andras uppgifter om ekonomiskt utfall etcetera eftersom det finns enligt 
honom  
 

”en tendens att försköna saker och ting…” 
 
Arbetet med erfarenhetsåterföring anser sex av de distriktschefer som besvarat enkäten fungera 
hyfsat men behöver förbättras ordentligt.  
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Den form av information som efterfrågas av distriktscheferna är framförallt ekonomisk data i 
form av nyckeltal, utvärdering av produktionsmetoder (risker och möjligheter) samt utvärdering 
av leverantörer och underentreprenörer. En distriktschef efterlyser även kontaktpersoner för de 
projekt som utvärderas samt beskrivningar hur referensobjekt har genomförts.  
 
För att informationen ska nyttjas på bäst sätt anser distriktscheferna att den ska används redan 
vid starten av anbudsarbetet samt kontinuerligt under projektets gång som en ständig dialog 
mellan olika befattningsgrupper inom företaget. Det påpekas även att slutmöten och startmöten 
är viktiga för att detta ska fungera. 
 
En distriktschef sammanfattar det på följande sätt:  

”Så att vi på ett enkelt sätt kan hitta erfarenheter för olika projekttyper, moment etcetera när vi 
väl behöver dem. Erfarenheterna måste fångas upp naturligt och inte via ytterligare 
rapportverktyg” 
 

Enligt distriktscheferna arbetar alla de tillfrågade på ett eller annat sätt med att aktivt sprida 
erfarenheter och kunskap vidare. Det genomförs vanligtvis vid distrikts- och projektmöten, 
dagliga diskussioner på arbetsplatsen, produktionschefsträffar, ledningsmöten, startmöten samt 
informationsepost. 
 
Tillvägagångssättet när det gäller erfarenhetsåterföring har enligt hälften av de tillfrågade 
distriktscheferna inte förändrats under den tid de varit anställda inom företaget. Distriktscheferna 
som uppger detta har varit anställda sedan 1983,1992,1994 samt 1998.  
 
De distriktschefer som uppger att arbetet med erfarenhetsåterföring har förändrats beskriver att 
företaget har gjort ansatser vid olika tillfällen för att öka arbetet runt erfarenhetsåterföring men 
endast med sporadiska förväntningar och resultat. De anser dock att företaget har blivit något 
bättre på att sprida säkerhetserfarenheter.  
 
Erfarenhetsprocessen anser distriktscheferna fungera mindre bra på grund av att; arbetet är dåligt 
prioriterat, ingen känner ansvar för arbete med erfarenhetsåterföring, tidsbrist samt att nya 
projekt som tar över fokus istället för att tillvarata erfarenheter från det ”gamla” projektet som 
håller på att avslutas.   
 
Endast två av de tillfrågade distriktscheferna anser att det finns positiva aspekter med det 
nuvarande arbetet. En av de tillfrågade uppger att de använder samma kodstruktur för alla 
projekt i distriktet, vilket leder till att de kan jämföras. Den andra distriktschefen som upplever 
något positivt med nuvarande system frö arbete med erfarenhetsåterföring skrev följande svar på 
enkätfrågan: 
 

”Bra kontaktskapande inom och mellan distrikt i regionen” 
 
Övriga synpunkter kan sammanfattas i följande svar från en av distriktscheferna: 
 

”Som jag upplever det drar vi inte nytta av vår storlek utan uppträder som små lokala enheter. I 
stort tar vi inte tillvara vår potential på ett bättre sätt än ett litet lokalt företag.” 

9.1.3 SPIK samt Projekterfarenheter 
Avsnittet baseras på respondenternas svar på frågorna 6 till och med 13 i enkätundersökningen.  
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För att få en bild av hur de nuvarande verktygen används inom företaget ställdes några frågor till 
respondenterna angående projektstyrningsprogrammet SPIK samt erfarenhetsdatabasen 
Projekterfarenheter.  

9.1.3.1 Kalkylatorer 
Sju av kalkylatorerna använder projektstyrningsprogrammet Spik dagligen, en av de tillfrågade 
använder det men dock inte dagligen.  
 
Projektstyrningsprogrammet SPIK används fullt ut i alla projekt hos två av de tillfrågade 
kalkylatorerna.  Tre kalkylatorer har uppgett att programmet inte används fullt ut, de övriga tre 
respondenterna svarade att SPIK används fullt ut i en del projekt.  
 
Databasen Projekterfarenheter uppger sju av åtta respondenter att de känner till eller hört talas 
om. Endast två av dessa använder sig av funktionen då endast i ett fåtal av distriktets projekt.  
 
Anledningar till att Projekterfarenheter inte används är enligt de kalkylatorerna som känner till 
funktionen följande: tidsbrist, att funktionen är relativt ny, funktionen skapar mycket arbetet på 
gräsrotsnivå, okunskap, dålig information om att funktionen existerar samt dålig press på 
projektcheferna från företagets ledning att använda Projekterfarenheter.  
 
Andra former av erfarenhetsåterföring som används inom distrikten är enligt kalkylatorerna: olika 
typer av möten såsom ledningsgruppsmöte varje vecka, platschefsträffar, slutmöten, även 
prognosgenomgångar och projekterfarenheter från andra distrikt används i vissa fall.  
Kalkylatorerna använder sig även av egna likartade projekt som har sparats i SPIK.  

9.1.3.2 Projektchefer 
De tillfrågade projektcheferna använder sig av SPIK dock inte dagligen. De uppger även att SPIK 
används fullt ut inom distrikten men programmet används inte fullt ut i alla projekt.  
 
Databasen Projekterfarenheter känner fem av projektchefer inte till, de som däremot känner till 
databasen kan inte använda sig av funktionen.  
 
Endast en av de tillfrågade uppger att databasen används i distriktet men endast i ett fåtal projekt. 
Funktionen används inte på grund av att den anses vara för komplicerad samt att utbildning 
saknas. 
 
Andra former av erfarenhetsåterföring som används är bland annat egna erfarenhetssiffror, 
information från slutmöten läggs ut på intern informationssida för distriktet, erfarenheter tas upp 
på ledningsmöten och distriktsträffar, viss återkoppling sker även från projekt till kalkylator.  
 
Ett par projektchefer uppger att de inte använder någon annan form av erfarenhetsåterföring. 

9.1.3.3 Produktionschefer 
Sex av de produktionschefer som besvarat enkäten uppger att de använder 
projektstyrningssystemet SPIK, dock inte varje dag.  Två av de tillfrågade använder inte 
programmet.  
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SPIK används fullt ut i de flesta distrikt. Det varierar däremot väldigt mycket mellan de olika 
distrikten hur stor del av projekten som det används i.  
 
Databasen Projekterfarenheter känner fem av de tillfrågade inte till. Av de tre som känner till 
funktionen är det två som kan använda funktionen till viss del.  
 
Projekterfarenheter används dock inte i något av de distrikt som de tillfrågade arbetar inom. 
Anledningen till att det inte används är enligt produktionscheferna dålig information, tidsbrist 
och ovilja att visa lösningar för andra.  
 
De andra formerna av erfarenhetsåterföring som används är, enligt de produktionschefer som 
besvarat enkäten; informationsmöten med samtliga tjänstemän, personliga kontakter, pratar med 
kollegor, samt slutmöten vid projekt. 

9.1.3.4 Distriktschefer 
Fyra av de åtta distriktscheferna som besvarat enkäten använder inte alls 
projektstyrningsprogrammet SPIK. Två av de tillfrågade använder det men inte dagligen.  
 
På frågan om SPIK används i projekten fullt ut svara fem distriktschefer att det används fullt ut i 
mer än hälften eller i alla projekten.  
 
Databasen Projekterfarenheter känner fem av de tillfrågade distriktscheferna inte till. Av de 
tillfrågade som känner till programmet är det inte någon utav de som kan använda funktionen. 
Projekterfarenheter används inte i de distrikt som de tillfrågade distriktscheferna är ansvariga för. 
Anledningen är enligt distriktscheferna själva följande; att det inte har genomförts någon 
organiserad utbildning för verksamheten, begränsad möjlighet att få tag på utbildare, brist på 
information samt inte tillräckligt efterfrågat från ledningen inom regionen/distriktet.  
 
Distriktscheferna uppger att det används andra former av erfarenhetsåterföring inom de 
respektive distrikten. De sätt som erfarenhetsåterföring genomförs på är bland andra; 
dokumenthanteringssystemet Humingbird (återanvänder många dokument), slutmöten, nyckeltal 
från kalkyler, studiebesök, distriktsträffar, startmöten samt personlig utbyte av information.  

9.1.4 Erfarenhetsåterföring före produktionsskedet 
Avsnittet baseras på respondenternas svar på frågorna 18 och 19 i enkätundersökningen.  

9.1.4.1 Kalkylatorer  
För att ta tillvara på erfarenheter innan produktionen drar igång uppger kalkylatorerna att det 
oftast inte genomförs några specifika aktiviteter. Några aktiviteter som dock kan bidra till 
tillvaratagandet av erfarenheter är startmöten där projektchef, produktionschef, arbetsledning, 
kalkyl och yrkesarbetarna finns representerade. En av kalkylatorerna uppgav att:  
 

”… Planer, protokoll, arbetsberedning etc. bidrar till att bevara erfarenheter” 
 
En annan kalkylator uttryckte bristen på arbete med erfarenheter på följande sätt: 
 

”Ibland tas det beslut på åtgärderna på startmöten. Vi har många små projekt” 
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När det gäller att utnyttja redan genomförda projekt inom företaget uppgav kalkylatorerna att det 
förekommer studiebesök men dock alldeles för sällan och oftast inte alls. De aktiviteter som sker 
är oftast att kalkylatorn i fråga tittar på gamla kalkyler på liknande projekt eller i vissa fall ringer 
någon som har erfarenhet av liknande projekt eller diskuterar arbetet på möten som är inbokade 
av andra skäl.  
 
En av kalkylatorerna uppgav att aktiviteter förekommer men att han inte är delaktig i dessa. 

9.1.4.2 Projektchefer 
De aktiviteter som genomförs i projektet, före projektets produktionsskede, i syfte att bevara 
erfarenheter är enligt projektcheferna: startmöten. Under startmötet bestäms nivån på 
dokumentation inom projektet, samt telefonsamtal eller studiebesök på andra liknande projekt 
inom företaget bokas in.  
 
För att ta del av erfarenheter från tidigare projekt genomförs som nämnts ovan: studiebesök, 
samtal med kollegor som utfört liknande projekt. 

9.1.4.3 Produktionschefer 
Före produktionsstart uppger produktionscheferna att det finns viss kontakt med personer som 
utfört liknande projekt inom företaget samt att det genomförs olika genomgångar av projektet 
före byggstart.  
 

”Projektstödsteamet är det bäst som har hänt på länge (starttillstånd) DC måste se till att detta 
levs upp” 

 
Tre av de åtta produktionscheferna som besvarat enkätundersökningen uppger att det inte 
genomförs några aktiviteter för att bevara erfarenheter i detta skede.  
 
För att ta del av erfarenheter från tidigare genomförda projekt genomförs enligt 
produktionscheferna i vissa fall studiebesök. Fem produktionschefer uppger att det oftast inte 
finns tid för den typen av arbete.  

9.1.4.4 Distriktschefer 
Distriktscheferna uppger att tillvaratagande av erfarenheter från projektet, före projektets 
produktionsskede, vanligtvis sker genom projektstartmöten enligt Vårt Sätt Att Arbeta. Under 
startmötet fastställs vad som ska dokumenteras under projektet.  Ett par distriktschefer uppger 
även att det inte genomförs någon speciell aktivitet i detta skede.  
 
