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Repeated mistakes within the same company is a frequent occurrence in the
construction business. The cost for repeated mistakes within construction projects
is stated to be 10-30 percent of the project’s total revenue. Construction
companies usually divide their work into several projects where the employees
work in parallel project groups. This leads to lack of knowledge and return of
experience. Due to the lack of time often experienced in the construction business,
the termination of projects is not handled properly. Conclusion meetings are not a
part of the routine which in turn leaves knowledge and return of experience
unheeded.
In this report, a study of Åhlin & Ekeroth Byggnads AB has been performed. The
goal was to create an understanding of how the company handles the process
regarding termination of projects, knowledge and return of experience. The
understanding was created through interviews which together with theoretical
background lead to an assessment and a discussion of recommendations for Åhlin
& Ekeeroth Byggnads AB. Since Åhlin & Ekeroth Byggnads AB is a medium-sized
company in Sweden, our studies’ recommendations can be practiced also by other
companies.
In this study we reached the conclusion that there are elaborate documents for
how the termination of projects should be handled and performed within Åhlin &
Ekeroth Byggnads AB. These documents also contain usage of knowledge and
return of experience as well as when and how this should happen. The complex of
problem within the construction company is that one does not follow the
documented plan when terminating a project which leads to a suffering return of
knowledge and experience. The recommendations given in this study explain how
to create a common structure for handling termination of projects. This in order to
create participation among the employees which in turn contributes to increased
engagement and routine based terminations of projects. Further, the company
should create a searchable database containing simple and systematic documents.
It is also important to set aside time for knowledge and return of experience. In
conclusion, it is important to keep the employees motivated to prioritize knowledge
and return of experience – something that is created by participation and simple,
systematic documents.
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Sammanfattning
Upprepade misstag inom samma företag sker kontinuerligt i byggbranschen.
Kostnader för upprepade misstag i byggprojekt uppges vara 10 - 30 procent av
projektets totala omsättning.
Byggföretag är ofta uppbyggda i projektform vilket innebär att företagens
medarbetare arbetar i olika projektgrupper parallellt. Detta leder i sin tur till
bristande kunskap och erfarenhetsåterföring. På grund av rådande tidsbrist i
byggbranschen blir ofta projektavslut lidande. Avslutningsmöten genomförs inte
på rutin och därmed blir även här kunskap och erfarenhetsåterföring obeaktat.
I denna rapport har en studie genomförts på byggföretaget Åhlin & Ekeroth
Byggnads AB. Genom intervjuer skapades en uppfattning om hur hanteringen av
projektavslut, kunskap och erfarenhetsåterföring hanteras idag inom företaget.
Tillsammans med intervjuer och en teoretisk bakgrund analyserades och
diskuterades rekommendationer till Åhlin & Ekeroth Byggnads AB. Eftersom
Åhlin & Ekeroth Byggnads AB är ett medelstort byggföretag i Sverige kan vår
studies rekommendationer tillämpas av fler byggföretag.
I denna studie har vi kommit fram till att det finns genomarbetade dokument för
hur projektavslut ska hanteras och utföras inom byggföretaget Åhlin & Ekeroth
Byggnads AB. I dessa dokument tas även hantering av kunskap och
erfarenhetsåterföring upp, samt när och hur detta ska ske. Problematiken i
byggföretaget är att man inte följer det tänkta projektavslutet och därmed blir
kunskap och erfarenhetsåterföring lidande. De rekommendationer som givits är att
gemensamt skapa en struktur för hur projektavslut ska hanteras. Detta för att
skapa delaktighet hos medarbetare vilket bidrar till ökat engagemang och att
projektavslut sker mer på rutin. Vidare ska företaget skapa en sökbar databas
innehållande enkla och systematiska dokument. Det är även viktigt att avsätta tid
för kunskap och erfarenhetsåterföring. Sammanfattningsvis handlar det hela om
att medarbetare är motiverade och prioriterar kunskap och erfarenhetsåterföring
och att detta skapas just genom delaktighet och enkla och systematiska dokument.
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Begreppslista
Platschef - Högsta chef på en byggarbetsplats. Har totalansvar för bygget och hur
det utförs.
Arbetsledare - Platschefens högra hand. Planerar, styr och följer upp
produktionen
Produktionsledning - Består av platschef och arbetsledare på ett bygge.
Produktionsskede - Det skede i byggprocessen när byggnaden uppförs.
Projektering - Framtagande av bygghandlingar.
Slutmöte/Avslutningsmöte - I denna rapport är det ett möte som hålls i slutet av
ett byggprojekt.
Byggherre - Är den som fattar beslut om att bygga, riva eller bygga om. Är den
som äger projektet.
Beställare - Är den person eller företag som beställt projektet. Kan ibland vara
samma person/företag som är byggherre men inte alltid.

Nyckelord
Projektavslut, kunskapsöverföring, erfarenhetsåterföring, kompetensutveckling,
kvalitetsbristkostnader och avslutningsmöten.
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1. Inledning
Överallt syns byggkranar över Sveriges städer och byggbranschen går på högvarv. Trots
detta uppger UC, affärs- och kreditupplysningsföretaget, att under 2017 har en ökning
på 10 % av antalet byggföretag gått i konkurs, jämfört med tidigare år 2016. Vi befinner
oss just nu i en högkonjunktur och antalet byggföretag som går i konkurs blir betydligt
fler än 10 % under en rådande lågkonjunktur. För att företag ska överleva och vara
lönsamma skriver Josephson (2011) att ett långsiktigt arbete av minskade kostnader och
ökade intäkter är av prioritet för att öka ett företags framgång. Genom att kontinuerligt
utvärdera arbeten och förvalta kunskaper och erfarenheter internt, kontrollerar företag
sina kostnader och intäkter (Josephson 2011).
Idag råder en bristfällig kunskap och erfarenhetsåterföring inom byggbranschens
företag. Medarbetare besitter många lärdomar från tidigare uppkomna problem som ej
återförs vidare till alla inom företaget. Ofta sker upprepade misstag inom samma företag
kontinuerligt då en bristfällig kommunikation lyder. Sörqvist (2001) menar att
kostnader för upprepade misstag i byggprojekt uppges vara 10 - 30 procent av projektets
totala omsättning.
Byggföretag är ofta uppbyggda i projektform vilket innebär att företagens medarbetare
arbetar i olika projektgrupper parallellt. Vid varje nytt projekt bildas en ny projektgrupp
som ofta består av en ny samling människor (Söderlund 2005:59). Vid skapandet av nya
projektgrupper är det av vikt att förvalta samtliga individers tidigare erfarenheter för att
hela tiden förbättra framtida projekt. En stor fördel med projektbaserade företag är
möjligheten att löpande utvärdera utförda arbeten och tillhandahålla feedback
kontinuerligt på grund av projektets avgränsning i tid vilket underlättar inlärningen. På
grund av rådande tidsbrist i byggbranschen blir ofta projektavslut lidande.
Avslutningsmöten genomförs inte på rutin och därmed blir kunskap och
erfarenhetsåterföring obeaktat.
Gann & Salter (2000) uppger att återföring av kunskap och erfarenheters spridning bryts
i projektbaserade företag. Detta beror till stor del av bristfälliga projektavslut men även
att det saknas systematiska system för hanteringen av erfarenhetsåterföring mellan
företagens projekt på ett effektivt sätt (Prencipe & Tell 2001; Dubois & Gadde 2002).
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1.1 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur projektavslut samt kunskap och
erfarenhetsåterföring hanteras idag inom byggföretag. Detta för att vidare analysera
hinder och slutligen presentera rekommendationer för ett förbättrat projektavslut och
hantering av kunskap och erfarenhetsåterföring.

1.2 Problemformulering
-

Hur avslutas projekt inom byggföretag?

-

Följs tänkt projektavslut? Hur kan avslutet förbättras?

-

Hur hanteras kunskap och erfarenhetsåterföring inom byggföretag?

-

Följs tänkt hantering av kunskap och erfarenhetsåterföring? Hur kan de
förbättras ?

-

Hur engagerar och motiverar man medarbetare till att använda redan existerande
dokument och följa tänkta rutiner?

1.3 Avgränsningar
En avgränsning har gjorts genom att studera företaget Åhlin & Ekeroths Byggnads AB
(Fortsättningsvis kallat Åhlin & Ekeroth) rutiner inom projektavslut, kunskap och
erfarenhetsåterföring. Fem olika projekt inom företaget har studerats vars storlek
varierar. Detta för att få en överblick i företagets rutiner.
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2. Metod
Detta kapitel berör arbetsgång och vilka metoder som använts under studien. Företaget
Åhlin & Ekeroth beskrivs även där en fallstudie genomförts.

2.1 Metodval
Arbetet baseras på litteraturstudier, dokumentanalys och intervjuer. Utifrån dessa
utarbetades en kvalitativ studie. Detta innebär att studien är fördjupad och kräver att
problem analyseras på ett djupare plan. En kvalitativ studie valdes för att skapa en större
förståelse och kunna tolka hur problem inom kunskap och erfarenhetsåterföring ser ut
idag.
Motsatsen till en kvalitativ studie är en kvantitativ studie vilket genererar ett resultat i
form av siffror, mängder och statistik (Lantz 2013). För att utreda problematiken med
kunskap och erfarenhetsåterföring gjordes en fallstudie baserat på intervjuer med
medarbetare på Åhlin och Ekeroth, avdelning bostad.

2.2 Datainsamling
2.2.1 Litteraturstudie
En litteraturstudie gjordes i en tidig fas med syfte att skapa mer förståelse och kunskap
inom ämnet. Litteraturstudien fortlöpte under hela arbetet för att få kompletterande
kunskaper. Böcker, vetenskapliga artiklar och tidigare examensarbeten användes främst
som underlag för studien. Informationssökning gjordes med hjälp av Uppsala
universitetsbiblioteks sökfunktion “Summon 2.0” och det elektroniska underlaget
erhölls med hjälp av internetbaserade sökverktyg.

