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Förord 
 

Det här examensarbetet är en av de avslutande delarna av byggingenjörsprogrammet vid 

Högskolan i Halmstad. Arbetet är skrivet i samarbete med Skanska Sverige AB, region Väg 

och Anläggning Väst och omfattar 15 högskolepoäng.  

Jag vill först och främst tacka mina handledare, Oliver Vollert på Skanska och Åke Spångberg 

på högskolan. Tack för all hjälpsamhet, inspiration och information. Många spännande möten 

har det varit och varje gång har jag lämnat rummet med ny energi, kluriga funderingar och 

mycket motivation. Jag vill även tacka all inblandad personal på Skanska Sverige AB. Alla ni 

som tagit av er tid och på ett informativt och öppet sätt delgett kunskap och som alltid varit 

tillmötesgående. Ingen nämnd, ingen glömd, tack till er alla! 

 Många tack ska även riktas till alla respondenter som ställt upp på intervjuer och svarat på 

frågor, det har lett till många tankar och funderingar kring ämnet erfarenhetsåterföring. Ett 

stort tack för ert förtroende och intresse till ämnet.  

Det tog lång tid innan det kändes som någon form av struktur i det här arbetet. När den väl 

infann sig uppstod det sena kvällar då jag trodde mig ha en universallösning för att sedan inse 

ännu en gång att ämnesområdet är mer komplext än så. Så sist men inte minst, tack till min 

fantastiska sambo som inte bara har varit ett stöd när det gäller det här examensarbetet, utan 

även genom hela min studietid. Tack!   

 

Halmstad, Maj 2014 

Marie Olovsdotter Andersson 
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Sammanfattning 
 

Ordning och reda och lönsamma projekt är ord som förekommer flertalet gånger i 

byggsammanhang. Att effektivisera och att ständigt utveckla sina konkurrensfördelar är något 

som krävs i branscher som är under konstanta förändringar, bygg och anläggningsbranschen 

är en av dem. Oavsett om projekten är unika eller om momenten återupprepas så uppstår 

erfarenheter. En del av erfarenheterna stannar hos individen, andra överförs till kollegor eller 

dokumenteras för att sparas. Det är de dokumenterade erfarenhetsvärdena som underlättar 

kalkylatorernas arbete. Erfarenhetsvärdena uppstår i produktion men att samla ihop dem och 

därefter sprida dem vidare ut i organisationen är inte helt enkelt. 

I vissa fall kan erfarenheterna som uppstår i ett anläggningsprojekt komma att användas igen. 

En och samma person använder sina tidigare erfarenheter och många gånger utvecklas dessa 

och på så sätt höjs kvaliteten eller momentet effektiviseras. Det här är givetvis bra för 

personen i fråga men själva företaget blir mer sårbart om enbart detta resonemang används. 

Att samla ihop och därefter sprida sina kunskaper så att fler kan ta del av dem gynnar inte 

bara de enstaka individerna utan även företaget som helhet.  Positiva erfarenheter behöver tas 

tillvara på, på så sätt slipper personalen återuppfinna hjulet på nytt. Även de negativa 

erfarenheterna är viktiga att fånga upp, detta för att undvika återupprepade fel. Trots 

fördelarna så finns det brister när det handlar om ett organiserat arbete med 

erfarenhetsåterföring.  

Studien är genomförd på Skanska Sverige AB, på dess intranät framgår det att företaget 

lägger vikt på att ta tillvara på medarbetarnas kompetens och kunskaper: 

“As a global company, Skanska has a great potential to benefit from the competencies 

and strengths we have within the organization. We know that the knowledge from our 

most experienced colleagues is crucial for our future success. Exchanging knowledge 

can be highly beneficial for business.” 

En kvalitativ studie har genomförts på företaget. Intervjuer utfördes på avdelningen Väg och 

Anläggning Väst. Empirin redogör för hur personalen i dagsläget arbetar med 

erfarenhetsåterföring och hur den allmänna inställningen är till ämnet. Den tar även upp 

problemområden med erfarenhetsåterföringen. Det visar sig att både kalkylatorer och 

projektchefer på Skanskas Väg och anläggning väst har en positiv inställning till 

erfarenhetsåterföring och anser att ämnet är viktigt. Det råder dock delade meningar om hur 

väl erfarenhetsåterföringen fungerar idag på avdelningen. De flesta anser att det finns en 

förbättringspotential men att det inte finns något bra redskap för att erfarenhetsåterföringen 

inte ska upplevas som betungande. En informell erfarenhetsåterföring utförs idag och fungerar 

väl. Det är dock i den mer formella återföringen mellan produktion och kalkyl som behöver 

vidareutvecklas. 

De hinder som finns för en effektiv erfarenhetsåterföring bottnar i tidsbrist, 

gruppkonstellationer som förändras, uteblivna mötestillfällen och en känsla av att individen 

inte vet vem som kan tänkas vilja ta del av projekterfarenheterna. 

I analysen kopplas det som framkommit i intervjuerna till den utvalda teorin. Den teoretiska 

referensramen redogör för delar av lärande organisationer samt knowledge management. 

Personalen på Skanska Sverige AB upplever ett öppet företagsklimat. Informanterna i studien 

anser att det aldrig är några problem att ställa frågor till kollegor gällande ett påträffat 

problem. I stället upplevs problem med att skapa en fungerande databas, något som stämmer 

med de nämnda teorierna. 
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Abstract 
 

Industries in constant change i.e. the construction industry constantly need to develop and 

make more efficient in their competitive advantage. Regardless if a project is one of a kind or 

if a moment keeps repeating, these projects and moments will result in new experience. Some 

of this experience will stay with the individual, some will be transmitted to other colleagues 

and some of the experience will be documented and archived. It is the documented 

experiences that will facilitate for the calculation engineer. It is during the production that the 

experience happens, but to collect them and thereafter distribute them furthermore in the 

organization is not quite easy.  

In some cases experience that arises during a establishment project will be used again. This so 

happens when one person uses previously experiences, doing so they enriches and the quality 

increase and moments will be more efficiently. This is naturally something good for the 

individual, but the vulnerability in a company will increase when reasoning like this is used. 

To collect and thereafter spread the knowledge so that more people can be involved and take 

part of the knowledge, does not only benefit one individual but also the company as a whole. 

Positive experience needs to be taken care of so that the staff does not need to re-invent the 

wheel again. It is also important to identify the bad experience, so that one mistake won't be 

repeated in the future. Despite the benefit of reusing experience there is also the possibility of 

scarcity when it comes to organize the work of this reusing of experience.  

This study has taken place on Skanska Sverige AB, on their Intranet, the company point out 

the importance of utilizing coworkers capability and experience.  

 "As a global company, Skanska has a great potential to benefit from the 

 competencies and strength we have within the organization. We know that the 

 knowledge from our most experienced colleagues is crucial for our future 

 success. Exchanging knowledge can be highly beneficial for business." 

A quality study has been carrying out on the company. The interviews were performed at the 

division for Väg och Anläggning Väst. The empiric describes how the staff work with 

experience-return and how the common attitude is towards the subject. It also brings up 

problem areas with experience-return. It shows that calculation engineers and product 

managers' at Skanska Väg och Anläggning Väst has a positive attitude towards experience-

return and think it is an important subject. Nevertheless there is some divided opinions about 

the experience-return and how well it works on the division today. Most employees think that 

there is a potential of improvement in experience-return, but there is no working tool that will 

make it feel less of a burden.  

Barriers that prevent experience-return to become more efficient originate in the  lack of time, 

group constellation that alters, failed meeting opportunity and a feeling that the individual 

does not know who wants to be a part of project experience. 

The analysis connect what emerged during the interviews with the chosen theory. The 

theoretical frame of reference gives an account of learning organization as well as knowledge 

management. 

The staff at Skanska Sverige AB experiences an open climate in the company. The sources in 

this study think that there is never a problem to ask co-workers questions regarding different 

problems. Instead there is a problem creating a functioning database, something that agrees 

with before mentioned theories.   
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Begreppsförklaring 
 

Arbetsberedning: Planering av arbetsmoment. Den ansvarige delar upp ett 

arbetsmoment för att lättare lokalisera faktorer som kan påverka 

produktiviteten negativt. Genom beredningen tas en lämplig metod 

fram och kan ligga till grund för att analysera kapaciteter.  

Best practis: Den metod som i dagsläget är den bästa att använda för att utföra 

en viss process eller moment. 

KM:  Knowledge management, beskrivs närmre i kapitel 4.3 

UE:  Underentreprenör 

Vsaa:  Vårt sätt att arbeta, ledningsverktyg på Skanska AB 

Vsab: Vårt sätt att bygga, plats på intranätet där produktionsmetoder och 

tekniska lösningar samlas.  
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1Inledning 
Kapitel 1ger en första presentation för följande examensarbete gällande 

erfarenhetsåterföring mellan avdelningar i bygg och anläggningsbranschen. Bakgrunden till 

arbetet beskrivs som sedan leder fram till problemformuleringar. Därefter följer syftet med 

studien samt dess avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 
Framgångsfaktorer för lyckade bygg och anläggningsprojekt är bland annat en välfungerande 

organisation, tydlig kommunikation och kunskap om rätt material och utförandemetoder. 

Kunskapsutvecklingen för byggmetoder är något som ofta framhävs för att undvika upprepade 

fel. Byggbranschen arbetar med ständig förbättring och fokus på att skapa hållbara och 

lönsamma projekt. Två andra faktorer som är minst lika viktiga för att nå ett lyckat resultat är 

att åstadkomma en välutformad kalkyl och ha en bra planering genom hela projekttiden 

(Nordstrand & Révai, 2008).  

Det gäller att ha gjort en ordentlig planering innan det aktuella projektet startar, för att på så 

sätt i förväg minimera kritiska lägen. Under själva byggtiden uppstår det däremot ofta 

oförutsedda händelser som måste lösas på plats, man kan inte planera och förutsäga allt inför 

ett projekt. Mängder av erfarenheter och kunskap om speciella lösningar uppstår ute på 

byggarbetsplatsen men enligt Meiling, Lundkvist och Magnuson (2011) samlas kunskaper och 

erfarenheter inom byggbranschen i olika former av dokument som sedan hamnar på någons 

kontor. De menar även att stor mängd av information stannar kvar i huvudena hos personalen, 

med andra ord är det mycket kunskap och erfarenheter som aldrig återkopplas eller delges till 

andra i organisationen.  

Organisationer som befinner sig i konkurrenskraftiga områden behöver ständigt arbeta med att 

förbättra och utveckla sina projekt för att inte riskera att vika av från marknaden och tappa 

kunder. Att rangordna vilken eller vilka faktorer som har mest betydelse för den utvecklingen 

går inte att göra, det är många faktorer som spelar in. Ett av de områden som däremot har en 

påverkan för företagets utveckling är frågan om hur kunskapen utnyttjas och används i den 

aktuella organisationen. Kunskap kan ses som en av organisationens mest kritiska resurs och 

som borde tas tillvara på bättre (Lindkvist, 2001). De ledande byggentreprenörerna i landet 

utför tusentals projekt varje år, vilket gör att det finns stor potential för varje organisation att 

utveckla sina metoder för en effektiv erfarenhetsåterföring (Josephson & saukkoriipi, 2009).         

