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Abstract

Knowledge management in projects within LKAB
Southern Division and communication regarding
changes resulting from projects
Carola Andersson; Melanie Göthe

The purpose of this degree project was to develop and improve two earlier 
identified areas within LKAB in which there was potential for improvement. This 
was done by the use of earlier acquired and newly obtained knowledge. To ensure 
that the purpose of this degree project was fulfilled two questions was designed: 
“How can the organization’s knowledge management improve?” and “How can the 
organization’s communication to employees affected by changes resulting from 
projects improve”. When the degree project was initiated there was no structured 
way of work for knowledge management nor was there any guidelines concerning 
how this type of communication was to be executed. Literature studies were 
accomplished by the use of already obtained course literature, libraries and 
databases. Data was collected through semi-structured interviews with six 
subjectively selected employees within the organization. The collected data was 
mapped out and categorized with the use of a template. The results showed that 
the majority of the employees saw multiple flaws within the identified areas and 
wished for improvement. The tiny part of the knowledge management that was 
structured was the one within the final project reports. The shared knowledge 
within the project reports was very thin and not always helpful for others as well as 
hard to find due to the reports not being searchable by the use of key words. The 
employees had many suggestions regarding how the knowledge management 
could improve. These included adding a search function, more structure and 
special gatherings for sharing knowledge only. Regarding the communication 
surrounding changes resulting from projects it was said that it varies and as far as 
the employees knew there was no policy or guidelines to follow. All employees 
preferred verbal communication when being informed about changes that would 
affect their daily work but also shared that information often came to them through 
their intranet Arena or e-mail. The conclusions drawn from this was that structural 
improvements was needed in both areas, improvements must be established 
amongst the employees and a better understanding for the profits made possible 
by the implementation of these improvements must be acquired. To improve the 
knowledge management the final project reports must be searchable, knowledge 
must be documented continuously throughout the project, project reports must be 
transferred in the event of a change of archive structure, the contents must 
specified and include both hard and soft topics and lastly the avail of knowledge 
management must be established amongst the management as well as the 
employees and seen as a natural part of the project delivery. To improve the 
communication to employees affected by changes resulting from projects a 
communication policy must be established, the communication plan within projects 
must be based on a thorough stakeholder analysis, the communication should be 
verbal and a deeper understanding regarding how communication becomes a 
powerful tool must be obtained.
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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete var att, med hjälp av kunskap och färdigheter som förvärvats 
under utbildningens gång samt nyförvärvad kunskap, utveckla och förbättra två tidigare 
identifierade förbättringsområden hos LKAB. För att säkerställa att syftet uppfylldes användes 
frågeställningar gällande hur organisationens erfarenhetsåterföring skulle kunna förbättras samt 
hur deras kommunikation till medarbetare som påverkats, eller kommer att påverkas, av 
förändringar till följd av projekt kan förbättras. När arbetet påbörjades saknades ett strukturerat 
arbetssätt för erfarenhetsåterföring i organisationen samt riktlinjer för hur kommunikationen till 
medarbetare berörda av förändringar skulle gå till. Detta ledde till att båda delarna var bristfälliga 
och hade stor förbättringspotential. Litteraturstudier utfördes med hjälp av redan erhållen 
kurslitteratur, bibliotek och databassökningar. För insamling av data användes semistrukturerade 
intervjuer med sex stycken subjektivt utvalda medarbetare inom organisationen. Insamlad data 
kartlades och kategoriserade sedan med hjälp av en matris. Resultatet visade att majoriteten av 
medarbetarna såg flera brister inom de två valda områdena och önskade förbättring. Den lilla 
erfarenhetsåterföring som var styrd, i form av slutrapporter, var mycket mager och sällan 
hjälpsam för andra samt mycket svår att hitta då det inte gick att söka efter slutrapporter med 
nyckelord. Medarbetarna hade många förslag på förbättringar, däribland en sökfunktion, mer 
struktur och speciella träffar endast för erfarenhetsåterföring. Gällande kommunikationen vid 
förändringar framkom att den varierar och medarbetarna veterligen fanns ingen 
kommunikationspolicy eller andra riktlinjer att följa vid denna typ av kommunikation. Samtliga 
medarbetare föredrog muntlig kommunikation vid förändringar som skulle komma att påverka 
deras dagliga arbete men vittnade om att det ofta kom information via intranätet Arena eller mail. 
Slutsatserna som drogs från detta var att, för att kunna förbättra dessa två områden behövdes 
strukturella förbättringar, ökad förankring hos medarbetarna och förståelse för de vinster som är 
möjliga att göra i och med att de införs. För att förbättra erfarenhetsåterföringen vid projektarbete 
måste slutrapporterna bli sökbara, erfarenhetsåterföringen måste ske löpande under 
projektarbetet, slutrapporter måste överföras vid byte av arkiveringsstruktur, 
erfarenhetsåterföringens innehåll bör specificeras och innehålla såväl hårda som mjuka delar samt 
att värdet och nyttan av erfarenhetsåterföring måste förankras hos såväl medarbetare som ledning 
i organisationen och ses som en naturlig del av projektets leverans. För att förbättra 
kommunikationen vid förändringar uppkomna till följd av projekt måste en 
kommunikationspolicy upprättas och förankras hos medarbetarna, kommunikationsplanen i 
projekt skall grundas på en ordentlig intressentanalys, kommunikationen bör vara muntlig för 
ökad förståelse hos mottagaren samt att kunskap om hur kommunikation blir ett kraftfullt verktyg 
måste erhållas. 
 
Nyckelord: erfarenhetsåterföring, förändring, kommunikation, organisationskultur, 
projektarbetssätt, projektledning, ständiga förbättringar 
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1. Introduktion 

 
1.1 Inledning 
LKAB strävar efter att bli ett av de mest hållbara gruvföretagen i världen (LKAB, 2018a). Till år 
2021 ska gruvföretaget globalt sett vara ett av de mest resurs- och miljöeffektiva. För en 
tonsättande industri som vill vara bland de mest innovativa och ansvarstagande gruvföretagen i 
världen krävs att man ligger i framkant inom forskning samt inom kvalitets-, personal- och 
verksamhetsutveckling (LKAB, 2018b). I en tid då hela industrin globalt sett står inför oerhörda 
hållbarhetsutmaningar har en fokusering på eget arbetssätt aldrig tidigare varit mer angeläget. 
 
Projektarbete är formen för förbättringar av processer inom LKAB och en förutsättning för att 
kunna säkerställa en hög effektivitet. Målet för verksamheten har under mer än ett decennium 
varit att öka sin produktion varför merparten av projekt bakåt i tiden främst varit inom bygg- och 
anläggning. Att optimera produktionen och öka järnmalmsvolymer är fortsatt prioriterat (LKAB, 
2019), samtidigt som malmbrytningen för LKAB i framtiden behöver ske på allt större djup 
(LKAB, 2018c) vilket ställer krav på nya brytningsmetoder, ny teknik och nytt arbetssätt. I och 
med nya utmaningar i organisationens strävan efter ett långsiktigt värdeskapande (LKAB 2015), 
behöver det egna arbetssättet både sättas i relation till vad det är som ett projekt ska skapa samt 
till vem det är som ska använda slutprodukten.  
LKAB har genom åren uppdaterat sitt arbetssätt för projekt. Nu arbetar avdelningen för Teknik- 
och processutveckling med att utveckla den traditionella vattenfallsmodellen, som främst är 
anpassad efter bygg- och anläggningsprojekt, för att anpassas till alla typer av projekt. I dagsläget 
finns olika tillvägagångssätt för att arbeta med projekt, vilket gör det svårt att använda 
gemensamma mätverktyg och utvärderingssätt för att se hur framgångsrika de varit i förhållande 
till varandra samt att det är svårt att kvalitetssäkra arbetet i projekten. Ett standardiserat arbetssätt 
för hur projektarbeten genomförs inom organisationen gör det enklare att i framtiden identifiera 
framgångsrika projekt och urskilja vilka faktorer som bidrog till dess framgång, vilket också blir 
en nyckel för att i framtiden kunna bedriva än mer framgångsrika projekt på ett långsiktigt 
värdeskapande och hållbart sätt. Då LKAB nyligen har genomgått en omorganisation passar det 
ur den tidsaspekten bra att nu förnya och utveckla projektarbetssättet till ett mer ett standardiserat 
arbetssätt. Innan omorganiseringen fanns en Projektavdelning vilken specifikt arbetade med 
projekt och som var uppdelad på tre områden: Projekt Norra i Kiruna, Projekt Södra i 
Malmberget samt Projekt Logistik. Efter omorganiseringen är projektledare och projektchefer 
istället utplacerade närmare de områden de leder projekt inom, till exempel närmare gruvorna, 
tillsammans med projektkoordinatorer. Som ett andra steg i denna omorganisering avser man att 
bilda en utvecklingsgrupp, som ska se till att hålla driv i det gemensamma projektarbetssättet och 
genom examensarbetet vill organisationen fånga upp verksamhetens framtida behov av stöd från 
en sådan utvecklingsgrupp. 
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1.2 Problembeskrivning  
I dagsläget finns inte något strukturerat arbetssätt för erfarenhetsåterföring efter projektavslut1. 
Då det saknas ett strukturerat arbetssätt för att inom organisationen dela med sig av sina 
erfarenheter från projekten, prioriteras detta ner trots att ambitionen inom organisationen är att 
lämna över ett avslutat projekt så bra som möjligt. Vid avslutande av projekt upprättas en 
slutrapport (se Bilaga 1) och i denna slutrapport skall viss erfarenhetsåterföring inkluderas 
(LKAB, 2017). Problemet är att dessa erfarenheter arkiveras med slutrapporten och således aldrig 
når andra medarbetare i organisationen, samt att omfattningen på erfarenhetsåterföring i 
dagsläget är mycket mager, trots att upplägget med slutrapporten enligt användarna är bra2 
(Förstudie finns i Bilaga 3). 
Det är ett klassiskt problem vid projektavslut, att tid ej tas till slutrapportering eller att avsluta ett 
projekt3. Egna erfarenheter når således aldrig andra medarbetare inom organisationen som kan ha 
värdefull användning av den erfarenhetsbaserade kunskapen, lärdomar från misslyckanden och 
från framgångsrika projekt. Därmed tas resultatet av projekten inte om hand på bästa sätt. 
Verksamheten tar inte del av sina egna erfarenheter, sin egen specifika kunskap och kompetens, 
vilket är ett stort hinder för en lärande organisation, för att ständigt förbättras och för att nå 
verksamhetens mål med att vara ett av de mest resurseffektiva gruvföretagen i världen. 
 
Det saknas i dagsläget även riktlinjer för hur kommunikation gällande förändringar uppkomna 
till följd av projekt bör ske samt för hur kommunikation bör ske inför avslut och efter avslutade 
av projekt. Många projekt inom LKAB är stora och innebär många gånger stora förändringar för 
de inblandade medarbetarna som skall ta över ett projektresultat i en verksamhet eller arbeta i en 
ny anläggning, ny gruva eller på en ny avdelning efter ett avslutat projekt. Det finns här en tydlig 
brist i kommunikation och information till de inblandade medarbetarna gällande de förändringar 
som projekten kommer att leda till. Detta skapar ett motstånd hos användarna, när de inte förstår 
meningen med förändringen uppkommen av projektet är den svår att acceptera4 (Bilaga 3). 
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att, med hjälp av kunskap och färdigheter som förvärvats under 
utbildningens gång samt nyförvärvad kunskap, utveckla och förbättra två tidigare identifierade 
förbättringsområden hos LKAB. För att uppfylla syftet kommer följande frågeställningar att 
användas: 

1. Hur kan organisationens erfarenhetsåterföring förbättras? 
2. Hur kan kommunikationen till medarbetare som påverkats, eller kommer att påverkas, av 

förändringar till följd av projekt förbättras? 

                                                
1 Handledare, Styrgruppsmöte, 14 mars 2019. 
2 Medarbetare 1, Intervju förstudie, 26 feb 2019. 
3 Ämnesgranskare, Styrgruppsmöte, 14 mars 2019. 
4 Medarbetare 1, Intervju förstudie, 26 feb 2019. 
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1.4 Avgränsningar  
Följande avgränsningar har valts för att tydligt definiera vad som skall levereras i och med 
examensarbetet samt för att säkerställa att omfattningen blir sådan att det kan levereras inom 
given tidsram. 

• Examensarbetet ämnar inte förbättra kommunikation med medarbetare i organisationen 
vid projekt som ej innebär förändringar.  

• Examensarbetet ämnar inte förbättra erfarenhetsåterföringen för andra arbetssätt i 
organisationen utöver projekt. 
 
 

2. Teori 
 
2.1 Den teoretiska bakgrunden  
Det teoretiska ramverk som denna studie vilar på innefattar teori om erfarenhetsåterföring, 
kommunikation i organisationer, organisationskultur och ständiga förbättringar. Teorin ämnar 
förklara begreppen samt dess funktion och påverkan på organisationen. Denna teori är utvald för 
att frågeställningarna ska kunna besvaras och syftet med studien uppnås. 
 

2.1.1 Erfarenhetsåterföring  
Definition av erfarenhetsåterföring 
Erfarenhetsåterföring innebär att kunskap baserad på̊ erfarenheter, lärdomar från misslyckanden 
och framgångar, tas till vara på och återförs i organisationen (ISO:9001). Var medarbetares 
kunskap är specifik och inhämtas genom erfarenhet. Det är när denna kunskap används på nytt, 
av någon annan än den som inhämtat erfarenheten, som återföringen sker. 
 
Fördelar med erfarenhetsåterföring 
Att medvetet och strukturerat arbeta med erfarenhetsåterföring i organisationer är en 
grundläggande del i att vara en lärande organisation (Granberg & Ohlsson, 2018, s.20). Att vara 
en lärande organisation är av stor vikt när det kommer till att öka lönsamhet och produktivitet 
(Tonnquist, 2016, s.348).  
Syftet med att ständigt utveckla den organisatoriska kompetensen är att utveckla verksamheten 
och till följd av detta förbättra organisationens konkurrenskraft (Tonnquist, 2016, s.348). 
Ytterligare fördelar med en fungerande erfarenhetsåterföring är att organisationen sparar resurser 
i form av tid och pengar på att undvika att falla i samma fallgropar som tidigare (Schindler & 
Eppler, 2003), samt att det förbättrar disciplinen och förebygger svaga punkter (Schindler & 
Eppler, 2003). 
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Svårigheter med erfarenhetsåterföring 
I alla organisationer så sker både individuellt och kollektivt lärande. Detta lärande utnyttjas dock 
inte alltid. Det kan bero på en organisationskultur eller en struktur som inte tar vara på 
medarbetarnas kunskaper eller inte gynnar kompetensutveckling (Granberg & Ohlsson, 2018, 
s.61). Medarbetarnas erfarenheter och lärande måste spridas inom organisationen och det är ofta 
här svårigheterna ligger (Forslund, 2013, s.358). 
Svårigheterna med att uppnå en fungerande erfarenhetsåterföring beror ofta på att det saknas en 
tydlig strategi, en systematisk hantering, för hur återföringen skall gå till. Detta gör att många 
initiativ för erfarenhetsåterföring redan innan de införts är dömda att inte fungera. Det är först när 
ett problem eller en svårighet stötts på som tidigare erfarenheter kan komma väl till pass och 
återföras. Finns det ingen motivation till, eller möjlighet att, söka efter dessa erfarenheter är det 
bara outnyttjad information (Meiling & Lundkvist, 2011). Det är i detta läge, där erfarenheterna 
endast läggs på hög och blir outnyttjad information, som det oftast prioriteras ned att utföra dem 
överhuvudtaget. Det finns ingen motivation hos medarbetarna att lägga ned tid på något som 
sedan sällan, eller aldrig, används och de är ofta under tidspress (Schindler & Eppler, 2003). 
Den största svårigheten organisationer stöter på när det kommer till erfarenhetsåterföring är alltså 
att all information, kunskap och erfarenhet som individer eller grupper inom organisationen 
samlar på sig inte integreras i den organisatoriska kunskapsbanken och att det finns ett stort gap 
mellan behovet av erfarenhetsåterföring och dess faktiska spridning i organisationen (Schindler 
& Eppler, 2003). 
 