2.2.2 Dokumentanalys
En granskning genomfördes på företagets interna databas för att skapa en uppfattning
om nuvarande dokumentation som bland annat arbetsgångar, flödesscheman samt
mötesprotokoll.
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2.2.3 Intervjuer
För att få insikt i hur nuvarande rutiner inom kunskap och erfarenhetsåterföring ser ut
hos Åhlin & Ekeroth utfördes en kvalitativ intervjustudie. I en kvalitativ metod används
ofta semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att intervjufrågorna är strukturerade
med möjlighet för vidare diskussion (Hedin 1996).
Semistrukturerade intervjuer valdes, därför skapades breda intervjufrågor som
möjliggjorde att den intervjuade kunde själv styra frågan. Metoden var lämplig då
författarna ville få ut tankar, ideér och reflektioner från den intervjuade för att
undersöka vart det fanns brister inom ämnet.
Intervjuerna genomfördes med 15 stycken medarbetare på företaget. Varav fem jobbar
på kontoret och tio stycken i produktionen:
Kontor:
● Affärsområdeschef för bostad
● Projektchef
● Inköpare
● Kalkylator
● Kvalitets - och miljöarbetssamordnare
Produktionen:
● Fem stycken platschefer
● Fem stycken arbetsledare
De tio i produktionen är involverade i fem stycken olika projekt i Linköpingsområdet.
Intervjuerna skedde individuellt i enrum på deras arbetsplats. Anteckningar fördes
fortlöpande under intervjun och spelades samtidigt in efter godkännande. Intervjuerna
har följt ett intervjuunderlag, se bilaga 1. Intervjuunderlaget var uppbyggt i tre olika
delar: Status idag, påverkan och förbättring. Detta för att skapa förståelse om hur
projektavslut, kunskap och erfarenhetsåterföring hanteras idag. Men även hur de
intervjuade anser hur detta kan förbättras. Intervjuunderlaget möjliggjorde en grund för
vidare diskussion. Underlaget skickades ut till berörda personer cirka tre veckor innan
planerat möte.
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2.2.4 Fallstudie på Åhlin & Ekeroth
Åhlin & Ekeroth grundades år 1987 i Linköping. Verksamheten är idag uppdelad i sex
affärsområden vilka är; Industri & hus, Bostad, Samhällsbyggnad, Mark, Hus Öst och
Byggservice. (Åhlin & Ekeroth Byggnads AB u.å) Fallstudien är baserad på
affärsområdet Bostad, se figur 2.1. Företaget har i dagsläget cirka 450 stycken
medarbetare och arbetar i hela Östergötland med huvudkontor lokaliserat i Linköping
och lokalkontor i Norrköping, Motala, Mjölby och Finspång. I dagsläget har Åhlin &
Ekeroth en databas vid namn Povel, som är ett verktyg för lönsam verksamhetsstyrning
utvecklat av Sveriges Byggindustrier. (Sveriges byggindustrier u.å.). Povel används för
att hjälpa företag att på ett smidigt sätt strukturera verksamheten och skapa en enkel
heltäckande bild av företaget. I Povel finns fyra stycken huvudavsnitt ; Ledning,
resurser, genomförande, mätning/analys/förbättring (Sveriges byggindustrier u.å.).
Under varje huvudavsnitt finns underavsnitt med dokument för hur olika
genomföranden ska utföras. Även andra relevanta dokument som företagets vision och
organisationsplan finns i Povel. Alla dokument har tagits fram av Åhlin & Ekeroth
själva. Detta för att vara så tillämpningsbara som möjligt för företaget. Åhlin & Ekeroth
lämpade sig bra att göra arbetets fallstudie på då det är ett medelstort företag. Detta
innebar att de personer på kontoret som intervjuerna gjordes på hade en relation med
både varandra och medarbetare ute i produktionen, vilket gjorde att arbetet fick en mer
heltäckande bild av företaget.

Figur 2.1. Organisationsplan över Åhlin och Ekeroth illustrerad av för författarna.
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2.3 Trovärdighet
En kvalitativ studie bör alltid innefatta parametrarna reliabilitet och validitet. Detta
medför att studien får en mer trovärdig grund.

Reliabilitet kan definieras som

tillförlitligheten hos en studie eller mätning (NE u.å). För att kunna besvara en
frågeställning krävs en hög reliabilitet. Validitet definieras i sin tur som relevans
(Eriksson 2014). Självklart eftersträvas så hög relevans som möjligt för att få en
trovärdig studie och öka trovärdigheten i rapportens slutsats. Författarna har efter
arbetets syfte och problemformuleringar utformat ett intervjuunderlag med väsentliga
frågor för att få en hög validitet. Alla intervjuade fick samma intervjuunderlag vilket
stärker studiens reliabilitet. Intervjuerna utfördes med medarbetare hos Åhlin & Ekeroth
som dagligen arbetar med kunskap och erfarenhetsåterföring inom företaget. Detta leder
till att studien får ökad relevans.
Åhlin & Ekeroth är ett medelstort byggföretag med en relativt platt organisationsplan.
Detta skapar möjlighet till en helhetsbild över strukturen inom byggföretag. Detta bidrar
till att studien lämpar sig till fler byggföretag utöver Åhlin & Ekeroth. I och med att
Åhlin & Ekeroth endast är etablerade i Östergötland kan reliabiliteten brista då många
byggföretag vanligen arbetar varierande runt om i hela Sverige.

6

3. Teoretisk ramverk
Detta kapitel är examensarbetets teoretiska ramverk för att angripa problematiken av
projektavslut, felkostnader, kunskap och erfarenhetsåterföring samt lärande inom
byggföretag. Begreppsdefinitioner förklaras samt tidigare studier inom ämnet
sammanfattas.

3.1 Projektavslut
För byggföretag finns egentligen tre olika delar av projektavslut. Det första är att bli
godkänd av kommunen, byggnadsnämnden, och sedan genom en slutbesiktning bli
godkänd av beställaren. Dessa två avslut sker ofta rutinmässigt i byggbranschen idag
(Boverket 2017). Det avslut som ofta försummas är det interna projektavslutet. Detta på
grund av den rådande tidsbristen (Gann & Salter 2000).

3.1.1 Slutbesked
En byggnad får inte tas i bruk innan ett slutbesked har lämnats från byggnadsnämnden.
För att få ett slutbesked krävs det att entreprenören kan påvisa att alla krav i det avtalade
startbeskedet, regler i plan- och bygglagen, tillhörande förordning och Boverkets
byggregler med fler är uppfyllda.
I regel bevisar entreprenören detta med hjälp av en slutredovisning. De parter som är
med vid slutredovisningen är: byggherren, kontrollansvarig och övriga som
byggnadsnämnden tycker bör vara med. Under slutredovisningen granskas verifierande
dokument över projektet för att kontrollera att alla krav är uppfyllda. Efter godkännande
lämnas ett slutbesked. Slutbesked är endast ett godkännande av entreprenaden från
byggnadsnämnden (Boverket 2017)

3.1.2 Slutbesiktning
Ett godkännande från beställaren av entreprenaden sker i regel genom en slutbesiktning.
Ibland kallas därför slutbesiktning för entreprenadbesiktning. Denna besiktning är till
för att beställaren ska få bekräftelse på att entreprenören har överlämnat det som
avtalats. Besiktningen sker oftast av en oberoende och certifierad besiktningsman. En
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godkänd slutbesiktning innebär bland annat att entreprenadtiden upphör och att
garantitiden börjar löpa, projektet överlämnas till beställaren och beställaren tar över
ansvaret för skador och försäkringar (Gar-bo u.å).

3.1.3 Slutrapport och avslutningsmöten
Internt projektavslut för entreprenadföretag sker ofta med hjälp av en slutrapport eller
internt avslutningsmöte med skrivet mötesprotokoll (Tonnquist 2016). Tonnquist (2016)
menar att en viktigt del i slutrapporten och även vid avslutningsmöten ska vara att
redovisa och analysera lärdomar från avslutat projekt. Detta för att rutinmässigt få in
kunskap och erfarenhetsåterföring vid projektavslut. Både interna och externa
samarbeten bör beaktas (Tonnquist 2016).

3.2 Felkostnader
Lönsamheten är en viktig faktor för att alla vinstdrivande företag ska överleva
(Josephson 2011). För att öka lönsamheten bör organisationer arbeta på lång sikt med
att höja sina intäkter och minska sina kostnader (Josephson 2011).
Kvaliteten är en stor bidragande faktor till lönsamhet inom företag. Intäkterna kan ökas
med hjälp av hög kvalitet och kostnaderna minska genom att kvalitetsbristkostnaderna
minskar (Sörqvist 2004). Kvalitetsbristkostnader kan definieras som “...de totala
förluster som uppstår genom att ett företags produkter och processer inte är fullkomliga”
(Sörqvist 1998, refererad i Sörqvist 2004:105). Felkostnader i byggprojekt består främst
av kvalitetsbristkostnader och dessa kostnader kan ofta bli väldigt höga (Sörqvist 2004).
Enligt Josephson (1994:95) står produktionsledning för 34 % av alla felkostnader i ett
byggprojekt. Samma studie visar att projekteringsskedet står för 20 %. För att minska
dessa onödiga fel krävs att felkostnader uppmärksammas av ledningen. Josephson
(1994:96) har visat genom cirkeldiagram fördelningen av orsakerna till felkostnader i
både projektering och produktionsledning, se figur 3.1. Engagemang är en ledande
faktor men även kunskap och erfarenheter är en stor post som orsakar felkostnader.
Denna rapport fokuserar främst på att undersöka och förbättra kunskap och
erfarenhetsåterföring inom byggföretag.
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Figur 3.1 Felkostnader hänförda till projektering och produktionsledningen fördelade efter
orsak i %. Josephson (1994, 96)

3.3 Kunskap och erfarenheter
Idag råder både en bristfällig kunskap och erfarenhetsåterföring inom byggbranschens
företag. Medarbetare besitter många lärdomar från tidigare uppkomna problem som ej
återförs vidare till alla inom företaget. Ofta sker upprepade misstag inom samma företag
kontinuerligt då en bristfällig kommunikation lyder. Sörqvist (2001) menar att
kostnader för upprepade misstag i byggprojekt uppges vara 10 - 30 % av projektets
totala omsättning.

