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Abstract

ERFARENHETSÅTERFÖRING I SVERIGES TVÅ LEDANDE
BYGGBOLAG
EXPERIENCE FEEDBACK IN TWO OF SWEDEN'S
LEADING CONSTRUCTION COMPANIES

David Schultz & Emil Strömberg

The construction industry in Sweden has in the past 50 years had a low progress in
efficiency. With a greater competition from construction firms from other countries,
it is necessary to maintain the profit for Swedish construction firms. This is possible
with a higher feedback of experience. This diploma work thesis examines how the
two construction companies NCC and Skanska in Uppsala, Sweden handle experience
feedback from previous projects and the extent to which the experience is spread
and used in future projects.
    In this work, we examined directorial documents to see how employees shall work
with feedback. Written protocols and reports were analyzed to see the extent to
which employees comply with established guidelines. Finally, interviews have been
conducted with project managers to get their opinions of how work experience
feedback is performed.
    The conclusions of this diploma work are that employees in both NCC and
Skanska comply in varying degrees with the established guidelines due to ignorance.
    We have also concluded that protocols of meetings and written reports are
distributed in a low extent as well as the lack of collecting and store them in a central
database.
    If experience feedback would occur to the extent which is desirable, it would lead
to a reduced risk of errors during production, which eventually leads to reduced
production costs.
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SAMMANFATTNING 
 

Byggbranschen har under de senaste 50 åren effektiviserats i låg om-

fattning, vilket skulle kunna göras på flera sätt. Ett alternativ är att 

minska återkommande produktionsfel som leder till ökade kostnader. 

Detta är möjligt genom en ökad erfarenhetsåterföring.  

 I detta examensarbete granskas hur företagen NCC och Skanska i 

region Uppsala arbetar med erfarenhetsåterföring från tidigare projekt 

och i vilken utsträckning erfarenheterna sprids samt används i kom-

mande projekt. 

 I studien granskades först de styrande dokumenten för att se hur 

anställda ska arbeta med erfarenhetsåterföring.  Därefter har skrivna 

protokoll och rapporter analyserats för att se i vilken omfattning de an-

ställda följer uppsatta riktlinjer. Slutligen har intervjuer gjorts med 

platschefer för att få deras åsikter om hur arbetet med erfarenhetsåter-

föring görs och bör göras. 

 Resultatet av denna studie visar att båda företagen har brister i sitt 

sätt att arbeta med erfarenhetsåterföring. Ett tydligt exempel på detta är 

att uppsatta riktlinjer följs i olika stor utsträckning bland platschefer, 

något som härletts till okunskap om vilka krav som finns. Ett annat 

problem som framkommit är att protokoll från möten och rapporter 

som skrivits lagras och sprids i betydligt mindre omfattning än vad 

som vore önskvärt. 

 Om erfarenhetsåterföring skulle ske i den utsträckning den borde 

skulle det leda till en minskad risk att återkommande fel uppkommer 

under produktionen, vilket i slutändan leder till en minskad kostnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord:  Erfarenhetsåterföring, slutrapport, kunskapsåterföring. 
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ORDLISTA 
 

Arbetsledare Platschefens närmaste underställda. 

 

Enhetstid Den tid som åtgår att utföra en viss mängd av en 

viss typ, t.ex. tid att sätta gips, kan uttryckas i 

h/m2. 

 

Entreprenadchef Chefsnivån över platschef. 

 

Etablering  Avser i detta fall kontoret på en byggarbetsplats, 

oftast uppbyggd av ett antal bodar. 

 

Lagbas  Yrkesarbetare som förtroendevalts till arbetslagets 

företrädare på arbetsplatsen. 

 

Partnering  En avtalsform som eftersträvar att skapa lång-

siktig samverkan mellan aktörer. 

 

Platschef Högsta chef på byggarbetsplats. 

 

Plattformar  Beskrivning av ett arbetsmoment eller teknisk-

lösning. 

 

Produktionsskede Skede under byggprocessen när byggnaden upp-

förs. 

 

Projektering Det arbete som leder fram till bygghandlingar. 

 

Slutmöte  Betecknar i det här fallet det möte som hålls i slu-

tet av ett byggprojekt. 

 

Skyddsrond  Rundvandring på arbetsplatsen i syfte att mini-

mera skador och olyckor, genomförs ungefär var-

annan vecka av arbetsledare och skyddsombud. 

 



 

viii 

Underentreprenör Inhyrd entreprenör till entreprenaden, vanligt fö-

rekommande för el-, VVS- och ventilationsin-

stallationer. 

 

Yrkesarbetare Hantverkare, t.ex. snickare, målare, betongarbeta-

re och montör. 

 

BIM  Building, Information, Modeling, en arbetsmetod 
som bygger på att öka mängden information till 
alla byggdelar. 
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1 INTRODUKTION 

I rapportens första del ges en inledning och bakgrundsbeskrivning. Här be-

skrivs även rapportens syfte och mål samt avgränsningar. Litteraturstudien 

presenteras för att ge läsaren bästa möjliga förkunskap. 

1.1 Inledning 

Den bakgrund och de idéer som är utgångspunkten för detta examens-

arbete ligger författarna nära till hands. Båda författarna har genom 

studier vid Uppsala universitet erhållit fördjupade teoretiska kunska-

per och ökat intresse för byggbranschen. Båda har genom studierna, 

studiebesök, praktik och personliga engagemang bildat vår uppfattning 

av hur byggbranschen ser ut och fungerar. Alla dessa bakomliggande 

faktorer har gett oss en antydan av att branschen kan behöva en föränd-

ring. 

1.2 Bakgrundsbeskrivning 

Byggsektorn är en av de största branscherna i Sverige, ”2010 sysselsatte 

byggindustrin 305 000 personer och bygginvesteringarna uppgick till 

266 miljarder kronor, vilket motsvarade 8 procent av BNP” (Sveriges 

Byggindustrier, 2013). 

 Historiskt sett har den spelat en betydande roll för Sveriges välstånd. 

För att stimulera ekonomin vid lågkonjunktur finns ett antal mer eller 

mindre vanliga åtgärder. En av de vanligare, att stimulera utbyggnad 

och upprustning av infrastruktur, är en avgörande roll i sammanhanget 

och påverkar byggsektorn (Swedbank, 2013). Således spelar byggsek-

torn en avgörande roll för Sveriges finanspolitik och välfärd. 

 Ovan nämnda resonemang understryker vikten av att byggsektorn 

har god vitalitet och ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Att utveckling 

är viktigt för det enskilda företaget uttrycker Bergman & Klefsjö, (2007) 

enligt följande; den som slutar att bli bättre, slutar att vara bra. Vid ut-

vecklingsarbete läggs ofta stor vikt vid att arbeta fram beskrivande och 

styrande dokument om hur arbetet i fortsättningen ska genomföras, 

frågan är då, vad grundar man dessa beslut på. En fråga som kan vara 
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berättigad. Bakgrunden till ett sådant beslut bör ligga i god kunskap 

och stora erfarenheter inom det givna området, det är en förutsättning 

för ett relevant utvecklingsarbete. Utifrån det har författarna till detta 

examensarbete undersökt hur två liknande byggföretag arbetar med 

erfarenhetsåterföring. 

1.3 Litteraturstudie 

1.3.1 Marknadskrafter 

Marknaden inom byggnationen av flerbostadshus styrs idag till stor del 

av fyra stycken större bolag PEAB, Skanska, NCC och JM, se Figur 1. 

Mindre företag har inte möjlighet att konkurera på samma villkor efter-

som arbetet med att ta fram detaljplaner, som krävs vid större exploate-

ringar, medför stora kostnader. Mindre bolag har inte möjlighet att be-

kosta ett sådant arbete och har således svårt att konkurrera på samma 

villkor. Detta fenomen borde leda till minskad konkurrens. Om bran-

schen inte hänger med övriga länder i produktionsutvecklingen anty-

der (McKinsey&Co, 2006) att med ökad konkurrens från andra EU län-

der riskerar Sverige att tappa marknadsandelar. 

 

 

Figur 1- Sveriges största byggföretag (Sveriges Byggindustrier, 2011) 
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 Branschen genomgår nu en generationsväxling (Gustavsson, et al., 

2010). Det kan medföra utmaningar då yngre medarbetare kan ha ett 

annat synsätt och nya behov, exempelvis kan lönen få lägre prioritet 

och istället ökar kraven på teknisk utrustning och en modern organisa-

tion. Signaler pekar på att utbildningsbakgrunden skiljer sig mellan 

generationerna, den äldre har som regel en yrkesutbildning som hant-

verkare alternativt fyraårigt tekniskt gymnasium för att med tiden in-

ternutbildas till chefsbefattningar. De som idag utbildar sig till motsva-

rande tjänst spås i större utsträckning ha en högre akademisk utbild-

ning och inte sällan låga eller inga tidigare erfarenheter av byggsektorn. 

Att genomgå ett generationsskifte utan en ökad kunskapsöverföring 

mellan generationer kan få negativa konsekvenser. 

  Byggsektorn kan uppfattas som en konservativ bransch, en bransch 

som motvilligt öppnar sig för nya produkter och innovationer (SOU 

2002:115, 2002). Vid en jämförelse med den traditionella tillverknings-

industrin finns stora skillnader. När tillverkningsindustrin ökat sin lön-

samhet och utvecklats har det skett genom effektiviseringar av produk-

tionskedjan i syfte att minska kostnaderna medans man inom byggsek-

torn i större utsträckning låtit prisökning av produkter till kund vara 

lösningen på fortsatt ekonomisk tillväxt (Byggkommissionen, 2002). 

Mats Marcusson kommer fram till ett liknande resultat och redovisar i 

sin studie att utvecklingen av arbetsproduktivitet inom tillverkningsin-

dustrin under åren 1963-1998 ökade med 3,9 % per år medans byggin-

dustrin ökade med 2,6 % (SOU 2000:44, 2000). Att byggsektorn effekti-

viserar i så pass liten omfattning med nytänkande processer och inno-

vationer kan vara ett hinder för vidare utveckling. 

 Den återföringen av kunskap som sker är av mycket begränsad ut-

sträckning och system bör utvecklas för att förbättra kunskapshanter-

ingen skriver Socialdepartementets byggkommission (SOU 2002:115, 

2002). 

 En av byggsektorns största utmaningar är bristen på erfarenhetsåter-

föring, den krävs för att utveckla bättre produkter och minska produk-

tions- och förvaltningskostnaderna hävdar Josephson, et al., (2003) 

 Problemet skulle kunna ligga i organisationsformen, Bresnen, et al., 

(2003) menar på motstridigheter i arbetsformen projekt. Ett projekts 
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kortsiktiga lönsamhetsmål är motsägelsefullt med en organisations 

långsiktiga utvecklingsmål. Varje projekt har ett eget förhållningssätt 

vilket ger svårigheter att utväxla erfarenheter med andra projekt i en 

projektbaserad organisation. 

 Enligt Josephson, (1994) måste alla medarbetare samarbeta mot ett 

gemensamt mål istället för att fokusera på den enskilda individens in-

tressen. Individen måste inneha förståelse för organisationens bästa. 

 Författarna anser att en förändring i branschen är möjlig. En föränd-

ring som har positiva konsekvenser för den Svenska byggsektorns 

framtid. 

1.3.2 Vad är erfarenhetsåterföring 

Det finns ett flertal begrepp med liknande innerbörd som erfarenhets-

återföring och åsikterna bland författare är olika angående dess inne-

börd. De vanligast förekommande orden är kunskapsåterföring, kun-

skapsöverföring, kunskapshantering och erfarenhetsåterkoppling. I 

denna rapport används uteslutande benämningen erfarenhetsåterföring 

för att göra rapporten mer stringent och strukturerad. 

 Nedan följer ett exempel av en mycket förenklad modell av erfaren-

hetsåterföring: 

 Per bygger en lådbil. Under byggnationen gör Per iakttagelser som 

leder till ökad kunskap om förbättringsmöjligheter. Om en liknande 

lådbil ska byggas av Per kommer han använda sina erfarenheter för att 

utföra byggnationen bättre, både effektivare och noggrannare. Erfaren-

hetsåterföring har skett men enbart ”internt”. När samma lådbil ska 

byggas av Pers kompis Lisa, som inte har några tidigare erfarenheter, 

kommer Lisas lådbil sannolikt bli ungefär lika bra och ta ungefär lika 

lång tid att bygga som Pers första bil om inte Per delar med sig av sina 

erfarenheter. Om Per däremot berättar om sina erfarenheter till Lisa 

skulle Lisas lådbil bli både bättre och byggnationen effektivare. Hur 

mycket bättre och effektivare beror på metoden och kvalitén på erfa-

renhetsåterföringen dem emellan. 

1.3.3 Omfattning av erfarenhetsåterföring 

Utifrån namnet erfarenhetsåterföring är det enkelt att bilda sig en upp-

fattning av ordet. Att återkoppla erfarenheter från en tidigare utförd 
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handling för att förbättra och effektivisera till nästa gång är den vanli-

gaste tolkningen. En tolkning som även denna rapport gör. Att förstå 

hur återkopplingen kan ske är en viktig del för att organisationer ska 

kunna dra nytta av den. Argyris och Schöns inlärningsmodell delar upp 

erfarenhetsåterföring i två fall: 

 

Single loop 

När aktören utför en handling leder det till ett utfall, se Figur 2. Utfallet 

kan innehålla fel eller förbättringsmöjligheter som ger aktören erfaren-

het. När aktören sedan använder dessa erfarenheter och gör en ny kor-

rigerad handling har erfarenhetsåterföring skett. Observera att aktörens 

handling dock inte ändrar organisationens värderingar eller referens-

ramar. Denna typ av erfarenhetsåterföring kan användas vid effektivi-

sering i icke komplexa situationer och har visat sig fungera på flera fö-

retag (Argyris & Schön, 1978). Denna variant har dock nackdelen att 

förändringen endast sker hos aktören, inte hos hela organisationen. 

