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Abstract

Return of experience between organizations in
building production

Ida Jansson & Matilda Widén

The construction process includes many steps, phases and moments from the idea
until 
the product is completed and handed over to the customer. Construction companies 
usually divide their work into several projects where the employees work in parallel 
project teams.

In this report, a study together with NCC Hus in Uppsala has been performed in
order to 
improve their return of experience. The main goal with the study is to identify the
extent 
of the need in the process of returning experiences between the organizations in the 
production stage. The report is based on interviews and a case study, together with 
theoretical background to create an idea of the situation, the need and possible 
improvements that applies to return of experience.

In the report we have come to the conclusion that the employees at NCC Hus in
Uppsala 
are positive to spreading their knowledge and experience. The individuals in the 
organizations has a lot of knowledge and experiences, but there are no structured 
methods for when and how experiences should be collected and documented. The
study 
shows that the extent of the need consists development of reference sheets that
facilitate 
oral communication and documented experience regarding work preparation, work 
environment and choice of materials. The study suggests that the documentation
should 
be kept simple and not superfluous, and that the information should be easily
accessible 
and quality assured for the benefit to be valuable. In summary, through involvement
and 
structured systems, the process has great development potential.
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Sammanfattning 
I detta arbete har en studie genomförts på NCC Hus i Uppsala i syfte att förbättra 

erfarenhetsåterföringen. NCC har en önskan om att kunna tillgodogöra sig av varandras 

erfarenheter. Målet med arbetet är att identifiera omfattningen av det behov som finns i 

processen erfarenhetsåterföring mellan organisationerna i produktion. I arbetet genomfördes en 

fall-, intervju- och litteraturstudie för att skapa en uppfattning om nuläge, behov och 

förbättringar gällande erfarenhetsåterföring. Vid fallstudien observerades ett projektavslut med 

avseende på erfarenhetsåterföring. I intervjustudien medverkande tjänstemän från 

organisationerna på NCC Hus i Uppsala. I arbetets litteraturstudie behandlades teoretiska 

modeller för erfarenhetsåterföring i byggprojekt. 

 

Byggprocessen innefattar många steg, faser och moment som kan gå fel från det att idén 

uppkommer tills dess att produktionen är genomförd och överlämnad till kund. Produktionen 

avser det skede i byggprocessen då byggnaden uppförs. Arbetet sker i projektform med en 

organisation som tillsammans arbetar mot ett gemensamt slutmål. Metodiken 

erfarenhetsåterföring lämpar sig för byggprocessens upprepade huvudprocess samt dess 

naturliga arenor för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Genom att nyttja all samlad kunskap och 

erfarenhet som finns på företaget kan kvaliteten på produkter och tjänster öka vilket på sikt 

även kan vara positivt ur ett ekonomiskt och miljöperspektiv. 

 

I arbetet har vi kommit fram till att personerna på NCC Hus i Uppsala är positiva till att sprida 

sina kunskaper och erfarenheter, vilket är en förutsättning för att processen 

erfarenhetsåterföring ska kunna implementeras på avdelningen. Individerna i organisationerna 

besitter mycket kunskap och erfarenheter. Det saknas dock strukturerade och rutinmässiga 

metoder för när och hur erfarenheter ska samlas och dokumenteras. Studien visar att behovets 

omfattning består av utveckling och åskådliggörande av referensblad som underlättar muntlig 

kommunikation samt dokumenterade erfarenheter som rör arbetsberedningar, arbetsmiljö och 

materialval. Studien antyder att dokumentationen bör hållas enkel och inte bli överflödig samt 

att informationen ska vara lättillgänglig och kvalitetssäkrad för att nyttan ska bli värdefull. 

Sammanfattningsvis är individerna på avdelningen positiva och motiverade till 

erfarenhetsåterföring, genom delaktighet och strukturerade system har processen stor 

utvecklingspotential. I slutet av arbetet redovisas rekommendationer till NCC Hus i Uppsala, 
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vilka kan användas som en grund för fortsatt arbete med erfarenhetsåterföring mellan 

organisationerna i produktion. 
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Begreppslista 
Organisation- NCC:s begrepp för projektgrupp. 

 

Behov- Ett inneboende krav av upphävande av en viss brist, medvetet eller omedvetet. 

 

Produktionschef-  Ytterst ansvarig för att leda och övervaka produktionen. Har som uppgift 

att utveckla och coacha projektcheferna, fördela produktionsresurserna samt optimera 

bemanningen i verksamhetens projekt. 

 

Projektchef- Chef över projektorganisationen. Coachar och stöttar platscheferna och 

arbetsledare, har personalansvar och ansvarar för kundkontakt och merförsäljning i pågående 

projekt.  

 

Platschef (PC)- Ansvarar för projektets produktionsplanering och produktionsgenomförande. 

Leder arbetet i projektet från kontrakt till överlämnande 

 

Arbetsledare (AL)- Arbetar under platschefen. Planerar, styr och följer upp produktionen.  

 

KMA- Bistår med specialistkunskap inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.  

 

Entreprenadingenjör (EI)- Ansvarar för projektets inköp. Förhandlar med entreprenörer och 

leverantörer, sköter upphandlingar och bevakar leveranser.  

 

Produktionsskede- Avser skedet i byggprocessen då byggnaden uppförs. 

 

Verksamhetssystem- NCC:s interna digitala plattform för information och kommunikation. 

Mallsystemet i verksamhetssystemet benämns ”fiskarna”. 

 

Projektportalen- NCC:s digitala plattform för de enskilda projekten.  

 

Projektstudio- En arbetsmetod där projektets samtliga aktörer samlas under samma tak i syfte 

att få alla delaktiga i projekteringsarbetet.  
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Blockchef- Ansvarar för en del av projektets produktionsplanering och 

produktionsgenomförande.  

 

Nyckelord 

Erfarenhetsåterföring, muntlig kommunikation, dokumenterade erfarenheter, projektavslut och 

organisatoriskt lärande   
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1. Inledning 
Det inledande kapitlets syfte är att ge läsaren en bakgrund till ämnet. Kapitlet innehåller även 

ett avsnitt med fakta om NCC som koncern. Vidare presenteras arbetets syfte, mål och 

frågeställning. 

 

1.1!Bakgrundsbeskrivning 
Byggprocessen är komplex och sträcker sig från att idén uppkommer till dess att produktionen 

är genomförd och överlämnad till kunden. Däremellan är det många steg, faser, delar och 

moment som kan gå fel, vilket kan få konsekvenser för såväl miljö, ekonomi och kvalitet 

(Projektledning, 2019).  

  

Byggbranschen står idag för en betydande del av samhällets miljöpåverkan. Enligt statistik från 

Boverket (2019) baserat på de sju miljöindikatorerna står byggsektorn för 10 till 40 procent av 

Sveriges miljöpåverkan. Två utmärkande delar i Boverkets rapport är det ständigt ökande 

avfallet från byggverksamheten och utsläppen av växthusgaser. För att råda bot på problemet 

måste medvetenheten i ämnet öka. I en rapport från IVA och Sveriges byggindustrier (2019) 

skrivs ”för att veta vilka kunskaper som behöver vidtas, måste kunskapen inom området öka”. 

Rapporten avslutas med rekommendationer där bland annat en ökad dialog, smartare 

materialval och utvecklande av metoder lyfts fram. Under utvecklandet av metoder belyses 

bredare kunskap och kunskapsspridning. Kunskapsinhämtning som kan erhållas via exempelvis 

utbildning och erfarenhetsåterföring.   

 

Många byggföretag arbetar för att omedelbart sänka sina kostnader utan att ta hänsyn till 

kvalitetsbrister. Dessutom saknar många företag kunskaper om hur bristen på kvalitet kostar 

och varför och var de har bristande kvalitet inom verksamheten (Josephson, 2011). Bristande 

kvalitet bidrar till missnöjda kunder, omarbete och reklamationer som i sin tur leder till 

förseningar och kunden kräver ersättning. Genom att nyttja all samlad kunskap och erfarenhet 

som finns på företaget kan kvaliteten på produkter och tjänster öka (Sörqvist, 2001). 

 

Metodiken erfarenhetsåterföring lämpar sig för byggbranschens upprepade huvudprocess. 

Byggföretag genomför årligen många projekt och i produktionsskedet återupprepas många 

moment oavsett projekttyp. Erfarenhetsåterföring mellan parter kan därför användas som 

kunskapsspridning av exempelvis materialval, tillvägagångssätt och specialkompetens. Genom 



! 2!

de regelbundna mötena på flera ledningsnivåer finns det dessutom naturliga arenor för kunskap- 

och erfarenhetsutbytet (Josephson 2011).  För att uppnå en lyckad erfarenhetsåterföring måste 

goda och dåliga erfarenheter rapporteras regelbundet. Erfarenheterna ska sedan diskuteras och 

följas upp. Det erfarenhetsbaserade lärandet kan då bidra socialt genom öppna diskussioner och 

utveckla kommunikationen på arbetsplatsen (Dalin, 1997). 

 

NCC Hus i Uppsala innefattas av sex stycken organisationer som alla är tilldelade ett enskilt 

projekt. Grupperna blir därför väldigt projektorienterade och variationen på projekten kan 

tyckas för stor för ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Enligt en studie från Chalmers, “Följ 

upp kostnader för kvalitetsbrister, förutsättningar för en byggverksamhet och lärdomar från en 

annan industri”, tyder dock mycket på att en förvaltning av kunskaper och erfarenheter kan 

bidra till en långsiktig minskning av kostnader och ökade intäkter. När processerna blivit mer 

förutsägbara kan projekten jämföras och ledtiderna kortas (Josephson 2011). Detta leder i sin 

tur till minskade kostnader. Erfarenheter av ett löst problem, olika tillvägagångssätt samt bra 

och dåliga materialval kan föras vidare och ”hjulet slipper uppfinnas på nytt” vid varje 

byggarbetsplats. 

 

Enligt NCC Hus i Uppsala finns det i dagsläget ingen strukturerad metod för 

erfarenhetsåterföring mellan organisationerna som jobbar i produktion. Företaget har dock en 

önskan om att kunna tillgodogöra sig varandras erfarenheter och identifiera behov av 

erfarenhetsåterföring som finns på arbetsplatsen. För att identifiera omfattningen av behovet 

måste vi ta reda på hur erfarenhetsåterföringen fungerar i dagsläget. Därefter kan studien 

fördjupas i hur behovet ser ut, i vilket skede av byggprocessen informationen efterfrågas och 

möjligheten till förbättring. 