3.3.1 Kompetensträd
Gunilla Andersson och Nils Hallén är verksamma inom ledarutveckling och har
tillsammans skapat ett kompetensträd. Detta för att vidare förklara sammankopplingen
av begreppen kompetens, erfarenheter, kunskap och utbildning (Andersson och Hallén
2016:78). Se figur 3.2 över Hanne Månssons illustration av ett kompetensträd. Rötterna
i trädet symboliserar utbildning, stammen kunskap, grenarna erfarenheter och till sist
illustreras kompetens av frukter. Ordspråket ”ett träd utan rötter står ostadigt” menar
Andersson och Hallén (2016) även passar bra för individer och organisationer. Utan
utbildning och kunskap står människan ostadigt, likaså organisationer. De menar att
utbildning och kunskap skapar en stabil grund för att vidare bilda sig erfarenheter och
kompetenser. Däremot är det viktigt att vattna trädet för att frukten, kompetens, inte ska
falla av grenarna och ruttna. För att erfarenheter och kompetens inte ska bli oanvändbar
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och föråldrad är det viktigt att hela tiden tillföra färsk utbildning och kunskap.
Andersson och Hallén (2016) beskriver att trädet fröar av sig och bildar nya träd då
perfekta förhållanden råder. Fröna är fyllda med erfarenheter och kompetens från
tidigare träd. Detta betyder att ju fler träd som skapas desto mer erfarenheter och
kompetens besitter de nya träden. Ett nytt träd kan symbolisera ett nytt projekt.

Figur 3.2 Kompetensträd illustrerat av Hanne Månsson. (Andersson och Hallén 2016, 78)

3.3.1.1 Utbildning
Utbildning kan både vara längre utbildningar som sträcker sig över flera år eller kortare
kurser över en dag. Enligt Lev Vygotskij (1999) är utbildning “...individens fostran till
förståelse av den kulturella begreppsvärlden”. Sörqvist (2004) anser att det finns två
betydande anledningar till att utbilda medarbetare inom företag. Första anledningen är
för att förbättra medarbetarnas kunskapsbank, vilket skapar en stabil grund för både
individen och företaget. Lika viktigt är det att utbilda medarbetare för att kunna påverka
deras attityd och inställning av utförande arbete. Sörqvist (2004) menar att kunskap är
en grundförutsättning till individers attityder och inställningar. Det är dock viktigt att
förstå att man inte kan påverka en individs attityd och inställning endast genom
utbildning och kunskap. Här spelar företagets ledning stor roll, genom deras sätt att
engagera och motivera sina medarbetare. Macheridis (2001) skriver att ”I ett projekt är
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kommunikationskompetens och vet hur kunskap kan spridas till berörda aktörer.”
3.3.1.2 Kunskap
Kunskap definieras olika av forskare. Nonaka och Takeuchi (1995:58) definierar
kunskap som “...den mänskliga process som leder individen fram mot sanningen genom
att rättfärdiga ens personliga uppfattningar”. Kunskaper kan skapas via utbildningar
men även genom tidigare arbetslivserfarenheter. Vidare delar många forskare in
kunskap i explicit och implicit kunskap. (Polanyi 1967; Nonaka och Takeuchi 1995;
Davenport och Prusak 1998; Kaufmann 2010). Andersson och Hallén (2016) menar att
det är viktigt att de involverade i ett byggprojekt hela tiden uppdaterar kunskaper för att
kunna utföra sitt arbete ordentligt.
Explicit och implicit kunskap
Explicit kunskap uttrycks genom skrift, tal och siffror och definieras av Kaufmann
(2010:277) som “Kunskap som vi medvetet kan redogöra för”. Därav blir spridning av
explicit kunskap enkel i och med fastställda vetenskapliga formler, dokument och
generella regler. Då kunskapen enkelt kan spridas måste den enligt Kaufmann (2010)
beaktas som objektiv. Nonaka och Takeuchi (1995:61) beskriver kunskapen vidare som
rationell och teoretisk. Explicit kunskap är exempelvis läroböcker, föreläsningar och
Newtons lagar.
Polanyi (1967) förklarar att individer besitter mer kunskap än vad de verbalt kan
förklara. Denna kunskap kallas som ovan nämnd för implicit kunskap. Andra
benämningar på implicit kunskap är tacit och tyst kunskap. Denna kunskap är subjektiv
och ofta abstrakt, därav svår att uttrycka genom skrift, tal och siffror. Kaufmann
(2010:277) använder sig av begreppet tyst kunskap och definierar det som “Kunskap
som vi använder i praktiken, men som vi inte medvetet kan redogöra för”. Ett exempel
på tyst kunskap kan vara hur du slår ner en spik. Det kan vara svårt att i skrift och tal
beskriva utförandet. Men genom en demonstration blir det genast mycket enklare och
även enklare för motparten att förstå.
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3.3.1.3 Erfarenheter
Kunskap och erfarenheter är två begrepp som är viktigt att särskilja. Individer kan läsa
sig till kunskap men inte förrän praktiskt utförande, skapas erfarenheter. Erfarenheter är
mellanhanden mellan kunskap och kompetens (Andersson och Hallén 2016). Genom
övning och praktiskt utforska besittande kunskap bildas erfarenheter. Erfarenheter
vidareutvecklas sedan till kompetens. I kompetensträdet, figur 3.2, symboliserar
grenarna erfarenheter. Grenarna kan exempelvis vara erfarenheter man skaffat sig från
skolan eller arbetslivet. Erfarenheter skapas alltså tillsammans med kunskap som grund
(Andersson och Hallén 2016).
3.3.1.4 Kompetens
Genom vidare utveckling av erfarenheter skapas kompetens hos individer. Andersson
och Hallén (2016:79) definierar kompetens som “Färdigheter eller egenskaper man
använder för att uppnå det som krävs i en given situation”. Alla individer besitter olika
typer av utbildningar, varierande mängd kunskap och erfarenheter. På samma sätt som
att inget träd är det andra likt är varje individs kompetens unik (Andersson och Hallén
2016).

3.3.2 Överföring, återföring och utveckling
Andersson och Hallén (2016) beskriver att trädet fröar av sig och bildar nya träd då
perfekta förhållanden råder. Skapandet av ett nytt träd har vi i denna rapport valt
symboliserar kunskapsöverföring, erfarenhetsåterföring och kompetensutveckling inom
en organisation. Macheridis (2001) menar att en effektiv kunskapsöverföring,
erfarenhetsåterföring och kompetensutveckling inom en organisation är nödvändig för
att skapa goda förutsättningar.
3.3.2.1 Kunskapsöverföring
Kunskapsöverföring är en sammansättning av orden kunskap och överföring. Enligt
Microsoft Word’s synonymverktyg har ordet överföring synonymerna; sändning,
överflyttning och transport. Ovan har kunskap definieras och indelningen av explicit
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och implicit kunskap förklarats. Med hjälp av Nonaka och Takeuchis spiral (1995,
refererad av Filstad 2010:116) även kallat SEKI-modellen, kan vi vidare förklara
överföringen av kunskap. Nonaka & Takeuchis (1995) menar att överföringen är
annorlunda beroende på om kunskapen är explicit eller implicit. Genom fyra olika
former kan kunskap överföras i en SEKI-modell, som är en förkortning av de fyra
formerna av överföring. Socialisation (överföring av implicit kunskap), externalisering
(omvandling av implicit kunskap till explicit kunskap), kombinering (överföring av
explicit kunskap) och tillsist internalisering som är omvandlingen av explicit kunskap
till implicit kunskap. Nonaka och Takeuchis (1995) menar att det sker en återkommande
utvecklingsspiral vid kunskapsöverföring. Spiralen börjar på individnivå och växer sig
större och blir mer utvecklad i en organisation med hjälp av sociala interaktioner
(Filstad 2010:116). Figur 3.3 är en illustration av en SEKI-modell med en spiral i mitten
som visar kunskapsutvecklingens växande.

Figur 3.3 Illustrerad SEKI-modell ritad av författarna.