 
Figur 2 - Modifierad modell av Argyris och Schön för organisatorisk inlärning 

 

Double loop 

Den andra metoden Argyris och Schöns tar upp är double loop se Figur 

2. Där syns att double loop påminner om single loop. Skillnaden är att 

när ett fel eller förbättringsmöjlighet uppdagas ändras inte enbart aktö-

rens handlig. Istället ändras organisationen värderingar och referens-

ramar. Fördelen med double loop är att hela organisationen får tillgång 

till erfarenheterna vilket skapar en “vi känsla”. För att metoden ska fun-

gera krävs mottaglighet och vilja till förändring hos individen samtidigt 

som förändring av tidigare kunskaper behöver ske. Double loop lämpar 

sig bättre vid komplexa projekt, som byggprojekt ofta är, men tvärt-



Examensarbete: ERFARENHETSÅTERFÖRING I SVERIGES TVÅ LEDANDE BYGGBOLAG 

 

 

 

6 

emot single loop är det svårare att få double loop att fungera (Argyris & 

Schön, 1978). 

1.4 Teorier om organisatoriskt lärande 

1.4.1 Definition lärande och kunskap 

Enligt (Polanyi, 1983) finns det två typer av kunskap. Explicit kunskap 

som kan överföras med tal och skrift, den är enkel att sprida. Utöver 

explicit kunskap finns implicit kunskap, även kallad tyst kunskap. Den 

tysta kunskapen kan inte läras genom teori utan fodrar iakttagelser eller 

erfarenhet. Den kan beskrivas som något vi kan göra men inte kan be-

skriva hur vi gör det. Ett vanligt exempel är att cykla. En förklaring för 

hur man styr, trampar och håller balansen kan utryckas väl, men bara 

för att någon förklarat det tydligt betyder det inte att den person som 

hört förklaringen kan cykla. Det kan även vara förmågan att följa socia-

la regler och de normer som finns på en arbetsplats.  Eftersom den tysta 

kunskapen lärs genom erfarenheter och inte kan erhållas via traditionell 

undervisning är den därför betydligt svårare att sprida, speciellt i stora 

organisationer och företag. 

 Enligt (Nonaka & Takeuchi, 1995) finns det fyra sätt att sprida samt 

skapa kunskap. Det är viktigt att förstå att överföringen sker mellan två 

eller fler individer men inte alltid mellan projekt. 

 

  Till 
    
  Tyst kunskap Explicit kunskap  

     

Från 

Tyst kunskap Socialisering Externalisering  
    
Explicit kun-
skap 

Internalisering Kombinerad  

 
Figur 3 - De fyra spridningssätten enligt Nonaka och Takeuchi 

 

Socialisering 

Socialisering är när tyst kunskap förs över till tyst kunskap mellan två 
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eller flera individer. Överföring sker när de träffas och ofta genom att 

eleven härmar eller iakttar när läraren utför en handling. 

 

Internalisering 

Individen tar in explicit kunskap och omvandlar den till tyst kunskap 

när den utför en handling. Liksom socialisering tar metoden tid och 

”trial and error” är ett viktigt begrepp. Exemplet med cykel gå även här 

att tillämpa. En individ läser en bok om hur man cyklar. Först efter 

många försök och säkerligen en del ”trial and error” lyckas individen 

cykla. Efter ett tag har individen glömt vad som stod i boken och har 

bara den tysta kunskapen om hur man cyklar kvar. 

 

Externalisering 

Externalisering är när tyst kunskap ska omvandlas till explicit kunskap. 

Det är den svåraste överföringen och användandet av tydliga modeller 

och metaforer är av vikt för att omvandling ska kunna ske. Genom be-

skrivningar och metaforer ges möjligheten att känna igen handlingar 

och utifrån dem dra slutsatser. 

 

Kombinerad 

Kombinerad är när explicit kunskap överförs till explicit kunskap, den 

är vanligast förekommande av dessa typer. Exempel på sådan överfö-

ring är telefonsamtal, möten och mail. 

 Att besitta vetskap om hur kunskaper och erfarenheter sprider sig är 

viktigt för att företag och organisationer ska lyckas med erfarenhets-

återföring.  

1.5 Lärande i projekt och organisationer 
Hinder i lärande 

Lärande sker ständigt i alla verksamheter, men i olika stor utsträckning. 

Aktörer lär sig, i sina respektive organisatoriska roller genom att de 

utför olika handlingar. I vilken grad aktörerna lär sig beror till stor del 

på vilken omfattning de reflekterar och ifrågasätter sitt eget och andras 

handlande (Argyris & Schön, 1978). Faktorer som individernas öppen-
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het, kunskap, språk och yrkesroller spelar också roll för i vilken ut-

sträckning lärandet sker (Söderlund, 2005). 

 Enligt Söderlund, (2005) är stor del av den kunskap som uppstår i 

projekt tyst kunskap och är därför svår att överföra. Ett annat problem 

är att projekten är temporära, kunskapen hos individerna i projektet 

kan därför vara svår att ta tillvara på innan projektet upphört. Söder-

lund menar att projekt kan ses som en marknad där individer med oli-

ka bakgrund möts och samarbetar för samma mål.  

 För att erfarenhetsåterföring ska ske behövs en kunskapsorienterad 

kultur, framhåller Braf, (2000). För att den ska vara möjlig krävs positiv 

attityd till kunskapsutbyte. Detta skapas av människor som vill dela 

erfarenheter och själva söker kunskap hos andra. Han säger även att de 

människor som inte vill dela erfarenheter ofta ser sitt kunnande som 

något som höjer ens eget värde. En spridning av den skulle därför för-

svaga deras egen position (Braf, 2000).   

 Enligt Lindqvist, (2001) finns det ett släktskap mellan individuella 

och organisatoriska hinder för erfarenhetsåterföring. Han menar att de 

hinder som finns i organisationen bör utredas för att problemen på in-

dividnivå ska kunna lösas, eftersom organisationen styr individen. Vid 

införande av normer för hur erfarenhetsåterföring ska ske i organisa-

tionen kan man därmed styra erfarenhetsåterföring på en individnivå 

(Lindqvist, 2001). 

 Enligt Tell, (2001) lägger projektbaserade företag större vikt på pro-

jektens utfall än utveckling av tekniska lösningar och organisatoriska 

mekanismer för att öka lärande mellan projekt. I de företag som Tell, 

(2001) undersökte fanns det en liten motivation från företaget förknip-

pad med att organisera kunskap. Istället antas medlemmar i företagen 

ha bra beteende och därför organisera kunskap i rapporter och proto-

koll. Vidare säger han att företag med projektlärande har processer som 

samlar tyst, uttalad och kodifierad kunskap. Dessa processer har visat 

sig hjälpa företagen när de utvärderar varför vissa projekt lyckas och 

andra inte. 
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1.6 Syfte  

Det huvudsakliga syftet med detta examensarbete är att undersöka hur 

två av Sveriges största byggföretag arbetar med erfarenhetsåterföring i 

byggprojekt. Dessutom syftar arbetet till att undersöka om, och hur, 

företagen använder sig av erfarenheter för att förbättra arbetet.  

1.7 Mål 

Examensarbetet har som mål att öka arbetet med erfarenhetsåterkopp-

ling i byggbranschen i allmänhet och inom de valda företagen i synner-

het. Vår förhoppning är att erfarenhetsåterföring ska bli en naturlig del 

vid projektstart och projektavslut för att minska återkommande fel och 

problem under byggskedet. Arbetet har även som mål att ge rekom-

mendationer och förbättringsförslag hos de två företagen. 

1.8 Problemformulering 

Rapporten har kretsat kring ett antal frågeställningar som i slutet av 

denna rapport ska besvaras: 

 Hur ska arbetet med erfarenhetsåterföringen ske i det enskilda 

projektet? 

 Hur ser erfarenhetsåterföringen på företagen ut idag? 

 Fungerar detta på ett tillfredställande och ändamålsenligt sätt? 

 Hur kan erfarenhetsåterföringen utvecklas? 

1.9 Avgränsningar 

I syfte att skapa en rapport som är meningsfull och med tyngd inom ett 

smalare område är det viktigt med lämpliga avgränsningar. I ett tidigt 

skede var författarna fast beslutna att inte vara låsta till ett enskilt före-

tag utan istället valdes att lyfta blicken och undersöka en del av bran-

schen. En avgränsning som kändes naturlig var att rikta in sig på bo-

stadsbyggande i större bolag och efter kontakt med ett antal företag 

valdes NCC och Skanska som samarbetspartner. De intervjuade perso-

nerna samt inhämtning av dokumentation hos företagen har skett inom 

den geografiska regionen Uppsala. 
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 Fokus har lagts på det arbete som utförs i slutet av byggprojekt och 

hur hantering av erfarenheter från produktionsarbetet görs. De inter-

vjuade personernas befattning är platschefer, ett val som är naturlig då 

platschefen är högsta beslutande person på produktionsplatsen. 

 Begränsningar är gjorda med avseende på den tidsbegränsning som 

finns för ett examensarbete på 15 hp. 
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2 FÖRETAGSPRESENTATION 

2.1 NCC 

2.1.1 Kort historik 

Nordic Construction Company, NCC, etablerades 1988 efter en fusion 

mellan Armerad Betong Vägförbättringar, ABV och Johnson Construc-

tion Company, JCC. 1991 gick Nordstjernan AB och NCC samman och 

samtidigt börsnoterades företaget på Stockholms fondbörs. Än idag är 

Nordstjernan AB huvudägare och huvudkontoret ligger i Solna utanför 

Stockholm. NCC är idag ledande inom digital projektering med hjälp 

av BIM. 

2.1.2 Organisation 

Koncernen NCC har sin huvudsakliga verksamhet i Norden. 2011 om-

satte NCC 52,6 miljarder svenska kronor och hade omkring 18 000 an-

ställda (allabolag.se, 2013). Organisatoriskt är NCC uppdelat i ett NCC 

Construction för respektive land medans NCC Housing, Property deve-

lopment och Roads är gemensamma, se Figur 4. 

 

 

Figur 4 - Organisationsschema över NCC (NCC, 2012) 

NCC Constructions olika avdelningar bygger bostäder, kontor, övriga 

hus, industrilokaler, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur på be-

ställning. NCC Construction Sweden är verksam inom hus- och an-

läggningsbyggande samt bostäder och är uppdelat i regionerna Syd, 

NCC AB 

VD och koncernchef 
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Väst, Stockholm/Mälardalen och Norr. Granskningen av NCC till den-

na rapport är utförd med inriktning på bostäder i Uppsala som tillhör 

regionen Stockholm/Mälardalen. 

2.1.3 Kända verk 

Ett av det mest kända byggnadsverk som NCC AB uppfört är Turning 

Torso i Malmö, NCC har även deltagit i byggnationen av Citytunneln i 

Malmö, Vasamuseet, Citybanan i Stockholm och Skyview på Globen i 

Stockholm (NCC, 2011). 

2.2 Skanska 

2.2.1 Kort historik 

Skanska grundades 1887 under namnet Aktiebolaget Skånska Cement-

gjuteriet som tillverkade betongprodukter. Redan under 1950-talet tog 

Skånska Cementgjuteriet klivet ut på den internationella marknaden 

och 1971 etablerade man sig i USA som idag är dess största marknad. 

Som ett steg i internationaliseringen ändrades namnet 1984 till Skanska 

AB. Det var dock först under 1990-talet som expansionen tog rejäl fart 

och satte Skanska på den globala kartan. Under 2000-talet flyttades fo-

kus från tillväxt till ökad lönsamhet och verksamheten koncentrerades 

till byggande och utveckling av bostäder samt projekt inom kommersi-

ella fastigheter och infrastruktur (Skanska, 2012). Skanska har ett gedi-

get säkerhetsarbete och har en uttalad vision om noll arbetsplatsolyck-

or. Skanska får anses som ledande i branschen när det gäller säkerhet. 

2.2.2 Organisation 

Koncernen Skanska AB är idag ett globalt bolag med över 55 000 med-

arbetare på utvalda geografiskt avskilda marknader Europa, USA och 

Latinamerika. 2011 omsatte Skanska AB 123,7 miljarder svenska kronor 

(allabolag.se, 2013), vilket gör dem till världens största byggföretag. 

Skanska är listat på OMX Nordiska Börs och huvudkontoret ligger i 

Solna utanför Stockholm. Koncernen är verksam inom fyra huvudom-

råden bygg- och anläggningsverksamhet, bostadsutveckling, kommer-

siell utveckling samt infrastrukturutveckling.  
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 Skanska Sverige AB är den svenska delen av koncernen och består av 

cirka 11 000 medarbetare. I affärsområdet bygg- och anläggning inom 

Skanska Sverige AB finns tre delområden husbyggande, Väg- och an-

läggning samt asfalt och betong (Skanska, 2012). Denna rapport har av-

gränsat sig till området husbyggande i Uppsala vars region heter, regi-

on hus Stockholm kommersiell. Skanska Sverige AB omsatte 2011 21,4 

miljarder svenska kronor (allabolag.se, 2013). 