 

1.2 NCC som koncern 

 

1.2.1 NCC 

NCC bildades formellt juridiskt 1 januari 1989 efter att Nordstjernan AB, deras dotterbolag 

Armerad Betong Vägförbättringar (ABV) och Johnson Construction Company (JCC) slagits 

ihop och tillsammans bildat NCC-koncernen. Idag är NCC ett av nordens ledande bygg- och 

fastighetsutvecklingsföretag med omkring 16 500 medarbetare och en omsättning på närmare 

57 Mdr SEK (NCC, u.å) 
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NCC:s vision är att förnya branschen och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. Företaget har 

identifierat fem trender som de anser kommer förändra bygg- och fastighetsbranschen; 

urbanisering, globalisering, hållbarhet, konkurrens om de bästa talangerna och nya teknologier. 

För att nå ambitionsnivån sammanfattar NCC tre strategiska initiativ som de kallar “must win 

battles”. Dessa tre är: Market excellence, Investment Initiatives och Operational excellence, se 

Figur 1. 

 
Figur 1 Tre “must win battles” som NCC utformat för att nå sin ambitionsnivå (NCC, u.å) 

 

Market excellence innebär att NCC ser potential att växa inom annläggnings- och 

renoveringssegmentet genom att sälja hållbara lösningar och bli kundens första val. Investment 

initiatives beskriver att NCC genom ökad lönsamhet och tillväxt skapar ett 

investeringsutrymme som ska för tillvaratas. Operational excellence handlar om att NCC ska 

bli effektivare och mer lönsamt genom kompetensförstärkning, effektivare processer, mer 

centraliserade inköpsprocesser och ökat stöd för digitaliserade informationsflöden (NCC, u.å). 

Här kan en förbättrad erfarenhetsåterföring hjälpa företaget att spetsa sin kompetens och 

effektivisera processer. 
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NCC bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Koncernen består av fem 

affärsområden; Infrastructure, Building Nordic, Building Sweden, Industry och Property 

Development, se Figur 2.  

 

 
Figur 2 NCC:s organisationsschema (NCC, u.å) 

 

NCC Hus Uppsala 

NCC Building Sweden är verksam i Sverige och bygger framförallt bostäder och kontor men 

också andra kommersiella byggnader som skolor, sjukhus och idrottshallar. Affärsområdet är 

därför uppdelad i två olika avdelningar, Bostad och Hus, där Bostad enbart bygger bostäder och 

Hus inriktar sig på kommersiella och offentliga lokaler. På avdelningen Hus i Uppsala finns 

idag två projektchefer och sex projektorganisationer som arbetar i produktion. Varje 

organisation består av minst en platschef och en arbetsledare. I de organisationer som bedriver 

större projekt ingår även en entreprenadingenjör och en KMA i teamet. 
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Figur 3 NCC Hus, organisationsstruktur. 

 

NCC Projektstudio 

NCC projektstudio är en arbetsmetod som syftar till att ge samtliga aktörer rätt förutsättningar 

att bidra med rätt kunskap i rätt tid. Man har här samlat olika element från de senaste årens 

forskning kring projektering och lean-tänkande och utformat en arbetsmetod som går ut på att 

skapa en så resurseffektiv projektering och produktion som möjligt. För att underlätta och 

stimulera kommunikation mellan projektets olika aktörer samlas hela projektorganisationen så 

att alla arbetar fysiskt i samma lokal - projektstudion. Arbetet leds av projekteringsledaren, i 

övrigt medverkar beställare, projektörer, inköpare och produktionspersonal under studion. 

Arbetssättet främjar framför allt delaktighet, snabba beslut, gemensam tidsplanering, tydliga 

beslutsprocesser och gemensamma målbilder (NCC, u.å). 

 

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att förbättra erfarenhetsåterföringen på avdelningen NCC Hus i Uppsala. 
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1.4 Mål 
Målet med studien är att identifiera omfattningen av det behov som finns i processen 

erfarenhetsåterföring mellan organisationerna ute i produktion på NCC Hus i Uppsala. 
 

Målet är framtaget i samråd med NCC Hus i Uppsala. De önskar klargöra det befintliga 

behovets utsträckning av erfarenhetsåterföring mellan organisationerna i produktion. 

 

1.5 Frågeställningar 
Rapportens frågeställning är formulerad med en huvudfråga samt fyra underfrågor. Frågorna 

utformades utifrån presenterat syfte och mål. Frågorna fungerade som en hjälp att vägleda och 

driva studien framåt och besvaras vidare i rapporten. 

  

Rapportens huvudfråga:  

•! Hur omfattande är behovet av erfarenhetsåterföring på NCC Hus i Uppsala?  

 

Övriga frågeställningar som står i fokus är: 

•! Vilka förutsättningar finns för kunskapsspridning i form av erfarenhetsåterföring? 

•! Vad är det för erfarenhetsåterföring som efterfrågas inom organisationen? 

•! Hur kan arbetet med processen erfarenhetsåterföring effektiviseras? 

 

1.6 Urval och avgränsning 
Arbetet genomfördes tillsammans med NCC i Uppsala. Arbetet avgränsades till 

organisationerna som arbetar i produktion på avdelningen Hus, som är en del av koncernen 

NCC. Arbetet syftar till att identifiera behovets omfattning av erfarenhetsåterföring mellan 

dessa organisationer i produktionsskedet.  

 

I intervjustudien har fem av totalt sex organisationer på NCC Hus i Uppsala behandlats. 

Intervjuerna avgränsades till personer med befattning: produktionschef, projektchef, platschef, 

arbetsledare och entreprenadingenjör. Intervjustudien omfattas av totalt 14 personer. Nedan 

presenteras de projektorganisationer som medverkade i studien: 
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Vårdboende, Sigtuna 

SCCO, Arlanda 

Hydra, Uppsala 

Ångström, Uppsala 

Navet, Uppsala 

 

Urvalet motiveras främst enligt ändamålsprincipen. Fördelen med ett ändamålsenligt urval är 

att vi som författare kan få fram information som är betydande för studien (Jupp, 2006). Urvalet 

är handplockat på NCC Hus i Uppsala för att vara av största relevans för arbetet. Att fem av 

totalt sex organisationer medverkade i studien grundas i ett bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval är fördelaktigt vid mindre studier då forskarna har begränsad tid och budget 

(Denscombe, 2014). I denna studie har vi framförallt fått förhålla oss till den tidsbegränsning 

som arbetet står inför. Även i fallstudien användes bekvämlighetsurval, där enbart ett 

projektavslut studerades som föll inom tidsramarna för arbetet. 
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2. Teoretisk bakgrund  
Detta kapitel innehåller litteraturstudier med teoretiska modeller för att ge författarna och 

eventuella läsare en teoretiskt grund i ämnet.  

 

2.1 Projekt som arbetsform 
Projekt är en arbetsform som passar många olika typer av uppdrag. Det är lämpligt att arbeta i 

projekt då det finns ett behov av att tillfälligt samordna olika delar av en verksamhet eller 

sammanfoga resurser från olika organisationer och företag (Tonnquist, 2018). Ett projekt har 

stort målfokus på en uppgift som ska utföras av en tillfällig organisation med bestämda resurser 

och ses som en process med ett start- och slutdatum. Det börjar med att ett behov, något som 

ska förändras eller utvecklas. Först måste man klargöra syfte och mål med projektet, samt 

utvärdera förutsättningarna. Sedan väljs lösning och metod. Därefter kan man planera och 

organisera arbetet. Under utförandet följer man regelbundet upp hur det går och justerar vid 

behov. Så småningom kan resultatet levereras och projektet avslutas (Tonnquist 2018). 

 

Inom byggbranschen är det vanligast att företagen arbetar i projektform. Projektmetodiken är i 

grunden densamma, men kan tillämpas på lite olika sätt beroende på vilken bransch man tittar 

på. Projektlivscykeln i byggprocessen enligt Tonnquist (2018) redovisas i Figur 4.  

 

 
Figur 4 Projektlivscykeln i byggprocessen (Tonnquist 2018 s.32). 

 

2.1.1 Projektavslut 

Den sista projektfasen är projektavslutet. Projektavslut i byggprocessen består av olika delar. 

Först ska slutbesiktningen bli godkänd, därefter ska byggherren erhålla ett slutbevis från 

kommunen, byggnadsnämnden, för att ta byggnaden i bruk (Boverket u.å). Men ett projekt ska 

även innehålla ett internt projektavslut. Enligt Tonnquist (2018) är projektarbetsformen ett 

utmärkt sätt att sprida kunskap och utveckla kompetens hos medarbetare. Vidare skriver 

Tonnquist om vikten av ett ordentligt projektavslut, för alla inblandade, då det hjälper till att ge 

en positiv bild av projektet trots eventuella problem och konflikter.  
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I ett projektavslut utvärderas projektet för att dra nyttiga lärdomar och ta vara på erfarenheter 

innan organisationen avvecklas. Exempel på aktiviteter under avslutsfasen är skriva slutrapport, 

följa upp planer och utvärdera metoder och samarbeten (Tonnquist 2018). Vid utvärderingen 

bör både process och resultat utvärderas, vilket innebär att man analyserar genomförda 

aktiviteter och jämför resultatet mot uppsatta mål. Enligt “A Guide To The Project Management 

Body of Knowledge (PMBOK Guide)” kan projektavslut sammanfattas i tre punkter som alla 

ska ingå i ett avslut (PMI, 2019): 

 

•! Försäkran om att allt arbete har slutförts. 

•! Försäkran om att alla överenskomna projektledningsprocesser har genomförts. 

•! Formellt erkännande av genomförandet av ett projekt - alla är överens om att det är 

klart. 

 

En omfattande projetsavslutningsprocess innehåller flera olika processer under de tre punkterna 

ovan. Det kan dock se lite olika ut beroende på projektets storlek, omfattning, komplexitet och 

effekt (PMI, 2019). 

 

2.2 Erfarenhetsbaserat lärande 

 

2.2.1 Erfarenheter 

Erfarenhet är något en person förvärvar genom att delta eller bli utsatt för en händelse, till 

skillnad från begreppet kunskap som man också kan läsa sig till. Erfarenhet kan beskrivas som 

den process där kunskap och erfarenheter förvärvas (NE, u.å). Vilket kan sammanfattas i vad 

en person faktiskt har gjort och upplevt (Mayo & Lank, 1994). 

  

Dewey (1938) menar att all verklig kunskap uppstår genom erfarenhet. Även Granberg (2009) 

upplyser om att människor lär genom att kämpa med problem dock skriver han i boken Lära 

eller läras att utbildning i muntlig form kan också ge kunskap. 
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2.2.2 Kunskap 

Kunskap och erfarenheter är två begrepp som till stor del hör ihop men är viktiga att skilja på. 