Inom branschen utförs arbeten i projektform, en sammansatt grupp ska utföra ett specifikt 

projekt inom en viss tid och med en förutbestämd kostnadsram. När arbetet är utfört startar ett 

nytt projekt upp och gruppkonstellationen förändras i många fall. Skanska Sverige AB ser 

sina främsta resurser i form av personal och säljer projektspecifika lösningar
1
.  

Kommunikation och kunskapsöverföring har blivit allt viktigare i branschen, då den mer och 

mer har övergått till en så kallad ”knowledge-based economy” som Dainty, Moore och 

Murray (2006) kallar det. En av skillnaderna från exempelvis ett tillverkningsföretag som 

massproducerar olika produkter, är att huvudkompetensen sitter hos personalen i 

byggföretagen och därmed inte är fast i olika maskiner. Det finns många fördelar med det 

men det medför även en risk med att kunskaper fastnar hos den enskilda individen. Om 

kunskaperna som finns i företaget stannar hos varje medarbetare istället för att spridas ut i 

organisationen, blir företaget mindre effektivt och kan ses som mer sårbart.  

                                                 
1
 Vollert, Oliver; Distriktschef Skanska Sverige AB, Väg och Anläggning Väst. Februari 2014. 
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1.2 Problemformulering 
Så vad är det som händer i slutet av produktionsfasen, när erfarenheterna är skapade och 

slutresultatet börjar närma sig, tar man tillvara på informationen för att senare kunna 

återanvända den i nya projekt? Hur kan erfarenhetsåterföringen spridas vidare ut i 

organisationen så att fler får ta del av informationen? 

Det läggs stora resurser på planeringsstadiet inför ett projekt, men då nya metoder, produkter 

och tekniska lösningar utvecklas så tappas det lätt fokus på uppföljning. Gamla 

uppföljningsvärden är idag inte alltid aktuella och enligt Nordstrand och Révai (2008) 

fokuseras det inte mycket på att skapa en frekvent uppföljningsverksamhet hos 

byggföretagen.  

Detta är något som sannolikt skulle kunna förbättras, bland annat mellan produktion och 

kalkylavdelning. Många gånger grundar sig missförstånd på bristfällig eller rent av dålig 

kommunikation. Missförståndet i sig kan dessutom vara orsaken till att ett fel uppstår. Vid en 

ökad kommunikation mellan avdelningarna slipper kalkylatorn ”uppfinna hjulet på nytt” vid 

sina beräkningar och det skulle bli lättare att jämföra de teoretiska enhetstiderna med 

verkligheten för en eventuell justering av dessa. Är kalkylen bristfällig, orsakar det även 

problem för produktionsavdelningen. Detta är något som i sin tur kan drabba hela projektets 

kvalitet och budget. En effektiv och frekvent erfarenhetsåterföring skulle gynna både 

produktionspersonalen, kalkylatorn och lönsamheten i de framtida projekten. Detta leder 

därför fram till frågeställningarna: 

 Hur kan man skapa en verkningsfull erfarenhetsåterföring mellan produktion och 

kalkylavdelning?  

 På vilket sätt kan erfarenheterna spridas ut i organisationen? 

1.3 Rapportens val av metod 
Empirin som redovisas i det här examensarbetet kommer från en kvalitativ undersökning. Sex 

stycken intervjuer har utförts. Tre av informanterna arbetar som kalkylingenjörer och tre har 

tjänsten som projektchef. För utförligare beskrivning av metodvalet, se kapitel 2.4.   

1.4 Syfte och mål    
Detta examensarbete kommer att studera kopplingen mellan produktion och 

kalkylavdelningen på företaget Skanska Sverige AB. Syftet med studien är att dokumentera 

hur förhållningssättet till erfarenhetsåterföring ser ut idag och att ta reda på i hur stor 

omfattning man använder sig av just återföring. Målet är att ge förslag på en metod så att fler 

anställda kan ta del av erfarenheterna som uppstår i projekten.  

1.5 Avgränsningar 
Ämnesområdet går att studera på flera olika projektområden och inom olika avdelningar i 

byggbranschen. Denna studie är avgränsad till att studera hur erfarenhetsåterföringen ser ut på 

Skanska Sverige AB, regionen Väg och Anläggning Väst. Studien fokuserar på hur 

erfarenhetsåterföringen mellan produktionsavdelning och kalkylavdelning kan förbättras och 

hur fler kan ta del av återföringen. Arbetet är avgränsat till 15 högskolepoäng och omfattar 

sex stycken intervjuer. Studien är utförd som en kvalitativ metod. Urvalet av respondenterna 

har begränsats till projektchefer och kalkylatorer, då dessa anses ha relevanta kunskaper om 

ämnet. I detta arbete har återkoppling och erfarenhetsåterföring studerats vid projektavslut 

och vid kalkylarbetet.  
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2 Metod 
Nedan redogörs tillvägagångssättet genom examensarbetet. Det generella genomförandet 

redovisas i punktform för att ge en tydlig överskådlighet. Därefter beskrivs 

litteratursökningen, metodvalet tas sedan upp samt en motivering till detta. Kapitlet visar 

även hur urvalet av respondenterna har gjorts samt hur analysarbetet har utförts.  

 

2.1Genomförande 
Arbetet har utförts på följande sätt: 

 Via telefonsamtal med företaget diskuterades olika förslag på examensarbetets 

ämnesområde. 

 Ett skriftligt förslag lämnades in till högskolan för ett godkännande. Förslaget 

skickades även till kommande handledare på företaget.  

 Möte med handledare på högskolan för genomgång av ämnet, syftet med studien samt 

metodval. 

 Möte med handledare på företaget för genomgång av upplägg, metodval och mål med 

studien. 

 En litteratursökning genomfördes för att studera genomförd forskning inom området 

gällande erfarenhetsåterföring, kunskap och lärande. 

 En förstudie genomfördes genom intervjuer med kalkylansvariga på annat distrikt och 

genom intervju med projektingenjör för att få en större förståelse för problemområdet 

och för att få en inblick i hur dagens arbete utförs. 

 Intervjuguider arbetades fram och en testintervju genomfördes. 

 Huvudstudien bestod av en kvalitativ metod genom intervjuer med tre projektchefer 

och tre kalkylingenjörer. 

 Sammanställning av intervjuer och rapportskrivning. 

 Rapportskrivning med analys, slutsats och diskussion. 

 Loggbok har förts genom hela arbetets gång. 

2.2 Litteraturstudie 
Litteraturstudien har i första hand genomförts via databasen Summon, via Högskolan 

Halmstad. Katalogen Libris har använts i andra hand, för att få en bredare sökning inom 

ämnesområdet. Även katalogen på campusbibliotektet i Varberg har använts. 

Litteratursökningen påbörjades i ett tidigt stadium för att på så sätt få en djupare förståelse för 

problemområdet samt en bredare kunskap om ämnet.  

Litteratur som har använts är böcker, avhandlingar och tidigare rapporter. Det finns flera olika 

teorier att använda sig av när det gäller erfarenhetsåterföring, ett par av dessa valdes ut 

presenteras under kapitlet teoretisk referensram.  

Följande nyckelord som har används under sökningen är: Erfarenhetsåterföring, 

kunskapsöverföring, uppföljning, knowledge management och lärande organisationer. 

2.3 Datainsamling 
Insamling av data kan ske genom två olika sätt, kvalitativ eller kvantitativ metod. För att 

specifikt klassificera någonting används vanligen en kvantitativ metod. Datamängden kan 

därefter analyseras på ett statistiskt sätt. Används däremot en kvalitativ datainsamling så 

består den mer i form utav ord och detaljerade beskrivningar. När insamlad data har skett via 

en kvalitativ metod ska den sedan analyseras och detta görs via kategoriseringar och 

sorteringar (Höst, Regnell, & Runesson, 2006).  
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2.3.1 Kvalitativ metod 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) är det egenskapen eller karaktären hos någonting som är 

dess kvalitet, kvantiteten är däremot mängden av den specifika egenskapen. Syftet med den 

kvalitativa metoden är att den som genomför undersökningen ska hitta modeller eller 

beskrivningar som ger en skildring till sammanhanget. Metoder som kan användas vid 

insamling av data är intervjuer, fallstudier och observationer. Genom exempelvis intervjuer 

kan respondenten ge ord till handlingar och får beskriva det aktuella området utifrån sitt 

perspektiv. Den kvalitativa metoden resulterar därmed i beskrivande data och lämpar sig 

därför inte lika bra när det gäller att ta fram statistisk data.  

När det gäller intervjuer kan de utföras med olika grad av standardisering, används en hög 

grad av detta genomför intervjuaren frågorna i samma rangordning till alla informanter. 

Personen som blir intervjuad kan även få svara genom redan angivna svarsalternativ. Genom 

att använda sig av en hög standardisering begränsas intervjuarens inverkan på intervjun 

(Olsson & Sörensen, 2011).  

Intervjuer kan även utformas med olika omfattning av strukturering. Använder sig 

intervjuaren av en låg grad av strukturering ges respondenten stort utrymme för att tolka 

frågan utifrån sitt egna perspektiv och sina förhållanden. Det bör poängteras att de olika 

formerna av strukturering och standardisering går att kombinera på olika sätt under intervjun. 

För att få en bättre helhet kan de olika intervjumetoderna delas upp i fyra olika kategorier som 

visar omfattningen av standardisering och strukturering; den helt öppna, den riktat öppna, 

halvstrukturerade och den strukturerade metoden. Här väljs dock den strukturerade 

intervjumetoden att ses som en situation där intervjuaren läser upp en enkät för respondenten 

där denne har fasta svarsalternativ att välja på (Lantz, 2013).  

Tabell 1. Olika former av intervjuer, tabellen bygger på (Lantz, 2013).  

     Intervjuformens 

karaktäristiska 
Öppen  Riktat öppna Halvstrukturerad Strukturerad 

          
Utgångspunkt: Förförståelse. Modell som 

anger begrepp. 
Modell för begrepp 

och relationer 

mellan begrepp. 

Teori om begrepp 

och relationer 

mellan begrepp. 

Intervjuns uppläggning: En vid fråga, 

intervjuaren 

följer upp 

och ställer 

följdfrågor. 

En vid fråga, 

respondenten 

fördjupar sig i 

det som 

intervjuaren 

finner 

meningsfullt. 

Frågeområden inom 

en bestämd följd. 

En kombination av 

öppna och fasta 

svar. 

Frågeområden, 

frågor och svar i 

bestämd 

ordningsföljd.  

 

Den kvalitativa metoden gör det lättare att få fram mer fullständiga svar och gör det möjligt 

att reda ut missförstånd direkt. Vid en intervjusituation kan även undersökningsledaren ställa 

frågor som denne inte tidigare hade tänkt på, till skillnad från en enkätundersökning. 

Informationen som kommer fram i intervjun måste vara trovärdig för att kunna användas på 

ett riktigt sätt och respondenten ska inte ha blivit påverkad av oväsentliga omständigheter 

(Ejvegård, 2009).  
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2.3.2 Kvantitativ metod 

Till skillnad från den kvalitativa metoden så kännetecknas den kvantitativa metoden av en 

standardisering, information om antal och mängd, en statistisk analys samt en generalisering. 

Ett insamlingssätt för att få fram relevant data är att genomföra en enkätundersökning. Först 

utreds det vilken typ av frågor som ska ingå och varför. Enkäten ska vara lättöverskådlig och 

börja med oprovocerade frågor för att sedan leda in på de ”tyngre” frågorna. Det färdiga 

frågeformuläret ska sedan fungera utifrån en reliabilitet och validitetssynpunkt. 