2.2.3 Kända verk 

Några av Skanskas mest kända byggnadsverk i Sverige är Öresunds-

bron, Ölandsbron, Höga kusten-bron, Nya Karolinska Sjukhuset och 

lilla Bommen, även kallat Läppstiftet, i Göteborg. Eftersom Skanska är 

ett globalt företag finns även internationellt kända verk där Skanska 

deltagit, som till exempel Brooklyn Bridge i New York, stationsentrén 

Oculus vid nya World Trade Center i New York samt Cristo Redentor, 

mer känd som ”Jesusstatyn” i Rio de Janeiro, Brasilien. 
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3 METOD 

I detta kapitel beskrivs hur författarna inhämtat kunskap och hur underlaget 

till denna rapport samlats in. Avsnittet beskriver också varför dessa metoder 

valts och hur den inhämtade informationen analyserats. 

3.1 Metodkval 

För att kunna granska och analysera ett antal frågeställningar är det 

viktigt med kunskap dels inom området men även, i detta fall, inter-

vjumetodik eftersom ett antal kvalitativa intervjuer genomförts. 

 För att få kunskap om erfarenhetsåterföring i allmänhet och erfaren-

hetsåterföring inom byggprojekt i synnerhet inleddes arbetet med att 

läsa artiklar, rapporter och avhandlingar i ämnet. Information inhäm-

tades från rekommenderade artiklar och via Google Scholar, där söktes 

artiklar med ledorden project learning, project knowledge och motsva-

rande på svenska. Förstudien har resulterat i en bakgrundsbeskrivning 

och en litteraturstudie som analyserar vad som tidigare skrivit om erfa-

renhetsåterföring inom byggbranschen. 

3.2 Datainsamling 

Figur 5 visar presentationskedjan för denna rapport, i kommande kapi-

tel kommer denna ordning att följas för att ge rapporten en tydlig struk-

tur. Undersökningen baseras på följande struktur: 

 

  

 Granskning av styrande dokument 

  från intranät. 

 

 Granskning av företagens egna rap-

  porter och protokoll om hur erfaren-

  hetsåterföring genomförts. 

 

 Intervjuer med platschefer. 

Intranät 

Rapporter och 
dokument 

Intervjuer 

Figur 5 - Presentationskedja 
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Vid granskning av intranät erhålls en bild av vilket arbete som ska 

genomföras. Granskningen av vilka dokument som företagen använder 

sig av kan ge en bild om vad som faktiskt har utförts, vidare kan inter-

vjuerna ge en mer personlig uppfattning om vad de anställda har för 

åsikter om arbetet. Den valda indelningen ger en intressant struktur 

som kan översättas till de tre motsvarande indelningarna teori, genom-

förd verksamhet samt medarbetarnas uppfattning. 

3.3 Presentationskedja 

3.3.1 Intranät 

I denna rapport avser intranät det informationssystem som finns inom 

respektive företag. Ett intranät har till huvuduppgift att fungera som 

företagets nyhetskanal och dokumentarkiv. Dokumentarkiven innehål-

ler information om företagets riktlinjer, policys och värdegrunder men 

även dokument som till exempel blanketter, mallar, protokoll och ar-

betsbeskrivningar. 

 Granskning av intranäten hos respektive företag är en viktig del i 

arbetet kring denna rapport. Där finns de styrande dokumenten för hur 

allt arbete, i detta fall hur erfarenhetsåterföring, ska genomföras. En 

förutsättning vid en granskning är att först införskaffa kunskap om hur 

arbetet ska genomföras för att i ett senare skede ha möjlighet att följa 

upp arbetet. 

 Granskningen har genomförts genom platsbesök. På NCC fick vi till-

gång till en lånedator samt ett rum under en förmiddag på NCC:s kon-

tor i Uppsala. På Skanska genomfördes granskningen på en byggar-

betsplats. Vid båda tillfällena genomfördes granskningen av författarna 

själva utan övervakning från respektive företag. Detta ger en insyn utan 

kontroll från företagen och främjar objektiviteten. 

 Båda intranäten innehåller en mycket stor mängd information, dock 

har granskningen gjorts i syfte att kartlägga vilka styrande mallar och 

arbetsprocesser som finns för erfarenhetsåterföring. 
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3.3.2 Rapporter och dokument 

I ett tidigt skede utarbetades ett antagande om vad vi kallar slutrap-

port. Den grundar sig i att platschefen i slutet av varje projekt skriver en 

slutrapport i återkopplingssyfte. Det antagandet har vi sedan tagit med 

oss ut till företagen under intervjuer och granskningar för att se om det 

verifieras. 

 Dessa rapporter kan vara en grund till jämförelse samt för att grans-

ka om företagens uppsatta mål gällande erfarenhetsåterföring efterlevs. 

3.3.3 Intervju 

Intervjuerna kan benämnas semistrukturerade. Det innebär i detta fall 

att intervjuerna var huvudsakligen strukturerade, dock gavs intervju-

objekten möjlighet att till viss del göra utläggningar där det föreföll 

lämpligt. Metoden valdes för att ge författarna kontroll över intervjun 

och behålla fokus på ämnet samtidigt som intervjuobjekten har möjlig-

het att öppet kunna svara på och omkring frågorna för att få intressanta 

djupdiskussioner. 

 De intervjuade personerna är platschefer, de valdes med hänsyn till 

deras arbetsuppgifter och ställning på företaget, projektledare under 

produktionsfasen. Sammanlagt intervjuades tre platschefer från NCC 

respektive två från Skanska. 

 Intervjuer genomfördes på etableringen för respektive byggarbets-

plats. Inför intervjuerna sammanställdes ett underlag med frågor och 

funderingar som utgångspunkt, se bilaga 1. Intervjuerna pågick i knappt 

en timme och avslutades vid något tillfälle med en rundvandring. In-

tervjuerna spelades in i syfte att vidmakthålla fokus under intervjun 

men också för möjligheten att kunna verifiera vad som sagts. Efter in-

tervjuerna har samtliga transkriberats och sammanställts för respektive 

företag. Vidare har uppföljning gjorts via telefon och mail. 

3.4 Kvalitativ eller kvantitativ analys 

Enligt Lantz, (2007) skiljer sig en kvalitativ och en kvantitativ analys åt, 

en kvantitativ analys kan ge svar på frågor om mängd. Den ger en bild 

av hur stor andel eller hur mycket en medarbetare kan om det analysen 

berör. Det en kvantitativ analys inte kan ge en bild av är den känslo-
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mässiga förståelse, exempelvis förståelsen om hur det undersökta ska 

användas. En sådan analys kallas kvalitativ. Lantz, (2007) hävdar att 

kvalitet är överordnad kvantitet eftersom kunskap kring kvaliteten av 

ett problem måste fastställas innan kvantiteten, mängden, kan under-

sökas. Arbetet kring denna rapport har varit kvalitativt. 
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4 RESULTAT 

I följande kapitel presenteras resultat från respektive genomförd delstudie. Här 

ges inga personliga åsikter eller slutsatser utan resultatet präglas av ren in-

formation från studierna på respektive företag. Först presenteras intervjuper-

sonerna därefter gemensamma delar och slutligen resultat från NCC och 

Skanska. 

4.1 Presentation av intervjupersonerna 

Författarna har valt att låta intervjupersonerna vara anonyma dock ges 

nedan en presentation av deras profil för att ge en tydligare bild. Ned-

anstående namn är fiktiva. 

 

 

Walter Malmberg 

Företag: NCC Construction 

Uppsala 

Yrkesroll: Platschef 

Tid i branschen: 19 

Tid inom företaget: 16 

Utbildning: Gymnasium, fyra-

årig tekniskt 

 

 

Måns Tapper 

Företag: NCC Construction 

Uppsala 

Yrkesroll: Platschef 

Tid i branschen: 21 år 

Tid inom företaget: 21 år 

Utbildning: Snickare därefter 

internutbildningar 

 

 

“Idag använder vi platt-

formar, det ger en viss 

återföring[...]” 
 

 

 

 

 

 

“Vi gör ju samma fel byg-

ge efter bygge, ofta är det 

så tyvärr[...]” 
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Niklas Bodling 

Företag: NCC Construction 

Uppsala 

Yrkesroll: Platschef 

Tid i branschen: 37 år 

Tid inom företaget: 26 år 

Utbildning: Gymnasium, fyra-

årig tekniskt 

 

Lasse Christoffersen 

Företag: Skanska Sverige AB 

Yrkesroll: Platschef 

Tid inom branschen: 40 år 

Tid inom företaget: 30 år 

Utbildning: Snickare, därefter 

internutbildningar 

 

Daniel Magnusson 

Företag: Skanska Sverige AB 

Yrkesroll: Platschef 

Tid i branschen: 18 år 

Tid inom företaget: 9 år 

Utbildning: Högskoleingenjör 

 

 

“Bara att tala om hur vi 

inte ska göra skulle man 

spara mycket pengar.” 

 
 

 

 

“Tidigare när man satt 

och rita för hand fanns det 

mer kunskap. Det har bli-

vit lätt, kanske för lätt att 

klicka, dona och greja” 
 

 

“Vi får besök från Gävle 

snart och de ska bygga tre 

nästan identiska kroppar 

som vi bygger här, det är 

en del i erfarenhetsåterfö-

ring.”   
 

Företagsgemensamma delar 

Titeln platschef används i denna rapport som benämning för båda före-

tagen, även om de internt använder olika benämningar. Dock är arbets-

uppgifterna i det närmaste identiska vilket gör denna förenkling möjlig. 

 NCC och Skanska har båda liknande avdelningar med likartade ar-

betsbeskrivningar, de har ansvaret från produktionsslut till garantiti-

dens slut. De stora likheterna gör dem jämförbara. Benämningen hos 

NCC är ”eftermarknadsgruppen” respektive ”Skanska direkt” hos 

Skanska. 
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4.2 Resultat NCC 

4.2.1 Intranät 

NCC:s intranät kallas Starnet och kommer i resterande del benämnas 

Starnet. Starnet finns tillgängligt för samtliga tjänstemän och oavsett 

om medarbetaren sitter på ett kontor eller på en byggarbetsplats finns 

alltid möjlighet att nyttja nätet. Starnet är väldigt omfattande och inne-

håller det mesta en anställd kan tänkas behöva. Här finns ett nyhetsflö-

de, dokumentarkiv, processbeskrivningar och intern telefonkatalog för 

att nämna några delar. Som tidigare nämnt granskas endast de delar 

som kan kopplas ihop med erfarenhetsåterföring. 

 

Dokument och processbeskrivning 

 Figur 6 nedan är hämtat ur Starnet och är den processbeskrivning 

som berör hur man ska arbeta för att ta tillvara på kunskaper och erfa-

renheter mellan olika projekt. Hela denna process är beskriven i ett do-

kument, se Bilaga 2 - Genomför uppföljning och förbättring. Där presente-

ras tydligt att “hantera förbättringsförslag och erfarenheter “ är en del i 

NCC:s arbetsprocess. 

 

 Figur 6 - Processbeskrivning NCC  
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På startsidan av Starnet finns en funktion som kallas ”frågelådan”. Som 

namnet antyder fungerar den likt en ordinär frågelåda. Här kan använ-

daren enkelt ställa en fråga om vad som helst som övriga medarbetare 

kan svara på.  

 

Utmärkelse 

2012 tilldelades Starnet priset “Sveriges bästa intranät” av föreningen 

”Redaktörer i media”, RIM. Föreningen är ett landsomfattande nätverk 

som funnits i 60 år och arbetar med interna medier inom både privata 

företag och offentlig verksamhet. 

Juryns motivering: 

 

[...] Med ett starkt fokus på medarbetarnas behov har Starnet den nödvändi-

ga grunden. Intranätet har dessutom en hög ambitionsnivå […] En genom-

tänkt anpassning av och för de enskilda medarbetarna bidrar till att Starnet 

kommer nära vardagen [...] Utvärderingsresultaten är goda samtidigt som 

de visar utmaningen: Att få alla medarbetare, även de på byggarbetsplatser-

na, att upptäcka Sveriges bästa intranät.” (Redaktörer interna media, 2012) 

 

4.2.2 Rapporter och dokument 

På NCC ska ett slutmöte genomföras efter varje avslutat projekt i enlig-

het med Starnets processbeskrivning, se  Figur 6. Vanligtvis är 

det NCC Construction Sverige som bär ansvaret och det är platschefen 

som håller i mötet samt ansvarar för att det genomförs. Vi skiljer på in-

terna och externa slutmöten. Vid de externa mötena kan förutom NCC 

Construction även andra aktörer delta, det är inte ovanligt att även be-

ställare och de som utfört projekteringen deltar. Dessa möten är vanli-

gare vid partnering eller partneringsliknande samarbetsavtal. De exter-

na slutmötena har ett större perspektiv än denna rapports huvudsyfte 

och innefattar således betydligt mer än erfarenhetsåterföring. 

 De slutmöten som är mer intressanta för denna rapport är de som 

författarna kallar interna slutmöten. Till skillnad från de externa deltar 

som regel endast NCC Construction på dessa. De interna mötena är 

direkt inriktade på produktionsskedet, då deltar entreprenadchef, 

platschef, arbetsledare, lagbaser, skyddsombud, några erfarna yrkesar-
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betare och vid enstaka fall underentreprenörer. Som hjälp till dessa mö-

ten finns en protokollmall på Starnet, se bilaga 3. 

 Det ska nämnas att slutmötena dock kan skilja sig från ovan beskriv-

na situationer då vissa projekt har speciella konstellationer. 