Kunskap kan dels skapas genom utbildning, men också genom att människan utgår ifrån 

tidigare upplevda erfarenheter när nya kunskaper utvecklas (Granberg 2009). Kunskap 

definieras på olika sätt av forskare. Platon var den förste att analysera begreppet kunskap och 

pratade om det som ¨rättfärdigad övertygelse¨ (Anheim 2001). I modernare tid definierar 

Nonaka och Takeuchi (1995) kunskap som den mänskliga process som leder individen fram 

mot sanningen genom att rättfärdiga ens personliga uppfattningar. Kunskap kan delas in i 

explicit och tyst kunskap (Polyani 1966; Nonaka & Takeuchi 1995; Kaufmann 2010). 

 

Explicit och tyst kunskap 

Kunskap kan vara tyst eller explicit. Den explicita kunskapen är uttryckbar, vilket innebär att 

den kan verbaliseras och visualiseras (Tonnquist 2018). Explicit kunskap är kunskap som kan 

uttryckas så att andra människor förstår den, genom exempelvis tal, skrift och siffror. Därav är 

denna typ av kunskap lätt att sprida genom fastställda vetenskapliga formler, dokument och 

generella regler. Detta medför också att explicit kunskap kan spridas inom organisationer för 

att öka organisationens totala kunnande (Nonaka och Takeuchi, 1995). Enligt Kaufmann (2010) 

ska den explicita kunskapen betraktas som objektiv. 

 

Med tyst kunskap menas kunskap som inte kan beskrivas med ord, den kunskap som vi som 

individer besitter men inte kan formulera i tal eller skrift. Polyani (1966) förklarar att vi som 

individer vet mer än vad vi kan beskriva. Den tysta kunskapen kan enligt Tonnquist (2018) 

liknas med att lära sig cykla eller konsten att spela något instrument. Vidare beskrivs att tyst 

kunskap enbart kan överföras mellan människor som arbetar tillsammans. Därav är den tysta 

kunskapen svår att ta tillvara på och sprida vidare i en organisation då mottagaren enbart kan 

lära sig om denne själv har chansen att “uppleva” kunskapen (Anheim 2001). Tyst kunskap är 

förankrad i individers handlingar och erfarenheter där även värderingar, ideal och känslor spelar 

in (Nonaka och Takeuchi, 1995). 

 

2.2.3 Lärande 

Det finns många teorier om hur olika individer lär in ny kunskap. Det avgörande är enligt Mayo 

och Lank (1995) omvandlingen av erfarenheter till kunskap och handling. Professor D. Kolb 

(1984) definierar begreppet inlärning som den process där kunskap skapas genom att 

erfarenheter omvandlas. 
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Honeys och Mumfords (1986) inlärningscirkel visas i Figur 5. De menar att ingen inlärning har 

skett förrän cirkeln är sluten. Det är också så att olika personer lär sig på olika sätt. Människor 

föredrar skilda inlärningsmetoder för olika delar av inlärningscirkeln, vilket innebär att företag 

måste ge de anställda rätt förutsättningar till god inlärning (Mayo och Lank 1995). 

 
Figur 5 Inlärningscirkeln (Honeys, P och Mumford, A. 1986 s.167). 

 

Organisatoriskt lärande  

Att en organisation lär innebär att det pågår en gemensam lärprocess bland organisationens 

medlemmar. Kunskaper förs över mellan individer inom den egna organisationen. I en lärande 

organisation nyttjas all den intelligens, kunskap och erfarenhet som finns tillgänglig i avsikt att 

ständigt utvecklas (Mayo, Lank 1995). Det kan till exempel ske när medlemmarna måste 

anpassa sig till nya rutiner eller organisationsmönster. Det kan också ske när medlemmarna 

diskuterar individuella erfarenheter, analyserar dessa och utefter det genomför förändringar 

(Dalin 1997).  

 

Begreppet “organisatoriskt lärande” har illustrerats i en modell av Argrys och Schön, se Figur 

6. Modellen beskriver inlärning på två nivåer; enkel- och dubbelloopslärande. 

Enkelloopslärande handlar om att bli bättre på det man gör vilket är en viktig parameter för 

produktiviteten och lönsamheten. Det kan handla om att öka sina kunskaper inom ett speciellt 

område, eller om att utveckla sina tillvägagångssätt och rutiner (Tonnquist 2018). 

Dubbelloopslärande handlar om att komma till rätta med svagheter. Då handlar det om att 
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ifrågasätta gamla tankemönster, arbetsmetoder och organisationsstrukturer för att åstadkomma 

en större förändring. Vid dubbelloopslärande krävs det att man lyfter perspektivet och försöker 

se på verksamheten på ett nytt sätt (Tonnquist 2018). 

 

 
Figur 6 Argrys och Schöns modell för enkel- och dubbelloopslärande, 1974 (Tonnquist 2018 s.385). 

 

Syftet med den lärande organisationen är att skapa en miljö där medarbetare hela tiden söker 

efter ny kunskap, som de sedan delar med sig till sina kollegor (Tonnquist 2018). Dalin (1997) 

skriver i sin vision av “den lärande organisationen” att det är en arbetsplats där möjligheterna 

till lärande och utveckling är goda och där dessa möjligheter utnyttjas. Vidare i sin vision 

förklarar Dalin (1997) hur både bra och dåliga erfarenheter rapporteras regelbundet samt att 

kompetenta medarbetare ställer upp och hjälper de som behöver hjälp. 

 

2.3 Teoretiska modeller och standarder 
 

2.3.1 Lean 

Enligt Berglund och Westling (2009) översätts Lean till ”mer organisation- eller 

helhetsinriktad”. Begreppet skapades i slutet på 1900-talet i fordonstillverkaren Toyotas 

verksamhetssystem ”Toyota Production System”, TPS. TPS brukar beskrivas som basen för 

hela verksamheten och grunden för hur ett företag fungerar (Berglund och Westling, 2009).  

  

Toyota uppmärksammades i världen för första gången på 80-talet när de visade att japansk 

kvalitet och effektivitet var något speciellt. De japanska bilarna höll längre än de amerikanska 

och krävde färre reparationer. Världen slogs av Toyotas sätt att konstruera och tillverka sina 
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fordon som både var snabbare och mer pålitliga än något annat företags. Konsumenterna är 

medvetna om att de kan lita på att deras fordon fungerar, vilket är grunden till en stor del av 

Toyotas framgångar. Enligt Liker så återkallade Toyota 79% färre fordon i USA än Ford och 

92% färre fordon än Chrysler. I en studie från ”Consumer Report”, en av de mest lästa 

tidskrifterna för bilköpare, visade att 15 av de 38 mest pålitliga bilmodellerna under början på 

2000-talet tillverkades av Toyota (Liker, 2009). 

  

Hemligheten bakom Toyotas framgångar bygger på förmågan att utveckla ledarskap, skapa 

team och en fungerande kultur, att lägga upp strategier, bygga upp ett samarbete med 

leverantörer och vidmakthålla en lärande organisation (Liker, 2009). I boken The Toyota way 

av Jeffery K. Liker presenteras 14 principer med utgångspunkt från hans studier av företaget. 

De 14 principerna är indelade i fyra grupper och illustreras ofta i form av en triangel Figur 7.   

  

 
Figur 7 Triangelillustration av de 14 principerna (Liker, 2009, s.97). 

 

Basen på triangeln står för avdelning ett som är företagets filosofi. Enligt den första av de 14 

principerna ska företag ”basera besluten på långsiktigt tänkande, även om det sker på bekostnad 

av kortsiktiga ekonomiska mål” (Liker, 2009, s.98). Principen bygger på tålamod med fokus på 

långsiktiga mål snarare än kortsiktiga resultat. Investering i människor och fabriker med en 

kompromisslös inställning till kvalitet (Robert B. McCurry, Toyota Motor Sales, Liker 2009).  
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Avdelning två i triangeln står för process och sammanfattas i att ett företag ska sträva efter att 

eliminera sina förluster. I gruppen redovisas princip två till åtta.  

  

2. Skapa flöde i alla processer för att få upp problem till ytan 

             3. Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion 

            4. Jämna ut arbetsbelastningen 

            5. Stoppa när det föreligger kvalitetsproblem 

            6. Standardiserade arbetssätten för att möjliggöra ständiga förbättringar 

             7. Kontrollera visuellt för att upptäcka dolda fel  

             8. Använd endast pålitlig och väl utprovad teknik 

  

Dessa sju principer innehåller de flesta verktygen ur Toyota Production System som syftas 

förbättra tillverkningsprocesser och mer rutinmässiga processer för produktutveckling och 

serviceorganisationer. Verktygen utgör den taktiska och praktiska aspekten av Toyota way och 

av att bli Lean (Liker 2009).  

  

Avdelning tre står för ”Anställda och Partners” och innefattar princip 9,10 och 11.  

  

9. Utveckla ledare som lever enligt filosofin 

10. Respektera, utveckla och utmana anställda individer och team 

11. Respektera, utmana och hjälp era leverantörer 

  

  

Avdelningen innehåller riktlinjer för hur man ska utforma team. Team som arbetar samordnat, 

motiverar varandra och lär av varandra. Den grundläggande idén Toyota har är att ”Team måste 

utvecklas med tiden och en samling individer kan inte bli ett högpresterande team direkt” 

(Liker, 2009) 

  

 

 

I produktionsskedet arbetar man ofta i team inom olika projektgrupper. Varje projektgrupp har 

ansvar för ett projekt som kan pågå under ett flertal år. Det skapar många gånger en stark 
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sammansvetsad grupp. I boken att ”att skapa effektiva team” av Susan A Whelan (2017) 

beskrivs fyra olika stadier en grupp måste genomgå för att bli ett högpresterande team.  

 

Stadium 1 kännetecknas av att gruppen är beroende av den utvalda ledaren som i 

produktionsskedet är platschefen. Medlemmarna i gruppen oroar sig för tryggheten och de 

strävar efter att känna tillhörighet. Vilket kan visas genom en trevande kommunikation och 

behov av tydliga direktiv från ledaren. I stadium 2 försöker gruppen frigöra sig från det 

beroende medlemmarna hade av ledaren i stadium 1. Det kan yttras genom konflikter mellan 

gruppmedlemmarna om gruppens mål och procedurer. Något som i sin tur kan leda till att det 

bildas subgrupper i projektgruppen. En del grupper fastnar i konflikterna och kommer inte 

längre i utvecklingsstadiet. Men om gruppen klarar att arbeta sig igenom de oundvikliga 

konflikter som uppstår på det andra stadiet ökar medlemmarnas tillit till varandra och 

engagemang för viljan att samarbeta. Gruppen går då vidare till stadium 3 där 

kommunikationen är mer öppen och uppgiftsorienterad. Medlemmarna är i högre grad 

fokuserade på uppgiften istället för frågor som rör makt, status och inflytande. Stadium 3 

definieras också med att gruppen arbetar för att klargöra och bygga upp en gruppstruktur som 

underlättar måluppfyllelsen. I stadium 4 är måluppfyllelsen klargjord, medlemmarna är 

medvetna och delar teamets mål. Gruppen använder sig av beslutsfattande metoder där alla 

deltar och teamet kännetecknas av stark sammanhållning. Gruppen är nu ett högpresterande 

team (A. Wheelan, 2017). 