Socialisation
Socialisation benämner Nonaka och Takeuchi (1995) ofta sker utan muntlig
kommunikation då implicita kunskaper är svåra att uttrycka verbalt. Istället menar
Polanyi (1967) att socialisering huvudsakligen sker genom att observera, härma och
praktisera. Denna kunskapsöverföring sker ofta då en individ börjar på ett nytt företag.
Desto fler tillfällen medarbetare korsar varandras vägar skapas möjligheter för
socialisering. Detta kan exempelvis vara möten, arbetsplatsbesök eller byte av
arbetsuppgifter. (Nonaka & Takeuchi, 1995).
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Externalisering
Externalisering är en omvandlingsprocess av implicit kunskap till explicit kunskap. Då
implicit kunskap ofta är abstrakt och subjektiv medans explicit kunskap är objektiv kan
svårigheter uppstå vid konverteringen. Individer uppfattar skrift och tal olika samt
uttrycker sig olika, vilket kan skapa ett kunskapsglapp vid omvandlingen (Nonaka och
Takeuchi, 1995,:64-67). Exempel på att möjliggöra implicit kunskap utrycktsbar
används ofta metaforer, modeller och hypoteser.
Kombinering
Kombinering av kunskap sker via explicit kunskap till explicit kunskap. Detta betyder
exempelvis att ett företag samlar in dokumenterade kunskaper från medarbetare för att i
sin tur skapa dokument för hela företaget. Här har chefer och ledning en stor roll i att
tolka, omformulera och skapa täckande dokument av medarbetarnas explicita kunskap
(Nonaka och Takeuchi 1995). Genom kombinering skapas nya eller uppdateras redan
existerande dokument inom företag. Insamling av medarbetares explicita kunskap kan
exempelvis ske genom mail, möten och telefonsamtal.
Internalisering
En individ kan enkelt ta del av explicit kunskap, exempelvis via möten och
arbetsberedningar. För att explicit kunskap ska överföras och bli praktisk användbar bör
den omvandlas till implicit kunskap. Internalisering kan ofta förklaras som “learning by
doing”. Medarbetare tar del av explicit kunskap genom att prova och praktiskt uppleva
saker. Detta möjliggör omvandling av explicit kunskap till implicit kunskap.
Internalisering går ut på att lära sig vad andra kan utan att själv upplevt det (Nonaka och
Takeuchi 1995).
Erfarenhetsåterföring
Nationalencyklopedin (u.å) definierar återföring som “principen att föra in signaler från
ett system och låta informationen i sin tur påverka systemet”. Enligt (Meiling et al.
2011) är det enklare hos byggföretag idag att arkivera erfarenheter och samla in
signaler, än att få individer att hämta erfarenheter och låta informationen påverka
systemet. Då information inte påverkar systemet sker bara en del av en fullbordad
återföring.
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Erfarenhetsåterföring kan ske på olika sätt. (Meiling et al. 2011) menar att återföringen
ska ske på rutin för att vara företagsam. Han anser även att återföringen bör vara
kopplad till en databas innehållande kunskaper, information och erfarenheter. Exempel
på insamling av erfarenheter kan vara genom möten och avvikelserapporter. Det bör
finnas ett tydligt strukturerat system hur hanteringen ska användas för att företag inte
bara uppnår en lagring av erfarenheter (Meiling et al. 2011). Även Josephson (2011)
anser att det krävs ett tydligt system för att kunna genomföra erfarenhetsåterföring i
byggföretag för att minska felkostnader. Att avsätta tid för erfarenhetsåterföring och ge
möjlighet för medarbetare att integreras, dela information och utvärdera projekt glöms
ofta bort inom företag (Persson 2006). Gann & Salter (2000) bedömer att den rådande
tidsbristen inom byggbranschen är en stor faktor att återföringen blir lidande och
bristfällig.
3.3.2.3 Kompetensutveckling
Genom att vidare analysera och förbättra kunskaper och erfarenheter skapas kompetens
(Andersson och Hallén 2016). Arbetsmiljöupplysningen (u.å) benämner kompetensutveckling som “...möjlighet för personal och chefer att utveckla sig i arbete genom
exempel utbildning och kurser”. Detta stärker inte bara individer och deras karriär utan
hela företaget. För en väl fungerande kompetensutveckling bör situationer sättas i
sammanhang där medarbetarna kan reflektera och på så sätt bättre realisera och tillämpa
nya lärdomar. (McGurk 2009). Arbetsmiljöupplysningen (u.å) menar att företag som
satsar på kompetensutveckling är mer lönsamma på grund av att medarbetare blir mer
engagerade och skickliga i sina arbetsuppgifter.

3.4 Lärande
Det är viktigt för en organisation att förstå hur lärandet fungerar. Enligt Nonaka och
Takeuchi (1995) är det viktigt att alla medarbetare får förståelse om hur företaget
fungerar och vad det står för. Det är senare av vikt att få alla medarbetare att samspela
med varandra. Genom ett ökat samarbete ökar lärandet mellan individer som sedan
skapar en lärande organisation. För att skapa den lärande organisationen handlar det om
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att utbyta erfarenheter och ta lärdom när fel uppstår så att dessa ej upprepas (Nonaka
och Takeuchi 1995).

3.4.1 Formellt och informellt lärande
Det finns olika variationer av lärande. Främst talar man om formellt respektive
informellt lärande. Formellt lärande innebär ett planerat och målinriktat lärandet som
stimuleras av planerade och systematiska utbildningsåtgärder. Det formella lärandet
sker på alla typer av utbildningar inom arbete och skola (Dalin 1997).
Ett informellt lärande kan definieras som det en individ lär sig på daglig basis i vardagsoch arbetslivet utanför de formella sammanhangen (Filstad 2010). Det kan till exempel
vara att prova på nya arbetsuppgifter självständigt eller genom samarbete. Informellt
lärande kan även ske omedvetet som en effekt av aktiviteter i vardagen. En individ lär
sig saker ständigt även om denne inte är medveten om det eller har för avsikt att lära sig
(Dalin 1997; Filstad 2010).
Samverkan mellan formellt och informellt lärande är viktigt på en arbetsplats då det
formella lärandet ökar individens kunskap men bidrar inte alltid till en ökad kompetens.
Kompetens kan definieras som “(till-räckligt) god förmåga för att ut-föra vissa
upp-gifter som ofta fram-går av samman-hanget” (Svenska akademiens ordböcker
2009). Genom att individen har en tillräcklig grund av kunskap ger det informella
lärandet praktisk betydelse och ökad kompetens inom sitt arbete (Filstad 2010).

3.4.2 Lärande i en organisation
Genom att höja det organisatoriska lärandet inom byggbranschen kan fel och kostnader
minimeras. Det finns olika definitioner av lärande. Enligt Josephson (1994:42)
definierar han det som “En ökad förmåga att agera felfritt”. Medans Ellström
(1996a:147) definierar lärande som “...relativt varaktiga förändringar av en individs
kompetens som ett resultat av individens samspel med sin omgivning”. Han menar även
att denna definition kan tillämpas på lärande i grupp eller på organisationsnivå.
Nationalencyklopedin (u.å) definierar den lärande organisationen som en “Organisation
som kontinuerligt lär av sina erfarenheter i syfte att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt”
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Lärande sker dagligen inom organisationer och på individuell nivå både medvetet och
omedvetet. För att en organisatorisk inlärning skall kunna ske behövs individuell
inlärning. (Josephson 1994).

Enligt Dalin (1997)

lär sig en organisation då alla

individer måste anpassa sig till ett nytt organisationsmönster, eller när medarbetarna
delar med sig av individuella erfarenheter för att sedan analysera detta och genomföra
problemet. Organisatoriskt lärande baseras alltså på individers gemensamma lärande
(Josephson 1994).
Beroende på organisationens storlek blir skillnaden mellan individuell och
organisatorisk inlärning olika. I ett mindre företag är individuell och organisatorisk
inlärning relativt likartade men i större organisationer har skillnaden större betydelse. I
en större organisation krävs det att inlärningen från individerna fångas upp för att föras
vidare till andra individer. Desto större organisationen är desto svårare blir det att föra
vidare kunskapen

och informationen (Josephson 1994). “Inlärningssystemet är ett

minne för organisationen. Det är utifrån detta minne som individerna i organisationen
reagerar” (Josephson 1994:46).

3.4.3 Projektform
I byggbranschen jobbar man generellt sett i projekt. Ett projekt är ett arbete med en
tillfällig arbetsorganisation som inom specifika tidsramar och budget skall leda fram till
ett speciellt mål (NE u.å). Ofta är det många personer involverade i ett projekt vilket gör
att det inom arbetsorganisationen finns mycket kunskap och kompetens att ta lärdom av.
Då projekt ofta sträcker sig över en lång tidsperiod är det sällan samma personer som
startar upp projekt som avslutar dom och ofta kan olika nyckelpersoner i ett projekt ta
ledigt eller sluta. Detta kan komma att påverka både lärandet, kunskapen och
kommunikationen i ett projekt (Karrbom 2012) För att kunna skapa lärande i ett projekt
krävs det en förmåga att förvalta samtliga individers erfarenheter för att hela tiden
förbättra framtida projekt (Söderlund 2005).
Enligt Ellström (1996b) är de faktorer som påverkar lärandet i ett projekt många. Nedan
beskrivs några av dem.
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3.4.3.1 Målet
Tydliga formulerade mål är ett villkor för att en individ skall kunna möjliggöra lärande.
Tydliga gemensamma mål är viktigt inom en organisation för att uppdraget skall kunna
göras på rätt sätt och för att främja motivation och lärande. En viktig faktor är att
människorna inom organisationen förstår vad målen betyder, accepterar dem och känner
ett engagemang. (Ellström 1996b). Ellström (1996b) anser att det är viktigt att
medarbetare får vara med och påverka målen och de arbetssätt som skall leda dom dit
för ökat engagemang och lärande.
3.4.3.2 Delaktigheten
För att medarbetare skall lära på sitt arbete krävs det delaktighet. Engagemang och
delaktighet är viktigt då de flesta människor har en drivkraft och ett behov att vara med
och påverka (Sörqvist 2004). Projekt inom byggbranschen saknar ofta det upprepande
och förutsägbara vilket bidrar till mindre förtroende hos parterna inom projektet.
Individer är i allmänhet mer kritiska mot det andra gjort än vad denne själv har skapat
eller presterat, ofta litar man mer på sig själv. Således är delaktigheten viktig under
processer för att minska negativa attityder och motstånd. Ofta finns en stor delaktighet
inom det specifika projektet men liten delaktighet om vad som händer i hela
organisationen. För att få delaktighet i hela organisationen skulle det krävas tillfällen då
individen får ifrågasätta, komma med förslag, och diskutera. Detta skulle göra att
engagemanget inom organisationen ökar vilket leder till mer lärande och entusiasm hos
medarbetarna (Ellström 1996b).
3.4.3.3 Kommunikation
Kunskap inom projektkommunikation, lärande och samarbete anser Karrbom (2012)
ofta saknas och är grunden till ett hållbart projekt. Hon menar även att byggprojektens
tillfälliga och unika karaktär orsakar svårigheter i kommunikationen, men även på grund
av att det ofta är många inblandade i ett projekt. Handlingar och de inblandade i
projektet bör således organiseras för att få ett framgångsrikt resultat. För detta krävs det
en god och effektiv projektkommunikation (Karrbom 2012).
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3.4.3.3.1 Informell och formell kommunikation

Karrbom (2012) menar på att samverkan mellan informell och formell kommunikation
är viktig för projekt i byggbranschen. Informell kommunikation kan beskrivas som den
spontana kommunikationen såsom diskussioner, berättelser och spontana möten eller
träffar. Formell kommunikation är till skillnad från den informella en planerad
kommunikation såsom planerade möten, checklistor, regler och mål (Bonnier u.å;
Karrbom 2012).
Karrbom (2012) menar på att för att få ett lyckat projekt krävs det mänskliga samtalet.
Genom den informella kommunikationen kan internaliserad kunskapsöverföring ske
d.v.s lära sig vad andra kan utan att själv ha upplevt det (Nonaka och Takeuchi 1995).
Samtidigt som den informella kommunikationen sker utgörs ett informellt lärande, man
lär sig något utanför de formella sammanhangen (Filstad 2010). Detta leder till ökade
kunskaper och erfarenheter som sedan övergår till kompetens (Andersson och Hallén
2016; Filstad 2010). Formell kommunikation och formellt lärande sker främst genom
planerade åtgärder och även detta leder till ökade kunskaper och erfarenheter (Dalin
1997). Således är den informella kommunikationen minst lika viktig som den formella
kommunikationen för att få ett framgångsrikt projekt (Karrbom 2012).
Andra faktorer som kan påverka projektgruppens lärande är projektgruppens storlek och
sammansättning, kompetens, kunskap, kultur, och ledarskap (Josephson 2003).