4.2.3 Intervjuer 

Slutrapport 

De intervjuade platscheferna på NCC har olika erfarenhet angående 

slutmöte. Bodling och Tapper har vid tidigare projekt haft slutmöten 

där fel som gjorts och problem som uppkommit under byggproduktio-

nen diskuterats och antecknats. Protokollen delges berörda men skickas 

inte uppåt i organisationen tror varken Bodling eller Tapper. Malmberg 

har inte själv ansvarat för ett internt slutmöte men på hans senaste pro-

jekt som var en typ av partnering, anordnade beställaren ett slutmöte 

där erfarenheter från projektering och produktion analyserades. Tyvärr 

har de inte delgetts något protokoll från mötet trots påtryckningar säger 

Malmberg. 

 På frågan om någon av platscheferna läst protokoll eller rapporter 

från tidigare slutmöten i syfte att ta del av tidigare erfarenheter som 

kan finnas inom företaget blir svaret samstämmigt nekande. Däremot 

har erfarenheter sökts upp på annat sätt. “Ja, jag har ringt till några som 

har byggt högt och hört mig för hur man går tillväga” säger Malmberg 

som nu projekterar ett 8-våningshus men som inte producerat ett så 

högt hus tidigare. Bodling som tidigare arbetat mycket med renove-

ringar och ombyggnationer men nu är inne på sin tredje nyproduktion 

av bostäder nämner att han har haft stor hjälp under uppstarten av pro-

jekten från en kollega och på det sättet fått del av de erfarenheter som 

krävs. 

 Vid avslut av ett projekt upplever en majoritet av platscheferna att 

de är upptagna med nästkommande projekt och att mycket av deras 

fokus hamnar där. Malmberg har tidigare upplevt det, men på hans 

senaste projekt fanns tiden för att göra ett ordentligt avslut och samla 

erfarenheterna. “Vi provade en vägg som kallas VST som kommer från 

Österrike [...]. Vi var först på NCC att prova på den där, men det är ing-

en som har efterfrågat vad man tycker” säger Malmberg. Vidare menar 

Malmberg att erfarenheter från den för NCC nya väggen (VST) hade 
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varit bra för företaget och det hade inte tagit så lång tid att sammanstäl-

la. Malmberg fick dock inte som han ville: “de ville hemskt gärna att jag 

drog in lite mer pengar så istället lånade de ut mig ett tag, istället för att 

sammanställa och göra en rapport”. En av platscheferna håller delvis 

med om att projekten ofta överlappar men säger att det är ett medvetet 

val för att kunna flytta över personal. Tiden finns för att göra ett ordent-

ligt avslut på projektet med erfarenhetsmöten, “det är en prioriterings-

fråga” menar Tapper. 

 

Platschefsmöten 

Platschefsmöten på NCC hålls en gång var tredje månad. På mötena 

samlas platscheferna från bostadsgruppen i Uppsala, vilket är ungefär 

tio stycken, där deltar även entreprenadchefer, samordnare för yrkesar-

betare samt en representant från eftermarknadsgruppen. Mötena följer 

en dagordningsmall där personal, arbetsmiljö/säkerhet, in-

köp/leverantörer, anbud/marknad samt övriga frågor är de huvudru-

briker mallen anger, se bilaga 4. Mötet hålls på en av platschefernas 

byggarbetsplatser med ett roterande schema. Efter avslutat möte 

genomförs en rundvandring på arbetsplatsen där de andra platschefer-

na får möjlighet att dra lärdomar och få en inblick i hur andra arbets-

platser arbetar i praktiken. 

 Samtliga intervjuade platschefer ser fördelar med träffarna och 

framhåller att det är ett bra tillfälle att utbyta erfarenheter. Samtidigt 

säger Tapper “Problemet är att det fastnar inom gruppen. Det måste nå 

ut, utanför regionen”. En annan av de tillfrågade är försiktigt kritisk till 

andra platschefer i gruppen som inte är öppna med att dela erfarenhe-

ter, framför allt de negativa händelser som inträffat. Prestige och att 

framstå som duktigt är åsikter som framkommer under flera intervjuer. 

“Alla vill ju vara duktiga och bra, det är nog en killgrej antar jag” säger 

Malmberg. NCC i Uppsala har genomgått en större omorganisation och 

bostadsgruppen tillhör nu samma grupp som den som utför markarbe-

ten och den som bygger kommersiella hus. En viss oro fanns hos inter-

vjupersonerna att upplägget på mötena skulle ändras. De trodde inte 

mötesformen skulle fungera om gruppen skulle bestå av ca 40 platsche-

fer. 
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Eftermarknad 

Vid intervjuerna kom det fram att NCC har en avdelning som heter ef-

termarknad. Det är den avdelningen som tar över ansvaret för garanti 

när produktionen är klar och överlämnad till kund. En uppgift som av-

delningen har är att sammanställa de garantiåtgärder som genomförts i 

ett enkelt protokoll som skickas ut till samtliga platschefer som i sin tur 

sprider det vidare på byggarbetsplatserna. 

 Samtliga platschefer är eniga om att protokollen från eftermarknads-

gruppen är lärorikt och att det skett en förändring till det bättre. Det 

kan bero på att ny personal har tagit med sig ett arbetssätt från en av 

våra konkurrenter, säger Bodling. Eftermarknad får ta hand om allt vi 

gjort fel så det är viktigt att dels vi som gjort felen får reda på det sam-

tidigt som övriga informeras för att undvika att fel upprepas säger en 

av platscheferna. Informationen skickas via mail en gång i kvartalet till 

samtliga platschefer och arbetsledare i bostadsgruppen och tar upp 

vanliga på fel som eftermarknadsgruppen behövt åtgärda. Brevet del-

ges alla inom produktionen och är det något som berör det bygge jag 

för tillfället har brukar jag ta ett kort möte med de berörda och diskute-

ra ärendet påpekar Tapper. En fråga som väcks hos en av platscheferna 

är om informationen från eftermarknaden går uppåt i företaget och 

sammanställs. För erfarenheter från andra regioner och deras efter-

marknadsgrupper är inget man får ta del av säger Tapper.  

 

Personalrotation och engagemang  

När intervjuerna behandlade ämnet personalrotation och organisations-

form i projekt gick åsikterna bland cheferna isär. Ett par av de tillfråga-

de svarade att de gärna behåller samma arbetsledning, lagbas och 

skyddsombud i en “kärngrupp” från projekt till projekt. “Det blir som 

ett självspelande piano, alla är samspelta och vet vad de ska göra” säger 

Bodling, vidare hävdar Tapper att “man slipper den här lära-känna-

varandra perioden i början”. 

 De negativa bitarna som kan finnas med minskad utveckling och att 

“köra på i samma spår” övervägs men samtidigt framhålls att nya 

medarbetare är positivt, dock i begränsad omfattning. Malmberg är mer 

öppen för högre personalrotation även om han helst inte byter ut hela 

sin organisation mellan projekten. 
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 Platscheferna uppfattar intresset och engagemanget för erfarenhets-

återföring hos arbetsledare som positivt, Malmberg säger “Man vill un-

derlätta just för stunden för det specifika projektet”. När det kommer 

till yrkesarbetarna går åsikterna isär. Bodling hävdar att yrkesarbetarna 

hos honom är intresserade och vill förbättra medans de övriga säger att 

yrkesarbetare på deras projekt är mindre intresserade. Intresse finns att 

underlätta för sig själv och sitt eget arbete, dock ser yrkesarbetaren inte 

det ur ett större perspektiv. 

 

Platschefens styrning från ledningen 

När det gäller hur styrande dokument fungerar och vilka krav platsche-

ferna har på sig från sin chef går åsikterna isär. Malmberg säger att han 

knappt använder dem och tror inte många andra heller gör de. Bodling 

säger sig ha nytta av dokument från Starnet som exempelvis mallar för 

mötesprotokoll och tycker den biten fungerar bra. Även Tapper är posi-

tiv och använder ett flertal mallar för möten och arbetsberedningar. 

Samtidigt anser han att det finns för mycket styrande dokument och 

tror inte de finns någon som följer allt, “Man får ta ut det bästa av det“. 

 Bodling tillägger att NCC just nu trycker hårt på MAP-

kostnadsstyrning. Förenklat innebär det att all ekonomi från budget till 

inköp om projektet lagras i en databas. Utifrån den kan ekonomiska 

avstämningar och prognoser göras. Bodling säger att han nu blivit 

påtvingad systemet och att det är krångligt och tar lång tid. Att härleda 

kostnader och lägga pengar “i olika högar” är ingenting företaget spa-

rar pengar på menar han.  

 

Partnering, finns skillnad i hur erfarenhetsåterföring görs? 

Intervjuerna kommer in på ämnet partnering och om det finns någon 

skillnad hur slutrapporten och erfarenhetsåterföringen görs. En av 

platscheferna har varit med på ett partneringprojekt tidigare. De andra 

två deltagit i projekt som haft likheter med partnering. Vid några av 

dessa projekt har beställaren alternativt extern partneringsledare hållit i 

slutmötena. Det blir ur ett större perspektiv när allt från projektering till 

produktion diskuteras säger Bodling. Malmberg tar upp ett exempel 

från ett projekt som påminner om partnering. Där gjordes en workshop 

med samtliga från projektering och produktion. Malmberg upplever 
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det som ett bra sätt att samla informationen även om han tycker de in-

terna mötena ge mera konkreta slutsatser. Han tillägger att inget proto-

koll från workshopen renskrivits av de ansvariga (partneringsledare) 

trots påtryckningar.  

 

Nu och då 

Två av platscheferna på NCC upplever att erfarenhetsåterföringen är 

bättre nu än förut. Idag använder vi oss mer av plattformar och det ger 

en viss återföring säger Malmberg som själv varit med och tagit fram 

plattformar till småhus. Eftersom Malmberg varit med på ett större pro-

jekt med många småhus bidrog han med sina erfarenheter och kunde 

med dessa utforma de nya plattformarna för småhus. 

 Förr i tiden var enheterna mindre och projekten och platscheferna 

höll mer på informationen om sitt bygge. Nu tror jag vi är mer öppna 

och jag hoppas det fortsätter så. Det kan ha att göra med att det kom-

mer in yngre personer säger Tapper. Bodling är av en annan uppfatt-

ning och tycker att erfarenheterna spred sig bättre förut. Det var en 

mindre organisation och man kände förhållandevis fler på företaget. 

Nu när NCC är så stort blir varje individ mer anonym och det är därför 

viktigt med ett system som hanterar erfarenhetsåterföring, något som 

enligt Bodling inte fungerar tillfredställande på NCC. 

 

Frågelådan NCC  

Platscheferna som intervjuats säger sig läsa mycket av det som skrivs 

och tycker frågelådan är bra. Det är väldigt enkelt att ställa en fråga och 

funktionen är troligen extra viktig nu när vi är inne i ett generations-

skifte påstås det. Trots detta har de inte själva ställt en fråga eller svarat 

på någon annans. 

 Ofta avslutas svaren med ett telefonnummer och något i stil med 

“hör av dig vid fler frågor” vilket tyder på att man gärna vill hjälpa till 

och dela med sig av sina erfarenheter.  
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4.3 Resultat Skanska 

4.3.1 Intranät 

Skanska benämner sitt intranät OneSkanska, namnet syftar till att be-

lysa den satsning på ett enat arbetssätt inom hela bolaget. OneSkanska 

lanserades i mitten av 2010 och ersatte då ett trettiotal lokala nät. 

 

Utmärkelse 

OneSkanska rankades 2012 som ett av världens bästa intranät. (IDG, 

2012). Bakom listan står Nielsen Norman Group, användbarhets-

experten Jacob Nielsens företag som varje år utser de tio bästa intra-

näten i världen. “Skanska får beröm för att bolaget gått från 30 lokala 

intranät till ett globalt vilket förbättrat informationsspridning och 

transparens.” (IDG, 2012). 

 OneSkanska är uppdelat i fyra olika huvuddelar, de beskrivs nedan. 

 

Startsidan 

På startsidan för intranätet finner man nyhetsflöde, organisations-

schema, bilder och en sökfunktion för kontaktuppgifter. Mycket av in-

formationen här är densamma som återfinns på webbplatsen, skans-

ka.se. 

 

Vårt sätt att arbeta - VSAA 

VSAA är en databas med hjälptexter för olika avdelningar, projektfaser 

och olika typer av projekt. Hjälpmedlen består av beskrivande texter 

och mallar i Word och pdf-format. I enlighet med rapportens syfte och 

avgränsning har granskningen av nätet fokus på återkoppling. 

 

Vårt sätt att bygga - VSAB  

Avdelningen “Vårt sätt att bygga” har en underavdelning som heter 

standardiserade produktionsmetoder, SPM. I denna del finner man ett 

flertal guider, färdiga arbetsberedningar, filmer och bilder på rena pro-

duktionsmetoder. Här finns även beskrivningar angående fuktsäkerhet, 

fuktmätningar och olika konstruktionslösningar. 
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En säker arbetsplats 

Som namnet antyder är denna avdelning helt vigd åt säkerhet. På den-

na plats rapporterar medarbetarna in tillbud och olyckor. Här finns 

även information om olyckor och tillbud som skett, informationsblad 

för olika riskmoment samt annat hjälpmaterial som berör säkerhet. 

4.3.2 Rapporter och dokument 

Enligt OneSkanska ska det genomföras ett antal olika slutmöten vid 

projektslut. Skanska har en uppdelning av mötena, de skiljer på slutmö-

ten med kund och interna slutmöten som förekommer i olika former. 

Till de interna möten finns rapportmallar som stöd till platscheferna, 

några exempel på dessa möten är Internt slutmöte projekt 6443, se bilaga 

5, och Erfarenhetsåterföring av Projektplan 50079, se bilaga 6. De interna 

slutmötena är helt inriktade på produktionsskedet med tyngd på avslu-

ten. 