 

A Wheelan (2017) har tillsammans med sina kollegor analyserat hundratals grupper och aldrig 

stött på ett högpresterande team som träffats mindre än ett halvår. Varje grupp har sin egen 

gruppkultur för att hantera omvärlden men är också påverkad av organisationens kultur och 

struktur, liksom gruppen själv påverkar organisationen (Sjovold, 2008). Gruppstrukturen måste 

därför vara stabil och det måste finnas ett grundläggande mönster och samspel mellan 

gruppmedlemmarna innan teamet kan prestera (Larsson, Lundin, Zander 2017). 

 

Liker (2009) menar också att det är omöjligt att verkligen lära tillsammans som ett företag 

förrän förhållandena på företaget är stabila och rättvisa, processen stabil och förväntningarna 

definierade. 

  

Den sista avdelningen i triangeln för de 14 principerna handlar om ”Problemlösning”.  
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 12. Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen 

13. Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, 

verkställ snabbt 

14. En organisation som har ett ständigt lärande med Kaizen 

  

Kaizen är en metod som används för att förbättra en verksamhet. Metodens utgångspunkt är att 

genom många små förändringar går det att nå långsiktiga förbättringar med förutsättning att 

alla medarbetare är engagerade i förbättringsarbetet (NE, u.å).  

  

Lean betraktar ett misstag som ett tillfälle att lära. Förhållningssättet är att organisationen vidtar 

åtgärder när fel uppkommer och sprider kunskap om varje erfarenhet till så många som möjligt 

istället för att klandra en medarbetare. Man ser lärande som en kontinuerlig process där 

överordnade lär och motiverar underordnade, och företrädare för vidare sina kunskaper till 

efterträdande och teammedlemmar på alla nivåer (Liker 2009). Det generella förhållningssättet 

har i varierande grad förändrat arbetet i framförallt tillverkningsindustrin världen över. 

Filosofin passar sig för samtliga branscher i olika grad men för att kunna applicera tankesättet 

fullt ut har man i byggbranschen skapat en egen inriktning; Lean Construction. 

 

2.3.2 Lean Construction 

Lean handlar om att göra mer med mindre resurser genom att bland annat skapa effektiva 

processer. Ett förhållningssätt som kan appliceras på de flesta vinstdrivande branscher. Men till 

skillnad från Lean production som presenteras ovan så är byggbranschen allt som ofta 

projektbaserad. Det resulterar i ökade produktionskostnader och ett annat arbetssätt. Därför har 

man utvecklat Lean Construction som är Toyotas motsvarighet för Lean production i 

byggbranschen.  

 

5S 

Ett arbetsverktyg som NCC använder sig av för att på ett strukturerat sätt behålla ordning på 

arbetsplatsen är 5S, se Figur 8. Metoden är ett verktyg inom Lean construction som används på 

byggsektorns arbetsplatser för att minska risken för olyckor, skapa bättre ergonomi och ökad 

trivsel.  
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Figur 8 Struktur för 5S (NCC AB, 2012). 

 

För att implementera 5S tillsätts en 5S-koordinator som ska leda gruppen, därefter skapas ett 

team bestående av arbetsledning, yrkesarbetare och underentreprenörer. Teamet tar gemensamt 

fram en handlingsplan för hur 5S ska användas (Figur 9), samt en tidsplan och tydliga 

veckodelmål i en aktivitetslista. Handlingsplanen anpassas till varje arbetsplats och dess 

förutsättningar. Det är därför viktigt att 5S-teamet träffas kontinuerligt under 

implementeringsfasen och noga går igenom unika detaljer för arbetsplatsen. 

 

 
Figur 9 Handlingsplan 5S (NCC AB, 2012). 
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Efter fullbordad implementering gäller det att behålla ordning på arbetsplatsen. För att 

säkerställa detta ska en 5S-rond utföras och följas upp på veckomötet. Det är dessutom viktigt 

att hålla sig uppdaterad på nya standarder och rutiner för att eventuellt kunna ändra gällande 

handlingsplan (NCC, 2012). 

 

2.3.4 Svensk standard ISO 

Swedish standard institute, SIS, är en fristående ideell förening med medlemmar från både  

privat och offentlig sektor. Föreningen arbetar med utvecklingen av standarder i Sverige och 

globalt. Standarder är utvecklad kunskap dokumenterad av framstående aktörer inom olika 

branscher, sammanfattat ”lösningar som gemensamt är överenskomna på återkommande 

problem”. De finns inom alla områden och i stort sett berörs alla delar i vår tillvaro av standarder 

(SIS u.å). Standarderna är frivilliga att tillämpa men de har förankrats, utvecklats och 

kvalitetssäkrats i SIS standardiseringsprocess, vilket gör att de kan fungera som obligatorisk 

referens i exempelvis föreskrifter från myndigheter eller vid upphandling. Standarderna är 

framtagna inom olika branscher och områden, där bland inom bygg och anläggning. (SIS u.å) 

  

År 2017 publicerade SIS, en ny internationell standard, ISO 44001-Affärsrelationer i 

samverkan, som NCC har varit drivande med. Syftet med standarden är att ”hjälpa företag och 

organisationer att öka affärsnyttan genom samverkan”. Standarden riktar sig till alla branscher, 

men i Sverige räknar man med störst intresse från byggsektorn (NCC, 2017). 

  

Världens mest använda standard är ISO 9001. Det är ett kvalitetsledningssystem för 

verksamhetsprocesser i ett företag eller organisation. Drygt 5000 företag är certifierade där 

bland företaget NCC. Standarden erbjuder kapitel med organisationens förutsättningar, 

ledarskap, planering, stöd och verksamhet. Syftet med 9001 är att arbeta efter PDCA inom hela 

organisationen, på samtliga plan. Detta leder till fördelar, som exempelvis att ledningen 

engageras, verksamheten effektiviseras, affärsprocesser förbättras och intern och extern 

kommunikation uppmuntras (SIS u.å). 
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PDCA-cykeln 

PDCA står för Plan Do Check Act, och utgör ett koncept i ISO 9001. På 1950-talet grundade 

W Edward Deming metodiken för PDCA. Den benämns ofta som Deming-hjulet. Grundidén 

var att analysera och mäta processer för att kunna identifiera avvikelser från kundens krav (chef, 

2008). I PDCA-cykeln (Figur 10) visualiseras tanken bakom principen för ständiga 

förbättringar. Finns inte en förståelse för detta är risken större att misslyckas (Ahlgren, L. u.å). 

 

  
Figur 10 PDCA-cykeln. 

Cykeln beskrivs i fyra faser där processflödet startar i P för att sedan rotera medsols. Det första 

steget är P, planera. I detta steg är behovet av resurser störst. Målet med steget är att beskriva 

orsaken till problemet samt den åtgärd man vill genomföra. Det andra steget är D, do översatt 

till svenska, göra. Här ska den tänkta åtgärden från det föregående steget genomföras i 

praktiken. Är det en stor förändring kan det krävas att ett projekt genomförs men vid mindre 

förändringar kan den ofta genomföras omedelbart. Steg 3 är C, kontrollera. I detta steg ska den 

utförda förändringen kontrolleras genom att mätas eller på något annat vis kontrolleras mot den 

målbild som skapats i planeringssteget. När kontrollen är genomförd för man gå tillbaka till 

första steget om målbilden inte är uppnådd, annars inleds det fjärde steget A, säkra. Steget 

innefattar att förändringen säkras eller standardiseras så att man inte faller tillbaka till tidigare 

metod. Detta kan ske genom styrande dokument, instruktioner eller fysiska förändringar som 

förhindrar möjliga avsteg från det nya sättet. (Ahlgren, L. u.å)  
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3. Metod 
Detta kapitel behandlar arbetets metodval och arbetsgång. Arbetets urval och avgränsning 

redovisas. Avslutningsvis behandlas studien i relation till validitet och reliabilitet samt etiska 

aspekter.  

 

3.1 Metodval 
Då rapporten syftar till att förbättra erfarenhetsåterföringen i produktionen på avdelningen NCC 

Hus i Uppsala, har vi valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie med fokus på nuläge, behov 

och förbättringar. Som komplement till intervjustudien har en litteraturstudie utförts med syfte 

att skapa större kunskap och förståelse i ämnet. Här behandlas teoretiska modeller för 

erfarenhetsåterföring i byggprojekt. Rapporten innefattar även en fallstudie baserad på ett 

projektavslut för att få ett verklighetstroget exempel på hur processen erfarenhetsåterföring 

fungerar när ett projekt avslutas. Valet av en kvalitativ forskningsmetod grundar sig i dess 

angreppssätt av att åstadkomma en helhetsbeskrivning av det undersökta (NE, u.å). Detta menar 

vi lämpar sig bra då individens egna erfarenheter och intressen ska undersökas i arbetet.  

 

3.2 Tillvägagångssätt 
 
3.2.1 Litteraturstudie 

I arbetets litteraturstudie behandlades teoretiska modeller för erfarenhetsåterföring i 

byggprojekt. I huvudsak användes vetenskapliga artiklar från internet och böcker för insamling 

av data. Underlaget analyserades och sammanställdes. Därefter drogs paralleller till 

intervjustudien. Litteraturstudien redovisas under avsnitt 2 Teoretiskt bakgrund. 

  

Sökord för litteraturstudien: Erfarenhetsåterföring, Byggprocessen, Erfarenhetsbaserat lärande, 

Organisatoriskt lärande, Lean, Projektavslut.  

 

3.2.2 Intervjustudie 

För att kunna besvara rapportens frågeställning utfördes en kvalitativ intervjustudie enligt 

metodiken semistruktur. Metoden valdes i syfte att välkomna personens egna åsikter och 

erfarenheter. Enligt Bryman (2018) har intervjupersonen en stor frihet och svaren kan utformas 

på ett individuellt vis i en semistrukturerad intervju. Intervjufrågorna utformades därför med 

avsikt att lämna plats för följdfrågor och vidare diskussion. Intervjuformuläret var uppbyggt i 
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tre delar; nuläge, behov och förbättringar. Detta för att få en tydlig struktur under intervjun. 

Personerna i organisationerna intervjuades alla var för sig. Anledningen till detta är att vi i 

studien vill påvisa den enskilda individens intresse och minska risken för integration. Under 

samtliga intervjuer fördes anteckningar fortlöpande, men för att underlätta sammanställningen 

av intervjuunderlaget spelades de även in efter godkännande från respondent. Efter intervjun 

skickades en sammanställd version till respondenten. Personen hade då chans att yttra sig om 

innehållet innan underlaget användes. Intervjuforumläret bifogas som bilaga 1. 