Metoder för erfarenhetsåterföring 
För att uppnå en fungerande erfarenhetsåterföring behöver organisationen ta steget från att 
undersöka hur erfarenheter bör arkiveras till hur de istället bör aktiveras (Meiling & Lundkvist, 
2011). Information som arkiverats måste enkelt gå att söka sig till och en plan för hur 
informationen skall kommuniceras och nyttjas bör upprättas (Meiling & Lundkvist, 2011). Det är 
av största vikt att erfarenheterna är tillgängliga när de behövs och att de är utformade på ett 
sådant sätt att det är lätta att lära av och anamma (ISO:9001). För att detta skall vara möjligt bör 
en dokumentstyrning som främjar distribution, tillgänglighet och användning av erfarenheterna 
finnas (ISO:9001). 
 
Det måste säkerställas att medarbetarna som samlar på sig dessa erfarenheter ser dem som ett 
bidrag till ett väl fungerande kvalitetsledningssystem samt att organisationen förbättras till följd 
av att de delas (ISO:9001). Medarbetarna måste uppmanas och uppmuntras att prioritera 
erfarenhetsåterföring samt utbildas i vikten av att rapportera erfarenheter (Schindler & Eppler, 
2003). Detta kan underlättas genom att organisationen anammar ett prestigelöst förhållningssätt 
till delande av erfarenheter (Granberg & Ohlsson, 2018, s.61). Det handlar i grund och botten om 
att som organisation bistå medarbetarna i deras lärande och hjälpa dem att utveckla förmågan att 
identifiera och korrigera fel samt sprida lärdomarna vidare i organisationen (Forslund, 2013, 



5 
 

s.358). Oftast sker insamlandet av erfarenheter vid projektets slut. Detta är ett mycket vanligt 
misstag. Kontinuerligt samlande av erfarenheter under projektets gång via regelbundna 
genomgångar och återblickar är mycket viktigt, speciellt i långdragna projekt där risken finns att 
erfarenheter från projektets gång glöms bort till följd av att projektet blir än längre än väntat. Ju 
färskare erfarenheterna är i minnet, desto lättare kan lärdomar kommas ihåg (Schindler & Eppler, 
2003). Att lägga till erfarenhetsåterföring som ett mål vid varje projektfas kan utveckla ett 
systematiskt tänk gällande reflektioner för var milstolpe i projektet (Schindler & Eppler, 2003). 
Projektets leverans ska inte bara ses som fysiska eller påtagliga resultat utan även som ett bidrag 
till organisationens kunskapsbank. Projekt bör därför ha två mål – att leverera enligt 
projektbeställning och att utveckla den organisatoriska kunskapen. Erfarenhetsåterföring måste 
vara en integrerad del i projektstyrningen, som ett standardiserat arbetssätt (Schindler & Eppler, 
2003). 
 

2.1.2 Kommunikation  
Organisationskommunikation 
Kommunikation är en handling som förmedlar ett budskap, den skapar förståelse och 
engagemang och reducerar motstånd (Sveningsson & Sörgärde, 2014, s.142). Det viktigaste 
verktyget för att skapa effektiva grupper är kommunikation (Forslund, 2013, s.246) och en 
väsentlig del av ledarskapet består i att kommunicera; förklara, beskriva och argumentera, för att 
skapa delaktighet (Bergman & Klefsjö, 2012, s.403). Med ett ökat informationsflöde handlar 
chefens kommunikativa uppdrag alltmer om att sålla och sortera ut viktig information, förädla 
och förklara komplexa och tvetydiga budskap om organisationens visioner, mål och strategier, för 
att ge dessa en meningsfull koppling till det dagliga arbetet (Heide et al, 2012, s.127). Enligt 
ISO:9001 ska en organisations kvalitetsledningssystem innefatta dokumenterad information som 
organisationen bestämt är nödvändig för ett väl fungerande kvalitetsledningssystem. Vidare ska 
organisationen avgöra vilken intern och extern kommunikation som är relevant; vad 
kommunikationen ska handla om, när kommunikationen ska ske, hur kommunikationen ska ske, 
med vem som kommunikationen ska ske och vem som har hand om kommunikationen.  

Kommunikation kan ses som ett redskap; inom Taylorismen genom att i detalj precisera och 
förmedla vad varje enskild medarbetare ska göra och inom HR-skolan för att motivera och 
engagera personalen (Sveningsson & Sörgärde, 2014, s.142). Kommunikation skapas 
tillsammans med minst en annan person och en hållbar kommunikation sägs vila på fyra 
demokratiska spelregler (Grundelius, 2012, s.140): Inklusion, alla som har med saken att göra har 
också rätt att framföra sina synpunkter och bli lyssnade till. Öppenhet för synpunkter man själv 
inte håller med om, alltså respekt även för synpunkter som kommer från en minoritet. 
Konklusion, öppenhet att ändra sig i ljuset av ny kunskap, angeläget att försöka dra så kloka 
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slutsatser som möjligt. Klarspråk, medveten användning av och att försöka vara så öppen och 
tydlig som möjligt både med vad vi vet och inte vet. 

Kommunikation är en flervägsprocess och en dialog, till skillnad från information som är en 
envägsprocess och en monolog (Ahrenfelt, 2016, s.115) och för att lyckas med att skapa mening 
kring komplexa budskap måste chefen bjuda in till och stimulera en dialog. Dialog handlar alltså 
inte om att transportera information mellan olika samtalsparter, utan om att transformera 
information och skapa betydelser (Heide et al, 2012, s.133). Genom dialog kan organisationens 
olika kunskaper och erfarenheter utnyttjas för att komma fram till en djupare form av förståelse. 
Det finns ett antal grundprinciper för intern kommunikation enligt Redding, grundaren av 
organisationskommunikation (Heide et al, 2012, s.66); Betydelse uppstår i mottagarens 
tolkningsprocess, betydelser förändras när meddelanden skickas från individ till individ i en 
hierarki eller ett informellt nätverk, meddelandet som tas emot är det som mottagaren handlar 
efter, mer kommunikation är inte nödvändigtvis bättre, organisationens kommunikationsklimat är 
viktigare än kommunikationsfärdigheter och tekniker. 

 

Kommunikation och förändring 
Kommunikation är en central del i ett framgångsrikt förändringsarbete och en viktig ingrediens i 
ett bra ledarskap (Bergman & Klefsjö, 2012, s.404). Vid en förändring krävs information flera 
gånger och inom en organisation en förståelse för syn från olika perspektiv (Ljungblom, 2016). 
Vanligt vid en förändringsprocess är att ledning och kommunikationsavdelning får höra att 
medarbetarna inte fått tillräcklig information, trots att det funnits tillgång till en stor mängd 
information på intranät och i nyhetsbrev samt arrangerats informationsmöten och dialogforum 
(Heide et al, 2012, s.186). Heide et al förklarar detta; vad som upplevs som en brist på 
information är enligt organisationsforskaren Weick ofta ett resultat av att det spridits en mängd 
”bitar” av information utan att de sätts in i ett sammanhang eller länkats ihop till en helhet. Utan 
koppling till en kontext uppstår heller ingen mening med en förändring. 
  
Ett vanligt misstag är att man lägger tyngdpunkten på vad som ska göras och inte pratar 
tillräckligt om bakgrunden till varför någonting görs, ledningen har inte utvecklat en tydlig sense-
giving strategi, en berättelse som fångar essensen i förändringen (Heide et al, 2012, s. 187). 
Resultatet av detta är att det blir mycket svårt att mobilisera acceptans och engagemang hos 
medarbetarna. Grundläggande komponenter i ett engagerat och tydligt budskap besvarar 
övergripande frågorna:  
 
● Varför genomförs förändringen?  
● Vad är det som ska hända?  
● Vilka blir konsekvenserna för organisationen, för gruppen och för individen? 
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Informationsflöde 
I många organisationer är det enorma informationsflödet det huvudsakliga 
kommunikationsproblemet och i en alltmer komplex och kunskapsintensiv verksamhet med 
strävan efter mål- och värdestyrning, ökar också både mängden och graden av abstrakt 
information (Heide et al, 2012, s.126). Behovet av personlig och direkt kommunikation ökar i 
takt med ett allt större informationsflöde. Eftersom kommunikation idag sker via en mängd olika 
media finns risken att information via intranät och e-post blir oläst och ofta skapas missförstånd 
(Bergman & Klefsjö, 2012, s.403). I en ond kommunikationscirkel är bilden av läget ofullständig 
och bristfällig, felaktiga slutsatser dras och irrelevanta idéer uppstår, lögner och 
vanföreställningar sprids (Grundelius, 2012, s.66). Utan god kommunikation uppstår 
missuppfattningar.  
  
Kommunikation i förändringsprocess 
Professor Kotter arbetade under mer än ett decennium fram en åttastegsmodell som sammanfattar 
vad som krävs för att lyckas med förändringsarbete (Tonnquist, 2014, s.341):  
  

1. Skapa en känsla av allvar och angelägenhet genom att mobilisera organisationen och 
övertyga medarbetarna om att förändringen är nödvändig och att väcka tvivlare ur sin 
falska trygghet att allt är bra som det är. 

2. Bilda ett samordnat team med en inom organisationen auktoriserad ledare och 
medarbetare från olika nivåer och delar av organisationen. 

3. Formulera vision och strategi, definiera en väl utformad framtidsbild för att ge en tydlig 
färdriktning som skapar motivation. En tydlig strategi för hur vision ska uppnås får med 
medarbetarna genom hela förändringsprocessen.   

4. Kommunicera visionen genom Kotters sju principer för effektiv kommunikation: 
- Skriv och tala enkelt och tydligt 
- Använd metaforer, liknelser och historier 
- Utnyttja många olika kommunikationskanaler och sprid budskapet 
- Upprepa! 
- Lev som du lär. 
- Förklara avvikelser 
 -Lyssna 

5. Delegera befogenhet och agera. När förändringsarbetet är igång får inte processen stanna, 
våga därför delegera befogenheter att lösa problem till medarbetarna. 

6. Skapa kortsiktiga vinster. Följ upp och mät framsteg som görs under processen. Genom 
att visa uppskattning och belöna prestationer tydliggör att arbetet progresserar och 
motverkar eventuellt kvarvarande motstånd. 

7. Bredda arbetet. Förändringsarbetet tar tid, gå stegvis framåt. De kortsiktiga vinsterna 
används till att visa att processen rör sig mot visionen. 



8 
 

8. Skapa en bestående förändring. Genom att implementera och förankra förändringsarbetet 
i organisationen säkras effekten av den. Inarbetade värderingar och normer kan kräva 
mycket tålamod och ta lång tid att förändra, men en förändring av organisationskulturen 
är nödvändig för att en ny vision ska kunna realiseras. Utse ”ambassadörer”, 
kontaktpersoner som varit delaktiga under förändringsarbetet, till att stötta organisationen 
i att praktiskt tillämpa förändringen. 

 
Kommunikationsplanering 
För att kommunikationen ska bli effektiv är det viktigt att den samordnas (Erikson, 2007, s.154): 

● Kommunikationspolicy är samlade generella riktlinjer för hur arbetet med kommunikation 
ska utföras under en längre tid och vilka ledord som ska gälla samt principer för ansvar 
och befogenheter i kommunikationsfrågor och hur de fördelas inom organisationen. 

● Kommunikationsstrategi är det långsiktiga tillvägagångssättet för att med kommunikation 
bidra till förverkligandet av organisationens övergripande mål. 

●  Kommunikationsplan är ett totalt åtagande från samtliga i företaget för att konkretisera 
strategin. Den tas fram av informationsavdelningen och innefattar definierade mål och 
åtgärder för kommunikationen med utvalda grupper, under en avgränsad tidsperiod och 
med en viss ekonomisk ram. 

Kommunikationspolicyn påverkar i högsta grad organisationens kultur och den beskriver hur 
arbetet med kommunikation ska bedrivas för alla anställda och inte bara för dem som arbetar 
heltid med informationsfrågor. Den ska vara lätt att läsa och lätt att förstå. En 
kommunikationspolicy ska tas fram med samma modell och struktur som övriga policies inom 
organisationen och omfattningen ska vara densamma som övriga policies. Den är en guide både 
inför normala arbetsrutiner, vid planerade beslut och vid plötsliga händelser. 
Kommunikationspolicyn bidrar till att minska risken för att medarbetare och chefer begår misstag 
i sin kommunikation. Om policyn följs och någonting ändå går snett finns det anledning att 
konstruktivt ifrågasätta policyns formulering och behov av en omformulering vid nästa utgåva.  

Vägledning gällande kommunikation i utformandet av en kommunikationspolicy; 
Kommunikation är inget självändamål, utan har ett klart uttalat syfte; att bidra till att övriga mål 
uppfylls, väl fungerande kommunikation är ett konkurrensmedel. Kommunikation är ett viktigt 
ledinstrument och fungerar som en ständig integrerad del i organisationens hela verksamhet. 
Kommunikation innebär att tillföra människor ökad kunskap, därefter öka deras motivation eller 
förändra attityder och beteenden. Kommunikation internt och externt utgår från mottagarens 
behov, förkunskaper och värderingar, därför genom att först sätta sig in i mottagarens situation 
kan kommunikationen inledas på rätt nivå och med rätt utformning.  
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En väl fungerande intern kommunikation underlättar tvärkommunikation, den förstärker känslan 
av samhörighet och ökar arbetsglädjen. Kommunikation ska vara öppen, sann och saklig både i 
medgång och i motgång, de enda undantagen till en öppen dialog beror på konkurrensskäl eller 
på regler i börsens inregistreringskontrakt. Kommunikationen ska skapa förtroende för 
organisationen och ge en tydlig identitet. Kommunikationen ska så långt det är möjligt föras på 
mottagarens eget språk, eller på ett fastställt koncernspråk. Kommunikationen ska planeras och 
budgeteras minst en gång per år och uppföljning av gjorda insatser ska göras löpande. 
Kommunikation är en aktiv process, inte en passiv och ska initieras av organisationen själv och 
inte endast vara ett resultat av förfrågningar och rykten från medarbetare och omvärld. Fakta ska 
förmedlas så snabbt som möjligt, det är bättre att ge underhandsinformation än att vänta för 
länge. 

Vägledning gällande informationsansvar i utformandet av en kommunikationspolicy; Varje 
medarbetare har rätt att få tillgång till de fakta som denne behöver för att kunna sköta sitt arbete 
och om så inte sker har varje medarbetare skyldighet att själv söka sådan information. På basis av 
rätt information har varje medarbetare skyldighet att själv fatta beslut inom eget ansvarsområde. 
Varje chef har informationsansvar gentemot sina direkt underställda och varje medarbetare har 
informationsansvar gentemot sin närmaste chef. Varje högste chef inom en division, ett 
affärsområde eller ett dotterbolag har informationsansvar för det egna verksamheten. 