3.4.4 Hinder i Lärandet
Enligt Josephson (1994) är bristande motivation och kunskap ett hinder i det
individuella lärandet som påverkar organisationen. Han menar även på att hinder i
lärandet mellan byggprojekt ofta har med de organisatoriska gränserna att göra.
Exempelvis

mellan

projekteringsorganisationen

och

produktionsorganisationen

(Josephson 2003).
En annan faktor inom byggbranschen som försvårar lärandet är att byggbranschen
skiljer sig från andra branscher vilket gör att det är svårt tillämpa lärdom från andra
företag i en annan bransch. Projekten är sällan lika inom “bygg” vilket gör att det finns
en svårighet att ta lärdom från andra projekt och tillämpa på ett annat projekt (Josephson
2003).
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Ett annat hinder i lärandet är dagens snabba teknikutveckling. Genom att kunskap inom
teknikområdet saknas hos vissa medarbetare kan detta leda till dokumentationen för
erfarenhetsåterföringen blir bristfällig. Även de pressade tidplanerna och det stora
intresset för lönsamhet gör att lärandet inom byggbranschen blir lidande. Tiden räcker
sällan till för lärande. Den ekonomiska lönsamheten prioriteras ofta före lärande och
erfarenhetsåterföring (Josephson 2003).
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4 Resultat av intervjuer
I detta kapitlet sammanfattas de intervjuer som legat till grund för att besvara studiens
problemformuleringar. Intervjuer har gjorts tillsammans med medarbetare på Åhlin &
Ekeroth och deras svar har sammanfattas i en löpande text. Intervjuerna har följt ett
intervjuunderlag (se bilaga 1).

4.1 Projektavslut
4.1.1 Tänkt projektavslut inom Åhlin & Ekeroth
Det tänkta projektavslutet hos Åhlin & Ekeroth, som är framtaget av ledningen, är att ett
avslutningmöte hålls efter garantibesiktning. Först hålls ett avslutningsmöte med
beställare och sedan ett internt avslutningsmöte.
Under avslutningsmöte med beställare ska dessa punkter diskuteras:
● Få beställarens syn på projektets genomförande
● Utvärdera organisation och samarbetsformer
● Identifiera återstående oklarheter
● Upprätta rutiner för felanmälan
● Bestämma hantering under garantitiden
Under internt avslutningsmöte ska dessa punkter diskuteras:
● Har projektmålen uppfylls?
● Organisation och samarbetsformer
● Leverantörer och UE
● Produktionserfarenheter, produktionsdata
● Avslut arbetsplats
● Hantering under garantitiden
● Beställarkontakt efter avlämnande
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Under båda mötena ska ett avslutningsprotokoll fyllas i och skickas in till gemensam
server. Alla dokument och dess utformning har arbetats fram av Åhlin & Ekeroths
medarbetare själva, dessa arkiveras sedan i företagets dokumentdatabas, Povel. I Povel
finns mallar för avslutningsprotokoll men även förklarande dokument för hur
exempelvis slutförandet och överlämnandet ska gå till vid projektavslut. Ett
flödesschema över slutförandet och överlämnandet är uppbyggt som en checklista och
har delats in i fem följande delar:
● Slutlig egenkontroll
● Driftsättning
● Samordnad funktionsprovning
● Besiktningar
● Dokumentation
● Slutmöte och erfarenhetsåterföring.
Syftet och målet med vägledande dokument för projektavslut beskriver företaget som
hjälpmedel för att säkerställa överlämnandet av en felfri produkt. Målet är att de vid
överlämnandet av entreprenaden skall ha noll fel i besiktningsprotokollet.

4.1.2 Projektavslut i verkligheten hos Åhlin & Ekeroth
Det är väldigt blandat mellan medarbetarna hos Åhlin & Ekeroth om hur de uppfattar att
ett projekt avslutas inom företaget. En del svarar att de inte riktigt vet om det finns ett
tänkt avslut alls men övervägande del vet att det ska hållas ett avslutningsmöte efter
slutbesiktning. Dock är det många som uppger att de aldrig varit på ett sådant möte. Det
verkar som att få formella avslutningsmöten genomförs. Fåtal personer uppger att
dokument hur projektavslut ska ske finns dokumenterat i Povel. Jämfört med
produktionsledningen har personal på kontoret mer koll på vilka dokument som finns i
Povel men mindre koll på om avslutningsmöten sker rutinmässigt.
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“Då jag aldrig är med på avslutningsmöten för produktionen vet jag inte om de alltid
sker, däremot ser jag i den gemensamma servern att få mötesprotokoll skickas in.”
- Intervjuad på kontoret hos Åhlin & Ekeroth
Vidare förklarar många att anledningen till att de tänkta avslutningsmötena inte alltid
sker är till stor del på grund av rådande tidsbrist. Många medger att de inte hinner hålla
ordentliga avslutningsmöten för ett projekt innan nästa projekt startar. Projekt
överlappar med varandra, dock tror de flesta intervjuade att själva överlappandet inte är
problemet. Många menar att det handlar om att avsätta tid. En del uppgav att
överlappning av projekt är nödvändigt för att alla medarbetare ska ha jobb att göra. En
del i produktionsledningen uppgav att de tror att det kan uppstå väntan mellan projekt
utan överlappning.
“Om det inte skulle finnas ett överlapp mellan projekt skulle många i företaget gå och
rulla tummarna och väntan på uppstart av nästa projekt.”
- Intervjuad i produktionen hos Åhlin & Ekeroth
Det är viktigt att projektansvarig tar tag i att kalla till avslutningsmöten och förmedla
vikten i att genomföra ett avslutningsmöte. Många i produktionsledningen anser att det
är viktigt att knyta ihop projektet med ett avslutningsmöte men det ligger på
projektchefens ansvar att styra upp dessa möten.
“Ett startmöte skulle aldrig glömmas bort men det är vanligt att avslutningsmöten gör
det.”
- Intervjuad i produktionen hos Åhlin & Ekeroth

4.1.3 Hur vill de intervjuade att ett projektavslut ska gå till?
De allra flesta på kontoret hos Åhlin & Ekeroth anser att det tänkta projektavslutet inom
företaget är bra. Många produktionsledare vet inte hur det tänkta projektavslutet inom
företaget ska vara och svarar därför att de inte anser att det är bra. De vet alltså inte hur
det ska gå till enligt ledningen.
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Många produktionsledare saknar även avstämningsmöten under projektets gång.
Exempelvis när större momenten är avklarade, så som när stommen eller när en etapp är
klar. De önskar avstämningar för att ta lärdom och reflektera hur arbetet har gått. Många
anser att man lätt glömmer vad som gått bra och mindre bra i slutet på ett projekt då
byggtiden kan vara så pass lång.
“Många ser bara det fina färdiga huset och glömmer bort alla problem som uppstått,
därför bör avstämningsmöten ske då och då”
- Intervjuad i produktionen hos Åhlin & Ekeroth
Avstämningsmöten vid färdigställandet av en etapp är många som förespråkar. Detta på
grund av att väldigt många upprepade arbeten återkommer och de menar att man då får
chans att reflektera och möjlighet att ändra metodval som gått mindre bra.
“Vi hade faktiskt ett avstämningsmöte i mitt senaste projekt där vi ändrade bland annat
glansen på färgen till nästa etapp eftersomn vi haft många problem med den”
- Intervjuad i produktionen hon Åhlin & Ekeroth
En platschef berättade att vid ett tillfälle samlade beställaren in åsikter om projektet från
inblandade aktörer innan avslutningsmöte med beställare, detta för att kunna diskutera
sammanställning av allas åsikter under mötet. Personen uppgav att exempelvis en enkät
med frågor om projektet skickades ut till alla aktörer. Enkäterna skulle sedan
sammanställas och visas under avslutningsmöte för vidare diskussioner. Personen
menade att man enklare får ut erfarenheter genom ledande frågor och personer vågar
ibland uttrycka sig ärligare i en enkät då man är anonym istället för att dela sina åsikter
på ett möte. Det är dock väldigt viktigt menar personen att inga personliga påhopp fick
förekomma. Genom sammanställning av alla aktörers svar ansågs det ge en bra
överblick över projektet.
“ Tydligt och snyggt att presentera resultat genom diagram, det blev väldigt konkret.”
- Intervjuad i produktion hos Åhlin & Ekeroth
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Personen ansåg sedan att man kan hantera de delar som varit problematiska mer
ingående efter de blivit identifierade under avslutningsmöte. Exempelvis ett till möte
där endast berörda aktörer deltar.
Förutom att avsluta projekt med olika typer av möten var det en arbetsledare som ansåg
att avslutet av projekt borde uppmärksammas lika mycket som uppstarten. Vanligen
uppstartas projekt tillsammans med en kick off för att medarbetarna ska lära känna
varandra. Arbetsledaren ansåg att en kick out alternativt en workshop är av lika värde
för att tillsammans känna ett lyckande för avslutat projekt. Personen ansåg att detta
skulle vara ett bra tillfälle för att tillsammans diskutera vad som har gått bra eller
mindre bra i projektet, erfarenhetsåterföring.