 

3.2.3 Fallstudie: Projektavslut Navet 

Projektavslutet bestod av ett möte där observationer av mötets genomförande gjordes med 

hänsyn till erfarenhetsåterföring. Under mötet fördes anteckningar löpande. Därefter 

analyserades anteckningarna för jämförelse med teoretiska modeller för projektavslut.  

 

3.3 Trovärdighet 
En kvalitativ studie bör alltid inkludera ett reliabilitet- och validitetavsnitt. Reliabilitet kan 

definieras som ett mått på hur starkt eller pålitligt ett uppmätt värde är (NE, u.å). Om arbetet 

skulle genomföras på nytt och samma resultat uppnås är det ett tecken på hög reliabilitet. 

Validitet handlar i sin tur om relevansen av den insamlade informationen för arbetet (NE, u.å). 

Det är nödvändigt att reliabiliteten och validiteten är hög för att rapportens frågeställningar ska 

kunna besvaras. För att få en bredare belysning och mer tyngd i resultatet användes tre olika 

metoder för datainsamling; litteraturstudie, intervjustudie och fallstudie. Resultaten kan då 

jämföras och relateras till varandra, vilket kan öka trovärdigheten i arbetet (Hedin, A. 1996). 

 

I arbetets teoretiska grund, litteraturstudien, är det viktigt med en hög validitet. Den insamlade 

litteraturen till arbetet är utvald för att vara av relevans till det aktuella ämnet. I fallstudien 

behandlades ett projektavslut på NCC i Uppsala. Det enstaka projektavslutet skapar en mindre 

tyngd i resultatet än om fler fall hade observerats. NCC är dock ett av de ledande nordiska bygg- 

och fastighetsutvecklingsföretagen, vilket kan ge observationen en större trovärdighet. I och 

med att NCC är ett stort företag kan resultatet bli svårt att tillämpas i små och medelstora 

företag. I intervjustudien användes olika metoder för att öka tillförlitligheten i resultatet. 

Respondenten informerades om att intervjun kommer hållas anonym, vilket kan öka tryggheten 

hos respondenten så att egna åsikter främjas. Intervjuerna utfördes med medarbetare på NCC 

Hus i Uppsala som arbetar i produktion. Personer som alla är berörda av kunskap- och 
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erfarenhetsåterföring, vilket kan ge studien en ökad relevans. Intervjuformulärets frågor 

utformades enligt arbetets syfte och mål för att vara av största relevans, få en hög validitet och 

med intentionen att arbetets frågeställningar skulle besvaras.  

 

3.4 Etiska aspekter 
Intervjuerna syftar till att redovisa respondenternas egna åsikter i ämnet erfarenhetsåterföring. 

Därför måste vi som ansvariga för arbetet försäkra att respondenterna inte kan identifieras och 

riskera att lida skada av studien. Respondenterna tillfrågades om att medverka i studien 

personligen via mail. I mailet introducerades de i ämnet och hur resultatet ska användas, 

därefter var deltagandet frivilligt. Etiska aspekter behandlades enligt Vetenskapsrådets fyra 

grundläggande krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialkravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Informationskravet innebär att respondenten ska få en beskrivning av undersökningens syfte, 

metod, och omfattning. Samt upplysas om att deltagandet är frivilligt och personen när som 

helst kan dra sig ur utan negativa följder (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet betyder att 

alla som medverkar i studien deltar frivilligt, har rätt att avböja att delta och avbryta deltagande 

(Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialkravet handlar om att respondenternas identitet skyddas 

genom fiktiva benämningar och allt insamlat material hanteras konfidentiellt i samråd med 

företaget NCC (Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet 

från intervjuerna endast används i undersökningen för detta arbete. (Vetenskapsrådet, 2002). 
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4. Resultat 
I detta kapitel redovisas det sammanställda resultatet från intervju- och fallstudie. Resultatet 

från intervjuerna redovisas under respektive avsnitt nuläge, behov och förbättringar enligt 

intervjuformulärets utformning. Fallstudiens resultat är en sammanfattning av observationer 

från ett projektavslut.  

 

4.1 Resultat av intervjustudie 

 

4.1.1 Nuläge 

  

“Vi lever lite i en skyddad verkstad, vi lever i vårt projekt.” 

 

Erfarenhetsåterföringen på NCC Hus i Uppsala upplevs av respondenterna bara vara inom den 

egna organisationen. Individen bär med sig sina egna erfarenheter och spridningen sker på eget 

initiativ. Majoriteten är medvetna om att informationen och erfarenheten finns på företaget men 

att avsaknaden av struktur och metodik gör att det kan vara svårt att hitta den. De flesta upplever 

att klimatet på företaget är sådant att man kan kontakta varandra organisationerna emellan men 

flera drar sig för att ringa någon som man inte har pratat med tidigare. 

 

“Det är viktigt att ha en relation så att när man en dag behöver hjälp kan man fråga och man 

vet vad personen heter”. 

 

Ett annat perspektiv på varför kontakten mellan organisationerna inte nyttjas till fullo, är rädslan 

för att visa okunskap. Personerna som upplyser detta är själva medvetna om att tankesättet inte 

stämmer utan att, 

 

“Där har man en chans att utveckla sig själv”. 

 

Trots denna medvetenhet menar personerna att vissa vill lösa problemet själva och har svårt att 

blotta kunskaps- eller erfarenhetsfrånvaro. De kunskaper och erfarenheter som överförs i 

dagsläget sprids genom muntlig kommunikation. Ett par respondenter belyser att det finns ett 

“fråga och svar”-forum, men att det inte används frekvent. Den främsta kontakten sker mellan 
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platscheferna. Platscheferna har ofta ett större kontaktnät än arbetsledare och möjlighet till 

erfarenhetsåterföring i olika forum, som under workshops samt PC- och resursmöten. Alla 

arbetsledare upplever att de inte har något forum för att träffas och utbyta erfarenheter på 

samma vis. NCC har en ungdomsförening, clubb33. Det är en förening där personer som arbetar 

på NCC och är under 33 år träffas på fritiden. Trots att dessa sammankomster inte behöver 

innebära “jobbsnack”, berättar flera personer att det under dessa tillfällen byts erfarenhet. 

 

Digitala plattformar för erfarenhetsåterföring 

I intervjustudien tillfrågades respondenterna om två av NCC:s interna databaser, 

verksamhetssystemets mallar “fiskarna” och projektportalen, i processen erfarenhetsåterföring.  

 

Under “fiskarna” upplever de flesta av respondenterna att erfarenhetsåterföringen är liten eller 

obefintlig. Systemet innehåller en del mallar med kunskapsdokument som vissa menar inte kan 

ledas till erfarenhetsåterföring. Andra menar att systemets kunskapsdokument grundas på 

erfarenheter, av att det funnits ett behov, vilket kan kopplas till erfarenhetsåterföring. 

 

En person påtalar att det finns mallar som behandlar erfarenhetsåterföring men att dessa mallar 

borde tillämpas i ett tidigare skede. I dagsläget kommer mallarna om erfarenhetsåterföring in i 

projektavslutet. Ett förslag är att, 

 

“Man skulle kunna ha erfarenhetsåterföring vid olika tillfällen under resans gång.” 

 

Att verksamhetssystemet skulle kunna vara utrustat med milstolpar. Speciellt i ett projekt som 

sträcker sig över en längre tid där det inte är säkert att de personer som har erfarenheter av ett 

tidigt skede finns kvar i projektet vid avlämnande. Verksamhetssystemet i allmänhet beskrivs 

väldigt olika. En person berättar att, 

 

“Verksamhetssystemet är grunden i arbetet. Har jag inte de svaren jag vill ha går jag och letar 

i verksamhetssystemet.” 

 

Andra berättar att de inte använder sig av verksamhetssystemet mallar så ofta. Övergripande 

beskrivs dock systemet som krångligt, klurigt att hitta i och svårhanterligt.  

 

“Fiskarna fungerar inte så smidigt, det finns stor utvecklingspotential där.” 
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Projektportalen använder sig alla respondenter av i varierad omfattningen. Majoriteten upplever 

projektportalen bra i avseendet att all dokumentation från projektet finns samlad under en flik, 

vilket bidrar till en erfarenhetsåterföring mellan de inblandade i projektet. Flera personer uppger 

att de brukar nyttja sina gamla projekt när de ska upprätta mallar eller genomföra kontroller i 

nya projekt. Portalen beskrivs dock som en egen intern bank och de flesta upplever att det är en 

brist att endast ha tillgång till sina egna projekt. En respondent beskriver problematiken 

gällande sekretess med att bli inbjuden till andra projekt. 

 

“Man kanske kan utveckla projektportalen, så att alla kan komma åt den. Min uppfattning är 

att vi gör samma misstag om och om igen bara för att informationen inte går ut.” 

 

4.1.2 Behov 

Alla respondenter anser att det är viktigt med erfarenhetsåterföring och att organisationerna har 

mycket att lära av varandra.  

 

“Vi bygger på helt olika sätt, då är det konstigt om alla bygger bäst. Därför kan vi lära av 

varandra och minimera fel. Detta bör vi prioritera.” 

 

Att “hjulet uppfinns på nytt” i projekten, framgår i intervjuerna. Samtidigt antyder alla 

respondenter att det är en onödig process. Det uppmärksammas också att husprojekten inte 

består av upprepningsprocesser på samma sätt som exempelvis bostadsprojekten gör. Varje 

husprojekt är unikt, vilket gör kunskaps- och erfarenhetsåterföringen mellan organisationerna 

mer komplex. Många moment i projekten liknar dock varandra trots den stora variationen. 

Några respondenter nämner det tappade värdet av att NCC är ett stort företag om man inte 

utnyttjar de erfarenheter och den kompetens som finns inom företaget. 

 

“Många har många projekt i ryggen och har gjort grejer tidigare, så man behöver inte uppfinna 

hjulet varje gång man gör något. Det blir helt fel med ett företag i företaget.” 

 

En del organisationer har arbetat tillsammans under flera projekt. Dessa organisationer tar med 

sig erfarenheter från tidigare projekt till kommande utmaningar. Men när det kommer till 

nyttjandet av andra organisationers kunskap och erfarenheter, eller spridning av deras egen, 

anser många att det är viktigt men att det finns en avsaknad av struktur. 
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“Vi här i organisationen kan ta med oss våra lösningar, men andra organisationer vet inte hur 

vi löst problemet.” 

 

Hur synen på avsaknaden av erfarenhetsåterföring ser ut är dock lite olika. Det är främst under 

tidiga skeden i produktionsprocessen som flera respondenter tycker det saknas information. 

Mallar som rör arbetsberedningar, arbetsmiljö och materialval är några exempel som tas upp. 