En distriktschef uppger att de arbetar på följande sätt:  
 

”Vi sparar våra anbudskalkyler de finns också i SPIK. Vi spar våra bedömningar inför 
anbudet och beaktar de om vi tar projektet. I projekteringen bevarar vi erfarenheterna till 
produktionen via kontrollprogram för kritiska aktiviteter etcetera sådant som är värt att ta med 
sig i nästa projekt görs lokalt.” 

 
Från tidigare genomförda projekt fås enligt distriktscheferna information från studiebesök, 
avvikelsehantering, kontakt med personer som arbetet med liknande projekt samt träffar/möten 
med kollegor.  
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9.1.5 Erfarenhetsåterföring under produktionsskedet 
Avsnittet baseras på respondenternas svar på frågorna 20 samt 21 i enkätundersökningen.  

9.1.5.1 Kalkylatorer 
På frågan om hur arbetet med erfarenhetsåterföring genomförs under produktionsskedet i 
projekten stryker fyra av kalkylatorerna frågan, två av kalkylatorerna förklarar det på följande sätt: 
 

”Är inte med i det skedet av projektet” 
 
En annan synpunkt på hur erfarenhetsåterföring under produktionsskedet genomförs är följande:  
 

”Inga? Fokus på uppföljning ligger väl helt och hållet på resultatet i ekonomiskt hänseende?” 
 
En aktivitet som genomförs under produktionsskedet uppges av en kalkylator vara 
tillvaratagandet av protokoll från regelbundna möten och arbetsberedningar, vilka bidrar till att 
bevara erfarenheterna.  
 
För egen del sparar fyra av de åtta kalkylatorerna som besvarat undersökningen själva på 
erfarenheter i någon form. Data kan hämtas från andra projekt i SPIK och även information från 
genomgångar av slutprognoser. En kalkylator uppger att han även  
 

”Sparar på nyckeltal pappersmässigt” 

9.1.5.2 Projektchefer 
För att dokumentera erfarenheter från produktionen genomförs enligt projektcheferna interna 
slutmöten, avvikelserapporter, arbetsberedning samt fotografering av projektet. En projektchef 
beskriver arbetet med erfarenhetsåterföring på följande sätt: 
 

”Erfarenheter dokumenteras på olika sätt men inget som kommer hela Skanska till gagn, 
Tyvärr!” 

 
För att för egen del ta tillvara på erfarenheter uppger tre av projektcheferna att de genomför 
kontinuerliga informationsmöten, ytterligare en projektchef uppger att det är mest ekonomiska 
erfarenheter som sparas för egen del.  

9.1.5.3 Produktionschefer 
Dokumentation av erfarenheter under produktionen sker enligt produktionscheferna genom 
slutmöten där bra erfarenheter tas upp, dock störst fokus på ekonomi istället för problemets 
kärna, även på arbetsberedningar samt produktionsmöten dokumenteras erfarenheter. En av de 
tillfrågade uppger att foton tas under produktionen men blir sedan liggande i projektmappen.  
 

”Eftersom jag har hållit på i 25 år och då många stora projekt finns det en del att hämta i min 
egen erfarenhetsbank” 

 
 Svarade en av produktionscheferna på frågan om han för egen del genomför någon form av 
erfarenhetsåterföring. De övriga fem produktionscheferna som svarat att de för egen del tar 
tillvara på erfarenheter gör det genom slutmöten och arbetsberedningar.  
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Två av de tillfrågade produktionscheferna genomför inte för egen del någon form av 
erfarenhetsåterföring.  

9.1.5.4 Distriktschefer 
Under produktionens gång genomförs enligt distriktscheferna som har besvarat 
enkätundersökningen följande aktiviteter för att dokumentera erfarenheter från projektet: 
produktionsmöten, möten med yrkesarbetare, ekonomisk uppföljning i form av prognos, 
avvikelsehantering samt arbetsberedning.  
 
För egen del genomför distriktscheferna olika former av erfarenhetsåterföring. Det vanligaste 
sättet är enligt de tillfrågade att försöka dra lärdom av andra distriktschefer och på så sätt lösa nya 
uppgifter själv. Även jämförelser av nyckeltal och uppföljningar internt används.  

9.1.6 Erfarenhetsåterföring efter avslutad produktion 
Avsnittet baseras på respondenternas svar på frågorna 22 till och med 24 i enkätundersökningen.  

9.1.6.1 Kalkylatorer 
Det är stora skillnader mellan de olika husbyggnadsregionerna inom Skanska när det gäller 
genomförandet av interna slutmöten efter avslutat projekt. Spridningen är jämn mellan de olika 
svarsalternativen, i vissa regioner genomförs alltid interna slutmöten, i andra regioner genomförs 
inte slutmöten alls.  Två kalkylatorer uppger att internt slutmöte genomförs i mer än hälften av 
alla projekt på de övriga svarsalternativen har en kalkylator kryssat i respektive svarsalternativ. 
Två av kalkylatorerna har inte svarat på enkätfrågan.  
 
En av respondenterna svarade på följande sätt: 
 

”Jag hoppas att det genomförs, jag blir sällan kallad fastän jag ska kallas” 
 
Respondenterna är eniga i frågan som behandlar genomförandet av erfarenhetsåterföring inom 
det egna distriktet. Kalkylatorerna anser att det måste öka, alternativt att det i dagsläget inte 
genomförs några aktiviteter för erfarenhetsåterföring överhuvudtaget.  
 
Kalkylatorerna är även eniga när gäller att erfarenhetsåterföring från tidigare projekt skulle kunna 
hjälpa de i det dagliga arbetet. Aspekter som skulle kunna förbättras är bland annat bättre 
kalkyler, mer korrekta kalkyler, mer data att grunda kalkylerna på och att kalkylatorerna skulle 
kunna bli säkrare i kalkylskedet.  
 
Två av kalkylatorerna anser dock att de redan i dagsläget får ta del av erfarenheter i tillräcklig 
omfattningen men de uppger även att det kan vara så att erfarenheterna bör spridas vidare till fler 
personer inom företaget.  

9.1.6.2 Projektchefer 
Interna slutmöten genomförs som regel i de distrikt som de tillfrågade projektcheferna arbetar 
inom. Tre av de tillfrågade uppger dock att interna slutmöten genomförs i mindre än hälften av 
alla projekt eller väldigt sällan.  
 
Sex av de åtta projektcheferna som besvarade enkätundersökningen anser att det inte genomförs 
tillräckligt mycket aktivitet när det gäller erfarenhetsåterföring och att arbetet måste öka.  
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Alla tillfrågade anser att det skulle hjälpa i det dagliga arbetet om de fick ta del av erfarenheter 
från tidigare projekt. Det skulle påverka deras arbete på följande sätt: undvika att upprepa redan 
tidigare begångna misstag och få information om vad som har fungerat bra, det skulle även 
underlätta arbetet.  

9.1.6.3 Produktionschefer 
Fem av produktionscheferna uppger att det alltid genomförs någon form av internt slutmöte där 
projekterfarenheter diskuteras och dokumenteras. De övriga tre respondenterna svarar att det 
genomförs men dock väldigt sällan.  
 
De aktiviteter som genomförs för erfarenhetsåterföring anser de fem av de åtta 
produktionscheferna som besvarat enkätundersökningen vara alldeles för få. De uppger även att 
tillgång till erfarenheter från tidigare projekt skulle påverka deras arbete på följande sätt: mindre 
fel och bättre ekonomi, möjlighet att välja material och lösningar som redan är provade, samt 
belysa bra metoder 

9.1.6.4 Distriktschefer 
Interna slutmöten genomförs enligt sex av de åtta distriktscheferna i alla projekt eller i fler än 
hälften av alla projekt. Sex de tillfrågade distriktscheferna anser att det inte genomförs tillräckligt 
mycket aktiviteter när det gäller erfarenhetsåterföring inom det egna distriktet utan att det måste 
öka.  
 
Två av det tillfrågade anser att erfarenhetsåterföringen till viss del fungerar bra.  
 
Alla åtta distriktschefer som deltagit i enkätundersökningen uppger att det skulle hjälpa i det 
dagliga arbetet om det fick ta del av erfarenhetsåterföring från tidigare projekt. Bland annat skulle 
det säkerställa nya kalkyler, bidra till att minska risker med nya kunder och produktionsmetoder, 
göra det lättare att hitta referenser inom företaget samt minska risken för misstag i arbetet.  

9.1.7 Uppbyggnad av system för erfarenhetsåterföring 
Avsnittet baseras på respondenternas svar på fråga 25 i enkätundersökningen.  
 
De förslag som lämnades av respondenterna på fråga om hur arbete med erfarenhetsåterföring 
ska bedrivas inom företaget sammanfattas nedan.  

9.1.7.1 Kalkylatorer 
De olika förslag som kom in från kalkylatorerna var följande: 
 

• Databank där nyckeltal från utförda projekt finns lagrade, även referenspersoner från 
genomförda projekt för att underlätta arbetet.  

• Uppföljning för respektive projekt på metoder, tidplan, arbetsmiljö, metodik/incidenter, 
underleverantörer samt möten över distriktsgränserna för att sprida erfarenheter vidare.  

• Tydliga rutiner i arbetet som bygger på lokala organisationens behov, påtvingade rutiner 
blir sällan långlivade.  

• Start- och slutmöte på alla projekt med all personal som är inblandad i projektet. Vid 
startmöte ska det bestämmas vad som ska återföras.  

• Projekterfarenheter i Spik skall fyllas på med alla projekt där det finns relevanta nyckeltal 
exempelvis kronor per BTA, kronor per BTV samt kronor per lägenhet etcetera.  
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• Att alla aktiviteter konteras per byggdel enligt Skanskas olika kontouppdelningar.  

9.1.7.2 Projektchefer 
Förslag som kom från projektcheferna sammanfattas nedan: 
 

• Erfarenhetsåterföring bör ske i samband med slutmöte. 
• Samla erfarenheter i databas som alla har tillgång till, dessa bör sorteras under respektive 

byggdel exempelvis 63 Mellanväggar. 
• Enkelt system kopplat till Spik. 
• Extern resurs som besöker projektet vid färdigställande.  
• Styrd erfarenhetsåterföring genom Spik samt spontana möten och samtal.  

 
En av projektcheferna poängterar att det svåra med arbetet är att få informationen att nå ut till 
övriga inom företaget/regionen/distriktet.  

9.1.7.3 Produktionschefer 
Produktionscheferna ansåg att erfarenhetsåterföring bör ske på följande sätt. 
 

• ”Det skulle läggas ut bra grejer någonstans på Internet” 
• Obligatoriska avstämningsmöten där den ansvariga är distriktschefen/affärschefen. 

Åtgärdsprogram för spridande av erfarenheter bör upprättas på dessa möten.  
• Obligatoriska start- och slutmöten där alla inom projekt ska kunna komma till tals, 

platschef, arbetsledare, yrkesarbetare, underentreprenörer.  
• Erfarenhetsbank som läggs upp på Skanska Sverige AB: s interna hemsida; Forum 

Sverige. Projekt bör sorteras efter projekttyp exempelvis stambyte, prefab, platsgjutet och 
även sorterat efter typ av projekt exempelvis bostäder, sjukhus etcetera. För att banken 
ska kunna vara användbar bör den även innehålla bilder och kontaktpersoner.  

9.1.7.4 Distriktschefer 
För distriktscheferna var följande aspekter viktiga vid arbete med att utforma ett system för att ta 
tillvara erfarenheter. 
 