Svarsalternativen måste därför passa frågan och det är viktigt att frågorna ställs på rätt sätt. 

Dubbla frågor i en fråga ska inte förekomma och frågorna ska vara entydiga för att undvika 

missuppfattning hos respondenten (Olsson & Sörensen, 2011). 

Vill man nå ut till en stor grupp är enkätundersökning att föredra, då det inte är lika 

tidskrävande och kostsamt som att genomföra lika stort antal intervjuer. Det är även lättare att 

få en större geografisk spridning av praktiska skäl. Då inkommande svar redan är nedskrivna 

blir de lättare att bearbeta, till skillnad från att först renskriva muntliga svar som sedan ska 

bearbetas. En annan fördel med den kvantitativa metoden är att alla respondenter i stort sett 

får exakt samma frågor utan någon påverkan från personen som ställer frågorna. (Ejvegård, 

2009).   

Ett problem med en enkätundersökning kan däremot vara antalet bortfall, då detta kan ske 

både internt och externt. För att undersökningen vara betydelsefull krävs en hög svarsfrekvens 

vilket kan vara svårt. Är enkäten utformad på ett slarvigt sätt med svarsalternativ som inte 

passar med frågan, är det lätt hänt att respondenten väljer att avstå från att svara över 

huvudtaget. På grund av att det personliga mötet uteblir vid en större enkätundersökning kan 

inte undersökningsledaren utveckla sina frågor med följdfrågor (Ibid).   

2.4 Metodgenomgång 
Denna studie är genomförd genom en förstudie med hjälp av ett par intervjuer. På detta sätt 

uppkom en större förståelse för hur organisationen Skanska Sverige AB fungerar samt en 

djupare insikt i det aktuella problemet gällande erfarenhetsåterföring. Samtalen genomfördes 

med kalkylsamordnare för regionen och kalkylator/projektör för ett granndistrikt. För att ta 

del av produktionssidan ställdes frågor till projektchef och projektingenjör. Under dessa 

tillfällen ställdes frågor främst kring arbetsätt, om hur arbetet ser ut under anbudstiden och om 

hur arbetsfördelningen bland personalen ser ut.   

Efter litteraturstudien sattes det ihop en intervjuguide för respektive yrkeskategori. De 

inledande och avslutande frågorna var likadana till alla respondenter. Därefter delades 

frågorna upp i olika kategorier, kalkylatorerna fick frågor gällande sitt anbudsarbete, 

överlämnandet av kalkylen till produktion samt projektslut. Projektcheferna fick frågor 

angående sitt arbete inför projektet, hur startmöten är utformade och hur slutskedet av 

projekten ser ut. Den avslutande delen i intervjuerna bestod av frågor som berör samarbete, 

konkreta problem med erfarenhetsåterföring och en sammanfattning av intervjuinnehållet. När 

intervjuguiderna var färdiga genomfördes en testintervju för att kontrollera ordningsföljden på 

frågorna och för att kunna göra eventuella justeringar inför intervjuerna som tillhör studien. 

Alla frågor ställdes i samma ordning till alla respondenter. I vissa fall förekom följdfrågor för 

att försöka undvika missförstånd och för att beröra ämnet något djupare. Intervjuerna spelades 

in och alla respondenter fick information om hanteringen av data.  Intervjuerna har utförts på 

ett halvstrukturerat sätt, som tidigare beskrivits i 2.3.1. Frågorna delades in i kategorier och 

gav möjlighet till både fasta och öppna svarsalternativ. Intervjuguiderna bifogas i detta arbete, 

se bilaga 1 respektive bilaga 2. Informanterna består av tre kalkylatorer och tre projektchefer. 

Intervjuerna transkriberades sedan och sammanställdes därefter under respektive kategori, 

utifrån intervjuguiden.     
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2.4.1 Urval och bortfall 

Urvalet av respondenter har skett i samråd med handledare på företaget Skanska Sverige AB. 

För att ta del av hur kontakten ser ut mellan kalkyl och produktionspersonal så vänder sig 

författaren av detta arbete till båda yrkeskategorierna. En kort information om studien och 

dess genomförande skickades ut via mail till de sju respondenterna. Mailen skickades cirka 

två veckor innan intervjutillfällena. I samband med utskicket bokades det in datum, tid och 

plats för intervjun. Informanterna från produktion har spridda erfarenheter och har olika 

geografiska ansvarsområden. Även kalkylatorerna har olika erfarenheter och 

kunskapsområden.  

Ett bortfall har förekommit i studien. Sju informanter tillfrågades från början men en 

informant hade förhinder vid undersökningstillfället. 

2.4.2 Analysmetod 

Intervjuerna sammanställdes utifrån kategorierna i intervjuguiderna. Svaren på de övriga 

frågorna kopplades ihop med de tidigare kategorierna för att få ett bättre sammanhang när 

svaren redovisades. Varje kategori i intervjuguiden består av ett antal frågor, i vissa fall 

redogörs det för kalkylatorernas åsikter och upplevelser och därefter projektchefernas. I andra 

fall redogörs det i omvänd ordning. Utifrån informanternas svar analyseras det sedan vilka 

likheter och skillnader som de olika yrkesgrupperna upplever. I samband med detta studeras 

det även hur kopplingen till de valda teorierna ser ut. 
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3 Skanska AB 
I detta kapitel ges en allmän presentation om företaget Skanska AB och Skanska Sverige AB. 

Regionområdet beskrivs samt vilka arbetsområden som är aktuella. Studien inriktar sig på 

företagets distriktsnivå, där organisationsstrukturen visas med hjälp av en schematisk figur. 

Olika mötesformer som uppstår i ett projekt tas upp, samt en redogörelse för dagens 

befintliga kanaler som finns tillgängliga för erfarenhetsåterföring. Följande information är 

hämtad från skanska.se, Skanskas intranät samt personliga möten med distriktschef på Väg 

och anläggning Väst.   

 

3.1 Koncernen 
1887 grundades Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet som tillverkade betongprodukter. 

Företaget utvecklades i snabb takt, blev ett byggbolag och etablerade sig utomlands. 1984 

ändrade organisationen sitt namn till Skanska och är idag ett av världens ledande bygg- och 

projektutvecklingsföretag. Företaget har totalt sett 57 000 anställda, Europa, USA och 

Latinamerika räknas som hemmamarknader. År 2013 omsattes 136 miljarder kronor i 

organisationen. Idag ligger Skanskas verksamhetsområden inom byggverksamhet, 

bostadsutveckling, kommersiell utveckling samt infrastrukturutveckling.  

Skanskas verksamhet i Sverige är uppdelad i 25 regioner inom de olika 

verksamhetsområdena, som i sin tur är uppdelade i 100 distrikt. Skanska Sverige AB är som 

tidigare nämndes en av organisationens hemmamarknader och här har företaget 10 000 

anställda. År 2013 uppgick omsättningen till 33 miljarder kronor och varje år genomförs 

omkring 2500 projekt. 

3.1.1  Region Väg och Anläggning Väst 

I Sverige är Skanskas väg och anläggningsdel uppdelad i fem olika regioner utifrån 

geografiska lägen.  Den västra regionen har ett område som sträcker sig genom Värmland, 

Västra Götaland, Bohuslän samt Halland. Det finns även en avdelning som omfattar maskin 

och losshållnning som tillhör regionen. Väg och anläggningssidan utför arbeten i många olika 

sorters anläggningsprojekt, så som: 

 Vägar 

 Broar 

 Tunnlar 

 Vatten och avlopp 

 Grundläggning 

 Markentreprenad 

 Vindkraft 

3.1.2 Distrikt Halland/Göteborg 

Examensarbetet har riktat in sig på distriktet Halland/Göteborg. Det övergripande ansvaret för 

området har Distriktschefen. Personen i fråga ansvarar bland annat för vilka projekt som ska 

satsas på, bevakar marknadsområdena, gör prioriteringar och är med och beslutar vilka 

framtida projekt som det ska fokuseras på. Fyra projektchefer och tre stycken kalkylatorer är 

kopplade till distriktet. Distriktet har 59 stycken anställda och organisationen är i övrigt 

utformad på så sätt att personal ges chans att arbeta i andra distrikt om det uppstår ett 

passande tillfälle, på så sätt kan kompetensen i företaget tas till vara på. Nedan följer ett 

organisationsschema som visar organisationen i distriktet: 
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Distriktschef 

Projektchef 

Produktionschef 

Projektchef 

Produktionschef 

Projektchef 

Produktionschef 

Projektchef 

Produktionschef 

Administration Kalkyl 

3.2 Dagens olika system 
Efter möte med handledare på Skanska Sverige AB och informationssökning på Skanskas 

intranät One Skanska framkommer det att företaget har flera olika plattformar för 

erfarenhetsåterföring i diverse former. Studeras området i ett globalt perspektiv så finns 

verktyget Global expert group. Denna är indelad i 12 grupper utifrån olika affärsenheter och 

bygger på personliga kontakter. Det är med andra ord inte en plats för att lägga upp 

dokumenterade erfarenheter, utan ett nätverk med expertiskunskap som i sin tur kan förmedla 

kontakter inom det som efterfrågas. Kommunikationen sker via videomöten, IT konferenser 

och genom fysiska möten. Gruppernas arbetsområde presenteras på intranätet och utifrån 

kontaktuppgifter kan övriga anställda vända sig till personer med lång erfarenhet och som har 

expertiskunskaper inom det specifika området. 

”Vårt sätt att arbeta” är ledningssystemet som används på företaget. Det består av en 

affärsplan och en verksamhetsmanual och innehåller beslutade arbetsätt för att uppnå projekt 

med god kvalitet, nöjda kunder samt engagerad personal. Systemet är uppbyggt med 

utgångspunkt från organisationens olika processer. ”Vårt sätt att arbeta” är uppdelat i olika 

produktionskapitel och här kan användaren hitta blanketter, dagordningar, checklistor och 

andra hjälpmedel. Exempelvis kan användaren hitta dokument för arbetsberedning, se bilaga 

3. På så sätt skapas ett gemensamt grundsystem som all personal kan arbeta utifrån. Under 

”vårt sätt att bygga” som är en annan del av intranätet, återfinns tekniska lösningar och 

konkreta produktionsmetoder. Systemet är uppdelad på tre större områden; Hus, asfalt och 

betong samt väg och anläggning. Efter att ha valt sitt område återfinns bland annat 

information om normallägen, en kort beskrivning av de förutsättningar som fanns vid 

tidpunken för dokumentationen samt vilka för och nackdelarna är om den aktuella 

produktionen utförs på det angivna sättet. ”Vårt sätt att arbeta” respektive ”bygga”, kan 

används parallellt. ”I vårt sätt att bygga” beskrivs konkreta arbetsmetoder och i ”vårt sätt att 

arbeta” redogörs för hur verksamheten och projekten ska styras.  

 

  

            Figur 1. Modell över organisationsstuktur. 
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AKS är ett annat nätverk som vänder sig till kvinnliga medarbetare. Kommunikationskanalen 

går via nätverksträffar och seminarier. Här kan medlemmarna utbyta erfarenheter och skapa 

nya kontakter. Att tilltala fler kvinnor till branschen är en annan del som nätverket arbetar för, 

de lyfter även fram kvinnliga förebilder och arbetar med en kommunikation ut i den övriga 

verksamheten. 