4.2 Kunskap och erfarenhetsåterföring inom Åhlin &
Ekeroth
4.2.1 Tänkt hantering av kunskap och erfarenhetsåterföring
Enligt ledningens dokument i Povel beskrivs det att kunskap och erfarenhetsåterföring i
företaget

ska

ske

både

vid

uppstart

och

avslut

av

ett

projekt.

Under

produktionsförberedelserna ska val av arbetsmetoder göras. Då ska tidigare erfarenheter
från andra projekt beaktas för att kunna utföra det planerade arbetet på ett så bra och
genomtänkt sätt som möjligt. På slutmötet ska produktionserfarenheter tas upp såsom:
Metodval, maskinval, kompetens hos personal, tekniska erfarenheter mm. Det vill säga
diskutera och samla in erfarenheter hur det specifika projektet gick.

4.2.2 Kunskap och erfarenhetsåterföring i verkligheten
Idag sker erfarenhetsåterföringen hos Åhlin & Ekeroth främst muntligt, exempelvis via
telefon. Detta är något som pågår kontinuerligt och är oplanerat utan sker när någon
stöter på problem. Ibland sker även mailkontakt med frågor som kan uppstå men det
muntliga är vanligare.
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“Jag vet inte om det finns något speciellt tillfälle där erfarenhetsåterföring ska ske, den
sker nog mest när problem uppkommer och man tar själv reda på hur andra löst
problemet”
- Intervjuad i produktionen hon Åhlin & Ekeroth
De intervjuade på kontoret säger att dom inte har några speciella möten eller dokument
för erfarenhetsåterföring utan att det är lättare att knacka på någons dörr och fråga när
det behövs. Just inköp upprättar en egen checklista för att kunna ta lärdom från andra
projekt. Denna checklista fungerar som en kontroll för att minimera upprepade misstag
inom inköp.
“Jag har gjort en egen checklista för att jag inte ska missa något för min egen del. Där
samlar jag missar från tidigare projekt för att dessa inte ska upprepas igen”
- Intervjuad på kontoret hos Åhlin & Ekeroth
Många i produktionsledningen har påpekat att avslutningsmöten sällan genomförs på
grund av tidsbrist. I stort sett alla i produktionen har någon gång blivit omplacerad till
ett annat projekt innan deras nuvarande projekt avslutats. Samtliga uppgav att de inte
fick lämna någon kunskap eller erfarenhetsåterföring.
“Skifte mellan projekt kan ske på en dag. Jag kan bli tillsagd på torsdagen att byta till
ett nytt projekt på fredagen.”
- Intervjuad i produktionen hos Åhlin & Ekeroth
De på kontoret vet sällan när avslutningsmöten sker och vissa önskar att de skulle bli
inbjudna till detta. Produktionsledningen önskar även att vissa från kontoret borde vara
med på fler slutmöten för att få en helhet i erfarenhetsåterföringen.
Vidare anser de flesta i produktionen att det brister i erfarenhetsåterföringen mellan
projekteringen och produktionen. Ofta återkommer samma projekteringsfel i flera
projekt. De önskar att en bättre erfarenhetsåterföring och kommunikation bör ske mellan
projekteringen och produktionen för att spara tid, pengar och slippa irritation.
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“Man blir irriterad när man ser att det uppkommer samma problem hela tiden på
handlingarna som vi får av projekteringen”
- Intervjuad i produktionen hos Åhlin & Ekeroth

4.2.3 Hur vill intervjuade att kunskap och erfarenhetsåterföring ska
hanteras.
Alla intervjuobjekten ansåg att erfarenhetsåterföring är väldigt viktigt för att undvika
upprepade misstag. De tror att det i sin tur gynnar lönsamheten och att tid sparas.
Intervjuobjekten hade olika syner på hur de vill att arbetet av erfarenhetsåterföringen i
ett projekt ska se ut. De flesta var dock överens om att en kombination mellan skriftlig
och muntlig erfarenhetsåterföring skulle vara den bästa.
“Jag tror att kommunikation enklast sker muntligt men att skriftligt är bra för att kunna
gå tillbaka och se vad som sagts”
- Intervjuad i produktionen hos Åhlin & Ekeroth
Samtliga intervjuobjekt fick frågan vad dom tror är viktigast vid dokumenterad kunskap
och erfarenhetsåterföring. Alla var tydliga med att det är viktigt att de skriftliga ska vara
snabbt och enkelt att fylla i men med mindre ingående förklaringar. De antydde även att
det ska vara enkelt att arkivera och tillhandahålla. Sedan antyder många att det är viktigt
att veta hur erfarenhetsprocessen ser ut, exempelvis vart hamnar dokument och vem
som tillhandahåller dessa. Om detta inte är tydligt menar de att deras motivation
minskar.
“Jag vet helt ärligt inte vem som ska kolla på avslutningsprotokollet i efterhand, om det
är kontoret eller vi i produktionen. Jag själv har aldrig varit inne och kollat på ett
gammalt avslutningsprotokoll.”
- Intervjuad i produktion hos Åhlin & Ekeroth
De anser att det vore bra om erfarenheter dokumenteras för att kunna läsa hur arbetet
ska utföras, speciellt om man är ny på jobbet. Vissa menar även att det är lätt att
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glömma moment som man sällan gör i ett projekt samt vad som sades muntligt, det är
då en fördel att kunna gå tillbaka och läsa i ett dokument. De flesta tror inte på en
detaljerad arbetsgenomgång utan mer på en övergriplig sådan kopplad till en
kontaktperson för vidare kontakt om detaljer. Detaljer och småsaker tror dom löses bäst
muntligt.
Platscheferna nämnde att de förr haft platschefsmöten där platscheferna samlades för att
dela kunskap, information och erfarenheter mellan projekten. Detta är något de saknar
då de kunde diskutera och få en inblick hur det gick i ett annat projekt och på så sätt
samla på sig kunskap och erfarenheter från en annan platschef.
“Förut hade vi ibland möten med alla platschefer. Vi träffades och delade med oss om
våra egna projekt. Jag tyckte jag både var roligt och lärorikt.”
- Intervjuad i produktionen hos Åhlin & Ekeroth
Ett annat förslag som uppkom var att göra någon gemensam samling av
arbetsberedningar. Platscheferna skapar ofta sina egna unika arbetsberedningar, vilket
gör att de som jobbat länge har mycket erfarenheter att dela med sig av. Om dessa
skulle samlas i en gemensam databas eller liknande skulle alla kunna lära väldigt
mycket av varandra. Platscheferna uppger att de idag kontaktar varandra via telefon för
att få ta del av varandras arbetsberedningar.
“Jag har inte arbetat länge som produktionsledare och har därför inte lika många
arbetsberedningar som jag vet att andra har. Jag brukar därför kontakta de som jag vet
har samlat på sig många under åren för att få ta del av deras.”
- Intervjuad i produktionen hos Åhlin & Ekeroth
Många av intervjuobjekten tycker att de saknar erfarenhetsåterföring när de större
momenten i projektet är avklarade, exempelvis stommen. De önskar att ett möte borde
ske för att ta lärdom och reflektera hur det har gått. De menar på att man snabbt
glömmer vad som gått bra och mindre bra i slutet på ett projekt då byggtiden kan vara
så pass lång.
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4.3 Möten och engagemang
Många av de intervjuade anser att man bör ha mer effektiva möten med bra upplägg så
rätt information kommer till rätt person. Många av intervjuobjekten tycker att man
borde skärpa mötena och göra dem mer formella så att alla respekterar den som pratar.
En del klagar på att folk avbryter varandra, svarar i telefon och kommer till möten
oförberedda. Många önskar att fler var mer pålästa och engagerade, detta tror dom
bidrar till mer givande och effektiva möten.
“Jag blir irriterad då möten tar längre tid än vad som egentligen behövs. Folk är inte
tysta när andra pratar. Jag har till och med varit med om att en del försvinner ut i
korridoren för att svara i telefonen.”
- Intervjuad i produktionen hos Åhlin & Ekeroth
En del har uppgett att vissa avslutningsmöten har tillängnats åt att diskutera hur
företagets nya projekt ska utformas. Många ansåg att det finns ett större engagemang
och intresse inom företaget att starta upp nya projekt istället för att se vikten i att avsluta
projekt. Både de på kontoret och i produktionen uppger att avslutningmöten är en viktig
del för att erfarenhetsåterföring ska ske. De tror att alla måste förstå vikten i att
genomföra avslutningmöten och att det är en central del för att kunskap och
erfarenhetsåterföring ska fungera.
“Jag tror att många avslutningsmöten inte blir av på grund av att man inte förstår
vikten av dom.”
- Intervjuad på kontoret hos Åhlin & Ekeroth
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5. Analys och diskussion
I detta kapitel används det teoretiska ramverket tillsammans med resultat från intervjuer
för vidare analys och diskussion. Detta för att vidare i nästa kapitel presentera
författarnas rekommendationer och reflektioner.

5.1 Projektavslut
Resultat av intervjuer visade att många anser att tiden inte finns för att alltid genomföra
alla tänkta delar i projektavslut, exempelvis blir avslutningsmöten i många fall lidande.
Utbildning för projektledning behövs för att öka förståelsen att genomföra interna
slutmöten. Det är viktigt att alla deltagande är medvetna om vad syftet med mötet är.
Detta för att själva kunna förbereda sig, samla in dokument och sist men inte minst ökar
engagemanget hos individer med ökad förståelse. Enligt Ellström (1996b) är en annan
viktig faktor att medarbetare inom organisationen förstår vad målen betyder, accepterar
dem och för att känna ett engagemang. Vidare anser han att delaktighet behövs för att
skapa engagemang inom organisationen, vilket leder till mer lärande och entusiasm hos
medarbetarna. Han tror att ökad delaktighet hos organisationer fås vid tillfällen då
medarbetare får ifrågasätta, komma med förslag, och diskutera med varandra.
Precis som (Meiling et al. 2011) menar att återföringen ska ske på rutin för att vara
företagsam är det viktigt att få in rutiner i projektavslut inom företaget. Alla projekt ska
avslutas lika oavsett projektets storlek eller vem som är projektets beställare. Detta för
att minska förvirring om vad och när delar i projektavslut ska ske.