• Gemensam kodstruktur för alla projekt inom bolaget.  
• Erfarenhetsåterföringsmöten bör genomföras i slutet av projekt där nyckeltal samlas in 

och sparas i en databas.  
• Enkel databas där rutiner för att samla in erfarenheter utgår ifrån idag redan existerande 

rutiner. Detta ska genomföras genom att analysera det vi gör idag i projekten och på så 
sätt skapa ett ”automatiserat” sätt att plocka ur erfarenheter ur det arbetet och göra det 
tillgängligt via en erfarenhetsbank.  

• Benchmarking, genom att titta på andra företag som har lyckats med arbete och se vilka 
faktorer som påverkar arbetet med erfarenhetsåterföring positivt. 

• Träffar med andra medarbetare i samma befattning med erfarenhetsåterföring på 
agendan.  
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En förutsättning för arbetet anser ett flertal av distriktscheferna vara viljan att dela med sig av 
sina erfarenheter, detta börja ute hos respektive person. Finns inte rätt inställning fallerar hela 
arbetet. System måste sedan finnas för att samla ihop erfarenheterna.  

9.2 Analys 
För att kunna visa på skillnader och likheter mellan de olika befattningarnas syn på arbete med 
erfarenhetsåterföring jämförs svaren från de olika befattningarna och regionerna med varandra.  

9.2.1 Begreppet erfarenhetsåterföring  
Det visade sig att definitionen av begreppet erfarenhetsåterföring varierande något mellan de 
olika befattningarna. Kalkylatorerna ansåg att det var en fråga om utvärdering av 
ekonomi/metodval/UE till skillnad från projektcheferna som ansåg att definitionen var att lära 
av sina misstag och föra dessa vidare till kollegor. De olika definitionerna speglar de olika 
befattningarnas arbetsuppgifter och mål med arbetet. En kalkylator har exempelvis som mål att 
genomföra så korrekta kalkyler som möjligt, vilket leder till att viktig information för att i 
framtiden kunna genomföra mer korrekta kalkyler är nyckeltal från genomförd produktion, samt 
utvärdering av metodval.  
 
Distriktscheferna och produktionscheferna förknippar begreppet erfarenhetsåterföring med att; 
lära av sina misstag, föra kunskap vidare till kollegor samt uppföljning av ekonomi, metodval och 
UE. Det är en kombination av kalkylatorernas och projektchefernas definitioner. Även denna 
definition speglar de olika befattningarnas arbetsuppgifter och mål med arbetet.  
 
Endast en av de tillfrågade nämnde uppföljning av arbetsmiljö som en del av definitionen, vilket 
kan anse vara lite märkligt eftersom arbetet med säkerhet och arbetsmiljö är högt prioriterat inom 
organisationen. Erfarenhetsåterföring bör omfatta alla delar av verksamheten för att fungera på 
bästa sätt.  
 
En aspekt som skulle underlätta arbetet med erfarenhetsåterföring är en enhetlig definition som 
görs gällande för hela företaget. Det krävs ett enhetligt namn inom ett företag på aktiviteten 
erfarenhetsåterföring, för att kunna samordna och strukturera aktiviteterna. Idag förekommer 
många namn på begreppet såsom uppföljning, utvärdering, avstämning, erfarenhetsarbete, 
tillvaratagande av erfarenheter med flera.  

9.2.2 Erfarenhetsåterföring allmänt 
Antalet arbetade år inom företaget varierade markant mellan de olika respondenterna. Det visade 
sig även att majoriteten av kalkylatorerna och produktionschefer har varit anställda inom 
företaget väldigt lång tid (medel för tillfrågade kalkylatorer 27 år, produktionschefer 28 år), till 
skillnad från de övriga befattningarna. Projektcheferna i undersökningen har som i regel varit 
anställda inom företaget 5-10 år, Distriktscheferna något längre 15-25år. Totala antalet 
respondenter gör att det inte går att dra några slutsatser om hur åldersfördelningen verkligen ser 
ut i organisationen men det kan ge en förevisning om hur det skulle tänkas se ut.  
 
Interna slutmöten är något som de flesta tillfrågade förutom kalkylatorerna har varit delaktiga vid 
under det senaste året. De som har varit på ett internt slutmöte uppger att det på alla eller nästan 
alla dessa möten förekommer diskussioner om erfarenhetsåterföring.  
 
Beslut har tidigare tagits inom företaget att alla projekt över 10 miljoner ska drivas med 
utgångspunkt i Verksamhetsmanual Projekt som är en del av Vårt Sätt Att Arbeta. Manualen 
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beskriver Skanskas sätt att leda, driva och styra projekt genom byggprocessens olika skeden. I 
kapitlet som beskriver överlämnande och avslut arbetsplats finns det beskrivet hur bland annat 
besiktningar, slutdokumentation ska genomföras. Även internt slutmöte samt syftet med detta 
finns beskrivet, se avsnitt om Skanska, Projektgenomförande Skanska Sverige AB 
 
Projektens interna slutmöten berör alla inblandade i projektet, även kalkylatorer. För att kunna 
genomföra mer korrekta kalkyler anser författaren att det är en nödvändighet att dessa möten 
genomförs samt att alla blir inbjudna. För att kunna skapa en föryngring i branschen är det 
nödvändigt att erfarenheter tas tillvara för att även yngre personer ska kunna arbeta som 
exempelvis kalkylatorer.  
 
En fråga som man kan ställa sig är: om det på alla eller nästan alla interna slutmöten förekommer 
diskussioner om erfarenhetsåterföring vart tar all denna information vägen? Finns det sätt att 
förmedla informationen vidare till personer utanför projektet? 
 
Majoriteten av dem som har svarat att de varit med på något internt slutmöte uppger däremot att 
de endast varit på ett eller max ett par stycken det senaste året trots att det har slutförts betydligt 
fler projekt i de tillfrågade distrikten. Distriktscheferna och projektcheferna bör ha varit på några 
fler av dessa möten med tanke på att de ofta är ansvariga för ett flertal projekt årligen.  
 
Det dagliga arbetet med erfarenhetsåterföring sker mestadels som samtal mellan kollegor eller via 
olika typer av möten såsom distriktsträffar, produktionsmöten, byggmöten etcetera. Enligt VSAA 
finns det inte några rutiner när det gäller det dagliga arbetet med erfarenhetsåterföring vilket 
enligt författaren gör att det kan vara svårt att genomföra standardiserat arbete med 
erfarenhetsåterföring som kan förmedlas vidare i organisationen.  
 
Strukturen i arbetet med erfarenhetsåterföring saknas som även det är en förutsättning för att 
lyckas med arbete i projektform. 
 
Hur arbetet med erfarenhetsåterföring fungerar inom organisationen är de olika 
befattningsgrupperna relativt oeniga om. Majoriteten av kalkylatorerna anser att det inte fungerar 
speciellt bra, till skillnad från produktionscheferna och distriktscheferna som anser att det 
fungerar hyfsat men behöver förbättras ordentligt. Projektcheferna är de som är mest positiva till 
det nuvarande arbetet och anser att det fungerar hyfsat eller ganska bra. 
 
Uppgifterna ovan kan visa på en brist i kommunikation inom företaget mellan de olika distrikten 
samt även en brist när det gäller kommunikation mellan de olika befattningarna inom distriktet. 
Hade kommunikationen fungerat bättre hade förutsättningar för lärande mellan distrikten enligt 
författaren varit bättre. Bristen på kommunikation kan leda till att lärandet upphör, enligt bland 
andra Mårtensson. (1999 s.15) 
 
Informationen som efterfrågas från erfarenhetsåterföring är densamma oavsett befattning. Trots 
att definitionen för begreppet varierar så är det samma information som efterfrågas vilket innebär 
att är det betydligt lättare att bygga ett fungerande system än om de tillfrågade önskade olika typer 
av information. Detta är grunden till en lärande organisation och även grunden till 
förbättringsarbete. (Albinsson1998 s. 110) 
 
När information från erfarenhetsåterföring väl har samlats in anser majoriteten av de tillfrågade 
att den bör användas i projektens startskede. Främst under projektering, kalkylering och 
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produktionsförberedelser. En av kalkylatorerna ansåg att informationen även kan användas som 
underlag för riskbedömning innan kalkylering av projekt eller vid eventuellt anbudstagande. Ökad 
riskmedvetenhet inom projekt leder i längden till ökad lönsamhet. Vilket stämmer väl överrens 
med Vårt Sätt Att Vara se avsnittet Teori om Skanska. 
  
Erfarenheter sprids idag genom diskussioner ute på arbetsplatserna, via träffar i 
befattningstvärgrupper, via bygg-, lednings-, projektstart-, slut- och produktionsmöten, 
arbetsberedningar eller via informationsepost. De många olika vägarna att sprida information på 
leder till att det inte finns någon samlad information att ta del av för exempelvis nyanställda eller 
personer inom företaget som är ny i sin tjänst. Erfarenheter är svåra att överblicka och då ännu 
svårare att utnyttja.  
 
Majoriteten av de tillfrågade, oavsett befattning, anser att arbetet med erfarenhetsåterföring har 
sett likadan ut under tiden de arbetat inom företaget. De som uppger att arbete har förändrats 
anser att de ändringarna endast har varit sporadiska. Ett par av de tillfrågade uppger att företaget 
har blivit bättre på att ta tillvara säkerhetserfarenheter. Ovanstående uppgifter tyder på att det 
finns en stor brist när det gäller förbättringsarbetet inom processen för erfarenhetsåterföring.  
 
Problem med erfarenhetsåterföring beror enligt de tillfrågade på en mängd olika anledningar. De 
anledningar som de flesta respondenter angav var tidsbrist, att arbetet med erfarenhetsåterföring 
är lågprioriterat, samt att det saknas en tydlig definition på vad som ska erfarenhetsåterföras och 
hur detta ska ske. Problem uppstår då när nyckelpersoner slutar och tar med sig viktiga 
erfarenheter som inte finns lagrade hos företaget. Problemen visar även på att organisationen inte 
arbetar med att tydliggöra kompetensen i företaget och lyfta fram denna. 
 
Att lyfta fram positiva aspekter med det nuvarande systemet är något som majoriteten av de 
tillfrågade har svårt att göra. De få positiva aspekter som kom fram var att det var god 
kommunikation inom distriktet och att det inom vissa distrikt var möjligt att gå tillbaka i tiden 
och titta på siffror från projekt inom distriktet. 
 
Några av de tillfrågade ansåg att företaget inte tar vara på sin storlek utan arbetar på liknande sätt 
som mindre företag. Detta är något som strider mot VSAV där samarbete mellan olika enheter 
inom företaget är en av de sex olika teserna. Se avsnittet Teori om Skanska. 

9.2.3 SPIK samt Projekterfarenheter 
Projektstyrningsprogrammet Spik används flitigt av samtliga kalkylatorer, projektchefer och 
majoriteten av produktionscheferna. Av de tillfrågade distriktscheferna är det endast ett fåtal som 
använder programmet. Hur programmet används råder det skilda meningar om, det varierar 
mycket från distrikt till distrikt hur stor del av programmet som utnyttjas, variationerna är även 
stora mellan de olika projekten inom distrikten.   
 
Ovanstående information visar på en svårighet att få hela organisationen att arbeta på liknande 
sätt. Det saknas rutiner och arbetssätt för arbetet vilket enligt författaren kan tyda på brister i 
ledningssystemet och även brister i ledarskapet. Eftersom distriktscheferna till stor del inte 
använder sig av projektstyrningsprogrammet föregår de inte med gott exempel vilket kan 
underminera den typ av ledarskap som behövs för att leda en lärande organisation. 
 