Vid utförandet av nya moment som inte gjorts tidigare saknas erfarenhetsåterföring. Det gäller 

framförallt saker som är viktiga att tänka på inför momentet, fallgropar att vara vaksam på och 

hur momentet genomförts. 

 

“Jag funderar ofta på att jag omöjligt kan vara den första på NCC som funderar över det här.” 

 

Dokumenterad överföring 

Eftersom alla husprojekt är olika blir den dokumenterade erfarenheten en komplex fråga. Det 

råder en tvetydighet bland respondenterna gällande vad som ska dokumenteras, vem som ska 

göra det och hur dokumentationen ska genomföras. Ett förslag är att en person ska tilldelas 

uppdraget att samla in erfarenheter från avdelningens alla organisationer för att minska 

tidsförluster i projektet. Andra trycker på vikten av att det måste vara enkelt att både 

dokumentera och ta del av informationen. 

 

“Man har inte tid att sätta sig in i ett problem hur länge som helst, den tiden finns inte ute på 

ett projekt. Det måste vara lättillgängligt.” 

 

I princip alla respondenter säger att de skulle utnyttja dokumenterade erfarenheter om det fanns 

samlade på ett enkelt och strukturerat sätt. De flesta tror sig ha användning för det inför nya 

moment. En mall att följa eller checklista är några förslag som tas upp som enkla metoder. Hur 

utförandet gått till tidigare, fallgropar som eventuellt uppstått och saker som är bra att tänka på, 

är punkter som skulle kunna ingå i ett sådant dokument. Att det inte får bli överflödig 

information är alla överens om, samt att det bör vara “levande dokument” som uppdateras 

regelbundet, annars tror de flesta att intresset faller bort. 
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Muntlig överföring 

Övervägande respondenter föredrar muntlig kommunikation framför att läsa sig till 

information. Att ringa en kollega i en annan organisation och fråga anser de flesta är det enklaste 

sättet att lösa ett problem. Ett par respondenter anser att det är upp till varje individ att själv ta 

reda på den information som behövs inför det moment som ska utföras.  

 

“Jag tycker det är upp till en själv att ta reda på vem man ska prata med, och våga fråga.” 

 

De som arbetat ett fåtal år på företaget tycker det är svårt att veta vem som kan kontaktas 

gällande problemet. Arbetsledare vänder sig i första hand till sin platschef när ett problem 

uppstår, och platschefen blir i sin tur den som “tar reda på svaret”. Detta hänger enligt 

arbetsledarna ihop med att platscheferna dels sitter på många av svaren, men också att de har 

ett större kontaktnät och på så vis vet vem de kan kontakta gällande frågan. Nätverkande tas 

upp som en viktig faktor i den muntliga kommunikationen. 

 

“Jag tror det är ganska läskigt om man inte träffat en person innan, då ringer man inte den 

personen” 

 

Att på ett enkelt sätt kunna ta reda på vilka personer som utfört olika moment tidigare och 

referenser till dem är också en parameter som tas upp. Att se vilka som arbetat i en viss typ av 

projekt och vem som varit ansvarig för utförandet av specifika moment ses som en nyckel till 

utökad kommunikation. 

 

4.1.3 Förbättringar 

Tidsbristen är påtagligt i produktion. Det gör ett fåtal personer tveksamma i frågan om att 

avsätta mer tid till dokumentation av erfarenhetsåterföring. Alla respondenter svarar dock ja på 

frågan, med förbehåll att dokumentationssystemet måste vara enkelt och lätthanterligt. Ett par 

personer funderar också ett steg längre och en respondent uppger att, 

 

“Man skulle spara mycket tid om det fanns. Så det gäller att folk ser längre fram i tiden än det 

som händer just nu. Finns det ett tydligt sätt hur vi ska dokumentera så är det inte tidskrävande. 

Det tidskrävande är att ta fram systemet.” 
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Det är viktigt att hitta relevansen i erfarenhetsåterföring, tydlighet i uppdraget och hur de 

dokumenterade erfarenheterna kan nyttjas. När det är känt att processen blir till glädje för någon 

annan upplevs dokumentationen mer motiverande för respondenterna.  

 

“Att avsätta tid för något som är relevant och som folk använder och har nytta utav är 

motiverande.” 

 

Genomgående uppges det att dokumentationen inte får vara överväldigande i sin omfattning. 

Majoriteten tror att en för stor mängd dokumentation kan leda till svårigheter att hitta det som 

eftersöks och kvalitetssäkringen av informationen kan minskas. Ett förslag som tas upp är att 

en individ kontrollerar de dokumenterade erfarenheterna innan de publiceras för att garantera 

att dokumentationen håller rätt standard och inte blir överflödig. Att i ett tidigt skede gå igenom 

vilka projektspecifika moment som ska dokumenteras kan vara en strategi för att säkerställa 

relevansen.  

 

“Jag tror att man ska bestämma tidigt: vad är det vi ska ta med oss från det här projektet?” 

 

Förslag till förbättringar 

I intervjustudien tog respondenterna upp metoder för hur arbetet med erfarenhetsåterföring i 

projekten kan bli mer frekvent. Nedan presenteras fyra av förslagen för att förbättra processen 

erfarenhetsåterföring. 

 

Studiebesök 

För att tillfredsställa sitt behov av nya erfarenheter uppmärksammar flera personer studiebesök. 

I dagsläget sker studiebesök oftast på platschefens initiativ. En önskan finns dock att de ska ske 

mer regelbundet. Respondenterna upplever studiebesök som lärorikt och en person beskriver 

besöken som nyckeln till allt när en unik konstruktion ska upprättas och bästa möjliga resultat 

vill uppnås. 

 

 

Mentorskap 

Ett par personer belyser vikten av ett bra mentorskap som ny. Enligt dem är detta den bästa 

erfarenhetsåterföringen för att lära sig grunderna och komma in i arbetet. Mentorskap kan även 

vara till nytta för erfarenhetsåterföring mellan projekt. En metod för att få erfarenhetsåterföring 
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vid ett nytt moment är att låna en arbetsledare från ett annat projekt som utfört samma eller 

liknande moment tidigare. Denne skulle då bli utlånad ett par dagar för att gå igenom 

arbetsberedningar och kritiska steg i momentet. Utlåningen bidrar till ett mentorskap och en 

muntlig kommunikation som är svår att överföra via ett textdokument. En respondent förklarar 

att om det gäller en eller två dagars utlåning är det vanligtvis inga problem för arbetsledaren att 

lämna sitt aktuella projekt.  

 

Standardisera moment 

Det råder delade meningar om standardiserade moment i produktionsskedet. Respondenterna 

är överens om att avdelningen Hus är väldigt komplex. Standardisering av moment kan leda till 

att,  

 

“Bli mindre flexibel och mindre effektiv.” 

“Få mindre split vision.” 

 

Öppenhet och att tänka stort är viktigt i husprojekt. En person tror att ett stort fel som görs är 

att jämföra byggbranschen med bilindustrin eller Ikea, jämförelsen medför att enkelheten tar 

över. Personen tillsammans med några andra delar dock åsikten om att en del moment och 

arbetsberedningsmallar med “kom ihåg-” och “att tänka på” -listor kan standardiseras för att 

kvalitetssäkra och effektivisera återkommande processer i produktion.  

 

Projektportalen  

Att bli inbjuden till liknande projekt i projektportalen anser några skulle vara till hjälp för att få 

mer erfarenhetsåterföring. Det skulle innebära en möjlighet att ta del av mallar och dokument 

som upprättats tidigare. Vidare pratas det om att det finns stor utvecklingspotential i 

projektportalen. En sökfunktion där det går att söka på projekttyp eller moment för att få upp 

relevanta dokument och en referenslista. Vem som ansvarat för respektive moment i andra 

projekt, är något som majoriteten anser skulle vara mycket användbart. En av respondenterna 

tar upp ett referensblad som finns tillgängligt. I referensbladet framgår det i text vilken typ av 

anläggning som upprättats, hur organisationen såg ut och referenser. Respondenten beskriver 

vidare att bladet inte används i så stor utsträckning och att det skulle kunna åskådliggöras mer 

för större nytta. 

 



! 30!

4.2 Resultat av fallstudie: projektavslut Navet 
Vid projektavslutet medverkade: 

  

Projektchef 

Platschef 

Arbetsledare 

Projekteringsledare 

Miljösamordnare 

Entreprenadingenjör 

 

Projekteringsledaren var den enda personen i sammanhanget som medverkat i ett liknande 

projektavslutsmöte tidigare. Punkterna i dagordningen diskuterades enligt en 

projektavslutsmall hämtad från verksamhetssystemet. Mallen bestod av följande rubriker: 

 

Kunden 

Planering och produktion 

Inköp 

Kontraktsvillkor 

Riskanalys 

Ekonomi 

Övrigt  

 

Ämnet erfarenhetshantering behandlades främst under punkten “Övrigt” där underrubriken 

“Samla in erfarenheter och utvärdera projektarbetet” hade följande kontrollfråga: 

 

Har viktigt produktionsdata insamlats? Har erfarenheter avseende teknisk plattform 

dokumenterats? 

 

Kontrollfrågan anförde mötet in på ämnet erfarenhetsåterföring. Det diskuterades bland annat 

att ett mer naturligt forum för erfarenhetsåterföring är önskvärt, samt en kontaktlista som 

möjliggör enklare kontakt mellan organisationerna. Även frågans formulering och innehåll 

diskuterades. Vilken produktionsdata som skulle insamlats och vad för typ av erfarenheter som 

skulle dokumenterats fanns det en osäkerhet i. Kontrollfrågan avslutades med att man bestämde 

att ett internt slutmöte skulle bokas in för att samla in erfarenheter från projektet. 
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Efterföljande rubrik “Omhänderta erfarenheter” berörde följande kontrollfrågor i ämnet 

erfarenhetsåterföring: 

 

Har betydande erfarenheter tagits omhand, t ex metoder och produktionsdata och 

informerats till berörda? 

 

Har erfarenheter från tekniska plattform förts vidare till plattformsgruppen? 

 

Vilka erfarenheter ska kommuniceras till personer utanför projektorganisationen för att få 

en ökad spridning av erfarenheter? 

  

Här pratade gruppen om att metoder och produktionsdata har informerats och diskuterats kring 

berörda parter i projektet, men att avsaknad av system och metod föranleder att informationen 

inte har förts vidare. En av personerna belyste frånvaron av dokumentationssystem som en stor 

brist. 

 

“Det finns inget forum för att kunna dokumentera”.  

  

Inom projektgruppen vet man vilka moment som har gått bra och dåligt. Men erfarenheter har 

inte dokumenterats eller kommunicerats vidare till personer utanför projektorganisationen. 

Orsaken är osäkerheten kring om informationen skulle vara givande för andra parter och 

organisationer. De medverkande på mötet var dock överens om att informationen bör spridas 

vidare och att strukturen för erfarenhetsåterföring bör förbättras. 