Kommunikationsstrategin är en del av företagets totala strategi, den ska vara framtidsinriktad och 
ska bidra till att åstadkomma konkurrensfördelar. Genom att identifiera kommande 
förändringsbehov kan strategin verkligen bli vägledande i utformningen av intern och extern 
dialog. Exempel på viktiga strategival gällande kommunikation för en större koncern: 
Centralisering eller decentralisering av informationsfunktionen och informationsansvaret. 
Prioriteringar mellan olika verksamhetsområden för kommunikation. Synsätt på öppenhet kontra 
slutenhet i kommunikationen. Synsätt på kompetens i egen regi eller användning av konsulter i 
kommunikationsarbetet. Synsätt på informationsfunktionens kontaktytor och avgränsningar till 
andra stabsenheter. Val mellan att ta egna initiativ i en debatt eller endast kommentera den. 
Synsätt på att ge underhandsinformation om pågående affärsutveckling eller att ge information 
först efter tagna beslut. 

Infrastruktur för kommunikation 
Det är viktigt att etablera en infrastruktur för all kommunikation rörande projekt (Tonnquist, 
2014, s.207). Kommunikationsplanen är ett verktyg för att säkerställa att rätt målgrupp får rätt 
information i rätt tid och på rätt sätt. Risker för missar och onödig irritation från intressenter som 
anser sig dåligt informerade minimeras genom att planera informationsflödet. 
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Tabell	1:	Infrastruktur	för	kommunikation	för	att	säkerställa	rätt	information	i	rätt	tid	på	rätt	sätt	till	rätt	
målgrupp.	Baserad	på	modell	ur	Tonnquist	(2016).	
 
Målgrupp Varför? Vad? När? Hur? Ansvarig 

Användare 

/medarbetare 

För att 
säkerställa 
realistiska 
förväntningar 

Bakgrund, 
syfte, mål 

I början av 
projektet och 
inför 
överlämning 

Möten, 
webbplats 
för projektet 

Projektägaren 

 
 

2.1.3 Organisationskultur 
Kultur är en central dimension för alla aspekter av organisationer, om än svårdefinierad. 
Alvesson (2015, s.11) tar upp en definition av begreppet av Kunda som säger att 
organisationskultur är “de gemensamma regler som styr de kognitiva och känslomässiga 
aspekterna på medlemskapet i en organisation, och de medel varvid de formas och kommer till 
uttryck”. Organisationspsykologen Schein gör definitionen av organisationskultur som 
grundläggande föreställningar i en organisation vilka styr vardagen på våra arbetsplatser, sällan 
uttalade diskuterade eller planerade och stämmer inte alltid överens med sådana värderingar som 
diskuteras inför strategiska beslut (Widell & Mlekov, 2013, s.85). Enligt Schein (Widell & 
Mlekov, 2013, s.86) handlar kultur inte om beteenden, olika arbetsstilar eller traditioner utan 
snarare om normer och självklarheter som ”sitter i väggarna”, vilka är outtalade men ändå av 
fundamental betydelse för vad som anses vara rätt och fel. Enligt Alvesson (2015, s.72) blandas 
ofta organisationskultur ihop med företagets ledningsideologi, men den står snarare för de ideal 
och visioner som föreskrivs av den högsta ledningen. 

En organisations kultur visar sig alltså i hur saker och ting görs inom den, det informella 
handlandet, och är av stor vikt när det kommer till hur organisationen fungerar, vare sig det gäller 
strategiska förändringar, vardagligt ledarskap eller hur kunskap delas och används (Alvesson, 
2015, s.10ff). Enligt Alvesson (2015, s.8) är kulturen det viktigaste sättet att uppnå effektivitet, 
tillväxt och framgång i organisationer. Kunskap är den avgörande faktorn bakom varaktig 
framgång och att hantera kunskaper är ett sätt att hantera organisationskulturen (Alvesson, 2015, 
s.8). Företagskultur är viktigt att försöka påverka för att undvika problem som negativt påverkar 
verksamhetens resultat; som exempel konflikter, motstånd, utbredd frustration, hög 
personalomsättning och frånvaro. 
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2.1.4 Ständiga förbättringar 
Det finns alltid ett sätt att åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad enligt Bergman & 
Klefsjö (2012, s.47). Kostnader för brister i kvalitet inom svensk industri uppskattas till mellan 
10 % och 30 % av en verksamhets hela omsättning och det förebyggande arbetet med kvalitet ska 
ske som en integrerad del av verksamheten (Bergman & Klefsjö, 2012, s.71ff). Ledningsmodeller 
för kvalitetsutveckling används däremot sällan av ledningen för en organisation, vilket enligt 
Höglund och Olsson (2015, s.43) är rent oansvarigt om organisationen kommunicerat en strävan 
efter uthållig framgång. 
 
En långsiktigt hållbar verksamhet försöker ständigt att förbättra den egna kvaliteten (ISO 9001). 
Där behöver de egna erfarenheterna tas tillvara och användas inom organisationen för att kunna 
uppnå en hög effektivitet (Granberg & Ohlsson, 2018, s.20). För att ständiga förbättringar ska 
integreras på ett naturligt sätt i en organisation krävs enligt Bergman och Klefsjö (2015, s.414) att 
man lyckas skapa en lärande organisation och väljer att citera Garvin gällande dess definition: 
 
”En lärande organisation är en organisation med förmåga att skapa, anskaffa och sprida kunskap 
samt förmåga att anpassa sitt beteende efter ny kunskap och nya insikter.”  
 
Vidare beskriver Bergman och Klefsjö (2012, s.417) att Garvin framhäver särskilt fem områden 
där en lärande organisation är särskilt duktiga; förmåga att dra lärdomar av egna erfarenheter 
och historik, förmåga att lära av andras erfarenheter och topprestationer, systematisk 
problemlösning, experimenterande med nya tankesätt och att sprida kunskap inom 
organisationen. Även förmåga att se helheten, att ha ett systemtänk är mycket viktigt för att 
lyckas kunna skapa en lärande verksamhet: Människan motiveras och drivs att skapa och prestera 
när den känner att den tillhör någonting mer betydelsefullt än den själv och ledarnas uppgift är 
därför att skapa en kontext, en helhetsbild; visa, utbilda, beskriva och förklara hur olika delar av 
verksamheten påverkar varandra och hur individuella insatser med ständig förbättring bidrar till 
hela organisationens utveckling (Bergman & Klefsjö, 2015, s.51; Schindler & Eppler, 2003). 
 
Att arbeta med ständiga förbättringar är en viktig hörnsten i kvalitetsutveckling (Bergman & 
Klefsjö, 2012, s.39ff) och en överenskommen princip vilken uttrycker önskvärt agerande i en 
organisation (Isaksson, 2018, s.6). I arbetet med att ständigt utveckla verksamheten är det 
oundvikligt att någon gång misslyckas och i arbetet med ständig förbättring används dessa 
lärdomar till att utveckla verksamheten. Genom att prestigelöst använda misslyckanden som 
viktig information om en förbättringsmöjlighet, kan och bör enligt Bergman och Klefsjö (2012, 
s.47) ett misslyckande vändas till en tillgång. Som figur för att illustrera värderingar eller 
principer för ett offensivt arbete med kvalitetsutveckling används Hörnstensmodellen och dessa 
kan i en organisation exempelvis uttryckas i policydokument (Isaksson, 2018, s.6). 
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																				Figur	1:	Hörnstensmodellen	enligt	Bergman	&	Klefsjö	(2012).		
	
Viktigt vid förbättringsarbete är principen basera beslut på fakta; att aktivt söka lämplig 
information som sedan sammanställs och analyseras (Bergman & Klefsjö, 2012, s.42ff). Utifrån 
analysen dras därefter slutsatser som leder till beslut om förändringar. För att effektivt kunna 
arbeta med förbättringar behövs även strukturering och analysering av verbal information, 
exempelvis behöver åsikter, beskrivningar och händelser analyseras.  
För att ett utvecklingsarbete ska kunna bli framgångsrikt krävs även att man skapar 
förutsättningar för delaktighet, vilket innebär att man aktivt arbetar med att ta bort de hinder för 
delaktighet som idag ofta byggs upp i organisationer (Bergman & Klefsjö, 2012, s.48ff). Viktiga 
nyckelord är här kommunikation, delegation och utbildning. Delaktighet och engagemang skapas 
genom delegation av ansvar och befogenheter. Den som ges förutsättning att göra ett bra arbete 
och få möjlighet att känna yrkesstolthet, som uppmärksammas för ett gott arbete, kommer också 
att engagera sig i sitt arbete och bidra till förbättringar i processerna och på produkterna.  
När ett förbättringsarbete inriktas mot en hållbar utveckling är det särskilt viktigt att definiera 
kundfokus, där alla viktiga intressenter ingår; de anställda, leverantörer, finansiärer, samhället 
och naturen (Isaksson, 2018, s.7). Principen Att sätta kunderna i centrum innebär därmed att 
förbättringsarbetet systematiskt och under utveckling utgår från alla dem som organisationen vill 
skapa ett värde för.  
 
Symbol för ständig förbättring är den så kallade förbättringscykeln, PDSA; Planera - Gör - 
Studera - Lär, vilken är inspirerad av Deming (Bergman & Klefsjö, 2012, s.46): 
 



13 
 

 
Figur	2:	Symbol	för	ständig	förbättring,	illustrerad	PDSA	-Förbättringscykel,	inspirerad	av	Bergman	och	Klefsjö	
(2012).	
 
PDSA är en förkortning av de engelska orden plan, do, study och act (Bergman & Klefsjö, 2012. 
s.228ff ). På svenska kan de översättas till planera, gör, studera och agera. Första fasen är planera. 
Planeringen går ut på att försöka hitta de grundläggande anledningarna till att fel eller avvikande 
har uppkommit. Detta kan exempelvis ske med hjälp av brainstorming. Andra fasen, göra-fasen, 
har för uppgift att ta reda på hur dessa fel skall åtgärdas.  
I den tredje fasen, studera-fasen, studeras effekterna av de insatta åtgärderna. Syftet med detta är 
att se ifall önskat resultat har uppnåtts. Sista fasen är agera-fasen. Denna fas kallas även för lär-
fasen. Alla förbättringsarbeten för lärdomar med sig och det är viktigt att ta vara på dessa för att 
bibehålla den nya nivå som uppnåtts i och med de förbättringar som genomförts. För att se hur 
stor förbättring som uppnåtts och ifall det fortfarande finns förbättringsmöjligheter så kan ett nytt 
varv i PDSA-cykeln genomföras direkt alternativt kan ett visst intervall att gå igenom cykeln med 
bestämmas. 
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3. Metod 
 
3.1 Design av studien 
Litteraturstudier användes för att erhålla kunskap om erfarenhetsåterföring och kommunikation i 
organisationer, studiens teorigrund. Detta för att säkerställa att tillräcklig kunskap för att uppfylla 
syftet skulle förvärvas. För sökning efter relevant litteratur användes Uppsala Universitets 
databas, tidigare erhållen kurslitteratur, lokala bibliotek samt det digitala vetenskapliga arkivet 
DiVA. Detta för att säkerställa att den litteratur som användes i studien var tillförlitlig.  
Utifrån problemställningen är studien kvalitativ då detta möjliggör en djupare förståelse för de 
områden som undersökts. Denna kvalitativa studie utfördes med hjälp av intervjuer. Intervjuer 
valdes då det är en datainsamlingsmetod som innebär insamlande av mycket, och noggrann, 
information från ett fåtal kvalificerade källor (Denscomb, 2014). 
 
3.2 Datainsamlingsmetod och urval 
Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade intervjuer. De semistrukturerade 
intervjuerna innebar att det fanns både givna frågor och utrymme för spontana följdfrågor 
anpassade för att erhålla fördjupad kunskap gällande den information var intervjuperson delgav. 
Detta tillvägagångssätt vid intervjuer innebär att insamlad data blir mycket djupgående och har 
hög validitet (Denscomb, 2014). Intervjuunderlag återfinns i Bilaga 2. 
Urvalet av intervjupersoner skedde via ett subjektivt urval av personer med liknande befattningar 
inom projekt från olika avdelningar i organisationen. Detta för att säkerställa att de framtagna 
förbättringarna går att applicera på alla verksamhetens avdelningar som arbetar med projekt. 
Användandet av det subjektiva urvalet grundade sig på önskan att intervjua ett fåtal medarbetare 
med god och relevant kunskap gällande de områden som studerades (Denscomb, 2014).  
Då tiden för genomförande av examensarbetet var begränsad var det av stor vikt att de 
intervjupersoner som valdes ut kunde bidra med så mycket, och så värdefull, information som 
möjligt. Denna metod ansågs därför mest lämpad för studiens syfte och tidsram. Urvalet passar 
studiens frågeställningar då det genererar bred men djup kunskap om de olika områdena från 
personer som skall arbeta med förbättringarna när de tagits fram. 
Totalt tio medarbetare från olika avdelningar inom LKAB valdes ut för intervjuer och 
kontaktades. Fyra medarbetare från LKAB:s verksamhet i Kiruna, även kallad Norra, mottog 
förfrågningar om att delta i intervjuer. Dessvärre erhölls inga svar från dessa medarbetare. 
Studien är därför endast representativ för LKAB:s verksamhet i Malmberget, kallad Södra, 
därifrån deltog sex stycken medarbetare i individuella intervjuer. Anledningen till att bortfallet är 
så specifikt avgränsat till Norra kan vara kopplat till dess geografiska plats och att författarna ej 
befann sig där varpå personlig kontakt ej var möjlig. Att kunna mötas fysiskt för presentation 
samt intervju är en stor fördel och hade eventuellt kunnat resultera i deltagande medarbetare även 
från den Norra verksamheten. Detta var dock dessvärre inte möjligt. 
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3.3 Dataanalys 
De data som samlats in i och med intervjuer med medarbetare i organisationen kartlades med 
hjälp av en matris framtagen av Gunnar Berg (2000). Med hjälp av den kunde behov som 
framkommit under intervjuerna kartläggas och mönster uppdagas. För att passa studiens specifika 
behov anpassades matrisen efter frågeställningarna. Nedan följer matrisen med förklaringar för 
var del. 
 
Tabell	2:	Matris	för	kartläggning	av	intervjusvar	baserad	på	matris	av	Berg	(2000).	

Dimensioner 
  
Kategorier 

Samverkan 
(erfarenhetsåterföring) 

Planering 
(erfarenhetsåterföring) 

Planering 
(kommunikation) 

Förändring 
(kommunikation) 

Eget arbete        

Organisationen 
i stort 

       

Ledning        

 
Matrisen består av dimensioner på den vågräta axeln och kategorier på den lodräta. Det är tre 
dimensioner; samverkan, planering och förändring. För att lättare kunna urskilja behoven för var 
frågeställning delades dimensionen planering upp i två kolumner. Kategorierna är även dem tre; 
eget arbete, organisationen i stort samt ledning.  
 
I samverkansdimensionen placerades utsagor gällande huruvida det i dagsläget fanns några 
samordnade sätt att dela erfarenheter i organisationen. Dessa utsagor delades sedan upp beroende 
på om de rörde det egna arbetet såsom egna initiativ, organisationen i stort såsom 
organisationskultur/organisationsstruktur eller ledningen i form av direktiv eller bestämmelser.  
I planeringsdimensionen för erfarenhetsåterföring placerades utsagor gällande arbetsplanering när 
det kommer till erfarenhetsåterföring. Dessa utsagor delades upp efter samma kategorier som 
tidigare dimension. Eget arbete för den egna planeringen av arbetet, organisationen i stort för hur 
organisationskulturen/organisationsstrukturen påverkar arbetsplaneringen samt ledning för 
direktiv eller bestämmelser gällande arbetsplanering kopplat till erfarenhetsåterföring.  
Planeringsdimensionen för kommunikation var densamma som den för erfarenhetsåterföring 
förutom att det där i var utsagor rörande arbetsplanering för kommunikation som placeras in och 
sorteras upp.  
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I den sista dimensionen, förändringsdimensionen, placerades utsagor rörande kommunikation vid 
förändringar. I kategorin för eget arbete sorterades utsagor in som berörde hur individen själv 
ville motta information om förändringar. I kategorin för organisationen i stort sorterades utsagor 
in som berörde organisationskultur/organisationsstruktur och i kategorin för ledning placerades 
utsagor som berörde direktiv eller bestämmelser gällande hur kommunikationen vid förändringar 
skall skötas. När utsagor från alla intervjuer placerats in i matrisen var det möjligt att se behov 
och mönster i  samband mellan de olika kategorierna och dimensionerna och antalet liknande 
utsagor utan att författarnas egna tolkningar blandades in. 
 