Databasen Projekterfarenheter känner de flesta tillfrågade inte till, av de få som känner till den 
kan de flesta inte använda sig av funktionen. Projekterfarenheter finns även det med i Skanskas 
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verksamhetsmanual för projekt, att databasen inte används tyder enligt författaren på att det är 
svårt att förmedla tagna beslut ut i verksamheten samt att förbättringsarbetet som det beskrivs av 
Bergman och Klefsjö (2001 s.215) inte fungerar i företaget som ett sätt att förbättra arbetet på.   
 
Anledning till att Projekterfarenheter inte används tror de flesta respondenter bero på att det 
saknas utbildning, att funktionen anses vara komplicerad, brist på information samt att de inte är 
tillräckligt efterfrågat från ledningen. Även tidsbrist och ovilja att visa lösningar för andra, är 
anledningar som några av de tillfrågade tar upp. De ovanstående anledningarna visa på att det 
finns en brist i kommunikation inom företaget. Eftersom några av de tillfrågade inte ens kände 
till funktionen saknade de helt enkelt utbildning och information. Det är en brist som kan bero 
på att det inom vissa områden saknas kompetens och möjlighet till kompetensutveckling när det 
gäller förbättringsarbete. 
 
De olika typer av erfarenhetsåterföring som respondenterna uppger förekomma idag varierar inte 
speciellt mycket mellan de olika befattningsgrupperna. Det arbete som genomförs är oftast olika 
former av möten där projekt mestadels diskuteras utifrån ekonomiskt resultat. Möten är på ett 
sätt ett bra forum före erfarenhetsåterföring om det används som ett komplement till det övriga 
arbetet, men för att arbete ska fungera krävs det att arbetet utvärderas vilket oftast inte kan 
genomföras endast med hjälp av möten. 
 
Prognosgenomgångar och slutmöten är även det olika former av erfarenhetsåterföring men det är 
ofta för sent i projektets slutskede att rätta till det som har gått fel. För att ta tillvara på 
erfarenheter och lära av sina misstag eller förhoppningsvis andras misstag inom organisationen 
gäller det att planera tidigt i projektet för att i slutet av projektet kunna lära av tidigare misstag. 
 
Flertalet av kalkylatorerna uppger även att de använder sig av tidigare genomförda projekt som de 
själva har varit delaktiga i som en del av erfarenhetsåterföringen. Det är självklart ett sätt att 
arbeta på men det förutsätter att alla har den gedigna personliga erfarenheten, vilket i sin tur leder 
till att företaget i sig saknar erfarenhet och det skapar stora problem då en anställd lämnar 
organisationen. Lärandet sker enbart på individnivå och inte som ett organisatoriskt 
lärande.(Hörte 1995 s. 17) 

9.2.4 Erfarenhetsåterföring före produktionsskedet 
För att tillvarata erfarenheter från ett aktuellt projekt innan själva produktionen drar igång uppger 
de flesta respondenter att det inte genomförs några speciella aktiviteter i detta skede. För att 
däremot ta del av erfarenheter från tidigare genomförda projekt uppger de tillfrågade att 
studiebesök, genomgång av andra genomförda projekt inom distriktet, samt samtal med kollegor 
som genomfört liknande projekt, är tillvägagångssätt som används men dock för sällan. Tidsbrist 
uppges vara en av anledningarna till att det genomförs allt för sällan.  
 
Det saknas en planering av erfarenhetsåterföringen innan produktionen, vilket skulle kunna 
påverka den kommande produktionen negativt avseende kvalitetsarbetet under själva 
produktionen. Ett kontinuerligt förbättringsarbete av att systematiskt åtgärda fel och brister innan 
de uppkommer kan påverkas negativt då denna förebyggande planering saknas. (Bergman & 
Klefsjö, 2001 s.215) 

9.2.5 Erfarenhetsåterföring under produktionsskedet  
Under produktionsskedet uppger de flesta kalkylatorerna att de inte är delaktiga i arbetet eller att 
de inte får ta del av information från projektet i detta skede. Problem som då kan uppstå för 
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kalkylatorerna är att de inte känner sig delaktiga i arbetet och på så sätt blir utanför 
organisationen, vilket hindrar individens lärande (Ellström 1996 s. ) och som även kan påverka 
motivationen i arbetet negativt (Hörte 1995 s. 19). 
 
Projektcheferna och produktionscheferna arbetar med erfarenhetsåterföring under 
produktionsskedet genom bland annat möten på arbetsplatsen, avvikelserapporter, foton och 
arbetsberedningar. Båda grupperna anser dock att det är väldigt stort fokus på ekonomin i 
exempelvis ett projekt som i sin tur kan leda till att orsaken till problemet inte tydliggörs och 
sprids vidare. Fler av de tillfrågade i dessa grupper uppger även att erfarenheter från projekten 
inte når ut till resten av företaget. Även distriktscheferna håller med i resonemanget om att den 
ekonomiska delen ibland kan komma i något för stort fokus. I och med att erfarenhetsåterföring 
sker i produktionsledet kan det medföra att fel och brister åtgärdas utifrån tidigare metoder att 
åtgärda dessa fel och brister då de uppkommer Istället för att planera arbete innan själva 
produktionen för att förebygga samma fel och brister uppkommer. Förbättringscykeln (Bergman 
& Klefsjö, 2001 s. 215) tillämpas i produktionsskedet med stöd av tidigare erfarenheter.  
 
För att för egen del bevara erfarenheter uppger de flesta respondenter att de sparar mestadels 
ekonomiska data från projekt exempelvis ekonomiska nyckeltal. Eftersom de flesta tillfrågade har 
arbetat inom företaget under en längre tid anser de flesta ha tillgång till tillräckligt mycket 
erfarenhet och är inte i direkt behov av att inhämta information utifrån. Dock är bristen i 
kommunikation mellan de som är inblandade i projektet under projektets olika skeden något som 
blir ett hinder för att utveckla företaget till en lärande organisation. Att kunna dela med sig av 
sina erfarenheter genom utvärdering och uppföljning är en förutsättning för organisationens 
lärande och en förutsättning för att förbättra arbetet inom företaget. (Mårtensson 1999 s. 16)  

9.2.6 Erfarenhetsåterföring efter avslutad produktion  
Det finns väldigt stora skillnader de olika regionernas sätt att hantera och genomföra interna 
slutmöten. En likhet mellan regionerna är att kalkylatorerna oftast inte blir kallade till dessa 
möten, vilket kan leda till brist i uppföljningen av projekt, även minskad känsla av tillhörighet och 
delaktighet som krävs för lyckade projektarbeten och som är en förutsättning för lärande 
organisation (Ellström 1996, Hörte 1995 m fl) 
 
Majoriteten av de tillfrågade anser att det i dagsläget inte genomförs tillräckligt mycket arbetet när 
det gäller erfarenhetsåterföring inom det egna distriktet, arbete måste förbättras rejält. En 
anledning till att det bör förbättras anser författaren vara det faktum att så gott som alla som 
besvarade enkäten anser att det skulle hjälpa/underlätta de i det dagliga arbetet om det fanns 
tillgång till erfarenheter från tidigare projekt. 

9.2.7 Uppbyggnad av system för erfarenhetsåterföring 
Det finns stora likheter med hur de olika befattningsgrupperna vill bygga upp system för 
erfarenhetsåterföring. 
 
En gemensam nämnare för samtliga aktörer var önskan om att ett system för 
erfarenhetsåterföring ska byggas upp som en enkel databas där data om projektet finns lagrad, 
exempelvis nyckeltal och kontaktpersoner samt att projekten är sökbara efter exempelvis 
projekttyp eller produktionsmetoder. Denna önskan visar på att det idag saknas enkla rutiner och 
struktur för arbetet med erfarenhetsåterföring.  
 



 

 67

Ett flertal av respondenterna efterfrågar även att det bör vara obligatoriskt med start- respektive 
slutmöten för att sätta upp riktlinjer på vilka erfarenheter som ska fokuseras på samt sammanfatta 
erfarenheter från projektet, detta visar på en brist i användandet av de rutiner som finns 
fastställda i verksamhetsmanualen för genomförande av projekt i Skanska exempelvis databasen 
Projekterfarenheter, se avsnittet om Skanska, Projektgenomförande inom Skanska. 
 
För att distributionen av erfarenheter ska kunna genomföras på ett bra sätt anser flertalet av de 
tillfrågade att möten över distriktsgränserna bör underlätta denna form av arbetet. Då sätts även 
lärandet in i ett socialt sammanhang och det blir lättare att ta tillvara på informationen. (Hörte 
1995 s.19) 
 
En ytterligare aspekt som flertalet respondenter påpekar är viljan att dela med sig av sina 
erfarenheter, detta är ett ansvar som vilar på de enskilda medarbetarna och en förutsättning för 
att lärandet ska kunna ske inom organisationen.  
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10 Resultat och slutsats 
Kapitlet sammanfattar den data som har framkommit i de genomförda analyserna samt 
presenterar examensarbetets slutsatser. 

10.1 Resultat 
För att tydliggöra resultatet från de olika analyserna sammanställs resultaten utifrån troliga orsaker 
till att arbetet med erfarenhetsåterföring inte fungerar samt framgångsfaktorer för att arbetet med 
erfarenhetsåterföring ska kunna underlättas. 
 
Förbättringspotentialen i det dagliga arbetet tror författaren är en av de största anledningarna till 
att arbetet med erfarenhetsåterföring måste prioriteras för att gör det möjligt att minska risken för 
att projekt misslyckas. Erfarenhetsåterföring ska hjälpa företaget att minska risken för 
arbetsolyckor, minska risken för ekonomiska förluster, minska risken att mista kunder, minska 
risken att mindre bra metoder används samt minska risken för att viktig kunskap går förlorad om 
en medarbetare av någon anledning lämnar företaget. 

10.1.1 Varför fungerar inte arbete med erfarenhetsåterföring? 
Det finns stora likheter med hur arbetet med erfarenhetsåterföring genomförs i de olika 
distrikten, vilket leder till att författaren kan dra slutsatsen att de orsaker som hindrar arbetet med 
erfarenhetsåterföring troligtvis är desamma inom samtliga husbyggande distrikt.  
 
Stora brister i hur arbetet med uppföljning av projekt genomförs är något som framkommer ur 
samtliga analyser. En anledning till bristerna är den brist på organiserade satsningar när det gäller 
arbete med erfarenhetsåterföring. De satsningar som har genomförts har ofta runnit ut i sanden 
exempelvis arbetet med Skanska Idé som startade med att medarbetarna engagerades men 
slutfördes inte i den databas med erfarenheter som det var tänkt.  
 
Definitionen av begreppet erfarenhetsåterföring samt vilket arbetet som innefattas i arbetet med 
erfarenhetsåterföring, är något som saknar enhetlighet ute hos medarbetarna inom företaget 
vilket i sin tur leder till svårigheter när det gäller att samordna arbetet och samla erfarenheter.  
 
I analys av tidigare dokumentation framgår att återföring av erfarenheter tidigare oftast har skett 
lokalt. Distributionen av erfarenheter har varit bristande, detta framgår även från 
enkätundersökningarna då majoriteten uppger att de inte använder sig av något speciellt sätt att ta 
tillvara på erfarenheter från tidigare projekt. En anledning till att det är så kan vara bristen på 
tillgänglig information från tidigare projekt. Återföring är en förutsättning för lärande hos 
individerna och det är en förutsättning för lärande inom organisationen.  
 
Från enkätundersökningen samt från dokumentationen har det framgått att lärande inom 
företaget oftast sker på individnivå, vilket gör det svårt för företaget att ta del av information 
distrikten emellan och utnyttja företagets storhet. Det visar också på en brist i kommunikation 
mellan de olika befattningarna inom företaget samt distrikten emellan. Bristen på kommunikation 
strider även mot en av de teser som ingår i VSAV, vilket i sin tur visar på problem inom företaget 
med att förmedla ut ledningssystem och värderingar. 
 