Exempel på en annan nätverksgrupp är One Network Skanska in Sweden. Det här är en plats 

där nyanställda i företaget kan öka sitt kontaktnät och byta erfarenheter. Nätverket har även 

till uppgift att fungera som ett bollplank till ledningsteam och kan ses som en bra mötesplats 

där både nya och mer erfarna medarbetare kan utbyta erfarenheter.  

Även funktionen Skanska Projects finns att tillgå, både på företagets intranät men även 

externt. Det är en projektdatabas där information om tidigare projekt samlas och uppgifter till 

relevant kontaktperson återfinns. För att söka upp ett projekt skriver personen i fråga in ett 

sökord och eventuell region eller plats.  

Ovanstående exempel visar att organisationen är väl medveten om vikten att skapa platser där 

anställda ges möjlighet att utvidga sitt nätverk och dela erfarenheter. Trots detta finns det 

behov av att skapa en bättre erfarenhetsåterföring och göra det lättillgängligt att sprida 

tidigare lärdomar. 

3.3 Mötestillfällen 
Distriktschefen har en tät kontakt med kalkylatorerna och projektcheferna på avdelningen, 

regelbundna avstämningsmöten sker för att gå igenom kommande projekt. Fyra projektchefer 

arbetar på avdelningen som vardera kan ha ansvar över flera projekt samtidigt. Även 

produktionscheferna kan ha flera projekt i gång parallellt och därmed flera olika arbetsledare 

kopplade till sig.  

När beslut har tagits om vilka projekt som ska räknas på, får kalkylatorerna till uppgift att 

arbeta fram en anbudskalkyl. Det sker ett uppstartsmöte för att gå igenom 

förfrågningsunderlag. Vid mötet deltar distriktschef, kalkylansvarig och projektchef, om 

denna redan är tillsatt. Kalkylatorn arbetar fram en kalkyl utifrån handlingar och utvalda 

arbetsmetoder. Vid startmötet inhämtas erfarenheter från tidigare projekt vid behov. Det kan 

ske i form genom att hämta in experthjälp eller att en specialist på det aktuella området 

kontaktas. Ofta är det en produktionschef eller arbetsledare som kontaktas vid dessa tillfällen.   

Anbudstiden är vanligtvis omkring fyra veckor men detta kan givetvis variera beroende på 

vad det är för typ av projekt. Vid vissa projekt är projektorganisationen sammansatt i tidigt 

skede och då ökar förutsättningarna för att avdelningarna integrerar med varandra. Om det 

uppstår frågetecken kring enhetstider och kapaciteter kan produktionspersonal kontaktas, 

antingen via uppföljningsmöten under anbudstiden eller genom en direkt ställd fråga.     

När anbudsarbetet påbörjas finns en tilltänkt projektorganisation, på så sätt ligger man steget 

före om företaget tar hem det aktuella projektet. Då kan arbetet med att konkret sätta ihop den 

fasta organisationen förenklas och drar inte ut på tiden. Projektorganisationen tillsätts av 

projektchefen som ser över vilka resurser som finns att tillgå. Detta arbete sker i samråd med 

distriktschefen. Projektorganisationen består normalt av projektchef och produktionschef, 

övriga medlemmar kan variera. I och med att projektorganisationen utses så finns det en fast 

koppling till det aktuella projektet, genom hela processen.  

Projektchefen skaffar sig sedan en större inblick i kalkylen när den är färdigställd men innan 

anbudslämnande. Vid detta tillfälle kan personen i fråga komma med justeringsförslag på 

exempelvis tider, mängder, arbetsmetoder och kapaciteter. Ett tydligt samspel mellan 

kalkylator och projektchef kan ses och på så sätt kan en ännu mer exakt kalkyl skapas. 
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Innan själva produktionen startar kallar projektchefen till ett internt starmöte där 

produktionschef, kalkylator, projektingenjör och personen som är inköpsansvarig sitter med. 

Bland annat redogör kalkylatorn för sina beräkningar och tänkta produktionsmetoder 

redovisas. All information för projektet redogörs, det är stor mängd data att gå igenom och 

därför lätt att detaljinformation faller bort. I detta läge har redan kalkylatorn arbetat med 

projekt under ett antal veckor, för produktionspersonalen är däremot allting nytt.  

I vissa projekt förekommer ett uppföljningsmöte ett par veckor in i byggtiden. Vid detta 

tillfälle har produktionsavdelningen utformat sin bild av projektet, finns det då eventuella 

frågetecken kan dessa redas ut. Sträcker sig projektet över en längre tid så förekommer flera 

uppföljningsmöten för att bland annat stämma av tidsåtgång och kostnader.  

Under projektets gång förekommer fler mötestillfällen utöver de som ovan nämnts, det kan 

exempelvis handla om möten med underentreprenörer och med beställaren. Dessa 

mötestillfällen läggs det däremot ingen större vikt på i detta examensarbete.  

Vid projektslut arrangeras ett slutmöte både internt och med slutkund. Projektchefen ansvarar 

för slutmötet där produktionsavdelningen och kalkylatorn tillsammans ska gå igenom 

projektet. Det ges tid för reflektion och möjlighet att ta upp vad som gått bra respektive 

mindre bra under processen. 

Genom ovan nämnda möten och framförallt vid de sista slutmötena, finns en given möjlighet 

att genomföra en informativ och viktig erfarenhetsåterföring. Företaget anser själva att 

kopplingen mellan produktion och kalkyl funderar acceptabelt men att den definitivt kan bli 

bättre.           

3.4 Grad av standardisering 
Fördelningen av anbuden ut till kalkylatorerna görs utifrån personens tidigare erfarenheter och 

den aktuella arbetsbelastningen. Eftersom projekten som utförs på väg och anläggning kan 

vara av väldigt varierad form, så delas de olika områdena upp till en viss grad. Inom 

kalkylavdelningen förekommer ett gott samarbete både inom det aktuella distriktet men även 

över distriktsgränserna. De mer rutinerade kalkylatorerna delar med sig av tidigare 

erfarenheter till de med mindre erfarenhet.  

I kontakten med produktion så förekommer det i vissa fall att kalkylatorn har ett regelbundet 

samarbete med ett par personer på produktionsavdelningen under anbudstiden. Hur projekten 

fördelas ut till projektcheferna beror bland annat på kompetensområde, tidigare erfarenheter 

och aktuell arbetsbelastning. Även den geografiska placeringen har betydelse för vilken 

projektchef som kommer att hålla i det framtida projektet.  

3.5 Dokumentation 
Det är upp till varje kalkylator att efterfråga ett par punkter som denne anser kan vara aktuellt 

för produktionen att följa upp. Det är alltså inget krav från företagets sida att det utförs. 

Däremot finns bland annat punkterna ”erfarenhetsåterföring” och ”erfarenhetsinhämtning” 

med i flera dokument som Skanska AB använder sig av. Dokumentmallarna hittas i företagets 

ledningssystem som heter ”vårt sätt att arbeta”, som tidigare nämnts.     

 3.5.1. SPIK 

Programmet SPIK är ett projektstyrningsverktyg och en del av affärssystemet. Tanken med 

programmet är att olika typer av information om ett projekt ska kunna sammankopplas. Alla 

kalkyler utarbetas i SPIK. Kalkylatorn utgår vanligen från olika AMA-mallar som därefter 

kan justeras efter behov. Dessutom finns det olika typer av ”recept” med färdiga kalkylposter, 

även dessa kan justeras så att det passar det aktuella projektet.  
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När den fasta projektorganisationen har satts ihop får produktionsavdelningen tillgång till 

informationen i SPIK. Informationen följer projektet tills det avslutas och under projektiden 

fylls det på med relevant dokumentation. Programmet har mängder av funktioner, bland annat 

kan prognoser och avstämningar göras. I programmet finns det även en funktion som kallas 

dagbok. Här kan produktionspersonalen föra in viktiga händelser och återrapportera kortfattad 

information om projektet.  
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4 Teoretisk referensram 
Följande kapitel beskriver några av de teorier som kan kopplas samman med 

erfarenhetsåterföring. Begreppen projekt och erfarenhetsåterföring beskrivs. Lärande 

organisationer och knowledge management är teorier som författaren av detta examensarbete 

har studerat och senare återkopplar till.   

4.1 Projekt 
Bygg och anläggningsprojekt upplevs som unika varje gång, vilket medför att de problem och 

utmaningar som uppstår måste lösas på varierat sätt, beroende på den aktuella situationen. 

Projektet ska dessutom utföras under begränsad tid och utefter en viss budget (Dainty, Moore, 

& Murray, 2006). Författarna återger Turners (1998:3) definition på vad som kännetecknar ett 

projekt: 

“an endeavour in which human, financial and material resources are organized in a 

novel way to undertake a unique scope of work, of given specification, within 

constraints of cost and time, so as to achieve beneficial change defined by quantitative 

and qualitative objects” (s.20). 

När en grupp eller en individ vet vilket problem man står inför eller vilken uppgift som ska 

lösas uppstår även tidpunkten då man kan börja söka efter tidigare erfarenheter inom området. 

Först då kan en verklig erfarenhetsåterföring ske. Detta bygger givetvis på att tidigare 

erfarenheter finns och är lätta att tillgå. Finns det däremot inte något sug efter tidigare 

erfarenheter förblir informationen oanvänd (Meiling, Lundkvist, & Magnusson, 2011).   

Som nämnts tidigare är det flertalet faktorer som påverkar varje projekt men också 

organisationen i sig. Börnfelt (2009) menar att en organisation är skapade av en grupp 

individer, som har sociala strukturer och där det sker en aktivitet mot uppsatta mål. Mål är 

någonting som kan ge en riktning åt både de anställda och organisationen som helhet. En följd 

av målstyrningen är då ett ökat ansvarstagande. Den enskilda personen förväntas nämligen att 

arbeta utefter företagets mål och visioner. Denna traditionsenliga bild visar på att 

företagsledningen definierar målen. Därefter tydliggör mellanchefen målet på sin avdelning. 

Det aktuella arbetet fortlöper och vid ett avslut utvärderar man i hur stor utsträckning de 

uppsatta målen har uppfyllts.  

Det visar sig att detta handlingsförlopp inte alltid är fallet. Undersökningar tyder på att det är 

ett omvänt förhållande. Nyskapande och kreativa innovationslösningar föds på 

utvecklingsavdelningar eller på andra platser i företaget, som i sin tur får stöd av mellanchefer 

och lyfts vidare till organisationsledningen (Börnfelt, 2009). Det bör däremot framhållas att 

det ena inte utesluter det andra. Har inte organisationen tydliga och konkreta mål kan 

organisationen upplevas som rörig utav de anställda men skulle innovationen avta på andra 

avdelningar så avtar även utvecklingshastigheten i företaget. 