5.1.1 Skillnad på Internt slutmöte och slutmöte med beställare
Under intervjuer framkom det att avslutningsmöten oftare genomförs då beställaren
kallar till dom. En ökad förståelse för skillnaden mellan interna slutmöten och slutmöten
med beställaren behövs. Syftet med ett internt slutmöte är inte densamma som vid ett
slutmöte med beställaren. Det är inom de interna slutmötet kunskap och
erfarenhetsåterföring främst sker. Enligt företagets mötesprotokoll, i Povel, uppkommer
endast erfarenhetsåterföring som punkt att diskutera i de interna slutmötena. Där ges
mer utrymme för att diskutera intern problematik och lyckande i ett projekt. Det är
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viktigt att förstå att det ena slutmötet inte utesluter det andra. Till sist är det väldigt
viktigt att skapa förståelse hos medarbetarna hur viktigt det är att avsluta projekt, knyta
ihop säcken med alla kunskaper och erfarenheter för att kunna ta säcken vidare till
framtida projekt.

5.2 Kunskap och erfarenhetsåterföring
För att kunskap och erfarenhetsåterföring ska fungera krävs ett strukturerat system för
hur det ska tillämpas. Detta är något som har kommit fram tydligt i intervjuerna, vilket
även styrks av

Meiling et al. (2011). Resultatet av intervjuerna visar att

erfarenhetsåterföringen inte sker på grund av tidsbrist som råder inom byggbranschen.
Gann & Salter (2000) beskriver även att rådande tidsbrist är en stor faktor till att
erfarenhetsåterföringen blir bristfällig. Genom att förbättra erfarenhetsåterföringen kan
lönsamheten hos ett företag öka men enligt Josephson (1994:96) uppgår endast 16 % av
felkostnader i ett projekt på grund av tidsbristen inom produktionsledningen och till 0 %
i arbetsutförandet. Felkostnaderna sker alltså inte endast på grund av tidsbrist utan även
på andra faktorer som kunskap, erfarenheter och engagemang.
Ett företag måste ta tillvara på medarbetarnas kunskap för att kunna utvecklas och skapa
den erfarenhetsåterföring som är nödvändig. För att kunskapen skall spridas så bra som
möjligt i företaget bör den implicita kunskapen som medarbetarna besitter omvandlas
till explicit kunskap i form av arbetsberedningar och checklistor som kan användas i
hela företaget. Efter detta kan dokument skapas för hela företaget. Här har chefer och
ledning en stor roll i att tolka, omformulera och skapa täckande dokument av
medarbetarnas explicita kunskap (Nonaka och Takeuchi 1995). Efter detta bör
kunskapen internaliseras d.v.s. den explicita kunskapen omvandlas tillbaka till implicit
kunskap, vilket leder till att nya erfarenheter och kunskaper kan skapas. Meiling et al.
(2011) menar att erfarenhetsåterföring bör vara kopplad till en databas innehållande
kunskap, information och erfarenheter. Detta anser vi vara viktigt så alla i företaget kan
ta del av dokumenten samt tillföra kunskap, information och erfarenheter. Det måste
vara enkelt att hitta i databasen, genom sökmotorer, samt att det ej får vara för
komplicerade dokument. Detta är även något som resultatet av intervjuerna styrker.
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Motivationen att fylla i och läsa dokument blir större om de ej är för komplicerade. Det
måste finnas tydliga utformade mallar som gör att informationen dokumenteras på ett
sätt så alla förstår. Man får inte glömma bort att dokumentation är en typ av
kommunikation där informationen måste föras in på ett bra sätt för att sedan kunna
tolkas (Tonnqvist 2016). Många byggföretag har problemet att styrande dokument
endast tas fram av personal på kontoret, detta medför att produktionsledningen har
mindre koll på hur dokumenten ska användas. Vidare anser vi att företag måste anpassa
sina dokument så att det blir relevanta och användbara för produktionen.
Produktionsledarna har vid intervjuer förklarat att det är viktigt att dokument är enkla
att fylla i för att de ska genomföras, de får inte bli för tidskrävande.

5.3 Projektform
Byggbranschen arbetar i projektform, detta betyder att flera sammansatta arbetsgrupper
arbetar parallellt med var sitt projekt inom företaget. Vanligtvis stannar kunskap och
erfarenheter inom varje enskilt projekt (Ellström 1996b). Det är därför viktigt att föra
projekt närmare varandra för att öka spridning av kunskap och erfarenheter. Då
projektgrupper korsar varandras vägar möjliggörs ett utbyte av information, kunskap
och erfarenheter (Nonaka & Takeuchi, 1995). Det är viktigt att sammankoppla projekt
inom företaget, både i liten och stor utsträckning, genom exempelvis projektbesök,
workshops och andra tillställningar som bidrar till socialisering. Gann & Salter (2000)
uppger att återföring av kunskap och erfarenhetsåterföring ofta bryts i projektbaserade
företag. Detta beror till stor del av att det saknas systematiska system för hantering av
erfarenhetsåterföringen mellan företagens projekt på ett effektivt sätt (Prencipe & Tell
2001; Dubois & Gadde 2002). Detta framkom även under intervjuer då många ansåg att
ett enkelt och effektivt system krävs. Därför anser vi att stor vikt ska läggas på att
utveckla enkla och systematiska dokument för att möjliggöra och öka genomförandet av
avslutningsmöten.

Vilket

kommer

medföra

en

ökning

av

kunskap

och

erfarenhetsåterföring. Förutom enkla och systematiska dokument menar Karrbom
(2012) att det krävs det en god och effektiv projektkommunikation. Karrbom (2012)
menar att för ett lyckat projekt krävs det mänskliga samtalet. Detta stärks av intervjuade
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där de själva tror att muntlig kommunikation krävs för att förstå varandra på ett enkelt
sätt. Vi anser dock att många glömmer bort att genom endast muntlig kunskap och
erfarenhetsåterföring, utan skriftlig dokumentation, blir det inte en fullständig
återföring. Då stannar kunskapen och erfarenheterna endast hos de individer som
samtalar.
Många intervjuade förespråkar en digital delning av arbetsberedningar. Söderlund
(2005) anser att lärande i ett projekt skapas genom att förvalta samtliga individers
erfarenheter för att hela tiden förbättra framtida projekt. Enligt Sörqvist (2004) krävs
delaktighet för att medarbetare skall lära. Engagemang och delaktighet är viktigt då de
flesta människor har en drivkraft och ett behov att vara med och påverka (Sörqvist
2004). Genom en digital samling av allas arbetsberedningar får medarbetarna vara med
och påverka, känna sig delaktiga i organisationen samt ta kunskap och lärdom av andras
erfarenheter.

5.4 Möten och engagemang
Många intervjuade ansåg att ökat engagemang och respekt behövs under möten.
Återkommande förklarade respondenter att det inte var någon mening med att
genomföra möten om medverkande inte var engagerade eller förberedda. Vi anser att ett
möte är till för att kommunicera med varandra på ett effektivt sätt. Diskutera och lösa
problem som uppstått men även följa upp att utförandet av projektet går som planerat.
Genom att många aktörer ofta är inblandade i arbetet krävs en effektiv kommunikation
för att minska missförstånd och fel som kan uppkomma. Kommunikationen kan
försvåras på grund av informationsöverflöd, korta besultstider, internationella
samarbeten och tidsbrist (Sörqvist 2004).
Det är viktigt att öka förståelsen hos medarbetarna varför möten finns. Informera om
vad som ska diskuteras på respektive möte samt utbilda medarbetare till att förstå syftet
med varje möte. Det är även viktigt att medverkande själva tar ansvar för att vara
förberedda på vad som planeras tas upp under mötet. Detta skulle bidra till att alla fick
ut mer av mötet och att informationsöverflödet minskar. Mer kunskap och erfarenheter
kan då spridas enklare på ett effektivt sätt.
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5.5 Povel
Det är många intervjuade som inte känner till företagets databas Povel och dess
uppbyggnad. Povels struktur måste förklaras för berörda medarbetare under
exempelvis en workshop för att alla medarbetare ska få förståelse för dokuments
betydelse. Ökad förståelse ökar medarbetarnas engagemang (Ellström 1996b). Det är
därför viktigt att låta produktionsledningen och berörda personer från kontoret
ifrågasätta, komma med förslag, och diskutera om uppgradering av dokument men
även

om

några

dokument

ska

tas

bort

eller

läggas

till

i

Povel.
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6. Slutsats
I

detta

kapitel

besvaras

rapportens

problemformuleringar

samt

författarnas

rekommendationer till byggföretaget Åhlin & Ekeroth. Vidare förs en reflektion kring
arbetet och förslag till vidare forskning.

6.1 Besvarande av problemformuleringar
Rapportens problemformuleringar har varit följande:
-

Hur avslutas projekt inom byggföretag?

-

Följs tänkt projektavslut? Hur kan detta avslut förbättras?

-

Hur hanteras kunskap och erfarenhetsåterföring inom byggföretag?

-

Följs tänkt hantering av kunskap och erfarenhetsåterföring? Hur kan de
förbättras?

-

Hur engagerar och motiverar man medarbetare till att använda redan existerande
dokument och följa tänkta rutiner?