 

 70

I enkätundersökningen framgick att personer som har arbetat under en lång tid inom företaget 
ofta i första hand använder sig av egna erfarenheten, vilket leder till att erfarenheter från annat 
håll inte är relevant att införskaffa. 
 
Av enkätundersökningen och dokumentationen framgår att den administrativa delen av arbetet 
oftast är den del som prioriteras lägst då projekt genomförs. Uppföljningar och då även möjlighet 
till lärande är något som inte prioriteras. En anledning till att uppföljningar inte genomförs är 
enligt respondenterna tidsbrist, vilket har sin grund i den låga prioritet som arbetet med 
erfarenhetsåterföring har.  
 
Av analyserna framgår att ledarskap är en viktig faktor för att få lärandet inom och mellan projekt 
att fungera. I ledarskap innefattas även mål med arbetet. För att arbetet med erfarenhetsåterföring 
ska fungera krävs det att de uppsatta målen med erfarenhetsåterföring är tydligt förankrade i 
verksamheten och att de är tydligt definierade. Det är viktigt att ledare inom organisationen 
föregår med gott exempel, exempelvis närvara vid interna slutmöten och även visa på att 
erfarenhetsåterföring är en viktig del för att kunna driva ett framgångsrikt arbete.  
 
Från analys av historik framgår att delaktighet är en viktig del för att medarbetarna ska kunna ta 
initiativ och driva arbete med att bevara erfarenheter. Det framkom även från 
enkätundersökningen att de anställda inte kände sig delaktiga i arbetet. Erfarenhetsåterföring är 
något som enligt respondenterna som går i vågor, ett arbete som tyvärr inte har någon 
kontinuitet. Bristen på delaktighet tror författaren även beror på att de personer som är 
inblandade i ett projekt inte alltid är med under projektets olika faser. Alla som har varit 
inblandade i ett projekt har något att tillföra vid exempelvis interna slutmöten, om inte 
majoriteten av projektmedlemmarna deltar vid dessa möten finns det risk för att viktig 
information går förlorad.  
 
I analysen av dokument samt enkätundersökningen visar det sig att det krävs en öppen diskussion 
inom företag för att arbetet ska fungera önskvärt eftersom en förutsättning till lärande är att 
lärandet sätts in i ett socialt sammanhang, exempelvis möjlighet till träffar och möten. Dessa 
möten innefattar även de start- och slutmöten som har nämnts ovan.  
 
När det gäller kvalitetsaspekterna framkommer det av analyserna att det inte finns något 
organiserat förbättringsarbete i projekten som verkställs. Projekten planeras och genomförs, den 
ekonomiska delen av projekten prioriteras vilket leder till att problemorsaken till fel som 
uppkommer ofta inte utreds, fel kan på så sätt upprepas från projekt till projekt. 
Tillvägagångssättet från projekt till projekt skiljer sig ofta inte åt, vilket inte leder till ständiga 
förbättringar. 
 
Något som framkom från enkätundersökningen vara att det var ett flertal som inte kände till 
Projekterfarenheter, den databas som har tagits fram för att bevara ekonomiska erfarenheter från 
projekt, av dem som kände till databasen kunde majoriteten inte använda sig av den vilket tyder 
på stora brister vid förmedlandet av satsningar på förbättringsarbete samt medarbetarnas 
utbildning inom området. 
 
I verksamhetsmanualen för projekt saknas det tydliga rutiner för hur arbetet med 
erfarenhetsåterföring ska kunna ske. Bristen på rutiner och arbetssätt skapar en förvirring 
eftersom det inte finns fastställt vem som har ansvaret för arbetet med erfarenhetsåterföring och 
hur det ska genomföras. Även rutiner om hur information från erfarenhetsåterföring ska spridas 
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vidare. Oftast sprids bara informationen till de närvarande vid mötet eller möjligtvis inom 
distriktet vilket i sin tur inte hjälper företaget som helhet.  
 
För att skapa användbar information utifrån exempelvis interna slutmöten krävs det även att 
dessa dokument innehåller kontaktinformation gällande de personer som har varit närvarande vid 
mötet samt delaktiga i projektet för att informationen ska kunna användas av andra inom 
företaget. Tillgängligheten för denna typ av information måste även den öka.   

10.1.2 Framgångsfaktorer för arbete med erfarenhetsåterföring 
För att bygga upp ett framgångsrikt arbete med erfarenhetsåterföring krävs det att det finns en 
vilja hos medarbetarna att förändra arbetssätten och skapa ett fungerande arbete med 
erfarenhetsåterföring. 
 
En viktig aspekt i arbetet är att få de anställda att känna sig delaktiga och känna ansvar för 
arbetet. Skanska Idé var ett sätt att få med alla i den processen.  
 
Starkt ledarskap är en förutsättning för att medarbetarna ska känna sig motiverade i arbetet. Det 
framkommer ur samtliga analyser, Lyckat ledarskap i en lärande organisation innefattar att 
ledaren föregår med gott exempel, initierar arbete med erfarenhetsåterföring och är lyhörd för att 
kunna ge stöd till medarbetarna och ta till sig av deras synpunkter om arbetet. Ytterligare en 
viktig aspekt inom ett lyckat ledarskap är för ledaren att formulera och definiera tydliga mål för 
arbetet med erfarenhetsåterföring. Utan konkreta mål för arbetet kan det vara svårt att motivera 
de anställda samt skapa en förståelse varför resurser används för att arbeta med 
erfarenhetsåterföring. En förutsättning som inte får glömmas bort är definition av arbetet med 
erfarenhetsåterföring. Vad ska fokuseras på i arbetet lokalt? Till en början bör vissa delar av 
projektet väljas ut för att medarbetarna ska kunna lära in rutiner och arbetssätt. Även lokala 
förutsättningar måste vägas in i arbetet.  
 
Träffar och möten där erfarenhetsåterföring finns med på agendan är ett bra sätt att sätta lärandet 
i ett socialt sammanhang och på så sätt skapa diskussion om arbetet, diskussioner skapar också en 
större förståelse för hur medarbetarna har det på sina respektive projekt. Där kan de interna start- 
samt slutmöten ligga till grund för ett fortsatt arbete. De kostnadsuppföljningar som tidigare har 
genomförts inom distriktet Jämtland/Västernorrland bör återupptas och utvidgas för att skapa 
information som även är användbar för framtida medarbetare inom företaget.  
 
En viktig aspekt när det gäller möten och träffar som framkom ur analysen av 
enkätundersökningen är samtliga medarbetares möjlighet till att delta vid dessa möten. För att få 
ut det mesta av arbetet med erfarenhetsåterföring gäller att alla som har varit eller är 
medverkande i projektet få komma till tals och vara med på exempelvis interna start- och 
slutmöten. För att sätta större press på att genomföra dessa möten anser författaren att dessa bör 
vara obligatoriska för alla typer av projekt. Större projekt bör även delas upp i mindre delar för att 
de medverkande lättare kan överblicka sitt arbete. Även om internt slutmöte kan vara ett bra sätt 
att fånga upp erfarenheter kan det ofta vara för sent för att kunna undvika problem inom 
projektet.  
 
Från enkätundersökningen framkom det att det inte genomförs tillräckligt med aktiviteter i 
projektets startskede för att ta tillvara på erfarenheter från liknande projekt som har genomförts 
inom företaget tidigare. Studiebesök på projekt samt samtal med personer som varit med om 
liknande projekt är en bra börja för att kunna utnyttja företagets storlek. Det skapar även en 
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gemenskap inom företaget och möjligheterna till att dessa träffar upprepas ökar avsevärt om de 
har genomförts en gång. För att det ska fungerar överhuvudtaget måste det finnas en vilja att hos 
medarbetarna att inhämta information, trots exempelvis gedigen erfarenhet inom 
företaget/branschen.  
 
Viljan till att prioritera arbetet med erfarenhetsåterföring måste finnas ute hos medarbetarna i 
produktionen, om inte viljan finns gäller det att ledare inom organisationen poängterar vikten av 
arbetet och på så sätt skapar en förståelse att utnyttja företagets storlek och medverka till att det 
görs. Enkätundersökningen visar även på att det dagliga arbetet för majoriteten av 
respondenterna skulle underlättas av att ha tillgång till samlade erfarenheter från tidigare projekt.  
 
För att skapa möjlighet till att ta del av andra projekts erfarenheter krävs en gemensam 
dokumentationsstruktur inom projekten. Detta för att lätt kunna komma åt information från 
tidigare projekt. För att kunna komma åt information från genomförda projekt krävs det även att 
det skapas någon form av databas för att lagra den information som fås fram. En databas finns 
redan idag men utvecklandet av denna samt utbildning och information om hur den fungerar 
måste ske för att arbetet ska kunna genomföras framgångsrikt.  

10.2 Slutsatser 
Nedan sammanfattas de slutsatser som har framkommit ur genomförda analyser. Slutsatserna 
redovisas utifrån områden som hindrar arbetet med erfarenhetsåterföring samt framgångsfaktorer 
för arbetet med erfarenhetsåterföring.  

10.2.1 Varför fungerar inte arbetet med erfarenhetsåterföring? 
Här redovisas de viktigaste slutsatserna som har framkommit ur analyserna.  

• Definition av begreppet erfarenhetsåterföring samt tydliga avgränsningar gällande vad 
som ska återföras saknas.  

• Tydliga rutiner för distribution av insamlade erfarenheter saknas till viss del. 
• Utbildningen inom de verktyg som idag finns för att underlätta arbetet med 

erfarenhetsåterföring är bristfällig och verktygen används således inte ute i produktionen.  
• Tydliga rutiner och arbetssätt för arbete med erfarenhetsåterföring finns inte förankrade 

ute i organisationen, saknas även till viss del i ledningssystemet.  
• Kommunikation mellan distrikt och regioner när det gäller förmedlande av erfarenheter 

saknas då det i nuläget inte finns forum för detta. Företagets storlek utnyttjas inte i den 
mån den kan utnyttjas.   

• Arbetet med erfarenhetsåterföring är ett lågprioriterat arbete som hamnar i skymundan av 
andra tydligare satsningar inom företaget. Arbetet upplevs även som tidskrävande av 
personalen ute i produktionen eftersom enkla rutiner och arbetssätt saknas.  

• Ledarskap med tydligt uppsatta mål är en förutsättning för att kunna motivera 
medarbetarna samt skapa en vilja att genomföra arbetet. Definierade och uttalade 
konkreta mål saknas i dagens arbete.  

• Projekten är idag ofta uppdelade i tydliga skeden. Vilket leder till att personal som varit 
delaktiga tidigt i projektet ofta glöms bort då interna slutmöten genomförs. För att det 
individuella lärandet samt organisationens lärande ska fungera krävs det att alla får 
möjlighet att vara delaktiga under hela processen.  

• En svaghet i dagens organisation är förmedlandet av satsningar inom förbättringsprojekt. 
Verktyg som finns att använda inom företaget saknar användare blanda annat på grund av 
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att flertalet av medarbetarna inom företaget inte kan hantera dessa verktyg eller inte har 
tagit till sig information om att de existerar.  

10.2.2 Framgångsfaktorer för arbete med erfarenhetsåterföring 
Här redovisas de framgångsfaktorer för arbete med erfarenhetsåterföring som har framkommit ur 
analyserna.  

• Medarbetarna måste känna sig delaktiga i arbetet. Delaktighet utvecklar i sin tur ett 
personligt ansvar för arbetet, initiativförmåga och vilja att driva projekt med 
erfarenhetsåterföring på agendan utvecklas.  