4.3.3 Intervjuer 

Slutrapport 

Christoffersen säger att det ofta hålls ett möte med beställaren efter av-

slutat projekt där erfarenheter diskuteras och utbyts men att det i nor-

mala fall inte görs någon intern slutrapport med syfte att utvärdera pro-

jekten och samla erfarenheter. Magnusson säger samma sak men tilläg-

ger att på sitt senaste projekt utfördes ett erfarenhetsmöte. Det projektet 

var väldigt likt det vi bygger nu. Vi har därför utvärderat och försökt 

arbeta bort det som inte fungerat tillfredställande säger han. Att de inte 

gör något internt slutmöte är inget platscheferna tycker är negativt. Vik-

ten bör inte ligga i att skriva ett protokoll som antagligen ingen kom-

mer läsa, utan att samla deltagarna vid projektet i exempelvis en work-

shop och där lyfta fram de erfarenheter som uppkommit anser Christof-

fersen. Vidare menar han att det redan idag finns för mycket papper 

och dokument som ska följas. 

 Platscheferna upplever att det ofta kommer in i nästa projekt för sent, 

samtidigt är de kvar i det tidigare projektet och försöker avsluta det. 

Exempelvis arbetade Magnusson förra året både som projekteringsle-

dare och platschef för två olika projekt under perioden april till sep-

tember. Fokus läggs på det nya projektet och därför blir avslutet på det 
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tidigare lidande. “Är det nåt bygg är dåliga på är det att avsluta pro-

jekt” säger Christoffersen. Han säger samtidigt att det är någonting 

Skanska arbetar med och tar upp ett exempel. På ett tidigare projekt 

lämnade han över till biträdande platschef innan projektet var slut för 

att tidigare kunna vara med på nästkommande. Ett koncept som funge-

rat bra tillägger han.  

 

Eftermarknad 

Hos Skanska Uppsala finns en avdelning som heter Skanska direkt. 

Skanska direkt tar över ansvaret från bostadsgruppen under garantiti-

den efter avslutad byggnation. Således arbetar Skanska direkt med re-

klamationer, renoveringar och tillbyggnad. När Skanska direkt behöver 

reparera eller åtgärda fel som uppkommer får alltid platschefen som 

producerat det berörda objektet information om ärendet. På så vis får 

man erfarenhetsåterföring men bara om det är något som rör ens egna 

projekt säger Magnusson. Han tillägger att det finns ett förslag att de 

själva ska ta över garantiansvaret. Det positiva blir att varje platschefen 

själv får ta reda på fel och brister som uppkommer samtidigt som det 

kan bli problem med tiden och störa annan nyproduktion.  

 

Platschefsmöten 

På Skanska hålls platschefsmöten ungefär var 6:e vecka. Vid mötena 

samlas platscheferna från bostadsgruppen vilket i Uppsala är ungefär 

tio stycken. Vid mötena deltar förutom platscheferna även samordnare 

för yrkesarbetare, en representant från Skanska direkt och distriktsche-

fen. Mötena följer en dagordning och behandlar punkterna information 

från ledningen, marknad och anbud, säkerhet, personalsamordning, 

samt övriga frågor, se bilaga 7. Platschefsmöten på Skanska hålls vid en 

etablering till ett pågående bostadsprojekt och roteras mellan platsche-

ferna. 

 Säkerhet och arbetet med att förbättra den är också en viktig del som 

mötena behandlar. Skanska har ett arbetssätt som är lite speciellt när 

det gäller säkerhet, nämligen att platschefen och skyddsombudet från 

ett bygge besöker en annan byggarbetsplats och går skyddsrond. På 

detta vis påstår Skanska att säkerheten ökas ytterligare inom gruppens 
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projekt. Det är lätt att bli hemmablind och därför kan det vara bra med 

ett par kritiska ögon som granskar säkerheten menar Magnusson. 

 Magnusson upplever att de flesta i gruppen är öppna med att berätta 

om erfarenheter, såväl positiva som negativa, samtidigt påpekar han att 

det är svårt att veta om alla delar med sig av dåliga erfarenheter. “Man 

vet ju bara de man får höra så jag vet inte ifall nån håller på nåt” säger 

han. 

 Protokollen efter möten delges berörda men skickas inte uppåt i or-

ganisationen. Det finns inget krav från Skanska att bedriva den här ty-

pen av möten men Uppsalagruppens platschefer tycker det är ett bra 

sätt att sprida erfarenheter och kommer fortsätta med det. Magnusson 

påpekar att vad han vet är det endast bostadsgruppen i Uppsala som 

har den här typen av möten i regionen. 

 

Personalrotation och engagemang 

Åsikterna går isär när det gäller hur personal ska hanteras vid projek-

ten. Christoffersen tror att det är viktigt att byta ut delar av organisatio-

nen mellan projekt. Med nya människor kommer andra idéer, projekten 

blir mer levande. Annars är det lätt att personal stannar upp och fastnar 

i gamla vanor. Blandas personal med olika åldrar och med erfarenhet 

från olika projekt sprids även kunskaper mellan dessa säger han. Mag-

nusson är av en annan uppfattning och nyttjar gärna samma personal 

under hela projektet men tillägger att det sällan inträffar. 

 På Skanska arbetar platscheferna och övriga tjänstemän för att skapa 

en teamkänsla och därigenom få yrkesarbetare mer delaktiga. Engage-

manget och viljan att förbättra arbetet som utförs är en viktig del men 

tyvärr är intresset för erfarenhetsåterföring inte vad man önskar. Istället 

ligger engagemanget på hur tidplaner följs och om enhetstider uppnås 

säger Magnusson. Christoffersen är inne på samma spår och menar att 

intresset och engagemanget för att förbättra finns hos yrkesarbetarna, 

så länge det gäller den egna personens arbeten tillägger han. 

 

Platschefens styrning från ledningen 

Magnusson tror att Skanskas ledning tycker att erfarenhetsåterföring är 

något som ska prioriteras och speciellt över regiongränser. Han nämner 
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att många platschefer arbetar med olika metoder trots styrande doku-

ment i OneSkanska.  

 

Nu och då 

En stor skillnad från förr är hur datorer och annan elektronik som mät-

utrustning har påverkat byggbranschen, mestadels till det positiva 

framhåller platscheferna. Idag sparas mycket tid på inköp genom cen-

trala avtal som Skanska Sverige upphandlat. Beställningar kan göras 

utan att tid läggs på kontroll av priser säger Christoffersen.  

 På projektet han nu leder används inte måttsatta ritningar för att 

undvika att personal mäter fel med tumstock och måttband. Istället an-

vänds totalstation (elektrisk mätutrustning som hämtar data från rit-

ningsfil). Det bidrar till färre fel berättar Christoffersen.  

 Det negativa med förändringen ligger i att det upplevs som det går 

åt mer arbetstid till pappersarbete, högre krav från myndigheter och 

företaget gällande dokumentation sägs vara anledningen. 

 

Studiebesök 

Studiebesök framhålls som ett bra sätt att ta del av andra projekt. Vi 

brukar besöka ett annat projekt och se hur de arbetar och löser problem. 

Jag som platschef tittar kanske på en sak medans våra snickare tittar på 

något som intresserar dem säger Christoffersen. På Christoffersens nu-

varande projekt har han genomfört flera studiebesök med positiv ut-

gång. 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION  

Detta kapitel ger en analys av det insamlade materialet. Strukturen följer tidi-

gare mönster och behandlar således delarna intranät, slutrapporter och inter-

vjuer. 

5.1 Intranät 

Den granskning som genomförts på intranäten har inte lett till några 

uppseendeväckande resultat och således inte heller någon djupare ana-

lys. Det står klart att både NCC och Skanska har välutvecklade intranät 

som ligger lång fram i den tekniska utvecklingen. Detta förstärks ytter-

ligare av att båda företagen vunnit priser för sina intranät. Det som är 

anmärkningsvärt är i vilken utsträckning de styrande dokumenten ef-

terlevs vilket beskrivs nedan i, avsnitt 5.3 Intervjuer. 

 Båda intranäten har ett intuitivt tilltalande upplägg och har genom-

tänkta sökfunktioner vilket gör att de ur den synpunkten inte lämnar 

något i övrigt att önska. 

5.2 Rapporter och dokument 

Platschefsmöten 

Existensen av platschefsmöten var inte känd för författarna innan arbe-

tet med detta examensarbete startade. Var mötena uppstått är okänt 

men en rimlig slutsats är att det började på ena företaget och genom 

personalomsättning har mötesformen spridit sig vidare. Det antagandet 

grundar sig på att de är väldigt lika i sin utformning. 

 Likheterna finns bl.a. i att båda företagen har en enkel struktur och 

enkel mall för mötesprotokoll, dock är de inte låsta vid denna utan va-

riationer förekommer. Av de protokoll som granskats inser vi snart att 

dessa möten är uppskattade och som regel välbesökta, vilket framgår 

av deltagarlistan. I princip allt som tas upp berör chefernas vardag vil-

ket troligen leder till ökat engagemang och aktivt deltagande. Den öp-

penhet och transparens som genomsyrar rapporterna uppskattas av 

författarna. 
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 Vid platschefsträffarna diskuteras händelser i form av brister och 

avvikelser som uppkommit under produktionen. Detta för att utbyta 

erfarenheter från och informera andra platschefer. I ett av de granskade 

protokollen diskuteras en underleverantör som inte skött sig vid två 

projekt. Platscheferna för dessa byggen avråder starkt de andra från att 

använda sig av det företaget. På platschefsmötena presenteras även 

lämnade anbud och till viss del diskuteras även personalplanering. En 

viss skillnad finns dock i vilket fokus mötena har. Skanska har en större 

del som berör säkerhet som ligger helt i linje med bolagets uttalade in-

riktningar. Sammanfattningsvis ligger fokus på att lokalisera brister 

under produktionen och utbyta erfarenheter, vilket kan bidra till en 

ökad utveckling. 

 En fördel som kan tydas är enkelheten för högre chefer, som ofta 

närvarar, att sprida information till platscheferna. Effekten av informa-

tion som delges vid personliga möten får anses som överordnad skri-

ven sådan. Om oklarheter skulle uppstå löses dessa på plats vilket kan 

innebära minskad mailtrafik och arbetsbelastning. 

 

Slutmöte 

På Skanska har inga protokoll från slutmöten kunnat kontrolleras då 

ingen av de tillfrågade platscheferna gjort ett sådant på sina senare 

byggen. 

De protokoll som detta examensarbete tagit del av följer de mallar som 

finns på Starnet. Protokollen är bra formulerade, tydliga och lätta att 

läsa. Stor vikt läggs vid utvärdering av produktionen och moment som 

fungerat mindre bra och lösningar till dessa. Ett exempel på  problem är 

anpassning och kapning av stenbänkskiva till kök som i dagsläget görs 

på plats. Ett förslag till lösning är att undersöka om leverantören kan 

tillverka skivorna efter ritning.   

 Även positiva erfarenheter från moment och lösningar som fungerat 

över förväntan protokollförs för att kunna dra nytta av erfarenheterna i 

framtiden. 

 I slutmötesprotokollen utvärderas även underentreprenörer som del-

tagit vid projektet, hur samarbetet med dem fungerat och resultatet från 

deras arbete. I slutrapporterna finns kommentarer som entreprenör X är 

lösningsorienterad och har bra finish på utfört arbete. 
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5.3 Intervjuer 

Det framkommer under intervjuerna att platscheferna följer de styrande 

dokumenten i mycket varierande utsträckning. Anledningen till att 

dessa inte efterföljs kan i härledas till tre orsaker: 

 För mycket dokument och mallar. 

 Det är svårt för platscheferna att hitta rätt dokument på respek-

tive intranät.  

 Otydliga riktlinjer 

Med för mycket information blir det svårt att hitta det man söker. Da-

venport och Prusak säger att databaser med för mycket information 

inte leder till ökad effektivitet (Davenport & Prusak, 1998). Ett par av 

platscheferna säger också att det tar för mycket tid med rapporter och 

mallar som ska följas vilket gör att det ”vanliga” arbetet blir lidande. 

 Att det skulle vara svårt att hitta rätt dokument på respektive intra-

nät kan tyckas märkligt med tanke på att både Starnet och OneSkanska 

vunnit pris för sina intranät som enligt juryn är välutvecklade och 

strukturerade. Bristande datorvana hos platscheferna kan vara en orsak 

till det upplevda problemet. 

 Den största orsaken till bristfälligt genomförande av rapporter som 

enligt intranät ska genomföras kan härledas till utsträckningen av före-

tagens uttalade riktlinjer. För att medarbetare ska känna motivation är 

det av stor vikt att de känner delaktighet i hela organisationens utveck-

ling och inte bara se till sin egen situation (Josephson, 1994). Detta har 

beskrivits ovan i avsnitt 1.2 Bakgrundsbeskrivning. Otydliga instruktioner 

leder till ökad valmöjlighet och i de flesta fall väljer medarbetaren det 

alternativ som kräver lägst arbetsinsats. 

 Vid vissa tillfällen under intervjuerna har det framkommit en känsla 

av uppgivenhet som inte leder till ökad förståelse för organisationen i 

stort. Ett tydligt exempel hämtat från intervjun med Malmberg 

“[...]först på NCC att prova på den där men det är ingen som har efter-

frågat vad man tycker.” Exemplet gäller införandet av en ny väggtyp. 

Även kommentaren från Bodling om att företaget trycker hårt på MAP-

kostnadstyrning tyder på brister i vart företaget lägger fokus. Detta kan 

knytas till litteraturstudien där (Tell, 2001) säger att företagen lägger 
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större fokus på projektens utfall än på att förbättra tekniska lösningar. 