Enligt Byggkommissionens rapport från 2003 går viktig kunskap förlorad i ett byggprojekt 

när projektets medlemmar kommer och går under byggtiden. Enligt rapporten finns det en 

insikt och en medvetenhet i att erfarenhetsåterföring är någonting positivt som bör användas 

mer, men att det ändå inte sker i den utsträckning som det borde. Enligt respondenterna är 

varje projekt unikt och flertalet kände att de lärde sig nya saker vid varje projekt. Det här 

ansågs även vara en utav anledningarna till att erfarenhetsåterföringen inte användes som ett 

hjälpmedel i verksamheten, det var med andra ord svårt att ta med erfarenheter från tidigare 

projekt och använda sig av dessa igen. Samtidigt framkom det att respondenterna ofta 

upplevde att de utförde sitt arbete på samma sätt varje gång och att be om hjälp eller att öppet 

fråga en kollega om ett påträffat problem ansågs som en svaghet. Rapporten visade även att 
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jakten på att skapa så stor vinst som möjligt för varje projekt, tryckte undan prioriteten för att 

skapa ett långsiktigt lärande och ett fungerande system för erfarenhetsåterföringen 

(Josephson, knauseder, & Styhre, 2003).  

Även i en annan studie gjord av Josephson, visas det tydligt att den rådande synen på att varje 

bygg och anläggningsprojekt är unikt, motverkar drivkraften från att söka information och 

tidigare erfarenheter från föregående projekt. Detta ses även ligga till grund till varför gamla 

arbetsätt och rutiner inte förändras. Han menar dessutom att det kan vara en av orsakerna till 

varför rutinmässiga fel uppkommer (Josephson, Styhre, & Wasif, 2008).   

Rekommendationerna som lyftes fram handlade om att byggföretagen borde försöka integrera 

flera aktörer i mötena och gärna bjuda in UE till dessa för att bredda kontaktnätet. Att skapa 

en plattform för att kunskaperna ska finnas kvar genom hela projektets gång är en annan 

viktig del. Genom att ha en fast organisation som arbetar i och följer projektets gång kan 

erfarenheterna bevaras på ett bättre sätt än om hela organisationen byts ut  (Josephson, 

knauseder, & Styhre, 2003). Ett annat sätt att underlätta erfarenhetsöverföring är att sätta av 

tid för mötestillfällen där reflektion och erfarenheter tas upp. Idag sker många 

kunskapsutbyten via spontana möten och inte under speciellt ordnade former. Josephson 

(2009) föreslår därför att företag tydligt planerar in tid för erfarenhetsåterföring som i sin tur 

gynnar organisationens utveckling.       

 De personliga mötena framställs som viktiga, att använda sig av modern teknik kan ses som 

en fördel i vissa fall men genom den personliga kontakten kan eventuella missförstånd 

undvikas. Byggkommissionen rapport visar även på att strukturerade uppföljningsmöten bör 

genomföras, däremot ska tunggrodda administrativa uppgifter undvikas. Att införa fler 

dokument är alltså inte nyckeln till en gynnsam erfarenhetsåterföring (Josephson, knauseder, 

& Styhre, 2003). 

Projektorganisationer används i syfte för att utveckla eller förändra någonting. Arbetsformen 

ger möjlighet till experimenterande och lärande då det är en anpassningsbar form som 

behandlar unika projekt. Tydliga mål, bestämda tidsramar och ett bestämt antal resurser är 

något som symboliserar projektarbetet. Själva begreppet projekt bör ändå ses som 

svårdefinierat då det kan förekomma på ett rutinmässigt sätt. Vissa delar i byggbranschen 

använder sig av väldigt standardiserade metoder då man arbetar efter väl ingrodda rutiner och 

arbetar utefter principen ”jag gör som jag alltid har gjort” (Börnfelt, 2009). Även detta kan ses 

som komplext, då tidigare fel fortsätter att uppstå samtidigt som fungerande metoder lever 

kvar. Många gånger förknippas dock begreppet projekt med att utveckla någonting nytt. Det 

anses härstamma från 1940-talet då forskare och praktiker med olika kompetenser arbetade i 

team, mot gemensamt mål eller utifrån ett särskilt problem. Organisationsformen lämpar sig 

bra för att skapa innovation i projektgruppen men det är i den fasta organisationen som 

kunskaperna sprids. Börnfelt (2009) menar även att det är den fasta organisationen som utgör 

en plattform för att samla och förmedla kunskaperna.  

Josephson ställer sig frågan om det kan vara så att synen på väl utförda prestationer 

uppkommer när de akuta problemen blir lösta i ett projekt. I stället för att dessa 

akutsituationer hyllas, bör det eftersträvas att undvika sådana situationer. Då projekten ofta 

upplevs som ensamma i sitt slag ges stor möjlighet till nyskapande och innovation men det 

finns även risk för tidsförluster och verkningslöst arbete (Josephson & saukkoriipi, 2009).   

Så mycket som 60 % av den totala byggkostnaden kan härledas till produktionsfasen. Det 

beror på många olika faktorer, exempelvis materialkostnader, skatter och en 

produktionsprocess som inte är effektiv. Denna procentsats kan sänkas genom ett ökat 

samarbete, tydlig dialog och genom att använda tidigare erfarenheter på ett bättre sätt. Bygg 
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och anläggningsprojekt ses ofta som unika men sättet att producera slutresultatet kan i flera 

fall vara det samma (Anheim, 2001). Anheim menar att en återföring av erfarenheter och 

kunskaper bör kunna vara möjlig att genomföra utifrån tidigare byggprojekt. Forskaren 

refererar till Björkegren (1999) som framhåller att både projektgruppen och uppgiften som 

ska utföras har betydelse för förutsättningarna för själva återföringen. Om en och samma 

projektgrupp utför upprepade uppgifter finns det en ökad risk att samma fel upprepas. 

Nivån på uppgiften har en klar betydelse, anses uppgiften för lätt finns det risk att den 

hanteras på ett nonchalant sätt av de inblandade. Ställs projektgruppen inför en ny uppgift 

men är medvetna om att kunskapen finns i organisationen uppstår det ett tillfälle för en 

välutförd erfarenhetsåterföring (ibid). 

Det finns alltid ett visst mått av unikum i projekt, vilket i sin tur gör det betydelsefullt att 

urskilja vilka likheter som också går att finna. Projekt kan ses som unika eller repetitiva och 

man bör se till både produkten och processen. Själva produkten kan vara unik eller 

standardiserad, detta gäller även själva tillverkningsprocessen. En repetitiv 

tillverkningsprocess kan leda till standardiserade produkter, vilket är en följd av en 

massproduktion, något som framgår av figuren nedan. 

 

    PRODUKT 

        UNIK             STANDARDISERAD 

   

UNIK 

TILLVERKNINGSPROCESS 

STANDARDISERAD 

 
Figur 2. Repetitiva och unika projekt kontra tillverkningsprocesser. (Figuren återgiven efter 

Anheim, 2001, s.11) 

4.2 Lärande organisationer 
Lärande sker i alla former av organisationer, enskilda personer eller arbetsgrupper lär sig 

ständigt nya saker. Detta innebär däremot inte att all kunskap kommer till fördel för det 

aktuella företaget. Gång på gång sker ett individuellt lärande som inte kommer till nytta för 

organisationen. Uppfattningen om att en hel organisation kan utöva lärande 

uppmärksammades i Sverige under slutet på 1980 och början av 1990-talet. 

Konjunktursändringar och omvärldens snabba förändring, bland annat i form av den tekniska 

utvecklingen ses som grundorsak för teorins uppkomst. Att som företag följa med i utveck-

lingen med snabbare informationskanaler så som IT, samt att bemöta en hårdare konkurrens 

blev allt viktigare (Granberg & Ohlsson, 2009).  

Lärande organisationer kan lätt förväxlas eller jämställas med organisatoriskt lärande. 

Börnfelt (2009) förklarar skillnaden med att det organisatoriska lärandet förekommer i 

sammanhang kopplat till forskning, där man vill skapa en förståelse för organisationers 

lärandeprocesser. Lärande organisationer handlar mer om att utveckla och skapa en lärande 

organisation. Detta begrepp används mer i praktiken.   

 

Unika 

 

 

Massproduktion 
 

Repetitiva 
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En annan beskrivning av de två begreppen återfinns hos Örtenblad (2009), där den lärande 

organisationen ses som den fullkomliga organisationsformen som fodrar flera aktiviteter för 

att uppnås. Istället handlar det organisatoriska lärandet om händelser i organisationen som 

finns naturligt. 

En lärande organisations tyngdpunkt ligger på att ge alla anställda möjlighet till lärande. 

Gemenskap och samarbete som grundar sig i tillit i stället för inbördes rivalitet. Arbetet med 

att skapa och utveckla en lärande organisation läggs oftast på ledningen. Man strävar efter att 

skapa en gemensam vision och en tydlig ”Vi känsla”. Samarbete prioriteras högre än en intern 

tävlingskultur. Den lärande organisationens form kännetecknas av att den när som helst kan 

förändras utifrån olika intressen och anpassar sig efter omgivningens förändringar och krav.  

Det förekommer inplanerade möten där personal analyserar och reflekterar över kopplingar 

till organisationens medgångar. För att främja den lärande organisationens utveckling skapas 

en inspirationsrik miljö där både den enskilde och gruppen som helhet kan utvecklas. En 

öppenhet mellan medarbetarna råder och kunskaper offentliggörs och delges. Organisationen 

framhåller en kreativitet där människorna samlar information, analyserar problem och ges 

möjlighet att ställa öppna frågor (Börnfelt, 2009). 

Forskaren Peter Senge har haft stor betydelse för den lärande organisationens tillväxt. Han 

menar att om erfarenheter och kunskap ska komma till nytta för organisationen, måste 

kommunikationen mellan dess personal ske på ett fungerande sätt. Det räcker därför inte 

enbart med att ha ett antal specialister inom ett visst område, ska organisationen vara 

välmående krävs en dialog och informationsöverföring. Forskaren ger en bild av hur den 

lärande organisationen kan stärkas genom fem olika discipliner (Granberg & Ohlsson, 2009), 

dessa är: 

 Personligt mästerskap: Den enskilda personens förmåga att utveckla sin kompetens. 

Om organisationen ska utvecklas måste individen få chansen att verkliggöra sina mål. 

Organisationen bör även skapa en utgångspunkt och uppmuntra det individuella 

lärandet.  

 Tankemodeller: Symboler och bilder som influerar personens sätt att förstå omvärlden. 

Omedvetna tankemodeller kan förhindra utvecklingen om de inte offentliggörs och 

ges tillfälla att ifrågasättas. 

 Gemensamma visioner: Gemensamma mål och visioner krävs för att organisationen 

ska utvecklas. Att arbetsgruppen har ett gemensamt mål skapar ett engagemang som i 

sin tur främjar företaget. 

 Teamlärande: Ett lärande som uppstår ur en dialog mellan deltagarna. Senge menar att 

detta är den viktigaste disciplinen för att skapa en lärande organisation. Här lär sig 

teamet tillsammans och den här typen av kunnande överträffar de enskildas. 

Teamlärandet utgår från att medarbetarna delger sina erfarenheter och sina tankar 

kring den aktuella uppgiften.  

 Systemtänkande: Det är den femte disciplinen som knyter ihop det övriga punkterna. 

Interaktionen i organisationen lyfts fram. Systemtänkandet handlar här om att alla 

delar i organisationen måste hänga ihop. Organisationen kan mycket väl ta till vara på 

de individuella uppgifterna på ett skickligt sätt men det betyder inte att de per 

automatik hanterar organisationens allmänna uppgift. Det är därför nödvändigt att hela 

organisationssystemet uppmärksammas om organisationen ska förändras (ibid). 

Vid en arbetssituation där det uppstår ett problem, löser den anställda situationen genom att 

använda sig av vissa bilder och mönster som individen tidigare har skapat och lagrat inom sig. 