• Personer på ledande positioner inom företaget måste föregå med gott exempel för att 
kunna motivera medarbetarna till att göra detsamma.  

• Tydliga mål samt definitioner för arbetet med erfarenhetsåterföring måste finnas för att 
kunna motivera till fortsatt arbete. 

• För att lära av varandra krävs det att det finns tillfällen för medarbetarna att träffas och 
utbyta erfarenheter. Möjlighet till kommunikation måste finnas för att kunna utnyttja 
företagets storlek.  

• För att underlätta arbete i projekt är det en bra idé att ta tillvara på erfarenheter från andra 
projekt i projektets tidiga fas då det fortfarande går att påverka delar av arbetet. 
Aktiviteter i detta skede kan exempelvis vara samtal med kollegor samt studiebesök.  

• Dokumentation från projekt måste finnas tillgänglig även efter att projektet är avslutat. 
Detta är även viktigt för att bevara erfarenheter inom företaget om exempelvis en person 
slutar. Dokument från projekt som sparas i en gemensam struktur går lättare att hitta för 
personer som är intresserade av projektet.  

• Arbete med erfarenhetsåterföring behöver som allt annat arbete rutiner och arbetssätt för 
att fungera. Idag saknas det tydliga rutiner och riktlinjer för arbetet.  

• För att arbetet med erfarenhetsåterföring ska utvecklas gäller det för företaget att 
prioritera arbetet med hjälp av att sätta upp tydliga mål och upprätta handlingsplaner för 
att uppnå dessa mål. Planerna för att genomföra arbetet ska då även innehålla rutiner för 
att organisera satsningar på arbetet med erfarenhetsåterföring.  

• De verktyg som idag finns framtagna för att hantera erfarenheter från projekt bör 
utvärderas och utvecklas vidare. En ännu viktigare aspekt är att alla anställda som arbetar 
med produktionsstyrning på något sätt måste få information om dessa verktyg samt 
utbildning för att kunna använda de. Idag används nämligen inte de samlade 
erfarenheterna från företaget i samma utsträckning som den enskilde individens 
erfarenheter.  
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11 Diskussion 
Examensarbetets betydelse för Skanska Sverige AB och övriga företag diskuteras samt 
examensarbetets genomförande.  

11.1 Metodutvärdering 
Författaren har tidigare genomfört en sju månaders praktikperiod inom distriktet 
Västernorrland/Jämtland ute i projekt, vilket underlättade något i arbetet med att förstå 
företagets verksamhet. Praktikperioden ledde även till att förståelsen för problemet med 
erfarenhetsåterföring ökade hos författaren samtidigt som förståelsen över huruvida 
förändringsarbete slår väl ut ute i projekten eller ej skapades.  
 
Om dessa erfarenheter gynnade examensarbetet eller inte är svårt att säga eftersom det på ett sätt 
ökade förståelsen, men även skapade en del förutfattade meningar hos författaren som kan ha 
begränsat tankemönstret något.  
 
I teorikapitlet använder författaren ett flertal olika böcker från ett flertal författare för att undgå 
att arbetet påverkas för mycket av enskilda författare.  
 
De metoder som användes vid datainsamling har varit relativt effektiva. Fallstudie som 
undersökningsmetod var ett val som var lämpligt, eftersom flertalet metoder för datainsamling 
kombinerades. Enkätundersökningen sågs som ett effektivt sätt att samla in data på. Ett alternativ 
till enkätundersökning hade möjligtvis varit intervjuer, det hade dock varit dyrt och omständigt 
att åka runt och intervjua samtliga respondenter eftersom den geografiska spridningen var alltför 
stor, från Malmö i söder till Luleå i norr.  
 
Den geografiska spridningen hos respondenterna var något som författaren funderade över. 
Alternativet till att använda sig av respondenter från samtliga regioner hade varit att undersöka en 
eller ett flertal regioner mer ingående. Det hade dock lett till att endast de lokala aspekterna lyftes 
fram, vilket författaren istället valde att göra genom att studera den dokumentation som fanns 
tillgänglig lokalt inom distriktet.  

11.2 Validitet och reliabilitet 
Eftersom resultatet till stor del grundar sig på data insamlad genom en enkätundersökning samt 
ostrukturerade intervjuer sänker detta reliabiliteten. Eftersom det finns en risk vid användandet 
av dessa metoder att författaren gör egna tolkningar av svaren. För att minska risken till att 
tolkningar görs har författaren i enkätundersökningen använt sig av flertalet frågor för att belysa 
samma område.  
 
Dokumentationsgenomgången kan till viss del ifrågasättas eftersom dokumentationen endast 
finns tillgänglig lokalt, vilket gör det svårt att repetera inom andra delar av företaget med liknande 
resultat. De respektive datainsamlingsmetoderna har dock pekat på liknande resultat vilket höjer 
reliabiliteten.  
 
Resultatet bygger till stor del på vad respondenterna har uppgett i enkätundersökningen vilket 
sänker validiteten. Genom att komplettera arbetet med en mer objektiv metod hade validiteten 
höjts.   



 

 75

11.3 Betydelse av arbetet och generaliserbarhet 
Examensarbetets resultat tror författaren har störst betydelse för distriktet 
Västernorrland/Jämtland samt region hus norr inom Skanska Sverige AB. Detta eftersom 
resultatet till viss del bygger på data som behandlar de lokala arbetssätten. Resultaten har dock 
även betydelse för övriga husregioner inom Skanska Sverige AB eftersom stora delar av resultatet 
bygger på data från enkätundersökningen som besvarades av respondenter från de olika 
regionerna.  
 
Insamlandet av data till arbetet bygger till stor del på enkätundersökningen samt ostrukturerade 
intervjuer, vilket gör det svårt att generalisera arbetet. Resultaten bygger på respondenternas 
personliga erfarenheter och åsikter, vilket i sin tur betyder att resultatet troligtvis skulle variera om 
respondenterna byttes ut. Författaren tror dock att examensarbetet kan hjälpa till att belysa de 
förbättringsområden som har framkommit av arbetet.  
 
Examensarbetet kan även vara användbart för övriga entreprenadföretag inom byggbranschen 
med liknande behov av att förbättra arbetet med erfarenhetsåterföring.  

11.4 Rekommendationer till Skanska Sverige AB, Husbyggande 
• Definiera begreppet. För att kunna skapa en förståelse för vad arbetet med 

erfarenhetsåterföring innefattar krävs det att begreppet definieras. Det leder i sin tur att 
medarbetarna inom företaget kommer ha samma uppfattning om vad begreppet 
innehåller och vad som är innebörden av det.  

 
• Skapa rutiner. För att kunna genomföra ett framgångsrikt arbete med 

erfarenhetsåterföring krävs tydliga rutiner, arbetssätt och mål för arbetet. Distriktet 
Västernorrland/Jämtland skulle kunna sätta upp konkreta mål och riktlinjer för att kunna 
föregå med gott exempel inför de övriga regionerna inom företaget. Exempelvis 
obligatoriska interna slutmöten för projekt över en viss summa. För att detta ska bli 
verklighet krävs det att projektchefer eller distriktschef följer upp arbetet. 

 
• Intern benchmarking. Skanska Sverige AB skulle kunna genomföra en ytterligare studie 

i hur arbetet med erfarenhetsåterföring genomförs i de respektive distrikten för att 
tydliggöra rutinerna som används för arbete med erfarenhetsåterföring. 

 
• Extern benchmarking. För att undersöka hur andra företag har lyckats med 

erfarenhetsåterföring kan en idé vara att i framtiden genomföra en studie för att kunna 
hitta ytterligare rutiner och arbetssätt som skulle kunna hjälpa Skanska att utveckla arbetet 
med erfarenhetsåterföring ytterligare. 

 
• Pilotprojekt. För att återstarta arbetet med erfarenhetsåterföring skulle distriktet 

Västernorrland/Jämtland kunna genomföra ett eller ett flertal projekt där tydliga mål och 
arbetssätt sätts upp, för arbetet med erfarenhetsåterföring, i projektets startskede samt 
följs upp eftersom. För att arbetet ska lyckas i dessa projekt är det oerhört viktigt att alla 
medarbetare får komma till tals och på så sätt kunna påverka erfarenhetsåterföringen.  

 
• Ansvarig för arbetet. Utse en person som är ansvarig för arbetet med 

erfarenhetsåterföring inom distriktet. Självklart ska denna person delegera ut ansvar så att 
det finns personer ute i projekten som arbetar aktivt med erfarenhetsåterföring. De 
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personer som är aktivt ansvariga ute i projekten ska ges tid i sitt dagliga arbete för att 
kunna prioritera arbete med erfarenhetsåterföring.  

 
• Utbilda och informera. I dagsläget finns det ett flertal verktyg och rutiner inom Skanska 

Sverige som inte används men som skulle kunna underlätta för personer inom projekt om 
de skulle användas. Ett exempel är databasen Projekterfarenheter som är ett sätt att kunna 
ta del av andra regioners erfarenheter. Tyvärr är det relativt få som använder verktyget 
idag men ju fler som använder databasen och lagrar data desto större chans att 
informationen som finns lagrad kan hjälpa någon inom företaget. 
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BILAGA 1 
 
Enkätundersökning om erfarenhetsåterföring Enkätnr:___________ 
 
Bakgrundsfrågor 

• Region/distrikt:_____________________________________________________ 

• Befattning  
□ Distriktschef  
□ Produktionschef 
□ Kalkylator 
□ Projektchef 
□ Annan, nämligen:______________________________________________ 

• Anställda på Skanska sedan: ___________________________________________ 

• Hur många projekt är avslutade inom distriktet det senaste året? 

_______________________stycken. 

• Hur många projekt av de avslutade har registretas i databasen ”Projekterfarenheter” det 

senaste året? _____________stycken. 

• Hur många interna officiella slutmöten har du varit med på det senaste året? 

_______________________stycken. 

• Förekommer det på de interna slutmötena diskussioner om erfarenhetsåterföring? 

□ Ja på alla möten. 
□ Ja på nästan alla möten. 
□ Ja på ett fåtal möten. 
□ Nej.  

 
Erfarenhetsåterföring allmänt 

1. Vad innebär erfarenhetsåterföring för dig? (Ange gärna mer än ett svarsalternativ) 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. På vilket sätt arbetar du med erfarenhetsåterföring i ditt dagliga arbete? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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3. Hur väl anser du att arbetet med erfarenhetsåterföring fungerar i ditt distrikt? 
□ Mycket bra. 
□ Ganska bra men kan bli bättre. 
□ Hyfsat men behöver förbättras ordentligt. 
□ Knappt. 
□ Väldigt knappt.  
□ Inte alls.  

 
4. Hur anser du att erfarenhetsåterföring ska användas i arbetet med projekt? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Vilken typ av information anser du att erfarenhetsåterföring ska ge? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Använder du i ditt arbete projektstyrningssytemet SPIK? 
□ Ja, dagligen. 
□ Ja, men inte varje dag.  
□ Nej. 

 
7. Använder ni i ert distrikt projektstyrningsprogrammet SPIK fullt ut, det vill säga används 

programmet aktivt i projektet från anbudsskedet till och med avslutat projekt? 
□ Ja, i alla projekt. 
□ Ja i mer än hälften av alla projekt. 
□ Ja i en del av projekten. 
□ Nej inte alls.  

 
8. Känner du till funktionen “Projekterfarenheter” i kalkylprogrammet Spik?  

(Med ”känner till” menas i detta fall att du har hört talas om denna funktion) 
□ Ja    om du svarat ”ja” gå vidare till fråga 9 
□ Nej   om du svarat ”nej” gå vidare till fråga 13 

 
9. Kan du hantera och använda funktionen ”Projekterfarenheter”? 

□ Ja, fullt ut. 
□ Ja, till viss del. 
□ Nej kan inte använda funktionen. 