Önskar man en ökad återkoppling är tydlighet i uttalad målsättning 

viktig. Dessa två exempel är talande för att det finns potential att för-

bättra erfarenhetsåterföringen. 

 Slutrapporter som ska skrivas efter avslutade projekt hos NCC görs 

inte alltid, vilket är ett problem. Dessutom skiljer sig slutmötena åt be-

roende på om projektet drivits i partneringform eller ej. De interna 

slutmötena har ett högre fokus på produktionsfasen och tar därför upp 

fler erfarenheter därifrån, något som är viktigt enligt författarna. 

 På Skanska säger platscheferna att de i regel inte gör några interna 

slutmöten vilket är besynnerligt då granskningen av intranätet visade 

på att styrande dokument och mallar för ändamålet finns. Vid projekt 

med partnering eller partneringliknande avtal genomförs externa slut-

möten, men liksom hos NCC syftar dessa möten till att utvärdera hela 

projektet ur ett större perspektiv än bara produktionsskedet. Hos före-

tagen sparas inte mötesprotokollen på ett sådant sätt att andra i företa-

get enkelt kan ta del av dem. Detta är en bidragande orsak till att ingen 

av platscheferna läst en slutrapport från ett annat projekt i erfarenhets-

syfte.  

 

Sprida erfarenheter 

Platschefsmötena leder till spridning av erfarenheter inom bostads-

gruppen hos båda företagen men dras med ett par problem. Erfarenhe-

terna stannar i gruppen och sprids varken inom eller till andra regioner, 

därmed kommer inte erfarenheter från varesig andra avdelningar eller 

andra delar av landet Uppsalagruppen till godo. 

 Ett annat problem som framkommer är att vissa platschefer inte de-

lar med sig av sina erfarenheter som uppkommit under produktionen. 

Antydningar har gjorts under intervjuer att dessa platschefer är äldre 

vilket i så fall tyder på att en förändring kommer ske i samband med 

det generationsskifte som förestår i branschen. Detta problem kan tyd-

ligt kopplas samman med teorin i avsnitt 1.3.2 Vad är erfarenhetsåterfö-

ring kring Argyris och Schöns inlärningsmodell. Här finns tydliga pa-

ralleller kring problematiken att lyfta återkoppling till en högre nivå för 

att komma hela organisationen till gagn. En viktig del kring det reso-

nemanget ligger i hur väl organisationen lyckas motivera och engagera 
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den enskilda individen i organisationen, något som företagen idag inte 

gör i tillräckligt stor utsträckning (Tell 2001). Han menar att företagen 

idag förlitar sig på individens “goda” beteende att arbetet med erfaren-

hetsåterföring sker (Tell, 2001). En annan orsak till oviljan att dela med 

sig av erfarenheter kan grunda sig på personliga egenskaper och värde-

ringar. Vikten av att detta ändras framhålls av Söderlund (2005) som 

menar att öppenheten hos individer är en viktig faktor för att lärandet 

ska kunna ske i en organisation. Troligen kan både personliga egenska-

per och värderingar utvecklas med hjälp av vägledning och relativt 

enkla åtgärder. 

 Det sätt som eftermarknadsgruppen på NCC i Uppsala arbetar med 

information, genom att delta på platschefsmöten men också genom 

kvartalsbrev, ger platscheferna en bra bild av de vanliga fel som upp-

kommer under garantiperioden. Fördelen är att det berör alla avslutade 

projekt i bostadsgruppen och inte bara platschefens egna projekt. Lär-

domar sprids därför oavsett huruvida platschefer samtycker eller inte. 

Precis som protokollen från platschefsmöten stannar även infobreven 

från eftermarknad inom gruppen och sprids inte till övriga regioner 

inom NCC. 

 Hos Skanska finns inte motsvarande informationsbrev från Skanska 

direkt. Vid garantiarbeten bli endast platschefen informerad om sitt 

bygge och om de fel som uppkommer vilket författarna anser är en 

nackdel ur erfarenhetssynpunkt. Uppenbart är att en spridning av in-

formation från Skanska direkt skulle få positiva konsekvenser. Både 

eftermarknadsgruppens och Skanska direkts arbete är mycket viktigt 

då det lyfter fram problem och direkta fel som inte har upptäckts under 

produktionsskedet. Risken finns att dessa fel upprepas från projekt till 

projekt om de inte uppmärksammas. 

 Huruvida personal ska bytas ut mellan projekt eller ej är en av de 

frågor som platscheferna hade störst åsiktsskillnader om. Att nyttja 

samma personal i flera projekt kan ha produktionseffektiva fördelar om 

projekten liknar varandra. Då kan samma individ arbeta med liknande 

uppgifter i flera projekt och därigenom bli bättre samt att projektgrup-

pen med tiden blir effektivare som helhet. En svårighet är att olika 

byggprojekt sällan är lika; de har som regel olika stor omfattning och 

berörs då av olika antal medarbetare. En nackdel med nära identisk 
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organisation är att personalen tappar i kunskapsbredd vilket gör re-

dundansen lägre. Om delar av personalen byts ut mellan projekten 

samtidigt som arbetsuppgifterna roteras, ger detta en större bredd på 

erfarenheter hos individen genom att överföring av tyst kunskap sker, 

något som annars är mycket svårt enligt (Polanyi, 1983). 

5.4 Felkällor 

Under arbetet gång har ett antal felkällor uppdagats, nedan presenteras 

dessa och eventuella åtgärder som har vidtagits. 

 Den största felkällan grundar sig troligen på ett lågt antal intervjuer. 

En oönskad effekt av antalet kan vara att vi inte har fått en enhetlig bild 

av hur majoriteten av medarbetarna på respektive företag arbetar och 

har för åsikter. Teoretiskt sett är det möjligt att de intervjuade på ett 

företag har samma åsikter men att de markant skiljer sig från övriga 

medarbetare. En anledning till att antalet inte är fler ligger i den natur-

liga tidsbristen då examensarbetet endast omfattar 15 hp. Samtidigt var 

vårt mål att göra en kvalitativ analys med ett färre antal respondenter 

för att ge rapporten en personlig vinkel ur ett platschefperspektiv. En 

slutsats av detta är att antalet respondenter kunde ha varit fler utan att 

tappa den personliga vinkeln; det är något vi tar med oss till komman-

de granskningar i framtiden. 

 I ovan förda resonemang kan även en slutsats angående bristen på 

genomförda slutrapporter hos Skanska dras. Eftersom endast två inter-

vjuer genomförts på Skanska och ingen av dem genomfört en slutrap-

port ger det en bild som kan skilja sig från övriga platschefer på företa-

get. 
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6 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

I detta kapitel redovisas författarnas egna synpunkter på den utförda studien. 

Här presenteras de slutsatser och rekommendationer som vi anser rimliga och 

nödvändiga. Nedan ges även förslag på framtida studier kring ämnet. 

6.1 Slutsatser 

Att en fungerande kunskapsöverföring inom byggföretag skulle bidra 

till ökad lönsamhet och bättre produktion är ställt utom allt tvivel. Det 

är uppenbart att en organisation med välfungerande erfarenhetsåterfö-

ring har större potential att utvecklas än en organisation som inte har 

det. 

 Klarlagt är att både NCC och Skanska har en handlingsplan för hur 

erfarenhetsåterföring ska fungera. Däremot finns skillnader i hur väl 

dessa efterlevs, både mellan företagen men också mellan platschefer 

inom samma företag. Då företagen har liknande sätt att presentera hur 

arbetet ska genomföras via beskrivande arbetsprocesser med tillhöran-

de mallar som alltsammans finns på respektive intranät kan några slut-

satser dras. 

 Skillnaderna beror enligt författarna till största delen på de invanda 

rutiner och mönster som finns. För att ändra på detta krävs tydliga in-

struktioner från ledningen att erfarenhetsåterföring ska prioriteras, nå-

got som idag inte finns. Utan en tydlig målsättning ges inte platschefer-

na möjlighet att förstå värdet av hela organisationens nytta med en väl 

fungerande erfarenhetsåterföring. Detta leder utan förbehåll även till 

minskad förståelse hos samtliga medarbetare i produktionen. 

 Vissa tendenser till motvilja att dela med sig av erfarenheter och 

olust att överhuvudtaget genomföra vissa åtgärder kan grunda sig på 

den låga spridningsgrad som båda företagen uppvisar. För att få en 

platschef att sammanställa erfarenheter och skicka vidare till andra av-

delningar och regioner är det av stor vikt att samma platschef även får 

ta del av andras rapporter. Ett exempel är platschefsmötena inom 

gruppen, där fungerar återföringen godkänt troligen på grund av att 

platscheferna får ta del av andras erfarenheter. 
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 Erfarenhetsåterföring måste präglas av öppenhet och transparens; 

om det skulle ske skapas ett mervärde och ett ökat intresse att fortsätta 

arbetet med erfarenhetsåterföring. Detta leder till att erfarenhetsåterfö-

ring blir en naturlig del av det vardagliga arbetet. 

 I analysen nämns ett antal gånger problem med bristande kompetens 

i datoranvändande. Den problematiken grundar sig med största sanno-

likhet på hög ålder, ett problem som får anses som begränsat och något 

som försvinner med tiden. De unga idag har med dagens informations-

samhälle en avsevärt högre kunskap inom området. Det innebär dock 

inte att kunskap från de äldre automatiskt kommer de yngre till godo 

utan ett aktivt erfarenhetsutbyte krävs. 

 Som framkommit under intervjuerna samlas idag erfarenheter från 

platschefsmöten och slutmöten oftast inom gruppen. Stora företag, likt 

NCC och Skanska, har mycket att tjäna på att sprida erfarenheter till de 

delar av företaget som arbetar med liknade projekt, i detta fall bostäder. 

Görs detta på ett tydligt och informativt sätt minskar risken att samma 

misstag görs igen. 

 Eftermarknadsgruppen på NCC och deras sätt att arbeta med kvar-

talsbrev är ett mycket bra sätt att sprida erfarenheter på enligt författar-

na. Det sprider informationen inom gruppen och ökar kunskapen om 

de vanligaste felen som uppkommer efter produktionsstadiet. 

 Skanska direkt bör se över sitt sätt att informera om de garantiarbe-

ten de utför. Idag sprids inte informationen på ett sådant sätt som för-

fattarna skulle önska. Ett förslag är kvartalsbrev likt NCC men det kan 

finnas andra sätt som också fungerar. 

 Idag görs inte interna slutmöten på alla avslutade projekt. Det har 

under arbetet med denna rapport framkommit tre huvudskäl till varför 

detta inte görs. 

 Vid partnering hålls istället ofta ett extern slutmöte med beställa-

re och andra inblandade. 

 Några av platscheferna har inte vetskapen om att ett slutmöte 

ska genomföras efter avslutat projekt. 

 Tidsbrist är ett ständigt orosmoment i byggbranschen, vilket le-

der till att arbetsuppgifter som upplevs som omotiverade stryks 

först. 
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Författarna anser att interna slutmöten ska hållas efter varje avslutat 

projekt, även där ett extern slutmöte görs. Av de undersökta protokol-

len från slutmöten finns klara fördelar med att hålla interna slutmöten 

ur ett erfarenhetsperspektiv. Problemen som varit under produktions-

stadiet har lyfts upp och lösningar till dem har redovisats. Det har påvi-

sats att dessa protokoll har använts på ett värdeskapande sätt. 

 Skulle dessa erfarenheter sammanställas enligt rekommendationer, 

se 6.2 Rekommendationer, samt ta tillvara på erfarenheter via rapporter, 

finns goda möjligheter till att de skulle läsas och komma till nytta för 

andra medarbetare. 

 Äldre medarbetare har omfattande erfarenheter från byggbranschen 

som är viktiga att sprida samtidigt som nya yngre medarbetare i större 

utsträckning har teknisk kunskap om exempelvis datorer. Därför behö-

ver det inte alltid vara en envägskommunikation. Men att överföra 

kunskap och erfarenheter mellan generationer är en stor utmaning som 

byggbranschen står inför. För att ett stort utbyte av kunskaper och erfa-

renheter ska kunna ske behövs att personal i olika åldrar och med olika 

bakgrund varieras mellan projekten anser författarna. Då kan även tyst 

kunskap spridas vilken annars är svår att överföra. Att enbart med ex-

plicit kunskap ta till vara på kunskapen tror inte författarna är möjligt.  

6.2 Rekommendationer 

Efter genomförd studie av de två företagen och av hur bostadsgrupper-

na arbetar med erfarenhetsåterföring ger författarna följande förslag till 

förbättringar: 

 

Upprätta en tydlig målsättning 

Bostadsgruppen hos båda företagen behöver harmonisera sitt sätt att 

arbeta. Vikt bör läggas på att platschefer vet hur de ska arbeta med er-

farenhetsåterföring och hur de hittar de styrande dokument som före-

tagen har. Ansvaret för detta bör ligga på platschefernas närmaste hög-

re chef. 
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Ta vara på erfarenheter via rapporter 

I protokoll från slutmöten och platschefsmöten finns information som 

inte är av nytta för andra i företaget. Att sprida den, i detta fall onödiga 

informationen skulle tona ner de bitar författarna anser är viktiga att 

sprida. De delar som berör erfarenheter bör därför läggas som bilagor 

till protokollen för att lätt kunna lyftas ut. Hur det ska lagras för bästa 

spridning tas upp som fortsatta studier i nästa kapitel. 

 

Sprid information 

Skanska direkt behöver hitta ett sätt att sprida informationen om de 

vanligaste felen de uppmärksammar när de genomfört garantiarbeten. 

Ett sätt vore att dela informationen vid platschefsmötena, ett annat är 

att skicka ett informationsmail till samtliga platschefer i gruppen som 

sedan informerar på arbetsplatsen. 