Problemet blir löst och följden blir att man tar sig tillbaka till ett normaltillstånd. Detta görs 
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utan att grundvärderingarna och handlingsteorierna i företaget förändras. Dessa 

handlingsteorier kan bestå utav arbetsbeskrivningar, organisationsschema, mål och 

strategidokument. Denna typ av lärande benämns som ett enkelloops lärande enligt forskaren 

Argyris och teoretikern Schön. De två beskriver även ett dubbelloops lärande som påverkar 

och förändrar organisationens gemensamma normer, vilket i sin tur påverkar valet av metoder 

och strategier. Gruppen ombildar de existerande handlingsteorierna. Eftersom företag ständigt 

är i kontakt med omvärlden behöver de ideligen vara öppna för justeringar och förändringar 

för att klara av den konkurrens de omges utav. Detta dubbelloopslärade kan utföras i olika 

delar av organisationen, allt från införande och förändrande av internkontroller till att 

affärsidén hos den aktuella organisationen förändras (Börnfelt, 2009).    

Argyris och Schön arbetade även fram en handlingsteori där de bland annat menar att 

individens egna åsikter och funderingar bör lyftas fram, Börnfelt beskriver det som: 

”En öppen diskussion med ärlig återkoppling av både känslor och sakfrågor eftersträvas 

för att hindra intagande av försvarspositioner” (Börnfelt, 2009). 

För att definiera olika moment som uppstår vid lärande av erfarenheter, talar Anheim (2001) 

om en teoretisk erfarenhetsmodell genom en erfarenhetsanalys. Denna består av åtta olika 

faser, där både givare och tagare anses vara delaktiga. Givare i detta fall är personer som har 

identifierat, dokumenterat, reflekterat och klassificerat sina erfarenheter. När detta är gjort kan 

erfarenheten delges och på så sätt spridas vidare. Tagaren mottar erfarenheten, skapar sig en 

förståelse och gör i vissa fall en avlärning från föregående inlärda mönster. Han hävdar vidare 

att det är först när dessa steg fullföljs som organisationen lär sig.  

 

 

Figur 3: Modell för lärande av erfarenheter enligt Anheim (2001, s.47) 

När det gäller kritiken till den lärande organisationen framhävs ofta att den inte tar hänsyn till 

att de anställda och organisationen inte självklart har samma normer och värderingar. Teorin 

förutsätter dessutom att alla i gruppen har samma vision och därmed klassas som en 

gemensam enhet. Att inte utgå från tydliga mönster och ramar är en annan del i den lärande 

organisationen som fått kritik. Utan distinkta strukturer kan de anställda känna ett mått av 

vilsenhet, vilket i sin tur kan leda till stress (Börnfelt, 2009).   

• Identifikation 

• Dokumentation 

• Reflektion 

• klassifikation 

• Tillgängligörande 

• Mottagande 

• Förståelse 

• Avlärning 



20 

 

4.3 Knowledge Management 
Från att tidigare sett organisationernas anställda som arbetare, övergick synen till att se 

personalen som ”kunskapsarbetare”. Uttrycket infördes 1959 av management forskaren 

Drucker som menade att arbetaren kunde applicera analytisk och teoretisk kunskap (Jonsson, 

2012). Under 1990 talet myntades begreppet knowledge management som symboliserar 

styrning och hantering av kunskap (Börnfelt, 2009). Området med kunskapsöverföring gick 

då från att handla om lärande och utbildning, som det tidigare hade gjort i den lärande 

organisationen, till att koda kunskapen och rikta den så att alla medarbetare kunde ta del av 

den (Jonsson, 2012).  

Att frambringa, samla och överföra kunskap på effektiva sätt är tre viktiga delar i teorin 

(Börnfelt, 2009). Att ge en konkret förklaring till begreppet ses som svårt, då beskrivningarna 

många gånger har setts som diffusa. Jonsson (2012) menar att det finns en första och andra 

generationens KM. I den första framhävs IT-verktyg och kunskap framställs som ett objekt. 

Den andra generationen hävdar att IT-verktyget kan kompletteras med sociala processer, för 

att förvara och sprida kunskap som finns. 

Nonaka är mannen som ofta nämns när det handlar om teorin knowledge management. Han 

hävdar att en faktor som påverkar olika företags konkurrensfördelar är styrandet av 

organisationens egen kunskap. Börnfelt (1999) lyfter fram förespråkaren Stewart som menar 

att kunskap bidrar till företagets mervärde men att det är en komplex fråga när det handlar om 

vem som faktiskt äger kunskapen. Organisationen bör därför ha ett stort intresse i att ta till 

vara på kunskapen som dess anställda innehar, men även hantera den på ett effektivt sätt. 

Anledningen till detta är att kunskapen inte ska gå förlorad om den fysiska personen lämnar 

organisationen. Genom att använda KM kan företaget i stället hämta in och sammanställa 

informationen och på så sätt äga kunskapen.  

Knowledge management kan ses ur två perspektiv, det ena ur ett IT-perspektiv och det andra 

ur ett strategiskt perspektiv. Det första använder sig av internet och interna databaser som en 

plattform där företaget kan lagra informationen. Det andra perspektivet hävdar att det istället 

handlar om att förvandla implicit kunskap till explicit, så att kunskapen blir till information. 

Den implicita kunskapen är kunskap som inte uttrycks i ord utan uppkommer från handlingar 

och personligt medverkande i olika sammanhang. Explicit kunskap utgör däremot siffror och 

ord.  Ofta framställs KM utifrån de båda perspektiven. Teorin utgår från totalt sett fyra 

stycken punkter: Skapa, lagra, sprida och värdera kunskap. Nedan ges en kort beskrivning av 

dessa (ibid). 

 Skapa kunskap: Kunskapen utformas när den tysta kunskapen explicitgörs. Nonaka 

menar att den implicita kunskapen övergår till explicit via dialog mellan individer i en 

självorganiserad grupp. På så sätt sprids och förvaras kunskap till och hos andra 

individer och ny kunskap skapas.  

 Lagra kunskap: Tillfället när kunskapen lagras uppstår när den sprids till andra 

individer i organisationen. Det kan även ske genom informationsteknologi. Databaser 

skapas och de mest erfarna medarbetarna får delge sin kunskap som sedan 

sammanställs i databasen.  

 Spridning av kunskap: När kunskapen ska delges till andra kan det ske via personliga 

möten eller genom tillgänglig databas som innehåller best practis-kunskap. Teorin 

trycker även på vikten av att de anställda motiveras till att delge kunskap för att fylla 

på kunskapsbanken men det ges även uppmuntran till personliga nätverk. 

 Värdera kunskap: Kunskapen försöks värderas och anses vara ett intellektuellt kapital, 

på så sätt kan organisationen värderas på ett mer fördelaktigt sätt i 

affärsredovisningen. 
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Att kunskap kan vara explicit eller implicit har tidigare nämnts men då vi lever i ett 

informationssamhälle som lätt svämmar över behöver vi veta vilken information som faktiskt 

efterfrågas. Jonsson (2012) lyfter fram att det är lätt att förblindas av kunskapssamhället och 

per automatik acceptera samhället som ”klokt”. Hon hävdar att kunskapssamhället skapats 

genom en ökad specialisering men för att samhället eller organisationen ska ses som 

”intelligent” måste området om kunskapsöverföring lyftas fram. Det räcker med andra ord 

inte att enbart dela in kunskapen i olika kategorier för att få en förståelse för hur den överförs 

eller varför den inte överförs. Vi behöver först veta vilken information som ska överföras och 

därefter reda ut om den är explicit eller implicit. Även Dainty, Moore och Murray (2006) 

belyser vikten av explicit och implicit kunskap. Den verbala kunskapen uppstår inte från 

tomma intet, ofta framkommer dessa utifrån implicit kunskap. I bygg och anläggningsprojekt 

skapas information som både ska förmedlas och överföras genom olika kanaler. Dessa är 

oftast personliga möten, telefonsamtal, mail eller andra skriftliga meddelanden (Dainty, 

Moore, & Murray, 2006).   

Det är individen i en organisation som är motorn bakom den organisatoriska kunskapen som 

bildas. Nonaka menade dessutom att kunskap är individuell men att den kan göras åtkomlig 

till andra i organisationen (Jonsson, 2012).  

KM ger en konkret metod på verktyg för samla in, förvara och delge kunskap via en databas. 

En annan metod som anges är att specificera efterfrågad kunskap och konkretisera olika beslut 

som behöver fattas. Därefter görs utvärderingar för att se om den specifika kunskapen 

användes vid beslutsfattningar. 

Ämnet kring kunskapsöverföring är som tidigare nämnts inte nytt, men det var på 1990 talet 

som det lyftes fram igen. Företag satsade då stora pengar i KM, konsulter hyrdes in och 

speciella databaser skapades. Organisationerna skulle lyckas bättre men tyvärr har inte 

bevisen för detta varit glasklara. En anledning till att företag inte har upplevt satsningen på 

knowledge management som så lyckad som de velat, tycks bero på att personalen efter en tid 

glömmer av att använda systemet. Personalen förlorar helheten ur minnet och de kortsiktiga 

lösningarna prioriteras istället (Jonsson, 2012).   

Kritiker har menat att begreppet har blivit ett samlingsnamn som med tiden har blivit diffust, 

Jonsson (2012) återger Alvesson genom: 

”knowledge management är ett mycket brett område och ser helt olika ut beroende om 

man forskar på IT eller social interaktion, på databaser eller gemenskaper, på lagrade 

’kunskaper’ eller utövande av teoretiskt medvetet omdöme, exploatering av redan 

existerande kunskaper eller utforskning av nya kunskaper för att komma fram till olika 

unika lösningar” (s. 23). 

Man får inte glömma bort att det personliga mötet har en viktig del i KM. Teorin har tidigare 

fått kritik för att vara allt för IT inriktat men att samla in, lagra erfarenheter och delge 

kunskaper i en databas är inte det enda som KM står för. Möte och utbyte av erfarenheter via 

personliga kontakter är minst lika viktiga enligt Alvesson och Kärreman (2001). De visar 

även att där KM fungerar upplever personalen en medvetenhet om att det finns en enorm 

kunskap i organisationen, känslan av delaktighet blir större och en ökad känsla av gemenskap 

infinner sig då det inte längre finns en rädsla för att ställa frågor, utan att medarbetarna känner 

en nyfikenhet och engagemang för att söka tidigare erfarenheter (Alvesson & Kärreman, 

2001). Genom sin artikel ger författarna även ett exempel på när KM kan vara svårt att 

använda eller när det inte ger ett önskat resultat. Detta kan upplevas när organisationen arbetar 

med väldigt varierande projekt. Databasen tenderar att bli oerhört stor med mycket 

information som inte gynnar den övriga personalen.  
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Hittills har den här rapporten lagt fokus på hur erfarenheter kan spridas via olika kanaler och 

beskrivningar av kunskapsformer. Att dokumentera och samla erfarenheter är grundstenen i 

erfarenhetsåterföring men som nämndes i bakgrundsbeskrivningen av arbetet, så räcker det 

inte med att skapa, samla in och bevara kunskaperna. Kunskaperna måste även efterfrågas, att 

enbart samla och lagra erfarenheter utgör med andra ord inte någon effektiv 

erfarenhetsåterföring (Anheim, 2001).  
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5 Genomgång av intervjuer 
Det femte kapitlet i detta arbete redogör för inhämtad data som framkommit efter utförda 

intervjuer. Det ges en kort genomgång av informanternas arbetsuppgifter, därefter visas en 

sammanställning av frågorna gällande anbudsarbetet. Vidare redogörs för mötestillfället då 

kalkylatorn lämnar över kalkylen till produktionspersonal. Sist redovisas svaren på hur 

erfarenhetsåterföringen fungerar vid projektslut. 