 
10. Används funktionen ”Projekterfarenheter” inom distriktet? 

□ Ja    om du svarat ”ja” gå vidare till fråga 11 
□ Nej    om du svarat ”nej” gå vidare till fråga 12 
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11. Om funktionen används, hur stor del av alla genomförda projekt dokumenteras i 
”Projekterfarenheter”?  
□ Alla genomförda projekt   gå vidare till fråga 13 
□ Mer än hälften av alla genomförda projekt  gå vidare till fråga 12 
□ Mindre än hälften av alla projekt  gå vidare till fråga 12 
□ Endast ett fåtal projekt   gå vidare till fråga 12 

 
12. Om funktionen inte används vad tror du att det beror på?(ange gärna ett flertal alternativ)  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

13. Används någon annan form av erfarenhetsåterföring inom distriktet? 
□Ja, nämligen: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

□ Nej 
 

14. Arbetar du aktivt för att ta tillvara på erfarenheter och sprida de vidare till anställda inom 
organisationen? 
□ Ja, på följande sätt: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

□ Nej  
 

15. Har erfarenhetsåterföringen sett likadan ut inom distriktet under den tid du har varit 
anställd inom företaget? 
□ Ja  
□ Nej det har förändrats på följande sätt: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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16. Om det finns problem med erfarenhetsåterföring inom distriktet/regionen vad tror du i 
sådana fall detta beror på? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

17. Vad anser du fungerar bra med nuvarande system för erfarenhetsåterföring? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Erfarenhetsåterföring före produktionsskedet 
18. Vilka aktiviteter genomförs i projektet, före produktionsskedet, för att bevara 

erfarenheter från projekt? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

19. Genomförs det någon form av aktivitet för att ta del av erfarenheter från tidigare projekt? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Erfarenhetsåterföring under produktionsskedet 
20. Vilka aktiviteter genomförs under produktionen för att dokumentera erfarenheter från 

projektet? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

21. Genomför du för din egen del någon form av erfarenhetsåterföring inom projekten du 
arbetar eller arbetat med? 
□ Ja nämligen:__________________________________________________ 
□ Nej 

 
Erfarenhetsåterföring efter avslutad produktion 

22. Genomförs det som regel någon form av internt slutmöte där projekterfarenheter 
diskuteras och dokumenteras? 
□ Ja alltid 
□ Ja i mer än hälften av projekten  
□ Ja i mindre än hälften av projekten 
□ Ja men väldigt sällan (mindre än en tiondel av projekten) 
□ Nej aldrig 

 
23. Anser du att det genomförs tillräckligt mycket aktiviteter när det gäller 

erfarenhetsåterföring inom ditt distrikt? 
□ Ja, helt klart! 
□ Ja, till viss del  
□ Nej, det måste öka  
□ Nej, genomförs inte alls.  

 
24. Skulle det hjälpa dig i ditt dagliga arbete att ta del av erfarenhetsåterföring från tidigare 

projekt?  
 

□ Ja det skulle påverka mitt arbete på följande sätt: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

□ Nej inte alls. 
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25. Baserat på din egen erfarenhet hur anser du att rutinerna för erfarenhetsåterföring ska 
vara uppbyggda? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

För att eventuellt kunna komplimentera undersökningen skulle jag gärna vilja att du anger ett 
telefonnummer där jag kan nå dig dagtid.  
 
Telefonnummer:________________________________________________ 

 
Om du vill ha mer information om undersökningen tveka inte att kontakta mig! 
 
Tack för visat intresse! 
 
Maria Wiklund 
 
Maria.wiklund@skanska.se 
070-699 13 99, 060-19 50 00 

mailto:wiklund@skanska.se
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BILAGA 2 
 

 

Skanska Sverige   

Väg och anläggning 
Väg o Anläggning Syd

Väg o Anläggning Sydost
Väg o Anläggning Väst
Väg o Anläggning Norr

Väg o Anl Sthlm-Mälardal
Stora projekt

Projekt Hallandsås
Grundläggning

Asfalt o Betong Mellansv
Asfalt o Betong Norr
Asfalt o Betong Syd

Asfalt o Betong Väst

Husbyggande 
Hus Syd

Hus Sydost
Hus Gbg
Hus Väst
Hus Norr

Hus Stockholm Nord
Hus Stockholm Syd

Hus Stockholm Ombyggnad
Stomsystem
Byggsystem

Installation

Skanska Sveriges ledningsteam 

Utvecklingsprojekt Teknik och gemensamma staber 

 

  Glasbyggarna 

Regioner 

OPS
Maskin
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BILAGA 3 
 

 

Husbyggande regioner inom Skanska Sverige 
november 2005 

Hus Norr 

Hus Göteborg 

Hus Väst  

Hus Stockholm Nord

Hus Sydost 

Hus Stockholm Syd 

Hus Stockholm Ombyggnad 

Hus Syd 
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BILAGA 4   
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BILAGA 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kostnadsuppföljning 
Projekt 

 
 
 
 
Mötesdatum: 01-05-07 
 
Närvarande: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Distr. även till:  yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 
 
 
 
 
Innehållsförteckning 
 
1.   Kortfattad Projektdata 
 
2.   Ekonomi 
2.1 Kostnadsuppföljning på EBTA 
2.2 Kommentarer till resurshuvudgrupperna 
 
3.    Produktion,  erfarenheter till eftervärlden 
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Uppföljningsmöte Projekt XXX  
 
1. Kortfattad projektdata 
 
Projektnamn:  XXX 
Entreprenadform:  GE  
Byggperiod: 
Entreprenadsumma, ca:   
Grundläggning: 
Stomsystem: 
Fasadbeklädnad: 
Värmesystem: 
Vent.system: 
El, data: 
Kyla: 
Övrigt: 
Kompl. info fås från: 
 
2. Ekonomi 
 
2.1. Kostnadsuppföljning på EBTA, se bilaga 1. 
 
2.2. Kommentarer till resurshuvudgrupperna. 
 
Resurs 1 
Kostnad =  XXX:-/EBTA 
Nivå =  Något hög 
Kommentar:  Ej för många arbetsledare. Dåliga handlingar, planering av alla 

tillägg, handläggande av anvisad arbetskraft och jobbig beställare 
fordrade mera resurser. 

Slutsats/åtgärd:           Ställ högre krav på färdiga handlingar i god tid. Undvik anvisad 
arbetskraft. 

Resurs 2 
Kostnad=  XXX:-/EBTA   
Nivå =  Hög 
Kommentar:  Hög nivå trots murning och bjälklag plan 7 som UE. Beror på 

ovanlig arkitektonisk utformning, anvisad arbetskraft som skulle 
bytas ut i omgångar, mycket tillägg samt störningar pga oklara 
handlingar. Se upp med runda former! 

Resurs 3 
Kostnad =  XXX:-/EBTA 
Nivå =  Låg 
Kommentar:  Transporter konterades på resp varuleverans. Strikt hållen 

kontering. Traktorförare på 200-kontot.Kontera alltid transporter 
till rätt varuslag så fungerar kontot bra samt man får en rättvisande 
statistik. 
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Resurs 4 
Kostnad =  XXX:-/EBTA 
Nivå =  Hög 
Kommentar:  Byggkranar kvar för länge. Gick ej att flytta som tänkt. 

Byggnadernas placering och form krävde flera byggkranar. Bygget 
indelat i etapper med förskjuten tidplan. 3st totalstationer 
erfordrades p.g.a. byggnadernas form. 

Slutsats/åtgärd:           Köpa småmaskiner i stället för hyra vid långa byggtider. Använd 
flera små kranar i st för några stora som kan bli stående för länge 
samt är svårare att flytta. 

Resurs 5 
Kostnad =  XXX:-/EBTA  
Nivå =  Normal 
Kommentar:           Materialköpen gick bra och följde budget. Dock belastades även 

500-kontot av alla tillägg, (ca 20 %). 
Slutsats/åtgärd:            Stora köp ger lättare inköpsvinster. 
 
Resurs 6 
Kostnad =  XXX:-/EBTA 
Nivå =  Hög 
Kommentar:  Kontot överskred budget avsevärt. Mycket krökt form. 

Specialform ej med i budget. Dålig intern info om befintlig form i 
förråd. Ställningskontot överskreds mycket. Det togs inte 
tillräcklig hänsyn till hus- form, nivåer, ljusgårdar, takkupor, 
skorstenar mm i budgetskedet.  

Slutsats/åtgärd:          Vid större UE fasadarbeten - köp inkl ställning.  
  Eget ställningsmaterial + UE montage ej bra kombination. 

Gå igenom ställningsbehovet noggrannare. Ta med så mycket som 
möjligt komplett i ställningsköpet. Se upp med krökta ytor. Välj 
rätt ställningstyp där. 

Resurs 7 
Kostnad =  XXX:-/EBTA 
Nivå =  Hög 
Kommentar:  Mycket vinterkostnader. 2 st vinterstommar. Gasol och 

vintertäckning 3 ggr dyrare än budget. Stora elkostnader. Extra 
miljöbelysning. Driftelektriker på heltid. Antal bodplatser 
felbudgeterat; 202 pl jmf med 92 i budget. Mycket telefoner och 
radio.   

Slutsats/åtgärd:           Köp förnödenheter i stället för hyr vid långa byggtider! 
  Se till att ha tur med vintern. 
  Etablering i befintligt inte alltid billigast. Se upp! 
Resurs 8 
Mark:  Kostnad = XXX:-/EBTA 
  Nivå = Normal för projekttypen. 
Kommentar:  Gick bra trots krångligt utförande, dåliga handlingar och mycket 

tillägg.  
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El:  Kostnad = XXX:-/EBTA     (övertagen från B) 
  Nivå = Hög 
 
Styr:  Kostnad = XXX:-/EBTA      (övertagen från B) 
  Nivå = Normal 
 
Resurs 9 
Kostnad:  XXX:-/EBTA 
Nivå:  - 
Kommentar:  Avser proj och kopiering för egna alternativ samt konsulthjälp vid 

regleringar. 
3. Produktion 
 
Erfarenheter till eftervärlden 
 
Resurs 1 Arbetsledning 
 Positiva:  Rätt antal arbetsledare. Ej för mycket folk. Täta planeringsmöten. 
 
Negativa:  Otydlig ansvarsfördelning mellan AC,PrC och PC. Mycket 

resurser till koll av dåliga handlingar samt för regleringar. 
Resurs 2 Arbetare 
Positiva:  - 
 
Negativa:  Anvisad arbetskraft kräver för mycket resurser av arbetsledning 

och administration. Undvik! En annan ersättningsform måste till 
för att det skall gå runt. 

Resurs 3 Transporter 
Negativa:  - 
 
Positiva:  Platstraktor med all-roundkunnig förare fungerade mycket bra. 
  Kontera alltid transporter till rätt varuslag. 
Resurs 4 Maskiner 
Negativa:  Kranar blev stående för länge samt besvärliga att flytta pga trång 

arbetsplats. 
Datakompetens hos utsättare med tanke på U-Cad mm borde var 
bättre. 

  Dålig hårdvara. Se till att utsättardatorer har tillräcklig kapacitet. 
Håll noggrann kontroll på vad som utlovas till UE/SE i kontrakt. 
Stor del av resurserna gick åt till UE/SE. 

Positiva:  - 
Resurs 5 Inbyggt material   (Här kommenterar man enbart det man tycker är intressant för eftervärlden) 
 
Negativa:  Armeringspecar: dålig, fördelad på 3st konsulter ej bra. Använd 

helst konsulten som gjort K-handlingarna. 
 