3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitet  
Data har samlats in från intervjupersoner vilka representerar olika delar av organisationen och 
således är insamlad data ej vinklad utan kan anses vara representativ för LKAB Södra i stort. 
Valda metoder för studien, intervjuer och litteraturstudier, anses båda vara metoder som 
genererar god validitet och valdes för att möjliggöra en djupare förståelse för studiens 
frågeställningar. Detta genom kartläggning och kategorisering av insamlad data med hjälp av en 
en vedertagen matris och användandet av redan etablerad teori tillsammans med noggrann och 
djupgående information som erhållits från organisationen.  
 
Reliabilitet 
En upprepning av tillvägagångssättet skulle troligen resultera i ett mycket liknande resultat. 
Kartläggning och kategorisering av data insamlad via intervjuer utfördes av författarna med hjälp 
av en matris med givna parametrar och till följd av detta har risken för att författarnas egna 
värderingar eller tolkningar skulle påverka resultatet minimerats. Bortfallet av intervjupersoner 
innebar att resultatet kom att endast vara representativt för LKAB Södra. 
 
Generaliserbarhet 
Erfarenhetsåterföring och kommunikation i organisationer är något som alltid kan förbättras i 
organisationer och därför anses resultatet från denna studie även kunna hjälpa andra 
organisationer. Att flera olika avdelningar inom organisationen, med mycket varierande 
arbetsuppgifter, undersökts vidgar även möjligheterna för organisationer inom olika branscher att 
dra nytta av denna studie.  
  
3.5 Etiska ställningstaganden 
Författarna har genom hela arbetet strävat efter att i alla skeenden bibehålla ett opartiskt och 
neutralt förhållningssätt. Författarnas förkunskaper gällande de i arbetet studerade områdena var 
innan examensarbetet begränsade till den information som framkommit i förstudien och således 
baserad helt på information från medarbetare i organisationen. Inga egna åsikter eller värderingar 
gällande områdena följde således med författarna in i arbetet. 
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Intervjupersonerna deltog alla på frivillig basis och var informerade om syftet med intervjuerna 
och studien samt att informationen som samlades in i och med dem endast skulle användas som 
grund för examensarbetet. Intervjupersonerna namnges eller citeras ej i arbetet.  
  
3.6 Metoddiskussion 
Den metod som valts för insamling av data, en kvalitativ metod i form av semistrukturerade 
intervjuer, har både för- och nackdelar. Fördelarna är den djupa information som endast kan 
erhållas genom denna metod och nackdelarna är att det är tidsödande och att endast ett begränsat 
antal kan delta vilket ställer höga krav på urvalet av intervjupersoner. Trots att goda kontakter 
etablerats i organisationen och intervjupersonerna noga valdes ut från olika avdelningar kan det 
inte uteslutas att någon medarbetare som ej intervjuades besitter än mer värdefull kunskap än de 
som intervjuades. Detta är dock alltid en risk när ett begränsat antal väljs ut och fördelarna med 
metoden väger ändock tyngre. För analysering av data var det viktigt att författarnas egna 
tolkningar eller åsikter gällande den insamlade data inte spelade in. För att minimera risken för 
detta användes en matris för kartläggning och kategorisering av utsagor från intervjuerna. Detta 
ansågs svårare att uppnå med eventuell annan metod. 
 
Sammanfattningsvis anses de använda metoderna vara de mest lämpade för denna studie och de 
fungerade bra i förhållande till dess syfte. Andra metoder, såsom enkätundersökning istället för 
intervju eller liknande, hade eventuellt kunnat ge ett någorlunda annorlunda resultat beroende på 
vilka medarbetare som svarat på enkäten men inte lika djupgående information som krävdes för 
våra frågeställningar. 
 
 

4. Resultat 
 
Resultatet består av insamlad data från intervjuer vilka studerats, sorterats och kartlagts enligt 
matris av Berg (2000), där utsagor är indelade i vågrätta dimensioner: samverkan gällande 
erfarenhetsåterföring, planering gällande erfarenhetsåterföring, planering gällande 
kommunikation och förändring gällande kommunikation samt i lodrätta kategorier: Eget arbete, 
Organisationen i stort och Ledning beroende på om utsagor gällde det egna arbetet, 
organisationen i stort eller ledningen, detta för att förenkla urskiljandet av behov.  
 
4.1 Erfarenhetsåterföring 
Nedan följer resultatet av de kategoriserade utsagor som rör erfarenhetsåterföring i projekt. De är 
uppdelade efter dimension och kategori. Alla utsagor är från de utförda intervjuerna med 
medarbetare i organisationen. 
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Samverkan – Eget arbete 
En stor majoritet av medarbetarna lyfter behovet av mer lättillgänglig erfarenhetsåterföring än 
vad som finns i dagsläget i och med de arkiverade slutrapporterna5, medan en medarbetare anser 
att tidigare erfarenheter är lätta att hitta6. En majoritet beskriver även att delning av erfarenheter i 
dagsläget sker på eget initiativ7.  
Gällande vad erfarenhetsåterföringen skall innehålla finns specifika önskemål från flera av 
medarbetarna. Två önskar erfarenheter som nyckeltal, faktiska tidplaner, val av entreprenörer, 
anläggnings- och efterkalkyl på hela projekt8 och en annan ser stor potential i mjuka 
erfarenhetsåterföringsfrågor som projektorganisering och uppföljning9. Samtliga vill ta del av 
fallgropar och framgångar10. 
Ett par medarbetare efterlyser en mer strukturerad, löpande erfarenhetsåterföring11 eller 
delavstämningar under projektets gång12. Ytterligare en betonar värdet av att fånga upp 
erfarenheter under projektarbetet13. Flera lyfter värdet av att idag ta del av erfarenheter från 
utmaningar och problem i historiskt stora projekt inom organisationen14. 

  
Samverkan – Organisation 
Hälften av de intervjuade medarbetarna anser att det är problematiskt att hitta igen tidigare 
erfarenhetsåterföring då det saknas sökfunktion15. Flera anser även att det, utöver mycket 
kortfattat i slutrapporten, saknas en strukturerad samordning för erfarenhetsåterföring16 och att 
den inte vidarebefordras till berörda såsom processägare17. Två lyfter att erfarenheter utbyts över 
fikabordet18. Ett par medarbetare ser risker med att mycket erfarenheter går förlorade om någon 
byter arbete eller går i pension19. Det saknas inom organisationen ett helhetsperspektiv gällande 
erfarenhetsåterföringens möjliga positiva inverkan på resultatet menar en medarbetare20. 

                                                
5 Medarbetare 2, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 4, Intervju, 3 maj 2019; 
Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019; Medarbetare 6, Intervju, 6 maj 2019. 
6 Medarbetare 4, Intervju, 3 maj 2019. 
7 Medarbetare 2, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019; 
Medarbetare 6, Intervju, 6 maj 2019. 
8 Medarbetare 1, Intervju, 26 april 2019; Medarbetare 4, Intervju, 3 maj 2019. 
9 Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019. 
10 Medarbetare 1, Intervju, 26 april 2019; Medarbetare 2, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019; 
Medarbetare 4, Intervju, 3 maj 2019; Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019; Medarbetare 6, Intervju, 6 maj 2019. 
11 Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 6, Intervju, 6 maj 2019. 
12 Medarbetare 4, Intervju, 3 maj 2019. 
13 Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019. 
14 Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019; Medarbetare 6, Intervju, 6 maj 2019. 
15 Medarbetare 2, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 4, Intervju, 3 maj 2019; Medarbetare 6, Intervju, 6 maj 2019. 
16 Medarbetare 1, Intervju, 26 april 2019; Medarbetare 2, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 6, Intervju, 6 maj 2019. 
17 Medarbetare 6, Intervju, 6 maj 2019. 
18 Medarbetare 4, Intervju, 3 maj 2019; Medarbetare 6, Intervju, 6 maj 2019. 
19 Medarbetare 1, Intervju, 26 april 2019; Medarbetare 4, Intervju, 3 maj 2019. 
20 Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019. 
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En majoritet av medarbetare efterlyser samordning av löpande erfarenhetsåterföring mellan 
avdelningar och sektioner21. En medarbetare lyfter även möjligheterna kopplade till att kunskap 
delas vid omplaceringar inom företaget22. En medarbetare påpekar att det saknas ett strukturerat 
arbetssätt för att dela erfarenheter mellan projektledare23 och en majoritet av medarbetarna ser en 
risk med försämrad erfarenhetsåterföring efter genomförd omorganisering, både inom och mellan 
avdelningar samt mellan Norra och Södra24. Ett par menar dock att genomförd omorganisering 
skett med fokusering på framtidens verk och att det inte nödvändigt vis har någon inverkan på 
erfarenhetsåterföringen25. 
 
Samtliga ser förbättringsmöjlighet eller stor förbättringsmöjlighet i att dela goda idéer och 
erfarenheter i hela verksamheten26. Ett par ser även en stor förbättringsmöjlighet i att för 
utveckling och lärande lyfta även negativa erfarenheter i rätt form och forum och inte bara de 
positiva27. Andra förslag som framkom från medarbetare gällande hur erfarenhetsåterföringen 
skall förbättras inkluderar projektprogram var att samarbeta mellan organisationsstrukturer, 
användandet av mentorskap som erfarenhetsåterföring inom organisationen samt muntlig 
erfarenhetsrapportering till berörda grupper vid behov28. 

  
Samverkan – Ledning 
En majoritet ser behov av att ledningen etablerar förståelse för och visar på nyttan med 
erfarenhetsåterföring. Ledningen bör premiera att ta rätt på kunskap inom Projektorganisationen 
och arbeta med ständig förbättring29. En medarbetare önskar även ökad förståelse för det 
långsiktiga värdet av att ha ett strukturellt arbetssätt för kunskapshantering30. 
Det påpekas även att IT-avdelningen behöver etablera en förståelse för nyttan med en enkel 
sökfunktion för att samtliga i organisationen ska kunna ta rätt på tidigare kunskap och erfarenhet 
samt att Projektorganisationen behöver etablera förståelse för PDSA och för nyttan av att ta rätt 
på kunskap31.  

                                                
21 Medarbetare 2, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019; 
Medarbetare 6, Intervju, 6 maj 2019. 
22 Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019. 
23 Medarbetare 2, Intervju, 2 maj 2019. 
24 Medarbetare 1, Intervju, 26 april 2019; Medarbetare 2, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 4, Intervju, 3 maj 2019; 
Medarbetare 6, Intervju, 6 maj 2019. 
25 Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019. 
26 Medarbetare 1, Intervju, 26 april 2019; Medarbetare 2, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019; 
Medarbetare 4, Intervju, 3 maj 2019; Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019; Medarbetare 6, Intervju, 6 maj 2019. 
27 Medarbetare 3, Intervju 2 maj 2019; Medarbetare 6, Intervju, 6 maj 2019. 
28 Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019. 
29 Medarbetare 2, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019; 
Medarbetare 6, Intervju, 6 maj 2019. 
30 Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019. 
31 Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019. 
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Lagringsytan av erfarenheter är i dagsläget inte optimal och bör omarbetas och göras tillgängliga 
för berörda genom nyckelord i arkivet menar en majoritet av de intervjuade medarbetarna32.  
 
Planering – Eget arbete 
Stor tidspress för genomförande av ordentlig erfarenhetsåterföring lyft som en orsak till att 
erfarenhetsåterföringen i dagsläget är mager33. En medarbetare menar dock att dålig planering 
hos projektledare och avsaknad av vilja och förståelse för nyttan hos individen som skäl till att 
erfarenhetsåterföring prioriteras ner34. 
En majoritet vill ta del av icke läsbar kunskap genom inplanerade kunskapsutbyten via fysiska 
möten 35. En medarbetare berättar även om ett eget initiativ för ett nytt grepp om 
erfarenhetsåterföring genom en inplanerad workshop tillsammans med entreprenörer och 
konsulter36. 
  
Hälften av medarbetarna uttrycker stor nytta av att ta del av faktiska tidsspann i tidigare projekt 
för att underlätta planeringen av framtida projekt37. En medarbetare betonar även att det finns 
stora effektivitetsvinster genom att ta del av erfarenheter gällande mjuka frågor så som 
organisering av projekt, uppföljning och avrapportering38. En medarbetare uttrycker sig inte ha 
något större behov av riktlinjer gällande erfarenhetsåterföring39. 

  
Planering – Organisation 
Utformningen av erfarenhetsåterföringen behöver anpassas till mottagaren för att förankra 
informationen till mottagaren och detta kan skilja sig åt mellan olika avdelningar40. Många 
medarbetare lyfter att det idag endast sker begränsad erfarenhetsåterföring gällande använda 
arbetssätt samt att det saknas företagsmetodik och systematik41. 
En lyfter att beställaren bör vara representerad i projektleveransen för att säkra att det 
efterfrågade faktiskt var det som levererades, detta då vissa projektbeställningar inte är speciellt 
specifika42. Hälften av medarbetarna har önskemål om upprättandet av ett forum för 

                                                
32 Medarbetare 1, Intervju, 26 april 2019; Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019; 
Medarbetare 6, Intervju, 6 maj 2019. 
33 Medarbetare 1, Intervju, 26 april 2019. 
34 Medarbetare 2, Intervju, 2 maj 2019. 
35 Medarbetare 2, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 4, Intervju, 3 maj 2019; 
Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019. 
36 Medarbetare 4, Intervju, 3 maj 2019. 
37 Medarbetare 1, Intervju, 26 april 2019; Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 4, Intervju, 3 maj 2019. 
38 Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019. 
39 Medarbetare 4, Intervju, 3 maj 2019. 
40 Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019. 
41 Medarbetare 2, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019. 
42 Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019. 
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erfarenhetsåterföring som förslagsvis skulle hållas varje år och vara specifikt för projektledare43. 
En ger förslag på löpande erfarenhetsåterföring över avdelningar och sektioner44. 
 
En mer aktiv erfarenhetsåterföring önskas genom att erfarenheterna riktas till ansvariga med hjälp 
av att sammanfatta erfarenhetsåterföringen och vidarebefordra den. Förslag ges även om att lagra 
enbart erfarenhetsåterföringen på egen plats. Samma medarbetare varnar samtidigt för att detta 
skulle vara mycket tidsödande45. 
 
Planering – Ledning 
En beskriven övergripande rutin för erfarenhetsåterföring i lämpligt forum efterfrågas av 
majoriteten av medarbetarna. De menar att ledningen borde ge nya direktiv och förklara syftet 
med dem46. Ett par önskar även ökad chefsskapskompetens gällande de mjuka kunskaperna och 
dess värde47. Det framkom även att det saknas ramar och struktur samt metodbeskrivning för hur 
erfarenhetsåterföring bör gå till och vad den skall innehålla48. En fundering finns rörande om 
metodbeskrivningen bör vara vägledande eller till och med obligatorisk49. Två medarbetare lyfter 
värdet i att rekrytera ny personal med goda idéer och drivkraft för erfarenhetsåterföring för att 
bidra till att göra den välfungerande50. 
  
Tre lyfter problematik med dokumenterade erfarenheter som går förlorade på grund av 
arkiveringsstrukturer som inte hanterar IT-miljöbyten, något som bör räknas med allt eftersom att 
tekniken går framåt51. En medarbetare vittnar om att ett nytt sätt att arkivera rapporterna redan är 
på ingång och att det skall anpassas även för anläggningsprojekt52. 
 