 

5.1 Informanter 
I tidigare kapitel har det framgått att informanterna valdes ut i samråd med handledare på 

Skanska. Alla medverkande har arbetat inom bygg och anläggningsbranschen under flera år 

och tillsammans har de hela 68 års yrkeserfarenhet. Tre personer arbetar som kalkylingenjörer 

och kommer fortsättningsvis att benämnas som K1, K2 och K3. De andra tre informanterna 

arbetar som Projektchefer och benämns framöver som P1, P2 och P3. 

Kalkylatorerna arbetar i huvudsak med att ta fram en anbudskalkyl, som kan utformas på 

olika sätt och personen i fråga utgår från förfrågningsunderlaget. I de fall där det handlar om 

en totalentreprenad gäller det att ta fram alla uppgifter, mängda och givetvis prissätta 

kalkylen. Kalkylatorerna kan arbeta fram en kalkyl utifrån alla olika entreprenadformer och 

ser sina arbetsuppgifter som varierande. De upplever även en varierad arbetsbelastning under 

året, ibland förekommer det intensiva perioder och ibland är det lugnare.  

Projektcheferna beskriver sina arbetsuppgifter som varierade och även de anser att 

arbetsbelastningen varierar under året. De har formellt sett inget personalansvar utan ska ha 

projektet i fokus. Informanterna beskriver det som att ha en god överblick utan att gräva ner 

sig i för många detaljfrågor. Att vara beställarens primära kontakt genom projekttiden, 

ansvara för garantifrågor, kontraktsfrågor och ha koll över projektets gång är ett par av 

arbetsuppgifterna. Vid lugnare perioder förekommer det även att projektcheferna räknar på 

framtida projekt.   

Kalkylatorerna har en gemensam bild av begreppet erfarenhetsåterföring. Det anses vara 

information som personen i fråga får tillbaka och som krävs för att göra en bra jämförelse 

med det framräknade anbudet. K2 ger ett tydligt exempel på hur erfarenhetsåterföring 

uppfattas: 

”Om vi säger att vi schaktar en ledningschakt i fyra, fem kilometer, då sätter jag ju ett 

visst, ett snittvärde då, att vi gör så och så många meter per dag tillexempel. Och då har 

jag ofta gått ut och sagt det att ’nu vill jag att ni gör en uppföljning på detta, hur många 

meter ni gör per dag’. Och sen så får jag in det när projektet är slut då, så får jag in en 

erfarenhetsåterföring på det då, att såhär lång tid tog det och då kan jag jämföra vad jag 

hade i kalkyl och hur verkligt utfall var.” 

Att få tillbaka vissa efterfrågade värden anses vara viktigt. Det kan både handla om tider och 

kostnader. Det efterfrågade värdena är något som sedan kan bidra till en förbättring. 

Erfarenhetsåterföring kan även ses som ett kvitto på en tidigare utförd arbetsprestation enligt 

K1: 

”…Får ett betyg på hur jag har kalkylerat. Har jag sagt ’så här tror jag och såhär ska det 

kosta’ så säger någon annan: ’så kostar det inte i verkligheten eller det var mycket 

billigare’. Det är sådant jag vill veta. Få reda på svar så man kan gå lite skarpare varje 

gång.” 
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P3 beskriver begreppet som att en person är med om en upplevelse och sedan lämnar över 

informationen till någon annan. Under intervjuernas gång framkommer det att 

erfarenhetsåterföringen kan ses ur flera synvinklar beroende på situationen. Återföringen kan 

dels ske under anbudsarbetet men även i produktionsstadiet. P1 beskriver olika situationer där 

erfarenhetsåterföring kan användas: 

”Antingen i ett anbudsskede när man sitter och räknar på jobben, kunna få lite bra 

baserade fakta. Hur liknande jobba har gått till, kapaciteter, metodval, hur man kan 

vinna ett anbud helt enkelt. Att se vad som gjorts tidigare. Sen har man det ju även i 

produktionsskedet. Så ska man titta lite på det nya jobbet och då kan det vara bra att 

ringa in ngn annan som gjort liknande jobb tidigare för att dela erfarenheter.”  

P2 anser också att erfarenhetsåterföring är viktigt att arbeta med, för att på så sätt undvika 

onödigt arbete: 

”För att ha en rationell framdrift och ha lyckosamma projekt så måste man ju plocka 

med sig dem erfarenheterna man skaffar sig istället för att uppfinna hjulet gång på gång 

som vi tyvärr många gånger gör. Vi försöker i möjligaste mån att fånga upp erfarenheter 

men det är svårt.” 

5.2 Inför ett kommande projekt 
På frågan om kalkylatorerna har inhämtat tidigare erfarenheter under sina senaste 

anbudsarbeten svarade alla informanter att det har gjorts. Olika metoder har använts för att få 

tillgång till det som efterfrågats. Alla har använt sig av tidigare kalkyler och vissa använder 

sitt egna kontaktnät som en förstahands källa. De egna kontakterna anses vara viktiga, oavsett 

om personen vänder sig till personal i produktion eller till en annan kalkylator. K3 använder 

sig av flera olika tillvägagångssätt när han söker efter tidigare erfarenheter:  

”Det har jag på datorn, är det något speciellt så kanske jag ringer någon som jag vet kan 

ge ett svar. Jag letar i mina egna gamla projekt. I SPIK har vi system där vi kan söka i 

alla projekt, överallt, så jag kan komma åt det där. Eller direkta kontakter med 

produktionen.”  

Alla kalkylingenjörer använder sig både av skriftlig information och muntliga kontakter. K2 

anser att det finns väldigt mycket data att få tag på och att det är viktigt som kalkylator att 

utgå ifrån de projektspecifika förutsättningarna som finns:  

”När jag ska börja räkna på ett jobb så är jag ju aldrig helt själv, utan jag tar ofta med en 

produktionschef eller arbetsledare i diskussionen och liksom hör med dom hur dom 

hade drivit jobbet och sen lyssnar jag på dom litegrann. Sen så har vi ju ett 

kalkylverktyg där alla poster finns. Att man kan inhämta ’recept’ som vi kallar det, vad 

som ska ingå i alla poster och hur man ska göra och hur lång tid det tar och vad det 

kostar och allting sånt. Så det finns oändligt mycket data att få tag på. Och där tittar man 

ju också ibland, samtidigt är det ju som jag sa, det är ju från projekt till projekt, olika 

förutsättningar, men viktigast är väl att man tar snacket med någon produktionschef då 

som är tänkt ska driva jobbet. Så att det inte blir helt galet, då håller ju aldrig 

kalkylen…” 

K1 ger exempel på där den personliga kontakten främst användes för att söka tidigare 

erfarenheter inför sitt eget anbudsarbete. Det skedde via telefonsamtal med andra kalkylatorer 

och det blev en kedjereaktion på förloppet. Den första kontaktuppgiften kom från K1´s chef, 

därefter uppkom ytterligare en kontaktuppgift från personen som K1 först hade talat med.  
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Det förekommer att kalkylatorerna själva vänder sig till produktion för att ställa frågor under 

sitt anbudsarbete, två av kalkylatorerna menar att det inträffar men inte speciellt ofta: 

”Litegrann, har jag gjort. Jag har velat gjort mer men det har inte blivit så. Oftast så har 

dom inte haft tid eller så har det varit fel projekt och så vidare. Men det vill man ju 

absolut ha reda på, vad dom tycker och tänker, på lite större projekt då kanske.” 

Till projektcheferna ställdes frågan om de upplever en viss grad av delaktighet i anbudsarbetet 

och om de är med i tidigt stadium. Alla anger att de är känner sig delaktiga eller försöker vara 

delaktiga. P3 vill gärna vara delaktig tidigt i projektet, redan innan anbudet lämnas. På så sätt 

vinner man tid och har då redan en inblick i projektet om företaget sedan vinner jobbet. 

Däremot varierar det utefter den aktuella arbetsbelastningen.   

”..Men det beror såklart på hur mycket annat jag har att göra, har jag flera projekt igång 

samtidigt så får det stå åt sidan. Men jag strävar alltid efter att vara med i tidigt skede, 

det är ju helt klart en fördel.” 

P2 Ser sig själv som en länk mellan redan utförda och nya projekt och ger exempel på tillfälle 

där produktion och kalkyl utbytt erfarenheter i tidigt stadium: 

”Vi hade ett möte där den nya kalkylorganisationen träffade dom som hade genomfört, 

alltså produktionspersonal från tidigare projekt. Både möte inne på kontoret och möte 

ute i fält där vi gick igenom förutsättningar och bra exempel på hur man skulle kunna 

göra vägar, planer och fundament på bästa sätt. I anbudsprocessen. Så där känner jag att, 

där gjorde vi någonting som jag tror vi haft nytta av.”  

En produktionschef säger att han alltid är med från början av projekten och upplever det som 

en klar fördel, en annan svarar att han dagligen får frågor från kalkylatorer och den tredje 

påtalar även han att han får frågor från kalkylatorer: 

”Ja, det tycker jag. Idag är det en del som inte är så erfarna och dom frågar mycket. Det 

uppstår däremot problem när personal byts ut och byter tjänster. Man tycker att man har 

ett fungerande team och så byts två personer ut och då får man backa tillbaka tre steg. 

Det tar ett tag att arbeta ihop sig och på en stor avdelning märks det kanske inte så 

mycket om man tappar två gubbar, men här märks det tydligt. Jag tror det är en av 

anledningarna att hjulet inte går runt, men å andra sidan är ju en organisation levande 

och ständigt i rörelse så det blir ju ändå på något sätt naturligt att saker och ting 

förändras.” 

Även produktionscheferna fick frågan om hur de går till väga för att söka erfarenheter från 

tidigare projekt. Alla informanterna uppger att de använder sig av sitt personliga kontaktnät. 

De använder sig av mailkontakt, personliga möten och telefonsamtal. Det förekommer även 

sökningar på internet och i den gemensamma servern. P1 menar att företagets databas med 

tidigare projekt inte känns komplett och att han istället använder sig av något som kallas 

referensprojektblad. Då tittar han på liknande projekt och får fram en kontaktuppgift som han 

direkt kan kontakta. P3 beskriver sökvägen som ett detektivarbete, han vet oftast vem som 

kan sitta på informationen som han behöver, annars får han reda på ett nytt namn att kontakta. 