  Virke: Dålig resurs kring semestertid hos lev. 
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  Beslag/lås: Slarvig följesedelshantering hos lev. 
 
Resurs 5 Inbyggt material 
Positiva:  Plattbärlag: Utmärkt leverans. 
 
  Betongtrappor: Inga större problem. Bra köp ekonomiskt. 
 

Gips: Använd Gyprocs resurser ang mängdning, utbildning 
mm.före produktion. Utnyttja avtalen! Färdiga väggöverstycken-
lite spill. Räkna alltid med  Ergo. 

 
  Lister: Bra kvalitet. Kan ev. lova litet för mycket. 
 
  Lösull: OK. Planera i tid! 
 
Resurs 6 Hjälpmaterial 
Negativa:  Mycket efterarbete av betongytor. Skrota och laga direkt! Hyr eller 

köp form med bra ytskikt, skrota/bila direkt vid formrivning! En 
gubbe då är billigt. 
Tänk på fönstermontage vid formsättning. Vi fick mycket passning 
och fogning p.g.a. dåliga smygar. 

  Ställningsmaterialet bra men ekonomin och planeringen dålig. 
 
 Positiva:  - 
 
Resurs 7 Driftmaterial 
Negativa:  Se under pkt A Ekonomi. 
 
Positiva:   
 
Resurs 8 Underentreprenörer (Här kommenterar man enbart det man tycker är intressant för 
eftervärlden) 
 
Negativa:  Spackling: Svårt att köpa rätt. Direktslipa golv! Ta kostnad i 

början! 
 

Murning: Anvisade murare ställde till problem. Tidvis 
dåliarbetsledning. Svår samordning mellan murning och ställning.  

  Köp komplett murning inkl ställning.  
 

Glastak-väggar: Montör och leverantör för långt ifrån varann. 
Arbetsplanering skall delges oss bättre. Projsamordning med A 
och K bristfällig. Jordning ej uppmärksammat! Lokal entreprenör 
bra. 

 
Metallpartier: Leveransplanering dålig. Klena dimensioner. 
Låskistor dåliga. Montaget skall köpas av lokal entereperenör med 
lokal arbetskraft, för det blir alltid efterjusteringar. 
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  Toleransproblem på färdig produkt. 
 
  Glasning inv: Entreprenör hade för lite resurser att klara detta. 
  Strulig organisation. 
 

Betongtrappsteg: Kombinationen prefab betongsteg och 
smidestrappor är ej bra. Spänningar och rörelser uppstår så att 
stegen spricker. Vi fick byta ut dom flesta. Kontrollera alltid att 
leverantören har tillräckligt med armering i stegen. 

 
Positiva:  Markarbeten: Broar och mark bra skött. Samarbetet bra under 

broskedet. 
 
  Spännarmering: Utmärkt entreprenad. 
 

Plattsättning: Mot förmodan bra. Tilläggskostnader sköttes bra, 
exakt enligt uppgör i köp. Bra köp. 

 
  Mattor: Bra. Se upp med tilläggskostnader. Var noga vid köpet 
  om vad som gäller (t.ex. ang.socklar, trösklar mm).  
 
  Håltagning: bra. Daglig kontroll och uppföljning av hål för  
  resp installatör vilket gjorde kostnadsregleringen lätt. 
 
  Undertak: Utmärkt entreprenad. Bra köp. 
 
Resurs 9 Konsulter   Generalentereprenad. 
 
Negativa   Dock eländiga ofullbordade handlingar som gav mycket störning. 
 
Slutkommentar:  Ang UE att sträva efter: Får ej vi betalt av beställaren så får ej UE 

betalt av oss. 
 Vid byggtider uppåt 2 år och mer så är det till stor del bättre affär 
att köpa maskiner och hjälpmaterial i stället för att hyra. 
 Ang Best: Hur mycket problemlösning skall vi ta på oss mot 
beställaren?Skall vi stoppa bygget vid brister i projekteringen. Att 
vara duktig kostar för mycket ibland. Var går gränsen? Svar 
önskas…. 
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BILAGA 6 
 
Till: Pelle Byggare 
Skanska Sverige AB 
Region Hus XXX 
Snickargatan 77 
111 11 Spikstad 
Enkätundersökning erfarenhetsåterföring 
För att erbjuda möjlighet att lära av sina misstag och inte behöva ”uppfinna hjulet” om igen i varje projekt 
gäller det att arbeta med ständiga förbättringar, bl.a. genom att ta tillvara på och använda erfarenheter. 
Detta är något som entreprenadföretagen försöker att förbättra och involvera som en del i det dagliga 
arbetet. 
 
Jag, Maria Wiklund, genomför just nu ett examensarbete inom Region Hus Norr, som syftar till att 
kartlägga hur erfarenhetsåterföring används idag, samt ta fram områden för förbättring och utveckling 
inom verksamheten. 
 
Som en del av kartläggningen skickas denna enkät ut till slumpmässigt utvalda distriktschefer, 
produktionschefer, projektchefer och kalkylatorer inom Skanska Sverige AB:s åtta husregioner. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt men dina svar har stor betydelse för fastställandet 
av kvaliteten i materialet. Försök att svara på frågorna så utförligt som möjligt och skicka sedan tillbaka 
enkäten till:  
  

Skanska Sverige AB 
Region Hus Norr 
Att: Maria Wiklund 
Kolvägen 14 
851 78 Sundsvall 
 

Var vänlig att besvara enkäten så fort som möjligt dock senast: 2006-10-16 
 
Ditt svar kommer självklart att behandlas konfidentiellt och anonymt! Både era svar och identiteter 
kommer att kodas om till siffror i undersökningen. 
 
Anledningen till att frågan om befattning respektive distrikt finns med i undersökningen är för att kunna 
jämföra de olika distrikten, samt hur de olika befattningarna påverkar behovet och användandet av 
erfarenhetsåterföring. På så sätt hoppas jag kunna lyfta fram de största styrkorna från respektive region, 
för att sedan kombinera dessa till ett starkt koncept. 
 
Om det är något du inte förstår eller om du har synpunkter på frågeformuläret kontakta då gärna 
undertecknad per telefon eller mail.  
 
Hoppas att du kan svara på dessa frågor och på så sätt hjälpa till med att utveckla verksamheten inom 
företaget! 
   
Tack på förhand för din medverkan! 
 
Sundsvall 2006-10-11 
 
______________________________________________ 
Maria Wiklund  
maria.wiklund@skanska.se 
060-19 50 00, 070-699 13 99  

mailto:wiklund@skanska.se
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BILAGA 7 
 
Befattningsbeskrivning respondenter 
För att beskriva hur de olika respondenterna arbetar inom sin befattning följer nedan en 
beskrivning på respektive befattnings ansvarsområden.  
 
Detta är de beskrivningar som fanns inom gamla Division Stockholm. I nuläget finns inga 
gällande för Skanska Sverige (Forum Sverige 2006-12-05) 
 
Distriktschef 
Ansvarsområden 
• Rapporterar till Regionchef. 
• Initierar och genomför möte, varvid projektansvariga utses samt övergripande 

målsättningar fastställes. 
• Ansvara för att upprätta en god kundrelation med befintliga kunder samt aktivt arbeta med 

att finna nya kunder och affärsupplägg samt aktivt samhällsengagemang. 
• Ansvarig för marknadsanalys (trender, konkurrenter m.m.) 
• Ansvarig för enhetens personal, personalplanering, personalutveckling och avveckling.  
• Initiera och delta i rekrytering tillsammans med regionchef. 
• Ansvarig för lönesättning. 
• Leda och utveckla verksamheten i enlighet med vårt ledningssystem. 
• Ekonomiskt ansvar för verksamheten. 
• Ansvarig för försäljningsarbete (anbud). 
• Genomföra start- och slutmöten med kund. 
• Tillse att personal med erforderlig kompetens tillsätts i projekt. 
• Ansvarig för anskaffande av projekt i enlighet med vårt Ledningssystem VSAA och aktivt 

arbeta i tidiga skeden för att finna nya projekt samt initiera affärs- och projektutveckling. 
• Ansvara för god samverkan med såväl andra enheter inom distriktet som regionen. 
• Ansvara för kommunikationsflödet till och från resultatenheten. 
• Ingå i regionens ledningsgrupp samt leda den egna enhetens ledningsgrupp. 
• Delegering av arbetsmiljöansvar. 
 
Projektchef 
Ansvarsområden 
• Rapporterar till distriktschef. 
• Upprätta och behålla goda kundrelationer. 
• I samråd med distriktschef ansvara för personalplanering, personalresurser och ledning av 

personalen i projekten. 
• Delta i framtagande av nya projekt och anbudsförfarande samt på delegat lämna anbud i 

varje enskilt fall. 
• Leda och genomföra tagna projekt från projektering till överlämnande samt ansvara för 

projektet under garantitiden. 
• Ansvara för att projektet utförs på ett kvalitativt, affärsmässigt, miljömässigt och 

ekonomiskt sätt enligt vårt Ledningssystem VSAA. 
• Inköpsansvarig i projekten enligt inköpsdelegat. 
• Planera och upprätta projektplaner samt produktionskalkyler. 
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• Ekonomiskt ansvar i projekten och ansvarig för avstämningar och uppföljning av mål. 
• Utanordningsrätt för leverantörsfakturor enligt delegat. 
• Kundfakturering. 
• Ansvara, efter erhållen egen delegering, för delegering av arbetsmiljöansvaret inom 

projektet. 
• Skanskas representant vid besiktningar samt kundmöten.  
• Initiera och driva verksamhetsutveckling i enlighet med organisationens måldokument. 
 
Produktionschefer (Platschefer) 
Ansvarsområden 
• Rapporterar till projektchef. 
• Kundvård och uppbyggande av kundrelationer i projektet. 
• Utveckla medarbetare. 
• Ansvara och leda produktionen mot ställda projektmål. 
• Tids- och resursansvar. 
• Arbetsmiljöansvarig enligt delegat. 
• Kvalitets- och miljöansvarig för projektets produktionsskede. 
• Medverka i metod och systemval. 
• Logistikansvarig. 
• Medverka vid beredningar/upphandling av större köp. 
• Myndighetskontakter för driften. 
• Möten och besiktningar. 
• Dokumentera avvikelser och frågor. 
• Upprätta underlag för ekonomiska avstämningar. 
• Attest yrkesmedarbetarlöner och leverantörsfakturor. 
• Initiera och driva verksamhetsutveckling i projektet. 
• Erfarenhetsåterföring från produktionen till kalkylfunktionen. 
 
Kalkylator  
Ansvarsområden 
• Rapporterar fortlöpande under anbudsräkningen till anbudsansvarig. 
• Informera fortlöpande distriktets kalkylchef. 
• Utarbeta kalkyler självständigt eller under ledning, såsom mängdberäkning, tids- och 

prissättning, utifrån tillhandahållet förfrågningsunderlag och strategi. 
• Mottagningskontroll av anbudshandlingar. 
• Studera förfrågningsmaterialet och initiera, beskriva och kalkylera alternativa lösningar.  
• Göra material- och underentreprenadförfrågningar samt utföra utvärderingar av inkomna 

offerter. 
• Upprätta preliminära tids- och resursplaner (i samarbete med anbudsansvarig och/eller 

produktionspersonal). 
• Upprätta förslag till AK-kalkyl (i samarbete med anbudsansvarig och/eller 

produktionspersonal). 
• Sammanställa kalkyl. 
• Upprätta PM för anbud över oklarheter i anbudsunderlag och kalkyl. 
• Återföra erfarenheter från anbudsarbetet till berörd kalkylgrupp. 
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