  

“Det är viktigt att reda ut vad som är rätt och fel. För att man ska tänka efter nästa gång och 

inte upprepa samma fel.” 
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5. Analys och diskussion 

I detta kapitel används det teoretiska bakgrunden tillsammans med resultatet från intervju- och 

fallstudie för vidare analys och diskussion. Detta för att kunna besvara rapportens 

frågeställningar och presentera reflektioner.  

 

5.1 Förutsättningar till erfarenhetsåterföring 
NCC Hus i Uppsala är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 44001. Certifieringarna innebär att 

avdelningen ska arbeta enligt standarder där erfarenhetsåterföring är en del i arbetet, exempelvis 

via metodiken PDCA. Trots ISO-certifieringen upplever vi att organisationerna i produktion 

inte arbetar aktivt och medvetet med PDCA-cykeln. Arbetet i produktion sker systematiskt 

genom planering (P), utförande (D) och kontroller (C). I sista steget ska arbetet enligt PDCA 

säkras (A) och erfarenhetsåterföras så att man inte faller tillbaka till tidigare metoder. Act 

(säkra), kan leda till att metoder säkras och standardiseras så att övriga organisationer har 

möjlighet att ta del av informationen (Ahlgren, L. u.å). Den, enligt respondenterna, onödiga 

process där ”hjulet uppfinns på nytt” skulle då i större utsträckning kunna undvikas om PDCA 

implementerades som en medveten arbetsmetod. 

 

Idag arbetar NCC med Lean, framför allt genom NCC projektstudio, där erfarenhetsåterföring 

implementeras i ett tidigt skede i projekteringen. Trots detta saknas rutinmässiga metoder och 

ett strukturerat system för hur processen erfarenhetsåterföring ska gå till mellan 

organisationerna i produktion. Varje organisation har sin projektgrupp med ett antal individer 

som tillsammans arbetar för att uppfylla beställarens krav och önskemål. Det är viktigt att 

organisationen har en stark kärna för att tillsammans arbeta i med- och motgång, vilket Susan 

Wheelan (2017) beskriver är att sträva mot att bli ett högpresterande team. I intervjustudien 

framgår att det dagliga arbetet sker inom projektgruppen, vilket medför att teamet får en större 

möjlighet att skapa en sammansvetsad grupp. Som en respondent berättar i intervjustudien så 

medför det att organisationen tar med sig sina erfarenheter utan att andra kan ta del av deras 

lösningar.  

 

Avdelning tre i Likers (2009) triangelillustration Figur 7 “Anställda och partners” innehåller 

riktlinjer för hur team ska utformas. Övergripande beskriver avdelningen att utveckla och 

respektera ledare och anställda enligt en arbetsmetod där man lär av varandra och arbetar 

samordnat. Teamets kärna kan stanna vid den specifika organisationen, men genom att satsa på 
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gruppdynamiken över hela avdelningen kan den lärande organisationen utökas från de enskilda 

organisationerna till avdelningen. Vidare kan mer kunskap, erfarenheter och intelligens nyttjas 

i avsikt att ständigt utvecklas (Mayo & Lank 1995). Arbetet i produktion är under stor tidspress 

vilket innebär att vissa delar prioriteras bort, där bland dokumentering av erfarenheter. 

Uppfattningen är att företaget måste uppmana till erfarenhetsåterföring och ge tydliga direktiv 

för hur och när arbetet ska genomföras i produktion. Om dokumenteringen skulle ingå i 

rutinerna skulle arbetet med erfarenhetsåterföring främja organisationen snarare än belasta. Ett 

sätt att få in arbetet i rutinerna är att tidigt i produktionsskedet besluta om i vilka skeden man 

ska stanna upp och samla erfarenheter. Vilket kan vara efter ett projektspecifikt moment eller 

vid en milstolpe i projektet. 

 

5.2 Dokumenterade erfarenheter   
Övervägande vill respondenterna kunna ta del av dokumenterade erfarenheter via 

kunskapsdokument eller motsvarade. Det upplevs dock motstridigt att få in dokumentationen 

som en rutin i arbete ute på projekten. Ett förslag är att en individ ska tilldelas uppdraget att 

erfarenhetsåterföra på avdelningens alla projekt. Det skulle kunna vara ett alternativ om 

företaget är beredd att investera i en sådan tjänst. Tjänstemännen skulle med förslaget inte 

behöva avsätta tid till att skriftligt dokumentera, men eftersom deras erfarenheter måste 

överföras till den individ som har uppdraget, kommer tid i produktionen ändå behöva avsättas. 

Det kan diskuteras om tidsförlusten med egendokumentation är väsentlig. En fördel med att en 

person samlar in erfarenheter är att dokumentation blir standardiserad. Erfarenheterna kan även 

kvalitetssäkras och överflöd av information lättare undvikas. Oavsett om dokumentationen ska 

ske enskilt eller centralt måste systemet ha en tydlig struktur innan det implementeras. Vi vet 

att behovet av dokumenterade erfarenheter finns men det är tydligt att det förekommer 

frågetecken kring den praktiska tillämpningen. Resultatet från intervjustudien visar att 

tjänstemän i produktion är positiva till att arbeta med erfarenhetsåterföring, förutsatt att det 

upprättas ett system som är lätthanterligt och att dokumentationen nyttjas av andra medarbetare. 

Ett eventuellt system bör därför utvärderas för att sprida effekten av systemets utfall.  

  

I intervjustudien framgick det att respondenterna upplever svårigheter i urvalet av vad som ska 

dokumenteras med anledning av avdelningen Hus komplexitet. I Lean constructions hjälpmedel 

5S innefattas ett avsnitt av “Standardisera” (NCC, 2019). Metodiken går ifrån några av 

respondenternas åsikt om att standardisering kan leda till mindre flexibilitet och effektivitet i 
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produktionen. Vad som ska standardiseras bör därför studeras ingående för att undvika 

respondenternas farhågor. 

 

Projektportalen lyfts fram som en möjlig plattform för insamling av dokumenterade 

erfarenheter i och med det arkiv av projekt som finns där i dagsläget. Intervjustudien visar på 

att flera personer någon gång har haft en önskan om att studera liknande projekt vid utformning 

av sitt eget. Det kan vara en bra erfarenhetsåterföring eftersom referensprojektet grundas på en 

verklig händelse, som personer faktiskt har gjort och upplevt, Mayo och Lanks (1994) definition 

på erfarenhet. Om projekt skulle vara tillgängligt för alla på avdelningen kan en annan 

organisation ta del av informationen och tillägna sig densamma. Det uppstår 

erfarenhetsåterföring och företaget blir en lärande organisation (Tonnquist 2018). Svårigheten 

med referensprojekt från projektportalen är att den sekretess som kan finnas i vissa projekt. Den 

sekretessbelagda informationen bör därför skiljas från de dokumenterade erfarenheterna och 

åskådliggöras för alla på avdelningen.  

 

5.3 Muntlig kommunikation 
Från intervjustudien framgår det tydligt att majoriteten av respondenterna föredrar muntlig 

kommunikation när det gäller erfarenhetsutbyte. Det anses som det snabbaste sättet att ta reda 

på information. Den muntliga kommunikationen kan tillämpas på flera olika sätt. Ett förslag är 

att vid ett nytt moment låna in en erfaren arbetsledare ett par dagar, som utfört samma eller 

liknande moment tidigare. Problemet här kan vara tiden, att den aktuelle arbetsledaren inte har 

möjlighet att lämna sitt eget projekt. Planeras det och informationen till berörda parter går ut i 

ett tidigt skede ökas chanserna att undvika ett sådant utfall. Denna metod skulle vara ett exempel 

på hur “..kompetenta medarbetare ställer upp och hjälper de som behöver hjälp”, som Dalin 

(1997) skriver i sin vision av “den lärande organisationen”. Denna typ av mentorskap skulle 

öppna upp för att komma åt den tysta kunskap som individerna besitter. Tonnquist (2018) 

skriver att tyst kunskap enbart kan överföras mellan människor som arbetar tillsammans. 

Genom att koncentrera mentorskapet till ett specifikt moment kan under en kort period både 

den explicita och tysta kunskapen som arbetsledaren besitter gällande momentet spridas. 

 

Muntlig kommunikation kan även ske genom telefonkontakt. Denna kontakt sker i dagsläget 

främst mellan platscheferna. Mycket talar för att det beror på hur någon är som person, hur 

bekväm personen är att ringa och fråga en annan organisation. Det går även att dra paralleller 
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till hur länge en person arbetat i företaget, ju längre någon arbetat desto bättre koll har denne 

på vem som kan kontaktas. Intervjustudien tyder på att i princip alla önskar ett enkelt sätt att 

kunna söka referenser när man står inför ett nytt moment eller stöter på problem i produktion. 

En sökning på anläggningstyp eller moment som resulterar i referensblad med kontaktuppgifter 

till tidigare ansvariga i liknande faser skulle öppna upp för att lättare ta kontakt. Det 

referensblad som finns idag på företaget skulle kunna utvecklas så projektspecifika delmoment 

tillsammans med vem som ansvarat för respektive moment står med. Sedan måste bladet även 

åskådliggöras mer. Då endast en av respondenterna tog upp detta i intervjun är uppfattningen 

att bladet inte nyttjas frekvent.  

 

En annan faktor som spelar in när det gäller att nå ett klimat med ”högt i tak” mellan 

organisationerna är den personliga kontakten. Ett ansikte på personen kan göra att det blir 

bekvämare att ringa och fråga om hjälp. Clubb33 tas upp som ett forum för tjänstemän där 

nätverkande sker, men detta utanför arbetstid. Dessa sammankomster är för alla tjänstemän 

under 33 år, oavsett befattning. Platscheferna har regelbundna träffar via bland annat 

resursmöten vilket ger upphov till ett naturligt nätverkande. Skulle en liknande plattform finnas 

även för övriga tjänstemän kan fler få ett större kontaktnät och alla medarbetare bli engagerade 

i förbättringsarbetet, likt Kaizen metod för att förbättra en verksamhet (NE, u.å). Ett annat 

alternativ till nätverkande är planerade studiebesök. Besöken bidrar till personlig kontakt och 

kan samtidigt öppna upp för spontana diskussioner kring exempelvis lösningar och 

tillvägagångssätt. Detta kan leda till att organisationerna ifrågasätter gamla tankemönster och 

arbetsmetoder för att komma tillrätta med svagheter samt utvecklas. Det blir en form av 

dubbelloopslärande då perspektivet framhävs och verksamheten ses på ett nytt sätt (Tonnquist 

2018).  