 
4.2 Kommunikation   
Nedan följer resultatet av de kategoriserade utsagor som rör kommunikation vid förändringar 
uppkomna till följd av projekt. De är uppdelade efter dimension och kategori. Alla utsagor är från 
de utförda intervjuerna med medarbetare i organisationen. 
 

                                                
43 Medarbetare 2, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019. 
44 Medarbetare 6, Intervju, 6 maj 2019. 
45 Medarbetare 6, Intervju, 6 maj 2019. 
46 Medarbetare 2, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019; 
Medarbetare 6, Intervju, 6 maj 2019. 
47 Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019. 
48 Medarbetare 2, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019; 
Medarbetare 6, Intervju, 6 maj 2019. 
49 Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019. 
50 Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019: Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019. 
51 Medarbetare 1, Intervju, 26 april 2019; Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019. 
52 Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019. 
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Planering – Eget arbete 
Flera medarbetare vittnar om att det är enklare att acceptera och förstå förändringar om de får god 
information om dem53 och samtliga anser det jätteviktigt att kommunicera gällande förändringar 
till berörda54. Andra poängterar även vikten av att få feedback och information från de berörda 
efter att förändringen skett55. Olika preferenser finns dock gällande hur kommunikationen skall 
gå till. En vill att kommunikationen skall vara situationsanpassad56, andra vill att den ska vara 
mer styrd och lyfter att det i en bra projektplan finns en kommunikationsplan men att den sällan 
genomförs eller är bristfällig57. 

  
Planering – Organisation 
Medarbetarna beskriver brister i utförandet av intressentanalyser vid projekt där följden blir en 
otydlig och begränsad kommunikationsplan. Detta resulterar i att organisationen missar att 
kommunicera viktig information och tappar berörda målgrupper58. De berättar även att det är 
svårt att säkerställa att alla berörda delgivits information då det inte finns ett styrt arbetssätt för 
kommunikation vid förändringar59. En naturlig följd av att det inte finns något styrt arbetssätt för 
kommunikation blir då att kommunikationen varierar från fall till fall berättar medarbetare60. De 
vittnar även om att kommunikationen varierar, mellan avdelningar, individer och orter61. 
 
En majoritet av medarbetarna som intervjuades har önskemål om att delges information även när 
information inte finns62. En ökad teoretisk förståelse för kommunikation inom organisationen 
efterlyses också63. Två medarbetare beskriver att organisationen har blivit bättre på kommunicera 
via deras intranät kallat Arena64. En lyfter att en stor utmaning är att kanalisera viktig 
information65. 
 
 
 
 

                                                
53 Medarbetare 1, Intervju, 26 april 2019; Medarbetare 2, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 6, Intervju, 6 maj 2019. 
54 Medarbetare 1, Intervju, 26 april 2019; Medarbetare 2, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019; 
Medarbetare 4, Intervju, 3 maj 2019; Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019; Medarbetare 6, Intervju, 6 maj 2019. 
55 Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019. 
56 Medarbetare 4, Intervju, 3 maj 2019. 
57 Medarbetare 2, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019. 
58 Medarbetare 2, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019. 
59 Medarbetare 2, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 6, Intervju, 6 maj 2019. 
60 Medarbetare 2, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 4, Intervju, 3 maj 2019. 
61 Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019; Medarbetare 6, Intervju, 6 maj 2019. 
62 Medarbetare 1, Intervju, 26 april 2019; Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 4, Intervju, 3 maj 2019; 
Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019. 
63 Medarbetare 2, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 3, Intervju 2 maj 2019. 
64 Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019; Medarbetare 6, Intervju, 6 maj 2019. 
65 Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019. 
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Planering – Ledning 
Medarbetarna får information från ledningen gällande förändringar via olika 
kommunikationskanaler. Det kan vara via mail, möten eller intranätet Arena66. Majoriteten av 
medarbetarna lyfter att det finns behov av riktlinjer gällande kommunikation67. 
 
Medarbetarna delger många olika förslag på förbättringar de skulle vilja se när det kommer till 
kommunikationen. En ger förslag på att utse en kommunikationsansvarig i viktiga projekt, 
exempelvis vid omorganisationer och ombyggnationer, något som inte finns idag68. En betonar 
att rutiner inte spelar någon roll om samma målbild inte delas69. Ytterligare ett förslag som 
uppkommer är att även använda visuella verktyg, likt tredimensionella ritningar med hjälp av 
CAD, vid kommunikation gällande förändringar i arbetsmiljö. Detta för att ge berörda en ökad 
förståelse för förändringen och varför den sker70. Det önskas även uttalade 
kommunikationsstrategier från HR- och kommunikationsavdelningen71. 
  
En majoritet ser behov av att formalisera projektledningen i organisationen. Ett förslag är att alla 
avdelningar som arbetar med projekt ska ha en gemensam projektledarchef med uppdrag att 
främja och säkerställa ett enhetligt arbetssätt avdelningarna emellan. Andra föreslår en gemensam 
projektavdelning72. Hälften av medarbetarna berättar att det i dagsläget finns skillnader i hur 
kommunikationen sköts mellan individer, avdelningar och orter73. 
  
  
Förändring – Eget arbete 
Några av de intervjuade medarbetarna berättar att de själva inte blivit informerade om 
anledningen till, eller syftet med, att förändringar som påverkat deras egen arbetssituation 
genomförts74. Hälften av medarbetarna berättar att de upplever att för lite information skapar 
frustration75. Medarbetarna önskar att information ges i god tid för att på så sätt möjliggöra 
utrymme för att få med medarbetarna, bidra till ökad förståelse för förändringen och ge 
medarbetarna en möjlighet att påverka den76. Utöver att bli informerade i god tid önskar även 

                                                
66 Medarbetare 2, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 4, Intervju, 3 maj 2019. 
67 Medarbetare 1, Intervju, 26 april 2019; Medarbetare 2, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019; 
Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019; Medarbetare 6, Intervju, 6 maj 2019. 
68 Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019. 
69 Medarbetare 6, Intervju, 6 maj 2019. 
70 Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019. 
71 Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019. 
72 Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 4, Intervju, 3 maj 2019; Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019; 
Medarbetare 6, Intervju, 6 maj 2019. 
73 Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019; Medarbetare 6, Intervju, 6 maj 2019. 
74 Medarbetare 1, Intervju, 26 april 2019; Medarbetare 4, Intervju, 3 maj 2019. 
75 Medarbetare 1, Intervju, 26 april 2019; Medarbetare 2, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 4, Intervju, 3 maj 2019. 
76 Medarbetare 1, Intervju, 26 april 2019; Medarbetare 2, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019; 
Medarbetare 4, Intervju, 3 maj 2019; Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019. 
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samtliga medarbetare muntlig information från närmsta chef gällande större förändring77. Det 
lyfts även att information ibland även kan komma från den med mest kunskap inom området 
förändringen berör, det vill säga processägaren78. Utöver att bli informerade tidigt inför 
förändringar önskas även delinformering, en form av statusrapportering, gällande progressen79. 
Hälften av medarbetarna lyfter vikten av transparens gällande information. De efterfrågar ökad 
tydlighet i vad som får kommuniceras och vad som får inte får kommuniceras. Detta för att 
minska risken att vissa medarbetare får mer eller mindre information eller att information 
läcker80. 
  
En förbättringsmöjlighet lyfts gällande hur personer ur projektgruppen som representerar 
exempelvis driften skall ta med sig och kommunicera erhållen information till sin egen 
avdelning. Detta fungerar i dagsläget inte som det ska på grund utav otydlighet när det kommer 
till att kommunicera förväntningar och ansvarsbeskrivning från respektive chef. I vissa fall sker 
det inte alls81. En oro som lyfts är att kommunikation gällande förändringar kan bli mer 
komplicerade efter den nyligen genomförda omorganiseringen82. 
  
 
Förändring – Organisation 
Samtliga medarbetare ser förbättringsmöjligheter i kommunikationen gällande förändringar 
orsakade av projekt83. I dagsläget kommuniceras de via ett flertal kanaler såsom mail, möten, 
intranätet Arena eller linjevägen samt som läckt information84. De flaggar dock för utmaningar 
som finns inom kommunikationen och de kanaler inom vilka den delas. En medarbetare menar 
att även om intranätet Arena säkerställer att information alltid finns tillgänglig så återstår 
fortfarande utmaningen att kanalisera viktig information85. En annan menar att sektionscheferna 
för de olika avdelningarna nu efter omorganiseringen har ett större ansvar att ta vara på och 
förmedla viktig information för deras respektive medarbetare86. 
Flera medarbetare betonar vikten av att ägarskap, acceptans och engagemang i förändringen hos 
de medarbetare förändringen kommer att påverka etableras genom långvarig delaktighet i 

                                                
77 Medarbetare 1, Intervju, 26 april 2019; Medarbetare 2, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019; 
Medarbetare 4, Intervju, 3 maj 2019; Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019; Medarbetare 6, Intervju, 6 maj 2019. 
78 Medarbetare 6, Intervju, 6 maj 2019. 
79 Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019: Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019. 
80 Medarbetare 1, Intervju, 26 april 2019; Medarbetare 4, Intervju, 3 maj 2019; Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019. 
81 Medarbetare 1, Intervju, 26 april 2019. 
82 Medarbetare 6, Intervju, 6 maj 2019. 
83 Medarbetare 1, Intervju, 26 april 2019; Medarbetare 2, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019; 
Medarbetare 4, Intervju, 3 maj 2019; Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019; Medarbetare 6, Intervju, 6 maj 2019. 
84 Medarbetare 1, Intervju, 26 april 2019; Medarbetare 2, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019; 
Medarbetare 6, Intervju, 6 maj 2019. 
85 Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019. 
86 Medarbetare 6, Intervju, 6 maj 2019. 
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projektet87. Två medarbetare efterlyser inom organisationen en ökad teoretisk förståelse för 
kommunikation och grupper88. Ytterligare en medarbetare önskar detsamma gällande 
ansvarsfördelning89. 

  
Förändring – Ledning 
Flera av de intervjuade medarbetarna delar en bild av att det saknas vilja hos ledningen att 
utveckla kommunikationen och säger att det är oklart varför kommunikationen inte uppdateras 
med nya riktlinjer90. En majoritet beskriver otydligheter kring om det finns en etablerad 
kommunikationspolicy och kommunikationsstrategi91, varav en specifikt efterlyser en plan för 
vem som ska ansvara för att information förs vidare, uttalat från chef92. En medarbetare anser att 
dock det finns riktlinjer att förhålla sig till och vill inte ha mer struktur utan föredrar 
situationsanpassad kommunikation93. 
 
  
4.3 Sammanfattat resultat gällande hur erfarenhetsåterföringen kan förbättras 
  
Det finns en varians i hur erfarenheter delas. Gemensamt är att den ofta är selektiv och på eget 
initiativ. Medarbetarna lyfter många förslag på hur erfarenhetsåterföringen kan förbättras: 
 

1. Ökad tillgänglighet till exempel genom sökfunktion på nyckelord 
2. Ökad strukturerad löpande erfarenhetsåterföring, fånga erfarenheter löpande  
3. Inplanerat kunskapsutbyte för att ta hand om icke läsbar kunskap 
4. Ökad samordning löpande erfarenhetsåterföring, t.ex mellan avdelningar och sektioner 
5. Ledningen etablera förståelse för och visa på nyttan med att ta rätt på tidigare kunskap 

och erfarenheter 
6. Arbete inom projekt med ständig förbättring och att ta rätt på kunskaper bör premieras 
7. Forum för erfarenhetsåterföring för till exempel för projektledare 
8. En arkiveringsstruktur som hanterar IT-miljöbyten 
9. Tydligare systematik, struktur och metodbeskrivning för erfarenhetsåterföringen 
10. Rekrytera medarbetare som bidrar till arbete med ständig förbättring och med drivkraft 

för erfarenhetsåterföring 
 
 
                                                
87 Medarbetare 1, Intervju, 26 april 2019; Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 5, Intervju, 3 maj 2019. 
88 Medarbetare 2, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019. 
89 Medarbetare 1, Intervju, 26 april 2019. 
90 Medarbetare 1, Intervju, 26 april 2019; Medarbetare 2, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019. 
91 Medarbetare 1, Intervju, 26 april 2019; Medarbetare 2, Intervju, 2 maj 2019; Medarbetare 3, Intervju, 2 maj 2019; 
Medarbetare 4, Intervju, 3 maj 2019; Medarbetare 6, Intervju, 6 maj 2019. 
92 Medarbetare 1, Intervju, 26 april 2019. 
93 Medarbetare 4, Intervju, 3 maj 2019. 
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Tabell	3.	Pareto-diagram	över	mest	frekvent	förekommande	förbättringsförslag	gällande	erfarenhetsåterföring.	

 
 
Andra mindre frekvent förekommande förbättringsförslag inom erfarenhetsåterföring var till 
exempel: Inom IT-avdelningen utbildning för en samsyn gällande värdet av enkel sökfunktion för 
att kunna ta rätt på kunskap och tidigare erfarenheter, Att etablera förståelse inom 
projektorganisationen för PDSA och för nyttan av att ta rätt på kunskap, Användning av 
mentorskap vid efterfrågan, Muntlig rapportering till berörda grupper vid behov eller att rikta 
erfarenheterna till ansvariga som vidarebefordrar dem.  
 
 
4.4 Sammanfattat resultat gällande hur kommunikationen till medarbetare som påverkats, 
eller kommer att påverkas, av förändringar till följd av projekt kan förbättras 
 
Resultat visar att kommunikationen inom LKAB varierar och gällande förändringar orsakade av 
projekt finns enligt medarbetarna inte några riktlinjer. Samtliga beskriver förbättringsmöjligheter 
i kommunikation gällande förändringar orsakade av projekt och förslag som lyfts är:  
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1. Muntlig information gällande större förändring sker via närmsta chef 
2. Förtydligande av kommunikationspolicy och kommunikationsstrategier 
3. Uppdatera riktlinjer för kommunikation 
4. Information gällande förändring ges i god tid 
5. Formalisering av projektledning t.ex projektledarchef eller gemensam projektavdelning  
6. Långvarig delaktighet hos medarbetare som kommer att påverkas av projektet för att 

etablera ägarskap, acceptans och engagemang 
7. Hos chefer ökad teoretisk förståelse för kommunikation, grupper och ansvar 
8. Statusrapportering, informera även när information inte finns 
9. Ökad tydlighet i vad som får kommuniceras och vad som får inte får kommuniceras 
10. Ökad teoretisk förståelse för kommunikation inom organisationen 

 
Tabell	4.	Pareto-diagram	över	mest	frekvent	förekommande	förbättringsförslagen	gällande	kommunikation.	

 
 
Andra mindre frekvent förekommande förbättringsförslag inom kommunikation gällande 
förändringar orsakade av projekt var till exempel: Användning av referensgrupp vid utformning 
av förändring som exempelvis ett nytt arbetssätt, Visuella verktyg vid kommunikation gällande 
förändringar i arbetsmiljö samt En ökad förankring av HR avdelningen i verksamheten. 
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5. Analys  
 

5.1 Hur kan organisationens erfarenhetsåterföring förbättras? 
 
Att tolka av resultatet har LKAB fallit i många klassiska fallgropar när det kommer till 
erfarenhetsåterföring. Det framkom att det ofta upplevs vara tidspress vid avslut av projekt och 
att tiden som finns att lägga på erfarenhetsåterföringen i slutrapporten därför blir knapp. Även om 
slutrapporter alltid utförs så distribueras de inte i organisationen utan arkiveras endast på given 
plats. Följderna av tidspressen och det faktum att andra sällan tar del av slutrapporten blir att 
erfarenhetsåterföringen prioriteras ned. Detta menar Schindler & Eppler (2003) är en klassisk 
fallgrop där medarbetarnas motivation till att utföra erfarenhetsåterföringen minskar på grund 
utav de givna premisserna. Att det är just erfarenhetsåterföringen som prioriteras ned vid tidsnöd 
kan bero på att den i den rådande organisationskulturen på LKAB inte värderas så som den 
tillgång det är, eller kan bli. Kunskap är en avgörande faktor för en organisations framgång och 
att hantera kunskaper är ett sätt att hantera dess organisationskultur (Alvesson, 2015). Svårigheter 
som organisationen upplever med nuvarande erfarenhetsåterföring är vanligt förekommande 
utmaningar inom organisationer och grundar sig i att det saknas en systematisk hantering och 
tydlig strategi för hur erfarenhetsåterföringen ska gå till (Meiling & Lundkvist, 2011).  
 