I denna studie har vi kommit fram till att det finns genomarbetade dokument för hur
projektavslut ska hanteras och utföras inom byggföretaget Åhlin & Ekeroth. I dessa
dokument tas hantering av kunskap och erfarenhetsåterföring upp, samt när och hur
detta ska ske. Problematiken i byggföretaget är att man inte följer det tänkta
projektavslutet och därmed blir kunskap och erfarenhetsåterföring lidande.
Vi tror att detta problem inte endast sker hos Åhlin & Ekeroth utan även i andra
byggföretag. Projektavslut är bristfälliga och genomförs inte på rutin. Vidare vet många
att kunskap och erfarenhetsåterföring är en viktig del och därför finns ofta en planerad
struktur för detta, men genomförandet fungerar inte alltid.
Nedan besvaras rapportens resterande problemformuleringar.
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6.1.1 Projektavslut
Vi har tidigare i rapporten förklarat vikten om hur delaktighet ökar engagemang och
motivation hos medarbetare. För att skapa ett strukturerat projektavslut som följs på
rutin ska företag tillsammans med berörda personer på kontoret och produktionsledning
ta fram vilka delar ett projektavslut ska innehålla. En god ide är att utgå från de
dokument som byggföretag besitter, för att sedan vid exempelvis en workshop låta
produktionsledningen och berörda personer från kontoret ifrågasätta, komma med
förslag, och diskutera den tillsammans. Detta skapar ett tydligt och strukturerat
projektavslut.

6.1.2 Kunskap och erfarenhetsåterföring
6.1.2.1 Dokumentation
För att få en effektiv och lönsam kunskap och erfarenhetsåterföring bör det finnas enkla
dokument som är lättillgängliga och användarvänliga inom byggföretag. Det ska vara
tydligt vart dokumenten hamnar och vem som sedan kommer att tillhandahålla dessa.
Det bör även finnas en sökbar databas med god struktur så onödig tid inte ödslas på att
leta efter rätt dokument. Med dagens snabba teknikutveckling bör alla dokument kunna
öppnas med hjälp av en smartphone eller surfplatta för att bidra till effektivare
dokumentation, arkivering och tillhandahållning av relevant information. Alla dokument
ska undertecknats med vem som gjort vad för vidare kontakt om frågor uppstår.
6.1.2.2 Digitala arbetsberedningar
En digital samling av arbetsberedningar bör skapas. Ledningen bör ta fram en enkel
mall som platschefer sedan kan fylla i så andra platschefer kan ta del av dessa. Som
tidigare nämnt bör arbetsberedningar precis som andra dokument vara enkla att arkivera
och tillhandahålla. De ska även kunna användas med hjälp av en smartphone eller
surfplatta för att möjliggöra dokumentation av exempelvis bilder. En bild säger mer än
tusen ord. I arbetsberedningen ska den även framgå vem som gjort den med tillhörande
kontaktuppgifter för vidare frågor.
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6.1.3 Avsätta tid
Tidigare har vi fastställt att det är rådande tidsbrist i byggbranschen. Viktiga delar som
projektavslut, kunskap och erfarenhetsåterföring får inte bli lidande och att avsätta tid
för dessa är av stor vikt. Delavstämningsmöten, avslutningsmöten och möjligen
platchefsmöten ska vara med redan i huvudtidplan. Det är av stor vikt att kunskap och
erfarenhetsåterföring behandlas på dessa möten och prioriteras. Berörda personer ska i
god tid veta när möten ska genomföras för att de ska bli effektiva och bidra till en väl
fungerande kunskap och erfarenhetsåterföring.

6.2 Rekommendationer till Åhlin & Ekeroth
-

Öka delaktigheten hos medarbetare vid framtagandet av både projektavslut och
av kunskap och erfarenhetsåterföring. Genom exempelvis en workshop där
produktionsledningen och berörda personer från kontoret får ifrågasätta, komma
med förslag, och diskutera den tillsammans.

-

Skapa enkla dokument som är lättillgängliga och användarvänliga inom
företaget. Dessa ska kunna användas med hjälp av en smartphone eller
surfplatta.

-

Samla alla arbetsberedningar i en gemensam databas.

-

Avsätta tid i ett tidigt skede för kunskap och erfarenhetsåterföring.

-

Utbildning av Povel. Förklarande av dess struktur och innehållande dokument.

6.3 Reflektioner
Denna rapport har varit tidsbegränsad och har därför inte möjliggjort ett beaktande av
ett projekt från start till slut. På grund av detta har vi inte säkert fått en helt korrekt bild
över hur projektavslut, kunskap och erfarenhetsåterföring hanteras inom företaget. Vi
anser dock att de intervjuer som genomförts varit täckande över företaget.
Byggföretaget Åhlin & Ekeroth är en “platt” organisation vilket har möjliggjort att vi
genom relativt få intervjuer fått en bra överblick över ett byggföretags struktur.
Kombination av intervjuer och teoretisk bakgrund har skapat en bra grund för vidare
analys och diskussion.
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Innan intervjuerna genomfördes fanns problemformuleringar utformade för att skapa
styrande dokument för kunskap och erfarenhetsåterföring. Vi trodde att kunskap och
erfarenhetsåterföring inte fungerade inom byggföretag på grund av bristfälliga
dokument. Efter intervjuer visade det sig att det finns täckande dokument för tänkt
hantering av kunskap och erfarenhetsåterföring. Då projektavslut, närmare bestämt
slutmöten

inte

genomförs

på

rutin

följs

inte

den

tänkta

kunskap

och

erfarenhetsåterföringen. Studiens problemformuleringar ändrades därefter till hur man
kan

förbättra

projektavslut,

kunskap

och

erfarenhetsåterföring.

En

central

problemformulering har varit: Hur ska man engagera och motivera medarbetare att
använda redan existerande dokument och följa tänkta rutiner?
Sammanfattningsvis bör projektavslut, kunskap och erfarenhetsåterföring prioriteras
inom byggföretag. Detta för att minska felkostnader i projekt men även för att undvika
upprepade fel. Genom att involvera medarbetarna och öka deras delaktighet, vid
framtagandet av projektavslut, kunskap och erfarenhetsåterföring, kommer detta leda till
både ökat engagemanget och lärande. Ökat engagemang bidrar med att projektavslut
sker mer på rutin och ökat lärande bidrar till att medarbetare får ut mer av kunskap och
erfarenhetsåterföringen.

6.4 Förslag till vidare forskning
● Jämföra resultat från detta arbete till ett byggföretag med annan
organisationsstruktur. Hur förhåller sig kunskap och erfarenhetsåterföring
mellan dessa företag?
● Beräkna fram hur stor ekonomisk besparing det faktiskt finns med en förbättrad
hantering av kunskap och erfarenhetsåterföring.
● Fokusera på förbättring av kunskap och erfarenhetsåterföring mellan
projekteringsfas och produktionsfas.
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8. Bilaga 1 - Intervjuunderlag
U P P S A L A

U N I V E R S I T E T

Intervju

Först vill vi tacka för att just du tar dig tiden att träffa oss för en intervju. Vi vill gärna att du
ska vara förberedd på vilka frågor vi kommer att ställa och har därför sammanställt dessa
nedan. Intervjun är uppbyggd i tre delar. Sedan ställs några huvudfrågor under respektive
del med ett antal underfrågor. Skriv gärna ut dokumentet till intervjun.

Del 1
- Dagens status 1. Hur avslutas ett projekt idag inom företaget?
- Finns det ett tänkt avslut på projekt idag?
- Om nej, Varför tror du inte det finns?
- Om ja, följs den korrekt?

2. Har du erfarenheter från andra företag som
avslutar projekt annorlunda mot Å&E?
- Var det bättre/sämre?

3. Har du omplacerats till ett annat projekt innan
ditt nuvarande projekt färdigställts/avslutas?
Om ja:

- Fick du då lämna någon form av utvärdering av dina
erfarenheter, bra eller dåliga, som uppstått på det
bygget du lämnat?
- Isåfall på vilket sätt? Var det ett bra sätt?

Om nej:

- Hur såg överföringen av information och erfarenhet ut
i avslutat projekt? Är det så du skulle vilja ha en
överföring av information & erfarenheter.

4. Övriga erfarenheter av dina uppfattningar om hur
information & erfarenheter överförs i dagsläget.

Dina anteckningar

Del 2
- Påverkan 1. Tror du att det är viktigt att ha en information
och erfarenhetsöverföring mellan projekt?
- Varför ja/nej?

Dina anteckningar

2. Vad tror du en bra information & erfarenheter
överföring kan bidra med? På vilket sätt kan det
påverka projekt positivt?
3. Har du någon gång saknat information- &
erfarenhetsöverföring?

Del 3

- Förbättring 1. Hur skulle du vilja ha ett avslut på ett projekt?
2. Tror du på överföring genom framförallt muntlig
kommunikation eller skriftlig kommunikation? Alt.
en kombo?
- Dokument?

- En mall? För varje enskilt problem alt. en för
varje projekt (fylls i enskilt)
- Eget dokument att fylla i löpande om
projektet?
- App som tillhandahåller information &
erfarenheter?
- Har du annat förslag på skriftlig överföring?

- Möten? (vilka bör medverka vid varje möte)

- löpande efter uppkomst av problem?
- löpande vid avhopp/omplacering av
anställda?
- Endast ett avslutningsmöte med alla PC/AL
som varit delaktiga i projektet?
- Har du annat förslag på muntlig överföring?
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3. Information och erfarenhetsöverföring. Vilken typ
av information och erfarenheter tycker du bör ingå i
detta begrepp?
- Vilka parametrar bör ingå från bygget. Vilka
tycker du ska ha tillgång till den
informationen?

4. Tror du det är viktigt att alla ska ha tillgång till
dessa utbyten av information & erfarenheter? Öppen
åtkomst på delad server?
5. Vad tror du är viktigast vid överföring?
- Snabbt och enkel ”att fylla i” men med en mindre
ingående förklaring samt mindre informativ.
- Mer tidskrävande att fylla i men väldigt informativ
och ingående förklaringar.

6. Vad tror du är viktigt att tänka på vid
framställandet av en strukturerad överföring av
information & erfarenheter inom företaget?
- Skulle du använda en information & erfarenheter mall
om den skulle finnas?
- Hur skulle du vilja att denna återföring är uppbyggd för
att den på ett enkelt sätt skulle kunna användas?

Dina anteckningar

Del 4
- Fritt tänkande om ämnet -

Tack!
Ebba Landén & Isabella Gustafsson

Dina anteckningar