 Eftermarknadsgruppen bör överväga att öka antalet utskick från var-

je kvartal till exempelvis varannan månad. 

 Både NCC och Skanska bör arbeta för att få sin personal att dela med 

sig av mer erfarenheter, bra som dåliga. Vikt bör läggas på att förklara 

de positiva effekterna i ett större perspektiv, gärna med verkliga exem-

pel. 
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7 FORTSATTA STUDIER 

Ekonomisk vinning av erfarenhetsåterföring 

Ett ofta effektivt sätt att genomföra förändringar inom företag är att 

visa på ekonomiska vinster. Därför kan en kostnadsanalys av konse-

kvenserna för felbyggnationer som beror på brister i erfarenhetsåterfö-

ringen vara av intresse. Att konkret visa på kostnader som kan minskas 

får ofta genomslag hos beslutsfattarna. 

 

System för att lagra erfarenheter 

I denna rapport har det föreslagits en typ av databas som har till upp-

gift att lagra erfarenheter från slutmöten, platschefsmöten och efter-

marknad/garantigruppen. Hur ska ett sådant system utformas för att 

användare verkligen ska nyttja systemet är ett förslag till fortsatta stu-

dier. 
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BILAGA 1 - INTERVJUUNDERLAG 

 

Personfrågor 

Titel 

Tid på företaget? I branschen? I yrkesroll? 

Utbildning? 

 

Intranät 

Använder du det? 

Fick du någon introduktion när du började? 

Lätt att använda? 

Känns det viktigt 

 

Slutrapport 

Görs det?  

Vem gör den? 

Hur görs den? 

Vart tar den vägen? 

Används den? 

Har du läst någon rapport från ett annat bygge? 

Görs någon efterforskning vid uppstartsfasen av ett projekt från tidiga-

re projekt? 

Finns en mall för slutrapport? 

Skulle det vara bra att avsätta en halvdag per kvartal för erfarenhets-

återföring för att minska jobbet med rapporten i slutet av projektet?   

Hur ser du på möjligheten att göra en “slutrapport”? 

Finns intresset hos alla parter: PC, AL, yrkesarbetare, konsulter 

Vid partnering, är det mer vanligt då? 

Finns tid att göra det? 

Vad skulle få dig att ta dig tiden? 

Hur ser du på arbetsformen, projekt? 

Leder det till ökad/minskad utveckling? 

Skillnader i återkopplingen mellan bostad/hus/anläggning? 

Hur ser det ut historiskt set? mer/minder, bättre/sämre? 

Berätta hur du upplever styrningen uppifrån fungerar? 

Har ni några strukturell plan för återkoppling? 
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BILAGA 2 - GENOMFÖR UPPFÖLJNING OCH FÖRBÄTTRING 

Genomför uppföljning och förbättring 

 

Sammanfattning 

Genomför uppföljning och förbättring 

 
 

 Sammanställ erfarenheter och förslag från projekt 

Sammanställ projektrapporter och slutmöten. 

 Hantera förbättringsförslag och erfarenheter 

Analysera inkomna förbättringsförslag och sammanställda erfarenheter och förslag från projekt (tex från Projektrap-

portering och Slutmöten) och ta fram förslag till åtgärder, erfarenhetsåterföring eller beslut. 

 Sammanställ förbättringsförslag 

Sammanställ förbättringsförslag. 
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 Följ upp strategisk handlingsplan 

Följ upp strategisk handlingsplan 

 Förbered strategi- och verksamhetsgenomgång 

Förbered strategi- och verksamhetsgenomgång 

 Genomför strategi- och verksamhetsgenomgång 

Genomför Ledningens genomgång. Uppföljning av de strategiska handlingsplanerna två gånger per år i samband med 

strategi- och verksamhetsgenomgången.  

Beskrivning 

 Genomförande av en strategi och verksamhetsgenomgång två gånger per år för att utvärdera och analysera verk-

samheten.  

 Utvärdering av uppföljt resultat från strategi- och handlingsplaner, prognoser, periodisk uppföljning, Marknads- och 

omvärldsanalyser, enkäter, verksamhetssystem och åtgärdsprogram.  

 Värdering och beslut om eventuella åtgärder utifrån det analyserade resultaten.  

 Upprättande av, alternativt, förändring av handlingsplaner och åtgärdsprogram inför det kommande året.  

 Genomför internrevisioner 

Genomförande av löpande verksamhetsrevisioner vilka bilda underlag för strategi- och verksamhetsgenomgången.  

Syfte 

Verksamhetsrevisioner syftar till: 

 att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig verksamhet 

 en tillförlitlig finansiell rapportering 

 att tillämpliga lagar och förordningar samt interna regelverk efterlevs 

 erfarenhetsåterföring 

 att hitta förbättringsmöjligheter 

Beskrivning 

Genomförande och deltagande i verksamhetsrevisioner ska omfatta:  

 

 Att verksamhetssystemrevisorer tillsammans med controllers på uppdrag av ledningen årligen genomför verksam-

hetsrevisioner enligt upprättat och fastställt revisionsprogram. Detta för att säkerställa att verksamheten fungerar 

som planerat.  

 Genomförande av leverantörsrevisioner i den mån det uppfattas som lämpligt för den operativa verksamheten.  

 Genomförande av kundrevisioner i den mån det uppfattas som lämpligt för den operativa verksamheten.  

 Deltagande i periodiska revisioner utförda av DNV (ISO ackrediteringsorgan för vår verk-samhet) två gånger per år 

för att säkerställa att vi uppfyller kravelementen i ISO 9001:2008/ISO 14001:2004 standarden.  

 Dokumentation och delgivande av revisionsresultatet till berörda chefer för att bilda ett underlag för strategi- och 

verksamhetsgenomgångarna samt för det interna arbetet med ständiga förbättringar.  

 Avdelningschef ansvarar för uppföljning av att vidtagna korrigerande åtgärder är genomförda utifrån revisionsresul-

taten på avdelningen. 
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 Planera internrevisioner 

Planera verksamhetsrevisioner 

Beskrivning 

Centrala fokusfrågor: Sverigeledningen fastställer fokus för interna revisioner årsvis grundade på föregående års revi-

sionsresultat i kombination med utfall av strategiarbetet. 

Regionala fokusfrågor: Regionledningen har även möjlighet att besluta om man vill komplettera med regionspecifika 

fokusfrågor. 

 

Program: Programmet finns tillgängligt på Starnet och är uppdelade per region. Hela organisationen och alla typer av 

verksamhet är föremål för revision. Revisionsprogrammets grundstomme upprättas halvårsvis (december och juni) i 

samråd med regionerna och innefattar alla olika typer av revisioner, ytterligare tillkommande revisionstillfällen läggs 

sedan in kontinuerligt. 

 

Årlig ambitionsnivå är 

 2st samordnade revisionstillfällen per region (verksamhet, miljö och arbetsmiljö). 

 10st verksamhetsrevisioner centralt genomförda per region samt 10st regionalt genomförda verksamhetsrevisio-

ner per region. 

 5st miljörevisioner centralt genomförda som i största möjliga mån samordnas med verksamhetsrevisionstillfällen i 

regionen samt 5st regionalt genomförda. 

 Ca:30st arbetsmiljörevisioner genomförs i regional regi. 

 regional revisionsverksamhet anpassad till regionens verksamhet och behov. 

 

 

KOMPETENSKRAV 

Revisorer skall ha: 

Godkänt intyg från minst en tredagars utbildning i revisionsteknik motsvarande kraven i SS-EN 19011.1 

God kunskap om den verksamhet som skall revideras. 

 

Revisorer ska väljas och revisioner genomföras på sådant sätt att objektivitet och opartiskhet i revisionsprocessen 

säkerställs. 

Revisorer ska inte revidera sitt eget arbete. 
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 Genomför internrevision 

Genomför verksamhetsrevision 

Beskrivning 

Kallelse med begäran om underlag (kopplat till aktuella fokusområden) skickas ut ca 3 veckor före revisionstillfället. 

Revisionen genomförs av en revisionsledare som kallar erforderlig kompetens beroende på projektets specifika förut-

sättningar. Utöver dokumentationsgenomgång granskas även arbetsplatsen genom platsbesök. Avslutningsvis sum-

meras intrycken muntligt efter genomförd revision. 

 

Hjälpmedel: 

Checklista anpassad till aktuella fokusområden. 

Underlag från den verksamhet som skall revideras. 

 

I revisionsdatabasen finns formulär med revisionsfrågor för respektive revisionstyp. 

 Hantera revisionsavvikelser 

Hantera revisionsavvikelser. 

Beskrivning 

Vid eventuella avvikelser upprättas en åtgärdsrapport enligt mall där det framgår vilken punkt som avses och utrymme 

för åtgärdsbeskrivning samt korrigerande åtgärd. Revisorn anger tid för åtgärd och huvudregeln är att det inte ska 

överstiga en månad. Ansvaret för stängning av sådan avvikelse hanteras av regionerna. Åtgärdsrapporten arkiveras i 

databasen med tillhörande revisionsrapport. Avvikelser som inneburit allvarliga avsteg från lagar och förordningar 

samt interna regelverk tas upp med regionchef och i nödvändiga fall även med företagsledningen. 

 Ta fram revisionsrapport 

Revisionsrapport upprättas i en Web-baserad databas av revisorerna och distribueras till regionchef samt övriga 

berörda beroende på revisionstyp senast inom tre veckor. 

 Sammanställ revisionsresultaten 

Sammanställning och utvärdering av revisionsresultaten sker 2ggr/år inför ”Ledningens genomgång” och ligger till 

grund för nya förbättringsåtgärder. Varje region har en huvudansvarig revisionssamordnare som har behörighet i 

databasen att ta fram statistik för utvärdering och uppföljning av regionala fokusfrågar. 

 Genomför förbättring 

Initiering och uppföljning av forsknings- och utvecklingsprojekt ifall utvecklingsområdet kan ses som ett potentiellt 

förbättringsområde för vår verksamhet.  

Initiering och uppföljning, som ett resultat av strategiarbetet, av utvecklingsprojekt för att utföra resurskrävande ut-

vecklingsarbete.  

 Genomför kundundersökning 

Genomförande av löpande undersökning av kundnöjdhet.  
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Syfte 

Att öka kundnöjdheten och kundförståelsen i organisationen genom systematiska och kvartalsvisa mätningar av 

kundnöjdheten i våra genomförda projekt i syfte att skapa en systematiserad process för hantering av kundupplevel-

sen. 

 
 

 Säkerställ projektuppgifter 

Säkerställ projektuppgifter. 

Beskrivning 

Det är mycket viktigt att projektets slutbesiktningsdatum uppdateras.  

Detta för att kunna välja ut projekt som skall vara med i kundundersökning.  

 

 Välj ut projekt för kundundersökning 

Välj ut projekt för kundundersökning. 

 Kontrollera projektuppgifter 

Kontrollera projektuppgifter. 

Beskrivning 

Säkerställ att kontaktpersoner hos kunden, per projekt, samt epostadresser finns med. 

 Komplettera projektuppgifter 

Komplettera projektuppgifter. 

 Sammanställ projekt för kundundersökning 

Sammanställ projekt för kundundersökning. 

 Informera om kundintervjuer 

Informera om kundintervjuer. 
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 Genomför enkätundersökning med kund 

Genomför enkätundersökning med kund. 

 Ta del av enkätresultat 

Ta del av enkätresultat. 

 Återkoppla enkätresultat till kund 

Återkoppla enkätresultat till kund. 

Beskrivning 

En återkoppling till kund sker från den egna enheten efter varje mätning. Det är inte ett krav men önskvärt att tacka 

kund för deltagandet i enkäten. Återkoppling till kund ska ske senast när man träffar kunden nästa gång. Detta bör om 

möjligt senast ske i ett slutmöte med kund. Den egna enheten ansvarar för den praktiska organiseringen av detta 

arbete. 

 Fastställ åtgärder från kundenkäter 

Välj ut de områden/frågeställningar med svagt resultat och prioritera 1-3 saker som lyfts upp som utvecklingsområden. 

Lista konkreta förbättringsåtgärder i en plan. 

Beskrivning 

Vid dåliga enkätresultat måste man agera proaktivt och en dialog med kunden tas så fort som möjligt. 

 

- Ansvara för att förbättringsåtgärder inleds i syfte att uppnå en högre kundnöjdhet över tid.  

- Efter genomgång av resultat så väljs de områden/frågeställningar ut där vi har svagt resultat. Prioritera 1-3 saker 

som vi lyfter upp som utvecklingsområden. 

- En uppföljning av vilka förbättringsåtgärder som görs måste göras. 

- Aktivitetesplanen uppdateras månadsvis. 

 

På regionen ansvarar regionledning för vilka förbättringsaktiviteter som inleds. 