Erfarenhetsåterföringen i LKAB:s slutrapporter är inte sökbar och upplevs därför vara 
svårtillgänglig av en majoritet av medarbetarna. Det saknas helt enkelt ett strukturerat arbetssätt 
för hur erfarenheter ska rapporteras och behandlas för att bli den tillgång för organisationen som 
de egentligen är. Medarbetarnas erfarenheter och lärande måste spridas inom organisationen för 
att bli en tillgång (Forslund, 2013). Att skriva ned erfarenheter i en slutrapport ämnade för 
erfarenheter utan att dessa sprids i organisationen gör det endast till outnyttjad information 
(Meiling & Lundkvist, 2011). Detta är något som även medarbetarna vittnar om. Erfarenheterna 
måste vara tillgängliga när de behövs och vara utformade på ett sådant sätt att de är lätta för 
medarbetarna att lära av och ta till sig (ISO:9001). Här finns en tydlig förbättringsmöjlighet i att 
eliminera hinder för ett framgångsrikt utvecklingsarbete (Bergman & Klefsjö, 2012).  
Medarbetarna i organisationen har flertalet förslag på hur dagens erfarenhetsåterföring bör eller 
skulle kunna förbättras. Det finns en önskan om att underlätta användandet av tidigare 
erfarenheter och på så sätt öka värdet av att utföra erfarenhetsåterföringen. Många av de givna 
förslagen knyter an till framgångsrika metoder för erfarenhetsåterföring.  
De två främsta är dess lättillgänglighet och att erfarenhetsåterföring bör ske löpande i 
projektarbetet. Medarbetarna önskar kunna söka efter slutrapporter med hjälp av sök- eller 
nyckelord och på så sätt kunna ta del av erfarenheter från liknande projekt eller där andra för dem 
viktiga uppgifter kan finnas att hämta. Detta går helt i linje med Meiling och Lundkvists (2011) 
teori om att för att fokus bör ligga på hur tidigare erfarenheter kan aktiveras snarare än hur de bör 
arkiveras om en fungerande erfarenhetsåterföring ska kunna uppnås.  
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Att löpande dokumentera erfarenheter under projektarbetet på ett eller annat sätt och på så sätt 
minska risken för att viktiga lärdomar glöms bort, så som medarbetarna önskar, är en nyckel i 
arbetet med erfarenhetsåterföring enligt Schindler & Eppler (2003). Schindler & Eppler (2003) 
menar att erfarenhetsåterföring bör ske efter varje fas av projektarbetet och även det går i linje 
med förslag från medarbetarna gällande löpande erfarenhetsåterföring och delavstämningar. 
  
Inga av de ovan nämnda fallgroparna eller svårigheterna kan överkommas och inga förbättringar 
kan nå sin fulla potential om inte nyttan och värdet med erfarenhetsåterföringen kommuniceras i 
organisationen och tar fäste i dess organisationskultur. Även detta pekar såväl litteraturen som 
medarbetare på. Organisationskulturen måste gynna erfarenhetsåterföring och ta vara 
medarbetarnas kunskaper (Granberg & Ohlsson, 2018). Att ha en organisationskultur som inte 
främjar lärande kan resultera i att annars möjliga ökningar i lönsamhet och produktivitet går 
förlorade (Tonnquist, 2016). I en organisation som främjar lärande bör ett inbyggt tänk liknande 
PDSA-cykeln finnas naturligt hos dess medarbetare. Medarbetare som samlar på sig kunskap och 
erfarenheter bör kunna ser dem som ett bidrag till ett välfungerande kvalitetsledningssystem och 
att organisationen kan förbättras till följd av dess spridning i organisationen (ISO:9001). Samtliga 
medarbetare är positiva till att lära av andra och att dela med sig av vad de själva lärt sig. Det 
nämns även att några tagit egna initiativ.  
Det framkommer aldrig under intervjuerna att de medarbetare som delar specifika önskemål och 
förslag även delat dem med organisationens ledning. En anledning till detta skulle kunna vara att 
de inte tänkt på att utveckla erfarenhetsåterföringen tidigare, men då flera agerat på egna initiativ 
verkar detta inte vara fallet.   
 
 
5.2 Hur kan kommunikationen till medarbetare som påverkats, eller kommer att påverkas, 
av förändringar till följd av projekt förbättras? 
 
Medarbetare på LKAB vittnar om att kommunikationsvägarna för information gällande 
förändringar uppkomna till följd av projekt varierar. Med generella riktlinjer inklusive principer 
för ansvar och befogenheter, för hur arbetet med kommunikation ska utföras, bör det inte finnas 
utrymme för variation (Eriksson, 2007). Detta är ett tecken på att det, som medarbetare vittnar 
om, i dagsläget inte finns någon policy gällande kommunikation. En medarbetare menar att 
situationsanpassad kommunikation är bra, men litteraturen säger något annat. Erikson (2007) 
trycker på vikten av att ha planerad kommunikation på alla nivåer för att kommunikationen skall 
bli effektiv och kunna bidra till att övriga mål uppfylls. I dagsläget finns inget uttalat arbetssätt 
gällande hur kommunikation rörande förändringar bör utföras, inte medarbetarna veterligen i alla 
fall. Detta kan antingen betyda att det inte finns någon kommunikationspolicy eller att den inte är 
förankrad hos medarbetarna (Erikson, 2007). Dess tillgänglighet och utformning är en 
förutsättning för dess tillämpning.  
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Det skapar trygghet hos medarbetare att veta när och hur de kommer att motta information 
rörande förändringar och samtidigt minskar risken för att informationen går förlorad i dagens 
stora informationsflöde, där beskrivna behov av en personlig och direkt kommunikation från 
närmsta chef rörande större förändringar hos medarbetarna är genomgående (Bergman & Klefsjö, 
2012). Eftersom kommunikation är en central del för ett framgångsrikt förändringsarbete och en 
lika viktig ingrediens i ett bra ledarskap måste de som bär på information också veta när, till vem 
och hur den ska delas, särskilt då varje chef har informationsansvar gentemot sina direkt 
underställda (Erikson, 2007). Genom muntlig transformering av information (Heide et al, 2012) 
och skapandet av en kontext uppnås delaktighet och engagemang, vilket är en förutsättning för 
förbättringsarbete (Bergman & Klefsjö, 2012). 
 
En kommunikationsplan likt Tonnquists (2016) skall vara fungerande i projekt men dess 
praktisering kan i dagsläget ifrågasättas. Risker som med hjälp en kommunikationsplan ska 
undvikas är just de som uppkommer när den inte görs ordentligt. Resultat av bristfälliga 
kommunikationsplaner är att berörda intressenter i projekt kan komma att gå miste om viktig 
information. Varför kommunikationsplanen tenderar att vara bristfällig är oklart, liksom hur 
projektens kommunikationsplan är förankrad i organisationens kommunikationsstrategi, vilken 
ska bidra till att förverkliga organisationens övergripande mål (Erikson, 2007).  
 
Att information läcker är även det något som kom upp från medarbetare och även det skulle 
eventuellt kunna avhjälpas med en tydlig kommunikationsplan. Får vissa medarbetare 
ofullständig information som läckt ut kan felaktiga slutsatser dras (Grundelius, 2012).  
Följden av att vissa medarbetare delgivits information, om än ofullständig, kan skapa frustration 
hos dem där informationen uteblivit. Detta riskerar att få motsatt effekt gentemot vad som ämnas 
uppnås genom god kommunikation, nämligen att medarbetarna får ökad förståelse för vad som 
kommer att ske, känner sig delaktiga och motiverade (Sveningsson & Sörgärde, 2014). Enligt 
Erikson (2007) förstärker en väl fungerande intern kommunikation känslan av samhörighet och 
ökar arbetsglädjen. 
 
Berörda intressenter i projekt upplever att de inte informerats tillräckligt om varför en förändring 
görs (Heide et al, 2012). Medarbetarna menar att för lite info skapar frustration och flera delar 
erfarenheter gällande situationer där de fått för lite information rörande förändringar som kommit 
att påverka dem och deras arbete. Här är det viktigt att se denna situation från både sändare av 
informationen och mottagarens sida. Mottagaren kan uppleva att informationen varit 
knapphändig medan sändaren hävdar att den delat relevant information och dessutom via flera 
kanaler (Heide et al, 2012). Kommunikation kan inledas på rätt nivå och med rätt utformning 
genom att sändaren först sätter sig in i mottagarens situation och utgår från förkunskaper, behov 
och värderingar (Erikson, 2007). Det verkar inte ha hänt i dessa specifika fall. 
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Då det inte finns ett styrt arbetssätt för hur information rörande förändringar skall kommuniceras 
anser medarbetare att det är svårt att säkerställa att alla berörda delgivits information. 
Meningarna var trots detta delade gällande huruvida det behövdes riktlinjer eller inte. För att 
förbättra kommunikationen vid förändringar delgavs en del förslag från medarbetarna själva. Ett 
förslag var att utse en kommunikationsansvarig i viktiga projekt som inkluderar 
omorganiseringar eller ombyggnationer. Förslag som kom upp från flertalet medarbetare rörde 
bland annat en statusrapportering vid större förändringar och att information ska delges även när 
den inte finns, vilket Erikson (2007) beskriver som vägledande exempel i utformandet av en 
kommunikationspolicy och viktiga strategival för en större koncern gällande kommunikation. 
Förslagen går även i linje med kommunikationsteorin som säger att kommunikation ska skapa 
delaktighet (Bergman & Klefsjö, 2012). 
 
Två medarbetare efterfrågade även ökad teoretisk förståelse för kommunikation. Med tanke på att 
det råder delade meningar gällande huruvida riktlinjer för kommunikation skulle vara något 
positivt, trots att det läggs stor vikt vid kommunikationsplanering i teorin, kan detta eventuellt 
vara en god idé att utbilda medarbetarna om för att öka förståelsen för kommunikation och hur 
den kan användas för att mobilisera acceptans och engagemang hos medarbetarna (Heide et al, 
2012). En kommunikationspolicy ska enligt Erikson (2007) bidra till att minska risken för att 
medarbetare och chefer begår misstag i sin kommunikation, och om en policy finns och följs och 
någonting ändå går snett, kan det finnas anledning att konstruktivt ifrågasätta policyns 
formulering.  
Om en kommunikationspolicy finns men inte är känd av medarbetarna, finns anledning att se 
över nödvändigheten att avgöra vilken intern kommunikation som är relevant för ett väl 
fungerande kvalitetsledningssystem, vad kommunikation som är relevant för ett väl fungerande 
kvalitetsledningssystem ska handla om, när och hur kommunikation som är relevant för ett väl 
fungerande kvalitetsledningssystem ska ske, med vem som kommunikationen som är relevant för 
ett väl fungerande kvalitetsledningssystem ska ske och vem som har hand om kommunikationen 
nödvändig för ett väl fungerande kvalitetsledningssystem (ISO 9001). Av resultatet att döma 
finns här stor förbättringspotential i dagsläget. 
 
Även när det kommer till kommunikation är det viktigt att ha ett PDSA-tänk (Bergman & 
Klefsjö, 2012). Efter att kommunikationen skett bör sändaren reflektera över vad som var bra 
med det valda kommunikationssättet. Frågor som bör ställas är huruvida kommunikationen 
skedde via rätt kanaler, vid rätt tidpunkt och till rätt målgrupp. Detta har inte medarbetarna visat 
det minsta tecken på att det utförs i dagsläget. Ingen medarbetare berättade om att de blivit 
tillfrågade hur de upplevt eller uppfattat den mottagna informationen eller hur de önskar att motta 
liknande information i framtiden. Detta tyder på en avsaknad av helhetstänk hos sändaren och 
inte minst långt ifrån ett arbete med ständiga förbättringar av internkommunikationen. 
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5.3 Sammanfattning av analys 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att erfarenhetsåterföringen i organisationen har stor 
förbättringspotential och att mycket kan göras för att förbättra den är den generella inställningen 
hos medarbetarna. De har många idéer och konkreta förslag på förbättringar och frågan väcks hos 
författarna varför detta inte tagits upp tidigare då det är många som sitter på samma behov och att 
motivationen verkar finnas hos medarbetarna för att inrätta nya arbetssätt gällande 
erfarenhetsåterföring.  
När det kommer till kommunikation vid förändringar ligger fokus hos medarbetarna på hur de 
själva vill motta denna information och trots att det inte alla gånger verkar gå i linje med hur 
kommunikationen i dagsläget sköts finns det blandade känslor kring ett strukturerat arbetssätt 
eller riktlinjer. Varför vissa inte är positiva till ökad tydlighet rörande hur kommunikationen skall 
skötas är inte klarlagt, men kopplat till teorin kan det eventuellt bero på varierande kunskap 
gällande kommunikation hos medarbetarna. 
 
Att arbeta med ständiga förbättringar inom en organisation är en förutsättning för utveckling. Att 
ta vara på tidigare erfarenheter är ett ypperligt sätt att göra detta på. Medarbetarna sitter på 
mycket erfarenheter och kunskap rörande både erfarenheter och kommunikation vid förändringar. 
Ändå verkar detta inte vara något som tillvaratas i organisationen. Frågor och funderingar rör sig 
då mot organisationskulturen, ifall det är den som sätter käppar i hjulet.  
Då medarbetarna verkar mycket positiva till att dela erfarenheter och förbättra kommunikationen 
verkar det inte finnas någon rädsla för förändring eller något motstånd nya arbetssätt från deras 
sida. Tankarna rör sig då vidare mot ledningen och frågan om varför de inte, att tolka av 
intervjuerna, nåtts eller ens delgivits alla förslag på förbättringar som medarbetarna sitter på.  
 
 

6. Diskussion 
 
Oavsett vad det är som driver en verksamhet till att ständigt söka förbättra den egna kvalitén 
behöver förbättringsarbetet innebära tillvaratagande och återförande av de egna erfarenheterna i 
organisationen för att kunna nå en hög effektivitet (Granberg & Ohlsson, 2018). Då formen för 
förbättringar av processer inom LKAB är projektarbete är också projektarbetet en förutsättning 
för att kunna säkerställa en hög effektivitet. Även i arbetet med att förbättra processer behöver 
det finnas en struktur och analys av verbal information som åsikter, beskrivningar och händelser 
(Bergman & Klefsjö, 2015). Det behöver även finnas en förståelse för ett PDSA-tänk och för 
långsiktigt värde av ett strukturellt arbetssätt för kunskapshantering i projektarbetet. 
 