 

5.4 Projektavslut 
Projektavslut är enligt Tonnquist (2018) den fas där projektet utvärderas för att dra nyttiga 

lärdomar och ta vara på erfarenheter innan organisationen avvecklas. Vid projektavslutet som 

studerades i fallstudien fanns en tydlig dagordning genom en mall tagen från 

verksamhetssystemet med olika rubriker, som i sin tur bestod av ett antal kontrollfrågor. Mallen 

gav en god struktur i mötet och öppnade upp för utvärdering och reflektion kring punkterna. De 

kontrollfrågor som berörde erfarenhetsåterföring blev dock svåra för gruppen att besvara. 

Uppfattningen är att avsaknaden av rutinmässig dokumentation under projektet blev påtaglig. 



! 36!

Det påpekades att det inte finns någon plattform för dokumentation eller en otydlighet i vilka 

erfarenheter som ska samlas.  

 

Vid det observerade projektavslutet hade endast en person i gruppen medverkat på ett sådant 

projektavslutningsmöte tidigare, trots att gruppen arbetat flera år på företaget. Detta beror 

tolkningsvis på den rådande tidsbristen. De som arbetar i en projektgrupp går ofta vidare till 

nya projekt innan det tidigare projektet helt är avslutat. Detta kan leda till att rutinen för det 

interna projektavslutet ofta prioriteras bort. Projektavslutets struktur uppfattas fungera i 

avseende att utvärdera process och resultat, och gå igenom de erfarenheter som samlats, som 

enligt Tonnquist (2018) är det huvudsakliga i ett projektavslut. Ett tydligt tillvägagångssätt för 

hur erfarenheterna som samlas under projektets gång ska dokumenteras är dock nödvändig för 

att kontrollfrågorna som rör erfarenhetsåterföring ska kunna besvaras. Först då kan den samlade 

erfarenheten utvärderas. 
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6. Slutsats 
I detta kapitel besvaras rapportens frågeställningar och förslag till fortsatta studier 

presenteras. 

 

6.1 Besvarande av frågeställning 
Arbetets huvudfråga har varit följande:  

•! Hur omfattande är behovet av erfarenhetsåterföring på NCC Hus i Uppsala?  

 

Övriga frågeställningar som varit i fokus är: 

•! Vilka förutsättningar finns för kunskapsspridning i form av erfarenhetsåterföring? 

•! Vad är det för erfarenhetsåterföring som efterfrågas inom organisationen? 

•! Hur kan arbetet med processen erfarenhetsåterföring effektiviseras? 

 

Arbetets utfall kan sammanfattas i att NCC Hus i Uppsala efterfrågar en kombination av 

muntlig och dokumenterad erfarenhet för att underlätta arbetet i produktion. Utökad möjlighet 

till muntlig kommunikation mellan organisationer tillsammans med dokumenterade 

erfarenheter kan leda till ett större kunskapsutbyte. I intervjustudien framgick det att 

respondenterna är positiva till att sprida sina kunskaper och erfarenheter, vilket är en 

förutsättning för att processen erfarenhetsåterföring ska kunna implementeras på företaget. 

Dessutom är respondenterna överens om att “uppfinna hjulet på nytt” är en onödig process, som 

skulle kunna undvikas genom att ta del av andra organisationers erfarenheter. Med anledning 

av husprojektens komplexitet kan en bra början vara att samla erfarenheter kring 

projektprocessens aktiviteter som är densamma oavsett projekttyp. 

 

6.1.1 Dokumenterad överföring 

Dokumenterade erfarenheter uppges skulle nyttjas i produktion om informationen är 

lättillgänglig och kvalitetssäkrad. Förutsättningarna idag är att verksamhetssystemet innefattas 

av ett fåtal kunskapsdokument med tillvägagångsätt för olika moment. Projektportalen erbjuder 

erfarenhetsåterföring i begränsad omfattning med anledning av åtkomsten till enbart sina egna 

projekt. I övrigt sker dokumentation av erfarenheter i projektavslutet, vilket uppges vara en 

brist. Det efterfrågas en struktur för dokumentation. Bestämda tillfällen under projektets gång 

där erfarenheter samlas in och arkiveras på ett ställe, via mallar, checklistor eller “bra att tänka 

på”-listor. Arbetsberedningar, arbetsmiljö och materialval är erfarenheter som enligt 
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respondenterna anses värdefulla. För att kunna effektivisera och inte belasta den tidspressade 

miljön i produktion är det viktigt att informationen som redovisas är enkel utan överflöd. 

 

6.1.2 Muntlig överföring 

Den muntliga kommunikationen när det gäller erfarenhetsåterföring har uppgetts vara den mest 

önskvärda. Förutsättningarna idag är att individer kontaktar varandra på eget initiativ, men det 

saknas struktur i tillvägagångssätt för att ta reda på vem som kan kontaktas i respektive fråga. 

Det efterfrågas en sökfunktion där en sökning på anläggningstyp eller projektspecifika moment 

resulterar i kontaktuppgifter till tidigare ansvariga. Här är utveckling av det befintliga 

referensbladet ett alternativ. Den muntliga kommunikationen kan även ske genom utlån av 

tjänstemän mellan projekt och studiebesök, två förslag som lyftes fram i intervjustudien. Dessa 

tillvägagångssätt främjar även en personlig kontakt mellan individer i organisationerna, vilket 

är en faktor som spelar in för ett öppet “våga fråga”-klimat. Att möjliggöra andra naturliga 

forum för personligt nätverkande på avdelningen kan gagna det muntliga erfarenhetsutbytet och 

effektivisera processen erfarenhetsåterföring. 

 

6.2 Projektavslut 
Det observerade projektavslutet gav indikationen att företaget har ett tillvägagångssätt för hur 

projektavslutsmöten ska gå till, men uppfattningen är att mötet ofta prioriteras bort på grund av 

tidsbrist. Vikten av projektavslut bör belysas och skedet prioriteras för att dra lärdomar och ta 

vara på erfarenheter från projektet. 

 

De kontrollfrågor som berörde ämnet erfarenhetsåterföring handlade om att utvärdera de 

erfarenheter som samlats under projektets gång. Ett tydligt tillvägagångssätt för hur 

erfarenheter ska dokumenteras uppfattas som nödvändigt för att kontrollfrågorna som rör 

erfarenhetsåterföring ska kunna besvaras under projektavslutet. Tolkningsvis kan först då den 

samlade erfarenheten utvärderas. Detta hänger därför ihop med att få in en rutinmässig 

dokumentation i produktionsprocessen. 
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6.3 Rekommendationer till NCC Hus i Uppsala  

•! Åskådliggöra och utveckla det befintliga referensbladet med projektspecifika moment 

och kontaktuppgifter, samt göra bladet sökbart. 

 

•! Utveckla projektportalen genom att skilja den sekretessbelagda informationen från de 

dokumenterade erfarenheterna och åskådliggöra för alla på avdelningen.  

 

•! I tidigt skede planera vilka erfarenheter som ska dokumenteras och sätta upp milstolpar 

när under projektet erfarenheterna ska samlas in. 

 

•! Gynna den muntliga kommunikationen genom att skapa större möjlighet till personligt 

nätverkande för samtliga tjänstemän. 

 

•! Upprätta lättillgängliga och användarvänliga mallar och checklistor av exempelvis 

arbetsberedningar, arbetsmiljö och materialval. 

 

6.4 Förslag till fortsatta studier 

•! Studera de ekonomiska och miljömässiga följderna av erfarenhetsåterföring mellan 

organisationer i produktion. 

 

•! Studera erfarenhetsåterföring i andra skeden av byggprocessen och jämföra mot 

resultatet i detta arbete. 

 

•! Studera möjliga implementeringsfaser av erfarenhetsåterföring i produktion. 
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8. Bilaga 1 – Intervjuformulär 
 

INTERVJU 

Tack för att du tar dig tiden att träffa oss för en intervju. Intervjun är en del i vårt examensarbete som 
syftar till att förbättra erfarenhetsåterföringen mellan organisationerna på NCC Hus i Uppsala. För att du 

ska vara förberedd på vilka frågor vi kommer att ställa har vi sammanställt dessa nedan. Intervjun är 
uppbyggd i tre delar: Nuläge, behov och förbättringar med ett antal huvudfrågor och underfrågor under 

respektive del. Skriv gärna ut dokumentet till intervjun.  
 

Ida Jansson Tel: 070-2793704 
Matilda Widén Tel: 073-9270076 

 Dina anteckningar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del!1:!Nuläge!
!
!

1. I!dagsläget,!använder!ni!er!av!
verksamhetssystemets!mallar!“fiskarna”!
för!erfarenhetsåterföring!i!det!dagliga!
arbetet?!

- Om#ja,#på#vilket#sätt?#
- Om#nej,#varför?#

!
!
!
!

!
2. Tycker!du!att!projektportalen!fungerar!

med!avseende!på!kunskapsspridning!i!
form!av!erfarenhetsåterföring?!

- Om#ja,#på#vilket#sätt?#
- Om#nej,#varför?#

 
 
 

3. Övriga!uppfattningar!om!hur!kunskap!och!
erfarenheter!överförs!i!dagsläget.!
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Del!2:!Behov!
!

!
!

4. Erfarenhetsåterföring.!Vilken!typ!av!
kunskap!och!erfarenheter!tycker!du!ska!
ingå!i!detta!begrepp?!

- Vilka#parametrar#är#viktiga#för#dig?#
Materialval,#tillvägagångssätt,#
specialkompetens… 

!
!
!
!
!

5. Tycker!du!att!det!är!viktigt!att!sprida!
kunskap!via!erfarenhetsåterföring!mellan!
projekt?!

- Varför#ja/nej.#
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
!

6. Har!du!vid!något!tillfälle!saknat!
informationL!och!erfarenhetsåterföring?!

- Om#ja,#vad#och#i#vilket#skede?#
!
!
!

!
!
!

7. Skulle!du!nyttja!dokumenterade!
erfarenheter!om!det!fanns!tillgängligt?!

- Om#ja,#på#vilket#sätt?!
- Om#nej,#varför?!

!

!

!

 Dina anteckningar: 
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!

 Dina anteckningar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del!3!Förbättringar:!
!
!

8. Känner!du!att!dina!erfarenheter!tas!
tillvara!och!förs!vidare!till!andra!projekt!
och!organisationer?!

- Om#ja,#på#vilket#sätt?#
- Om#nej,#Varför? 

!
!
!
!
!
!
!
!
!

9. Kan!du!tänka!dig!avsätta!mer!tid!till!
dokumentation!för!
erfarenhetsåterföring?!

- Om#ja,#hur#dokumenterar#du#helst?##
Mall?#
Eget#dokument?#
App?##
Annat#förslag.#

- Om#nej,#varför?#

!

!

!

!
!

10. Hur!tycker!du!att!erfarenhetsåterföring!
fungerar!i!dagsläget!på!NCC!Hus!i!
Uppsala?!

 

!

!
!