Regionens marknadschef  agerar stöd i arbetet med att analysera och sammanställa resultatet.  
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BILAGA 3 - AGENDA SLUTMÖTE PROJEKT - MALL 

Projektnamn:       Projektnummer:       

Datum:       Plats:       

Närvarande:       

Delges: De närvarande samt  

 

Ansvariga efter överlämnandeskedet hos NCC Boende 

Namn:       Telefon:       E-post:       

 

Kontaktpersoner hos NCC Construction samt entreprenörer 

Namn:       Telefon:       E-post:       

Namn:       Telefon:       E-post:       

Namn:       Telefon:       E-post:       

Namn:       Telefon:       E-post:       

 Utfört 

 Ja Nej 

Projektägare under garantitid är utsedd   

Lista över projektmedlemmar i PDS är uppdaterad   

Ekonomiskt utfall 
Enligt investeringsbeslut 

Resultat (TB och TG-%) Kr       %       

Resultat (EBT och marginal-%) Kr       %       

Resultat (Avkastning på insatt kapital) %       

Enligt igångsättningsbeslut 

Resultat (TB och TG-%) Kr       %       

Resultat (EBT och marginal-%) Kr       %       

Resultat (Avkastning på insatt kapital) %       

Slutgiltigt 

Resultat (TB och TG-%) Kr       %       

Resultat (EBT och marginal-%) Kr       %       

Resultat (Avkastning på insatt kapital) %       
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Bilaga 1 – Projektbeskrivning  

Bilaga 2 – Boendes slutkostnad - Slutlig redovisning av kostnader och intäkter 

Bilaga 3 – Produktions slutkostnad - Slutlig redovisning av kostnader och intäkter 

Bilaga 4 – Investeringskalkyl - Igångsättningsbeslut 

Bilaga 5 – Uppföljningsmodell Samverkansprojekt 

 

Projektorganisation 

      

Projekttidplan 

      

 

Sammanfattade erfarenheter/förbättringsförslag 

      

 

1. Affärsutvecklingsskedet 
1.1 Val av målgrupp  

      

 

1.2 Projektets affärsidé 

      

 

1.3 Prissättning 

      

 

1.4 Projektets målsättning 

      

 

1.5 Ekonomisk utredning 

      

 

1.6 Risk- och möjlighetsanalys 

      

 

1.7 Erfarenheter/förbättringsförslag 
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2. Projektutvecklingsskedet 
2.1 Miljöprofil 

      

 

2.2 Program inkl. Egna val 

      

 

2.3 Tekniska plattformar 

      

 

2.4 Energiberäkning 

      

 

2.7 Överenskommelser 

      

 

2.8 Erfarenheter/förbättringsförslag 

      

 

 

3. Försäljningsskedet 
3.1 Försäljningstidplan 

      

 

3.2 Försäljningsaktiviteter 

      

 

3.3 Hantering av Egna val 

      

 

3.4 Försäljningsstatus/utfall 

      

 

3.5 Erfarenheter/ förbättringsförslag 
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4. Produktion byggherreskedet 
4.1 Samordning arbetsplats 

      

 

4.2 Arbetsmiljö 

      

 

4.3 Miljö 

      

 

4.4 Hantering av störningar och avvikelser 

      

 

4.5 Tekniska plattformar 

      

 

4.6 Hantering av Egna val 

      

 

4.7 Erfarenheter/ förbättringsförslag 

      

 

 

5. Överlämnandeskedet  
5.1 Slutkontroll och slutprovning 

      

 

5.2 Besiktningar 

      

 

5.3 Noll fel 

      

 

5.4 Utvärdering av konsulter, TE och UE 
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5.5 Erfarenheter/ förbättringsförslag 

      

 

 

6. Nyttjande och kundvårdsskedet 
6.1 Kundsynpunkter 

      

 

6.2 Garantiåtagande 

      

 

6.3 Erfarenheter/ förbättringsförslag 

      

 

 

7. Eventuella Kvarstående punkter 
Oreglerade ekonomiska frågor 

      

 

Osålda lgh/hus 

      

 

Kvarstående besiktningsanmärkningar 

      

 

Kundreklamationer 

      

 

Slutbevis eller andra myndighetsprövningar 

      

 

Insatsgarantier 

      

 

Överlämnande av GA 
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Överlämnande av Brf-styrelse 

      

 

Övrigt 

      

 

Ska vara klart senast Datum       

 
 
Vid protokollet 
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BILAGA 4 - PLATSCHEFSMÖTE MALL NCC 

 

 

Protokoll 

 
Ärende: 

 

Mötesdatum: 

 

Plats: 

 

Närvarande: 

 

Delges: 

 

 
 

1. Personal 

 

2. Arbetsmiljö 

 

3. Inköp/leverantörer 

 

4. Ekonomi och marknad 

 

5. Övriga frågor 

 

 

Nästa möte: 

 

Vid tangenterna: 
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 Dagordning  

Internt slutmöte projekt 

 

 Skanska Sverige  

 Hus  
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BILAGA 5 - INTERNT SLUTMÖTE PROJEKT 6443 

 

Projekt  

  

Datum och tid  Projektnummer  

  

Deltagare *)   
   

   

*) Projektorganisation + representanter från inköp, kalkyl och yrkesarbetare 

Vid protokollet  

  

Distribution till Samtliga närvarande samt  KMA-ledaren i gruppen 

  KMA-samordnaren i regionen 

  Regionchef / distriktchef 

 

1. Säkerhet, uppkomna incidenter 

  

2. Orientering om projektet (kortfattad) 

 Ytberäkning - EBTA:  Ytberäkning - BTA:  

 

3. Måluppfyllelse 

 Uppställda mål:  Måluppfyllelse:  

 Uppställda mål:  Måluppfyllelse:  

 Uppställda mål:  Måluppfyllelse:  

 

4. Kostnadsuppföljning till budget (ange avvikelser i %) 

 Större avvikelser:  

 Större avvikelser:  

 Bra köp:  

 Bra köp:  

 

  



 Dagordning  

Internt slutmöte projekt 

 

 Skanska Sverige  

 Hus  
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5. Miljö- och energistatistik  

 
Resultat från genomförda beräkningar av energiprestanda, totalt behov av 

köpt energi, kWh/m2 
 

 
Resultat från genomförda beräkningar av energiprestanda, kWh (behov av 

värmeenergi) för verklig byggnad 
 

 
Differens mot norm (marginal) för genomförda beräkningar av energipre-

standa, kWh 
 

 
Uppge använd metod för beräkning av energiprestanda (beräkningspro-

gram) 
 

 
Inmatning av uppgifter i Skanskas Energidatabas (energidataba-

sen.skanska.se)  
 

 Miljöcertifieringssystem som byggnaden certifierats / klassats inom   

 Projektets gradering (beige, grönt, mörkgrönt) i Skanskas Gröna karta  

 
Uppdatera Projektanmälans information om energianvändning, miljöcerti-

fieringssystem och Gröna kartan  
 

 

6. Erfarenheter (beskriv avvikelser, störningar och bra exempel)  

 Ämnesområde 

(I denna kolumn skriver ni kommentarer för resp 

ämnesområde) 

Eventuell åtgärd 

(I denna kolumn skriver ni om det med anledning 

av era kommentarer är aktuellt att göra något i 

projektet eller vår organisation i övrigt) 

Ansvarig 

 
Kunden: 

(genomgång av kundens förväntningar och 

kundmöten) 

  

 Vår organisation:   

 Tidsstyrning:   

    

 Val av metoder:   

    

 Projektering / projekteringsstyrning:   

    

  



 Dagordning  

Internt slutmöte projekt 

 

 Skanska Sverige  

 Hus  
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 Ämnesområde Eventuell åtgärd Ansvarig 

 

Produktions- (alt montage-

)förberedelser / produktions- (alt 

montage-)styrning: 

  

    

 Överlämnande:   

    

 Uppföljning av riskinventeringen:   

    

 
Egenkontroller (egna resp. leveran-

törer): 
  

    

 Kundkontakter / klagomål / beröm:   

    

 
Arbetsmiljö (olyckor, tillbud, 

skydds- o miljöronder ….): 
  

    

 
Leverantörer som bör lyftas fram ur 

positiv / negativ synvinkel: 
  

    

 

7. Besiktningsanmärkningar  

 Ämnesområde Eventuell åtgärd  (i projektet eller 

vår organisation i övrigt) 

Ansvarig 

 

Var det någon typ av besiktnings-

anmärkning som återkom ofta i pro-

jektet? 
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 Tid till noll fel:   

 
Inspektionsmeddelande från Ar-

betsmiljöverket: 
  

 

Kvarstår några besiktningsanmärk-

ningar / finns fribrev på att allt är 

klart? 

  

 

8. Utvärdering av UE och leverantörer  

 Företag Ansvarig 

   

   

   

   

 

9. Utvärdering av konsulter  

 Företag Ansvarig 

   

   

   

 

10. Organisation på arbetsplatsen  

 Projektchef:  Produktionschef:  

 Projektinköpare:  
Produktionsleda-

re: 
 

 Projektingenjör                              

 

11. Uppföljning av mätetal  

 Mätetal:  Resultat:  

 Mätetal:  Resultat:  

 Mätetal:  Resultat:  

 



 Dagordning  
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12. Spridning av erfarenheter Ansvarig 

 Slutlig uppdatering av kostnader / intäkter i SPIK / Oracle. Projektdata 

överförs sedan till Projekterfarenheter - EMPIRI 
 

   

 Sammanställning av erfarenhetsåterföring under projektet  

   

 Kontakt med ev. konceptägare  

   

 Projektdatabasen  

   

 Annat  

   

  

13. Erfarenheter under garantitiden (denna punkt kan kompletteras efter ga-

rantitidens slut) 

 

 Ämnesområde Eventuell åtgärd  (i projektet eller vår organisa-

tion i övrigt) 

Ansvarig 

 

Uppstod några allvarliga fel och / 

eller återkom någon typ av fel under 

garantitiden (produkt, byggdel, leve-

rantör etc.)? 

  

 
Kvarstår några anmärkningar / 

finns fribrev på att allt är klart? 
  

 

Andra erfarenheter från t.ex. drift- 

och förvaltningsmöten, periodiska 

kvalitetskontroller etc.? 

  

 Övrigt   

 

14. Sammanfattning / vad har vi lärt oss ?  

  

 

Vid protokollet: 
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BILAGA 6 - ERFARENHETSÅTERFÖRING AV PROJEKTPLAN 

50079 

 

 

 

Erfarenhetsåterföring av 

Projektplan 

För Projekt X, X-stad 
 

 

 

 

 

 

 

 Projekt  

 

 Projektnummer  

 

 Kund  

 

 Upprättad  

 

 

 Upprättad av   Godkänd av 

 

 
Rev nr Datum Beskrivning Utförd av Godkänd av 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

 

1.1 Allmän information om erfarenhetsåterföring av projektplan 

1.2 Objekts- och Projektbeskrivning 

2 AVTALSSTRUKTUR OCH INTRESSENTER 

2.1 Avtalsstruktur 

2.2 Intressentmodell 

3 VISION OCH PROJEKTMÅL 

4 Projektstyrning 

4.1 Ändringshantering 

5 PROJEKTETS SKEDEN 

6 TIDER OCH TIDSTYRNING 

6.1 Tidplaner 

6.2 Tidsstyrning 

7 EKONOMISTYRNING 

8 KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ 

t8.1 Kvalitets- och Miljöstyrning 

8.2 Arbetsmiljö 

9 ORGANISATION & ANSVARSFÖRDELNING 

t9.1 Organisation 

9.2 Ansvarsfördelning 

10 KOMMUNIKATION 

11 RISK 

12 UPPHANDLING 
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1 ORIENTERING OM PROJEKTET 

1.1 Allmän information om erfarenhetsåterföring av pro-

jektplan 
Följande dokument skall användas som erfarenhetsprotokoll kopplat till den projekt-

plan som tidigare gjort i projektet. Samtliga punkter i projektplanen stäms av och ut-

värderas mot utfallet. Förslag på förbättringar eller goda exempel lyfts fram som kan 

användas för framtida projekt. 

 

1.2 Objekts- och Projektbeskrivning 

Bakgrund 

 

2 AVTALSSTRUKTUR OCH INTRESSENTER  

2.1 Avtalsstruktur 

2.2 Intressentmodell 

 

3 VISION OCH PROJEKTMÅL 

 

4 Projektstyrning 

4.1 Ändringshantering 
 

5 PROJEKTETS SKEDEN 

1.  Detaljplan- och Bygglovsskede 
2. Systemhandlingsskedet 
3. Projektering Bygghandlingar 
4.  Produktion 
5.  Inflyttning, drift och överlämning 
6. Uppföljning 

 

6 TIDER OCH TIDSTYRNING 

6.1 Tidplaner  

6.2 Tidsstyrning 

 

7 EKONOMISTYRNING 
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8 KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ 

8.1 Kvalitets- och Miljöstyrning 

8.2 Arbetsmiljö 
 

9 ORGANISATION & ANSVARSFÖRDELNING 

9.1 Organisation 

9.2 Ansvarsfördelning 
Projektrådet 

Styrgruppen  

Projektledningen 

Totalentreprenören (TE) 

 

10 KOMMUNIKATION 
Information och lägesrapport 

Kommunikationsplanering 

Projektrapportering 

Struktur för mötesplan 

 

11 RISK 
 

12 UPPHANDLING 
Upphandlingsform:   

Entreprenadform:    

Ersättningsform:  Fast pris  

 

I övrigt enligt separat upphandlingsplan. 
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BILAGA 7 - PLATSCHEFSMÖTE MALL SKANSKA 

 

Distrikt :     

 

Datum:  

Tid:  

Var:  

 

Deltagare:  

       

  FET STIL = Närvarande     

         

Kommande möten:     

Plats:       

Datum:    

Tid:     

   

Distribueras: Till alla PC och PrC i distriktet 

 

1. Säkerhet 
 

 Arbetsskador & tillbud (Alla) 

 

2. Information från ledningen 

 

3. Marknad & anbud  
 

OBS! Fullständig sekretess gäller angående anbud som vi har lämnat och avser läm-

na på.  

Anbud:  
 

Erhållna arbeten:  

 

Kommande jobb:  
 

4. Personalsamordning (Alla) 
 

5. Övriga frågor (Alla) 

 

Ris och Ros 

 

Ros:   

   

Ris:   
 
Vid tangentbordet 
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