  



33 
 

6.1 Reflektion  
 
En majoritet av medarbetarna beskriver hinder i sökfunktion vid återföring av erfarenheter och att 
erfarenheter bör göras tillgängliga för berörda genom nyckelord i arkivet. Enligt ISO:9001 är det 
av största vikt att erfarenheter är tillgängliga när de behövs samt att de är utformade på ett sätt så 
att de är lätta att aktivera. Brist på möjligheter att söka efter erfarenheter är enligt Meiling och 
Lundkvist (2011) orsak till att medarbetare väljer att inte utföra erfarenhetsåterföring då det anses 
vara slöseri med tid. Svårigheter med att söka efter erfarenheter kan som medarbetarna nämner 
vara ett resultat av en IT avdelning med bristande kunskap om värdet av en enkel sökfunktion 
alternativt inte har en samsyn gällande arbete med ständiga förbättringar. IT avdelningens 
uppdrag i en lärande organisation bör vara att skapa goda förutsättningar för att sprida kunskap 
och att eliminera hinder för delaktighet genom en förenklad sökfunktion (Bergman &Klefsjö, 
2012). Enligt Meiling och Lundkvists (2011) teori om metoder för erfarenhetsåterföring bör 
LKAB undersöka hur erfarenheter ska kunna aktiveras genom en enkel sökfunktion samt upprätta 
en plan för hur erfarenheter skall kommuniceras och användas. 
 
När hälften av medarbetarna beskriver en akriveringsstruktur som inte hanterar IT-miljöbyten 
fångas en problematik på högre nivå, relevant blir frågeställningen hur de egna dokumenterade 
erfarenheterna inom organisationen i praktiken värderas. En teknikintensiv verksamhet, med 
fokus på och i framkant inom morgondagens teknik gällande gruvbrytning, har inte tillgång till 
teknik som hanterar att ta tillvara på egna erfarenheter, vilka kan fångas i nutid för att i framtiden 
finnas tillgängliga på ett långsiktigt hållbart sätt. En fokusering på morgondagens teknik är 
absolut nödvändigt. Vad som däremot vidare kan diskuteras är resurseffektiviteten i att låta egna 
dokumenterade erfarenheter försvinna i IT-miljöbyten. En förutsättning för arbetet med ständig 
förbättring (Bergman & Klefsjö, 2015) och särskilt viktigt för en lärande organisation är enligt 
Garvin förmåga att dra lärdomar av egna erfarenheter och historik, förmåga att lära av andras 
erfarenheter och topprestationer, systematisk problemlösning, experimenterande med nya 
tankesätt och förmåga att sprida kunskap inom organisationen (Bergman och Klefsjö, 2015).  
 
Genom en fungerande erfarenhetsåterföring kan tid och pengar sparas, detta genom att undvika 
tidigare fallgropar (Schindler & Eppler, 2003). Beslut inför nya projekt kan baseras på fakta som 
från tidigare projekt samlats in, sammanställts och analyserats (Bergman & Klefsjö, 2015). 
Sökfunktion och arkiveringsstruktur är två faktorer som hindrar återföringen; att aktivera och att 
använda erfarenheter. Vidare enligt ISO:9001 samt Schindler och Eppler (2003) behöver LKAB 
säkerställa att medarbetarna som samlar på sig erfarenheter verkligen ser dem som ett bidrag till 
ett väl fungerande kvalitetsledningssystem, vilket börjar med en lättillgänglig och pålitlig 
arkiveringsstruktur för att återföra dem, för att visa på nyttan av att ta rätt på kunskap (Meiling & 
Lundkvist, 2011).   
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En majoritet av medarbetarna anser att ledningen borde ge nya direktiv och förklara syftet med 
erfarenhetsåterföringen. En väl utformad och väl förmedlad framtidsbild som ett av de mest 
hållbara gruvföretagen i världen, skapar enligt Kotters åttastegsmodell motivation hos 
medarbetarna och får med dem genom förändringsprocessen (Tonnquist, 2014). Ledningens 
uppgift är att skapa en helhetsbild och förmedla hur individer och gruppers erfarenheter förhåller 
sig till en större kontext, både det globala- och organisatoriska värdet av medarbetarnas arbete 
med ständiga förbättringar och PDSA (Erikson, 2007, Heide et al, 2012, Bergman & Klefsjö, 
2015). Enligt Alvessons beskrivning av kultur är hanteringen av egna kunskaper den avgörande 
faktorn bakom effektivitet, tillväxt och framgång, varför ledningens roll är att uppmana och 
uppmuntra medarbetarna till att prioritera erfarenhetsåterföring samt att utbilda dem i vikten och 
värdet av att rapportera sina erfarenheter (Schindler & Eppler, 2003).  
 
Befintlig erfarenhetsåterföring är mager och den sker ofta i all hast vid projektavslut, vilket är ett 
vanligt förekommande problem inom organisationer vid projektavslut, men det tyder på en 
organisationskultur som inte tar tillvara på eget lärande (Granberg & Ohlsson, 2018) då den inte 
är ordentligt inplanerad. Mallen för erfarenhetsåterföring vid projektavslut är enligt användare 
bra men det saknas krav på dess omfattning. Vid närmare undersökning av mallen för 
erfarenhetsåterföring i slutrapport (se Bilaga 1) bedöms det finnas utrymme för tolkning av dess 
tillämpning. Om det finns utrymme för tolkning av dess tillämpning, bör den kunna struktureras 
upp på ett sätt som varje gång tar tillvara på relevant kunskap (Granberg & Ohlsson, 2018), där 
det genom hjälptexten tydligt framgår vad den förväntas innehålla och omfattningen av varje 
innehåll, för en systematisk hantering av erfarenheter (Meiling & Lundkvist, 2011). 
 
Ett framgångsrikt tillvaratagande av erfarenheter är att lägga till erfarenhetsåterföring som ett mål 
vid varje projektfas där projektleverans både består i fysiskt resultat tillsammans med resultat av 
ständig förbättring för en utvecklad organisatorisk kunskap, vilket i sin tur utvecklar 
medarbetarnas och verksamhetens förståelse för PDSA genom praktisering (Tonnquist, 2014; 
Schindler & Eppler, 2003). För detta saknas inom LKAB ett definierat strukturellt arbetssätt och 
vad som beskrivs är en selektiv delning av erfarenheter samt på eget initiativ och att fånga 
erfarenheter löpande efterfrågas av en majoritet. Då det strukturella arbetssättet för löpande 
erfarenhetsåterföring också behöver systematiseras (Schindler & Eppler, 2003) kan mall för detta 
vara förbättringscykeln för att göra erfarenhetsåterföringen till ett standardiserat arbetssätt, som 
en integrerad del av projektstyrning baserad på Hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö, 2015). 
 
En organisations kultur visar sig enligt Alvesson (2015) i det informella handlandet; hur kunskap 
delas och används, i vardagligt ledarskap och i strategiska förändringar. Även i kommunikation 
till medarbetare som påverkats eller kommer att påverkas av förändringar uppkomna till följd av 
projekt, har ledningen inte lyckats att förmedla helhetsbild; en tydlig sense-giving strategi som 
formulerar essensen av en förändring, som mobiliserar acceptans och skapar engagemang (Heide 
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et al, 2012). I Kotters åttastegsmodell är skapandet av angelägenhet och kontext det första steget 
för att lyckas kunna med ett förändringsarbete, och en effektiv kommunikation är en 
förutsättning. Heide et al (2012), Tonnquist (2014), Bergman och Klefsjö (2012), Erikson (2007) 
och Grundelius (2012) beskriver alla hur central kommunikationen är i ett framgångsrikt 
förändringsarbete och även den behöver vara en integrerad del av hela verksamheten (Erikson, 
2007, ISO:9001).  
  
Resultatet visar tydligt att kommunikation till medarbetare som påverkats eller kommer att 
påverkas av förändringar uppkomna till följd av projekt i LKAB har brister och främjar inte ett 
arbete med ständiga förbättringar. Bakgrund till detta är mycket svårdefinierat för en extern part 
och bör av organisationen prestigelöst definieras med hjälp av PDSA (Bergman & Klefsjö, 
2012). Kommunikationspolicyn kan som Erikson (2007) beskriver vara i behov av en 
omformulering av generella riktlinjer för hur arbetet med kommunikation ska utföras, principer 
för ansvar och befogenheter i kommunikationsfrågor samt dess fördelning inom organisationen. 
Det kan även finnas skäl att se över kommunikationsstrategin vad gäller utformning av intern 
kommunikation och definiera (nya) viktiga strategival gällande kommunikationen. Behöver till 
exempel informationsfunktion och informationsansvar centraliseras eller decentraliseras, eller 
behövs en ändrad syn och strategi gällande öppenhet kontra slutenhet i kommunikationen för ett 
framgångsrikt arbete med ständiga förbättringar.  
 
Ett framgångsrikt arbete med ständiga förbättringar och PDSA förutsätter att man aktivt arbetar 
med att ta bort alla hinder för delaktighet; inte bara sökfunktion och arkiveringsstruktur utan i en 
omgivning med stort informationsflöde genom personlig och direkt kommunikation linjevägen, 
genom en kommunikationsplan och kommunikationspolicy som enkelt och tydligt beskriver 
riktlinjer för ansvar och befogenheter i kommunikationsfrågor och hur dessa är delegerade inom 
organisationen samt genom utbildning av medarbetare och ledning i värdet och nyttan av 
kommunikation och erfarenhetsåterföring (ISO:9001; Bergman & Klefsjö, 2015; Erikson, 2007; 
Tonnquist, 2014; Heide et al, 2012). 
 
Insamlad data berättar att kommunikation idag sker via en mängd kanaler och det är en utmaning 
för medarbetarna att kanalisera viktig information. Flera teorier berättar om ett ökat behov av 
personlig och direkt kommunikation i en omgivning med stort informationsflöde (Bergman & 
Klefsjö, 2015; Heide et al, 2012). Ledares kommunikativa förmåga är idag allt mer fundamental, 
varför mjuka delar i chefsskapskompetensen behöver utvecklas, vilket också insamlad data 
berättar gällande vilken förändring hos ledningen som medarbetarna önskar. När medarbetarna 
beskriver otydligheter om det finns en etablerad kommunikationspolicy och 
kommunikationsstrategi, kan det vara relevant att för ledningen vidare undersöka behov om 
utvecklad förståelse för vad som bidrar till, och till och med är en förutsättning för, ett väl 
fungerande kvalitetsledningssystem (ISO:9001; Isaksson, 2018).   
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Vad som är en klar förbättringsmöjlighet är etablerandet riktlinjer för en tydlig infrastruktur för 
all kommunikation rörande projekt (Tonnquist, 2014). En väl strukturerad och tydligt beskriven 
kommunikationsplan som skall säkerställa att samtliga intressenter får rätt information, i rätt tid 
och på rätt sätt. Denna bör i sin tur vara klart förankrad i den organisatoriska 
kommunikationsstrategin för att säkerställa potential i förverkligandet av organisationens 
övergripande målbild. 
 
 

7. Slutsatser 
 
7.1 Slutsatser 
 
Medarbetarnas önskemål och förslag på förbättringar tyder på att det finns ett behov av en 
förbättrad erfarenhetsåterföring i organisationen, detta från projekt till mottagande verksamhet, 
mellan projekt och projektledare samt mellan projekt och kommande förbättringsarbete. 
Medarbetarna själva sitter på mycket kunskap och idéer som i dagsläget inte fångas upp. Likt 
erfarenhetsåterföringen går behoven och verkligheten inte heller hand i hand gällande 
kommunikationen rörande förändringar uppkomna till följd av projekt. Följande slutsatser är 
dragna med bakgrund av insamlad data och baseras på teori inom respektive område. 
  
 

7.1.1 Hur kan organisationens erfarenhetsåterföring förbättras? 
 
● Arkiveringsstrukturen måste uppdateras med en sökfunktion för att göra erfarenheter från 

projekt lättillgängliga. Sökfunktionen bör basera sig på nyckelord som går att återfinna i 
slutrapporten. En sökning på önskat ord bör således resultera i att slutrapporter där ordet 
används sållas ut varpå erfarenheterna i dessa projekt kan återföras. 

● Erfarenhetsåterföring måste ske löpande under projektets gång för att fånga upp 
erfarenheter som annars kan komma att gå förlorade. Detta bör ske vid slutet av samtliga 
av projektets faser, och ses som delmål i projektet, för att sedan sammanfattas i 
slutrapporten.  

● För att erfarenheter i organisationen inte skall gå förlorade vid nya datasystem eller 
akriveringsstrukturer måste slutrapporter överföras vid byte. 

● Erfarenhetsåterföringen i slutrapporten bör, tillsammans med erfarenheter från respektive 
projektfas, struktureras upp med en tydligare innehållsbeskrivning. Denna bör täcka såväl 
hårda delar som mjuka delar så som samarbete och gruppdynamik. 
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● Genom utbildning behöver värdet och nyttan av att ta rätt på samt dela tidigare kunskap 
och erfarenheter förankras hos såväl medarbetare som ledning i organisationen, för att 
erfarenhetsåterföring ska ses som en naturlig del av projektets leverans. 

● Genom att uppmana och uppmuntra medarbetarna påverkas drivkraften för 
erfarenhetsåterföring i positiv riktning. 
 

7.1.2 Hur kan kommunikationen till medarbetare som påverkats, eller kommer att 
påverkas, av förändringar till följd av projekt förbättras? 
 
● Upprättandet av en kommunikationsplan för projektverksamhetens kommunikation 

rörande förändringar som kommer att påverka medarbetares dagliga arbete måste 
genomföras. Denna plan bör tydligt beskriva hur och när kommunikationen till berörda 
skall ske. Frågor som planen bör besvara är: ’I vilken projektfas bör information om den 
kommande förändringen och dess syfte först kommuniceras ut till berörda?’, ’Via vilka 
kanaler skall berörda informeras om förändringen?’, ’Vem har ansvar över 
kommunikationen?’ samt ’Hur ofta skall de uppdateras om projektets progress?’.  

● Ovan beskriven kommunikationsplan måste förankras hos medarbetarna samt finnas 
lättillgänglig för dem att läsa. Medarbetarna ska på förhand vara medvetna om hur 
information rörande förändringar kommer att kommuniceras till dem om det blir aktuellt. 

● Kommunikationsplanen som skall utföras inom projekt måste baseras på en ordentlig 
intressentanalys för säkerställande att ingen berörd målgrupp glöms bort. Den skall även 
tydligt beskriva hur, när och av vem kommunikation till respektive målgrupp skall 
genomföras med grund i fastställd övergripande kommunikationsplan för kommunikation 
vid förändringar. 

● Vid kommunikation rörande förändringar är det av otroligt stor vikt att de berörda förstår 
vad det är som kommer att ske samt varför det kommer att ske, detta då förståelse och 
delaktighet föder motivation och arbetsvilja. Kommunikationen bör därför vara muntlig 
så att följdfrågor kan tas emot. Berörda måste hållas delinformerade under hela processen. 

● Kunskap om kommunikation vid förändringar och hur det blir ett kraftfullt verktyg måste 
erhållas inom organisationen, förslagsvis med hjälp av Kotters åttastegsmodell för 
förändringsarbete och särskilt Kotters sju principer gällande kommunikation. 

 
 
7.2 Implementeringsförslag 
 
För att underlätta införandet av presenterade slutsatser i organisationen presenteras i detta avsnitt 
implementeringsförslag. Implementeringsförslagens detaljnivå varierar. Detta beroende på om 
förbättringarna ska införas i ett nytt eller befintligt arbetssätt.  
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7.2.1 Implementering av slutsatser rörande erfarenhetsåterföring  
I dagsläget arbetar avdelningen för teknik- och processutveckling med att utveckla den 
traditionella vattenfallsmodellen, som främst är anpassad efter bygg- och anläggningsprojekt, för 
att anpassas till alla typer av projekt. Detta innebär att det är ett ypperligt tillfälle att utveckla 
erfarenhetsåterföringen i projekt och implementera presenterade slutsatser på ett sådant sätt att de 
passar in i den nya projektmodellen. Förslag för implementering har upprättats för följande tre 
slutsatser som, av resultatet att döma, bör vara högst prioriterade: 
	
Tabell	5.		Matris	över	implementeringsförslag	baserade	på	slutsatser	erfarenhetsåterföring	
Slutsats Implementeringsförslag 
Genom utbildning behöver värdet och nyttan 
av att ta rätt på samt dela tidigare kunskap 
och erfarenheter förankras hos såväl 
medarbetare som ledning i organisationen, 
för att erfarenhetsåterföring ska ses som en 
naturlig del av projektets leverans. 

Utbildningar bör hållas separat för 
medarbetare samt ledning och fokusera på de 
delar som är relevanta för respektive 
målgrupp. Dvs. de organisatoriska fördelarna 
som ökad konkurrenskraft och lönsamhet för 
ledningen och för medarbetarna hur en 
fungerande erfarenhetsåterföring underlättar 
deras dagliga arbete. Detta bör göras i 
samband med införandet av den nya 
projektmodellen med de nya direktiven 
gällande erfarenhetsåterföring. 

Erfarenhetsåterföring måste ske löpande 
under projektets gång för att fånga upp 
erfarenheter som annars kan komma att gå 
förlorade. Detta bör ske vid slutet av samtliga 
av projektets faser, och ses som delmål i 
projektet, för att sedan sammanfattas i 
slutrapporten.  

I den nya projektmodellen bör det tydligt vara 
beskrivet att erfarenheter skall sammanställas 
vid avslutandet av var projektfas. Detta 
oavsett om projektet kommer att fortskrida 
eller ej. Den löpande erfarenhetsåterföringen 
bör innefatta samma delar som den slutgiltiga 
och vid avslutat projekt sammanfattas i 
slutrapporten. 

Arkiveringsstrukturen måste uppdateras med 
en sökfunktion för att göra erfarenheter från 
projekt lättillgängliga. Sökfunktionen bör 
basera sig på nyckelord som går att återfinna 
i slutrapporten. En sökning på önskat ord bör 
således resultera i att slutrapporter där ordet 
används sållas ut varpå erfarenheterna i 
dessa projekt kan återföras. 

IT-avdelningen inom organisationen måste 
utveckla en sökfunktion som gör det möjligt 
att söka efter slutrapporter med hjälp av 
specifika ord. Sökfunktionen bör utvecklas i 
samråd med avdelningen för teknik- och 
processutveckling för att försäkra att den 
uppfyller de behov som finns. Sökfunktionen 
bör vara färdigutvecklad vid samma tid som 
den nya projektmodellen.  
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7.2.2 Implementering av slutsatser rörande kommunikation vid förändringar 
Hela projektverksamheten inom organisationen måste ha ett unisont arbetssätt för 
kommunikation rörande förändringar. För att möjliggöra detta måste de tidigare presenterade 
slutsatserna gå från att vara önskemål till att implementeras i verksamheten. Förslag för 
implementering har därför upprättats för följande tre slutsatser som bör vara högst prioriterade: 
 
Tabell	6.	Matris	över	implementeringsförslag	baserade	på	slutsatser	kommunikation	vid	förändringar	
Slutsats Implementeringsförslag 
Upprättandet av en kommunikationspolicy för 
projektverksamhetens kommunikation rörande 
förändringar som kommer att påverka 
medarbetares dagliga arbete måste 
genomföras. Policyn bör tydligt beskriva hur 
och när kommunikationen till berörda skall 
ske. Frågor som policyn bör besvara är: ’I 
vilken projektfas bör information om den 
kommande förändringen och dess syfte först 
kommuniceras ut till berörda?’, ’Via vilka 
kanaler skall berörda informeras om 
förändringen?’, ’Vem har ansvar över 
kommunikationen?’ samt ’Hur ofta skall de 
uppdateras om projektets progress?’.  

Den övergripande kommunikationsplanen skall 
vara ett allmängiltigt styrdokument för alla 
inom projektverksamheten för att minimera 
risker med varierande kommunikationssätt och 
kanaler. Den ska upprättas genom att besvara 
frågorna: ’I vilken projektfas bör information 
om den kommande förändringen och dess syfte 
först kommuniceras ut till berörda?’, ’Via vilka 
kanaler skall berörda informeras om 
förändringen?’, ’Vem har ansvar över 
kommunikationen?’ samt ’Hur ofta skall de 
uppdateras om projektets progress?’. För att 
underlätta införande av den nya planen bör den 
implementeras i samband med det nya 
projektarbetssättet. 

Kommunikationsplanen som ska utföras i 
projekt måste baseras på en ordentlig 
intressentanalys för säkerställning att ingen 
berörd målgrupp glöms bort. Den ska även 
tydligt beskriva hur, när och av vem 
kommunikation till respektive målgrupp ska 
genomföras med grund i fastställd 
kommunikationspolicy. 

I det nya projektarbetssätt som i dagsläget 
utvecklas bör det vara tydligt beskrivet hur en 
kommunikationsplan inom projekten skall 
upprättas samt vikten av att den grundar sig på 
en intressentanalys. Kommunikationsplanen 
bör upprättas vid uppstart av projekt och 
uppdateras vid behov under projektets gång. 

Kunskap om kommunikation vid förändringar 
och hur det blir ett kraftfullt verktyg måste 
erhållas inom organisationen, förslagsvis med 
hjälp av Kotters åttastegsmodell för 
förändringsarbete och särskilt Kotters sju 
principer gällande kommunikation. 

Utbildningar för ökad teoretisk förståelse för 
kommunikation vid förändringar. För att 
kvalitetssäkra dessa utbildningar bör de grunda 
sig på Kotters åttastegsmodell för 
förändringsarbete och särskilt de sju principer 
gällande kommunikation. Utbildningar bör 
hållas både för medarbetare och ledning för att 
tydliggöra krav och förväntningar. 
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7.3 Avslutande diskussion och förslag på fortsatt arbete 

Detta examensarbete kan ses som den första och andra fasen i en PDSA-cykel.  
Grundläggande anledningar till att de två områdena i dagsläget inte fungerar optimalt har i 
planera-fas kartlagts och konkreta förbättringsförslag har lagts fram i göra-fas. Nu är det upp till 
organisationen att implementera dessa förbättringar för att sedan utvärdera effekter och analysera 
om ytterligare åtgärder och en ny plan måste sättas in för att önskat resultat ska uppnås.  
 

 
Figur	3:	PDSA-	cykeln	har	tillämpats	för	att	kartlägga	orsaker	till	funna	förbättringsområden	och	därefter	har	
konkreta	förbättringsförslag	lagts	fram,	för	organisationen	att	ta	vid	och	implementera	åtgärder	och	därefter	
studera	effekter	av	införda	förbättringar.	Modell	inspirerad	av	Bergman	och	Klefsjö	(2012).	

 
Samtliga slutsatser är förbättringar gällande strukturering och förankring av givna 
förbättringsområden samt vikten av förståelse för de vinster som är möjliga att göra i och med att 
de införs. Slutsatserna är konkreta förslag på förbättringar som kan införas och göra skillnad 
omgående. Viktigt är dock att poängtera att de för att nå sin fulla potential kontinuerligt måste 
stödjas av en organisationskultur som naturligt arbetar med ständiga förbättringar och tar tillvara 
på all kunskap som finns inom den. Utan djupare förståelse för detta kan oändliga förbättringar i 
form av strukturer och riktlinjer sättas in utan att reell förbättring sker. Ingenting skall ses som 
fulländat, men inte heller ändras för sakens skull.  
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För att uppnå en sådan organisationskultur föreslås att hela verksamheten baseras på 
hörnstensmodellens principer och att PDSA-cykeln blir ett verktyg som genomsyrar hela 
organisationens arbetssätt (Bergman & Klefsjö, 2012). För fortsatt arbete rekommenderar 
författarna således utöver att föreslagna förbättringar implementeras och utvärderas för att 
anpassas ytterligare efter organisationens behov, även att Hörnstensmodellens principer införs i 
policydokument och ger uttryck för önskvärt agerande i en lärande organisation (Isaksson, 2018). 
Vidare kan en ledningsmodell för ett hållbart projektarbete användas som en mall för ledningen 
och användas som ett verktyg för att beskriva, deklarera och främja projektarbetets alla delar 
(Höglund & Olsson, 2015; Isaksson, 2018). Ett resurseffektivt projektarbete förbättrar effektivitet 
och produktivitet idag samt säkerställer en hållbar verksamhet även i framtiden. 

 
Figur	4:	Ledningsmodell	för	hållbart	projektarbete	lämnas	som	förslag	på	fortsatt	arbete	för	att	resurseffektivt	

förbättra	effektivitet	och	produktivitet	inom	LKAB.	Utformad	efter	modell	av	Bergman	&	Klefsjö	(2012).	
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Bilaga 1: Mall för slutrapport i LKAB 
 

(Sammanfattning, max en halv A4 
Ge en kort beskrivning av genomförandefasen. Beskriv kort hur planering, arbetsgång, möten, 
aktiviteter, styrning, ledning, slutrapportering och överlämnande gått under fasen samt även en 
kort beskrivning om resultat av måluppfyllelse i förhållande till tid, funktion och ekonomi.) 
 
1        Bakgrund 
1.1       Bakgrund 
(Beskriv problemet eller behovet som ska tillfredsställas, text kan hämtas från projektplanen.) 
  
1.2       Projektidé 
(Beskriv projektidén, tanken med projektet, text kan hämtas från projektplanen.) 
  
1.3       Projektmål/effektmål 
(Beskriv vad projektet ska leverera till beställaren, syftet, vilka mål som är uppsatta för projektet, 
vad man vill åstadkomma med utgångspunkt i  tid, funktion och ekonomi. Säkerställ att målen är 
mätbara, text kan hämtas från projektplanen.) 
  
2        Projektgenomförande 
2.1       Omfattning och avgränsningar 
(Beskriv vad projektet ansvarar för och vad projektet inte ansvarar för, text kan hämtas från 
projektplanen.) 
  
2.2       Organisation 

(Beskriv projektorganisationen. Vem är beställare, vem är mottagare och vem är 
uppdragsgivare samt lite om vem som ska ta över efter överlämnande.) 
  

2.3       Dokumentation 
(Ange lagringsplats för projektdokumentationen.) 
  
3        Projektresultat 
3.1       Måluppfyllelse 
(Beskriv resultatet av måluppfyllelsen med utgångspunkt i  tid, funktion och ekonomi. Hur gick 
det i förhållande till målen? Beskriv också ev. avvikelser som förekommit och kommentera dem.) 

  
3.2       Överlämnande 

(Har driftöverlämnande/anläggningsöverlämnande utförts? Ange hur ev. kvarvarande 
restpunkter ska hanteras.) 
  

3.3       Stöd för efterkalkyl 
(För att förenkla efterkalkylen för mottagaren av anläggningen eller leveransen anges här de 
nyckeltal som ska jämföras efter att driften har nått ett normalläge, ca. 1 till 2 år efter avslutat 
projekt. 
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Nyckeltalen hämtas från förprojektets slutrapport och uppdateras. De nyckeltal som går att mäta 
eller analysera under drifttagningen förs in av projektet. Ansvar för efterkalkylen ligger sedan 
hos mottagaren.) 
  
4        Erfarenhetsåterföring 
4.1       Projekterfarenheter 
(Beskriv projektet egna erfarenheter av arbetet, analyser, resultat, rekommendationer, samarbete 
med andra parter, organisation eller annat som kan vara av vikt  för andra projekt att lära av. 
Beskriv hur lärandet kan ske mellan projekten. 
  
4.2       Beställarens utlåtande/synpunkter på projektgenomförandet 
(Beskriv beställarens synpunkter på arbetet, resultatet eller annat som de anser vara av vikt ex. 
utbildning, samarbete, mötesstrukturen, CE-märkning, dokumentation, restpunktsarbetet samt 
driftsöverlämnande.) 
  
  
  
Godkänd av:   

[Role::Godkänd av]   
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Bilaga 2: Intervjuunderlag 
 
Samtyckeskravet: Samtycker intervjupersonen till intervjun? 
Informationskravet: Är intervjupersonen informerad om syftet med intervjun? 
Nyttjandekravet: Godkänner intervjupersonen att den information som samlas in i och med 
intervjun används till examensarbetet? 
Konfidentialitetskravet: Intervjupersonen kommer inte att namnges eller direkt citeras i arbetet. 
 
Basfrågor: 

1. Vad har du för funktion i projekt? (tex projektledare, osv) 
2. Hur länge har du arbetat med projekt? 

 
Erfarenhetsåterföring: 

1. Hur ser er erfarenhetsåterföring ut idag? 
2. Vad är bra med erfarenhetsåterföringen? 
3. Vad skulle kunna förbättras? 
4. Vad skulle du kunna ha nytta av att veta från tidigare projekt? 
5. Hur skulle du vilja ta del av den informationen? 
6. Hur bör informationen/erfarenheterna från ett projekt behandlas för att inte gå förlorad? 

(Tex i en arkiverad slutrapport) 
7. Hur (i vilken riktning) påverkas erfarenhetsåterföringen av den nya omorganiseringen? 

(Alternativt: Har erfarenhetsåterföringen förändrats över tid? I så fall hur?) 
8. Vilken organisationsstruktur gynnar erfarenhetsåterföring bäst? 
9. Enligt din bedömning, vilken utsträckning delas viktiga lärdomar (i stort) inom 

organisationen? Misslyckanden samt framgångar? Varför? 
10. Finns det något uttalat arbetssätt för hur viktiga lärdomar och erfarenheter skall 

kommuniceras?  
 
Kommunikation: 

1. Hur förmedlas information gällande kommande eller redan införda förändringar i 
dagsläget till medarbetarna? 

2. Vad är bra med detta tillvägagångssätt? 
3. Vad skulle kunna förbättras? (och hur?) 
4. Vad är orsaken till att nuvarande tillvägagångssätt gällande kommunikation används, 

anser du? 
5. Hur skulle du vilja att information om förändringar kommuniceras till dig?  
6. Tycker du att det är viktigt att kommunicera med medarbetare angående förändringar som 

uppkommer till följd av projekt? Om ja, varför? 
  



48 
 

Bilaga 3: Utdrag från avsnitt ”6.0 Resultat” i förstudierapport ”Projektarbetssättet i 
LKAB” av Carola Andersson och Melanie Göthe 

 
6.2.1 Erfarenhetsåterföring efter projektavslut 
Vid avslutande av projekt upprättas en slutrapport. I denna slutrapport skall viss 
erfarenhetsåterföring inkluderas. Problemet är att dessa erfarenheter arkiveras 
med slutrapporten och således aldrig når andra medarbetare i organisationen, samt att 
omfattningen på erfarenhetsåterföring i dagsläget är mycket mager. Dessa erfarenheter kan röra 
såväl underleverantörer och entreprenörer som användandet av ett visst projektverktyg, 
information som är väldigt värdefull även för andra som arbetar inom projekt, men denna 
information får ingen ta del av om de inte aktivt söker upp arkiverade slutrapporter. Att utveckla 
organisationens erfarenhetsåterföring skulle säkerställa att viktig kunskap och kompetens inte 
stannar hos de delaktiga i projektet eller rent av försvinner från organisationen för att en mycket 
kunnig medarbetare går i pension vilket nu är fallet. 
 
[…] 
 
6.2.5 Avsaknad av kommunikation/ erfarenhetsutbyte rörande förändringar som 
uppkommit till följd av genomförda projekt  
Många projekt inom LKAB är stora och kan således innebära stora förändringar för de 
inblandade medarbetarna som skall arbeta i en ny anläggning, ny gruva eller på en ny avdelning 
efter ett avslutat projekt. Ett problem som blev tydligt vid datainsamlingen är att det är mycket 
bristande kommunikation till de inblandade medarbetarna gällande de förändringar som projekten 
kommer att leda till. Då projekt inte genomförs utan ett tydligt syfte är det ett problem att detta 
syfte inte förmedlas till de vars dagliga arbete kommer att påverkas av projektet. 
 