Samma projektchef lyfter även ämnet om kompetensen i företaget: 

”Det sitter ju mycket folk i det här huset och hade man samlat alla erfarenheter som all 

personal har i det här företaget, så skulle det inte finnas något problem. Det finns en 

enorm kompetens i företaget men man måste veta vart man ska leta.”   
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P2 är den enda som tar upp möjligheten att titta i tidigare kalkyler: 

”Antingen är det ju att man pratar med personer. Antingen över telefon eller att man tar 

ett möte och sätter sig ner och skaffar sig en bild över hur projektet genomfördes. Det 

andra är ju att prata med produktionspersonal och även då projektchefen för det aktuella 

jobbet. Sen finns det ju anbudskalkyler från.. Helt enkelt kalkyler från tidigare jobb. Då 

finns det ju möjligheter att plocka delar av den kalkylen i den nya så att säga. Och göra 

justeringar beroende på ’erfarenheten sa att vi hade för mkt pengar med oss där men lite 

för lite på andra delar’. Så man jobbar liksom med det man har och förbättrar och 

förfinar…” 

5.3 SPIK 
Då alla kalkyler arbetas fram ur programmet SPIK så ställdes frågan om hur informanterna 

upplevde programmet och hur dem använder sig av det. Kalkylatorerna har överlag en positiv 

inställning till programmet. Bland annat kom kommentarer så som: 

”Jag tycker det är toppen, jag tycker det är jättebra.” och ”Man kan sköta allt i spik, det 

är lätthanterligt, du ser vad du har gjort.”  

I programmet kan tidigare kalkylposter hämtas med gamla värden. Man arbetar på så sätt 

utifrån en grovstruktur och går sedan in och ändrar, beroende på förutsättningarna för det 

gällande projektet.  

”…Och sen får man ju alltid justera när det gäller gruspriser eller transporter eller vad 

en yrkesarbetare kostar eller allt möjligt. Det är väldigt mycket man behöver ändra på. 

Man kan aldrig använda allting i en sådan utan man får gå in och tänka hur jag vill 

utföra jobbet.” 

Produktionen tar sedan över kalkylen och arbetar fram en produktionskalkyl och 

produktionsbudget. All information som finns i SPIK följer hela projektet. P1 menar att det 

just nu pågår en övergångsfas, han har själv arbetat med programmet fullt ut i ett projekt och 

upplevelsen av det var: 

”Jaaa, mycket nytt. Inget nytt vad gäller att stämma av men det är mycket att lära sig att 

använda programmet. Man har en viss osäkerhet om det är rätt eller inte rätt, det man 

plockar fram. Det blir ju väldigt mycket siffror för vi var på väldigt svår nivå direkt. 

Man kan nog göra det lite mer lättare första gången.”  

5.4 Överlämnande av anbud/startmöte produktion 
Kalkylatorerna fick frågan om de brukar be produktionen att följa upp vissa moment vid det 

interna startmötet, exempelvis gällande kapaciteter. Svaren varierade, en informant säger att 

det inte har inträffat men att personen i fråga ska tänka på det framöver. En annan informant 

hade vunnit ett projekt men deltog inte i starmötet: 

”Nej, för jag hann inte riktigt med när det skulle starta upp och helt plötsligt hade dom 

haft möten och allt annat och sen var det igång. Jag fick egentligen inte vara med. Man 

kände sig lite utanför där, tyvärr. Men det har jag tagit upp så att de …” 

Den tredje kalkylatorn upplever att han efterfrågar kapaciteter på vissa arbetsmoment men att 

informationen inte kommer tillbaka till vederbörande. Kalkylatorerna anser att det är viktigt 

att få tillbaka efterfrågade värden, dels för att kunna bygga upp en egen erfarenhetsbank men 

även för att få en känsla av om man utför sitt arbete på korrekt sätt. K2 visar detta genom: 
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”..Men samtidigt så vill man ha in nytt hela tiden för det är olika förutsättningar från 

projekt till projekt. Så att man ser att man liksom tänker rätt och att man har rätt värden. 

Så det är ju, det vill jag ju ofta ha men jag får aldrig det. Så att det är ju ett problem.” 

Projektcheferna anser att startmötet och överlämnandet av kalkylen kan göras bättre. De 

tycker att mötet är viktigt och upplever att det oftast är gruppen tillsammans som sätter upp de 

punkter som ska följas upp. Alla informanterna känner att de har god information om det 

kommande projektet och skulle det finnas eventuella frågetecken utses en ansvarig person för 

att ta fram rätt underlag. P3 menar att det är en fördel att lägga in ett avstämningsmöte en bit 

in i projektets gång. Då har produktionspersonalen hunnit skapa sig en bild och kan lättare 

avgöra om vissa tider är rimliga eller inte. P1 menar att det gäller att hålla sig till ett fåtal 

uppföljningspunkter, ska kvaliteten på uppföljningen vara bra så får det inte vara för många 

punkter. Han upplever ändå att det finns en bra dialog om detta och att det är någonting som 

man är medveten om. P2 resonerar kring startmötet där kalkylen överlämnas och om varför 

överlämningen ibland brister: 

”Jag tror att det här kalkylöverlämnandet kan göras ännu bättre. Ibland så blir det inte 

riktigt gjort och ibland så blir det lite för hastigt gjort. Jag tror att det är väldigt viktigt 

att man får till det mötet. Det ger alla i projektet en bra bas att stå på. Där tror jag att 

man ska göra det ännu bättre.” 

Projektchefen påtalar tidsbrist, som en faktor till varför överlämningen i vissa fall brister.  

”Tidsbrist. Man prioriterar andra saker. Produktionspersonalen, dom vill liksom så fort 

som möjligt ut med några grävmaskiner och kalkylavdelningen eller kalkylatorn är 

redan engagerad i ett nytt projekt.” 

Punkten för erfarenhetsåterföring finns med på dagordningen för startmötet, projektcheferna 

tycker att frågan tas upp, i mer eller mindre omfattning. Främst hanteras detta genom att 

förmedla kontakter och studera vad som gjorts bra eller mindre bra i tidigare utförda projekt. 

Alla projektchefer upplever att det finns mål att arbeta mot i produktionen men att målen 

ibland kan behöva bli mer tydliga, bland annat för yrkesarbetarna. Det anses även att det finns 

en förbättringspotential i att bryta ner målen till flera delmål för produktionen. I mindre 

projekt anses det däremot vara bättre att sätta ett lite större mål, att lägga tid och resurser på 

många små uppföljningar ses inte som lika värdeskapande, i jämförelse med ett större och mer 

komplext projekt. 

Kalkylatorerna fick frågan om i vilken form de får tillbaka den efterfrågade informationen. 

Det visar sig att den information som återkommer kan vara i form ett papper med noteringar, 

mail eller ett telefonsamtal. Informanterna fick även en fråga gällande hur deras kontakt med 

produktionen ser ut efter överlämnandet av kalkylen. K2 upplever inte någon tätare kontakt 

med produktionen: 

”Det är inte så jättemycket kontakt, det är det inte. Ibland ringer dom och frågar ’Hur 

tänkte du här och hur har du gjort här’ men oftast hör man faktiskt ingenting, det är 

ganska tyst.”   

Detta är något som informanten både upplever som positivt och negativt. K2 menar att om 

han inte hör någonting från produktionen så brukar det oftast gå bra i projektet. Skulle 

produktionspersonalen däremot ringa väldigt ofta så brukar det innebära frågetecken för 

produktionen eller visa sig att det är någonting som inte stämmer. Två av kalkylatorerna har 

varit ute och besökt projekten, där har upplevelserna varit varierande. Att komma ut till 

projektet i slutfasen, när det mesta av arbetet redan är utfört anses inte ge så mycket. K2 
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tycker det är intressant att besöka produktionen och ska försöka göra det oftare. Personen 

anser däremot att man borde åka ut till produktionen i mitten av projektet, då det i så fall 

skulle kunna finnas möjlighet att få erfarenhetsvärden. K3 gör jämförelsen med att designa 

något och vill därför se slutprodukten, men att de besök som gjorts inte har gett någon större 

aha-upplevelse. K1 vill gärna besöka projekten och menar att: 

”Ja jag vill ut och besöka projekten, det är självklart. Har jag vunnit det så vill jag ju se 

hur det går. Jag menar, det kanske inte alls är roligt, jag har kanske räknat fel och det 

inte alls går så bra men då måste jag ju lära mig det. Jag kan ju inte blunda för det. Sen 

hoppas ju att det går bra!”    

5.5 Projektslut 
För att studera hur erfarenhetsåterföringen hanteras vi projektslut, ställdes frågor om hur det 

interna slutmötet brukar utformas, om kalkylatorerna är med vid dessa tillfällen och om hur 

dokumentationen hanteras. Det framgår att kalkylatorerna inte varit med på slutmötena. En 

informant har aldrig blivit tillfrågad. K3 säger att denne blivit kontaktad av produktionen och 

inbjuden men att mötet sedan aldrig blev av. Alla tre informanter menar att det vore 

uppskattat att delta och att det ses som viktigt. K1 anser att det kan vara ett bra tillfälle för att 

få reda på hur kalkylen kändes och K3 hävdar: 

”Det är viktigt att vara med på slutmöte. Det är ju som att få ett betyg, hur ska vi annars 

utvecklas?”  

K2 menar att anledningen till att slutmötena inte blir av i varje projekt beror på tidsbrist samt 

projektets storlek. Personen beskriver vad som händer efter ett avslutat projekt: 

” När du har avslutat ett så ska du gärna ha påbörjat ett nytt och då brukar man plocka 

bort dom här mötena, helt enkelt. Så det är väldigt sällan jag hör hur det har gått 

ekonomiskt, vilket man är ganska intresserad av. Om det har gått bra eller dåligt, då vet 

man ju det till nästa gång, hur man ska tänka och räkna. Det är också något vi ska bli 

bättre på.” 

Alla kalkylatorer anser att det känns intressant att ta del av det verkliga utfallet i projekten, 

förekommer det metodval som är mer lönsamma så är det betydande att få ta del av det för att 

på så sätt kunna göra förbättringar i sitt eget arbete. Detta framkommer tydligt genom K3´s 

kommentar: 

”Självklart, tänk om den metoden som användes i produktionen var mer lönsam än den 

jag räknat på. Det skulle ju göra att jag kan vinna mer jobb i framtiden om jag har med 

mig det tänket.”   

En frågeställning som projektcheferna fick handlade om på vilket sätt erfarenheterna i 

projekten dokumenteras, exempelvis gällande enhetstider och metodval. Det visar sig utföras 

på varierat sätt. P1 förklarar att det görs löpande under produktionstiden, en excelfil som fylls 

på genom projektets gång. P3 anger att den ekonomiska uppföljningen görs i programmet 

SPIK. Informanten säger även att dokumentmallen för arbetsberedning är ett bra verktyg att 

använda sig av, en uppföljning som kan läggas på en rimlig nivå. Projektchefen menar att det 

är bättre att göra ett mindre antal arbetsberedningar som verkligen följer arbetsmomentet och 

håller en bra kvalitet, istället för att påbörja ett stort antal arbetsberedningar som sedan inte 

fullföljs. 

P3 ger exempel på ett slutmöte som har utförts på ett bra sätt. Då hade produktionen i tidigt 

skede satt upp flera punkter som skulle följas upp, en del mer övergripligt och andra på 

detaljnivå. Informanten menar att det vid detta tillfälle blev väldigt tydligt vilka delar i 
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projektet som fungerade och var det fanns brister. Även P2 ger ett exempel på ett lyckat och 

uppskattat slutmöte som genomförts. Vid det tillfället redovisades en presentation om hur 

projektet hade gått, i jämförelse med budget. Under mötet redogjordes det även för vissa 

metodval med tillhörande motivering. På frågan om personen ansåg detta mötestillfälle som 

givande, både för sig själv och för övriga inblandade, kom svaret: 

”Mycket, jättebra. Ja, jag är övertygad om att det har varit, att alla har fått med sig 

värdefull information för deras kommande utveckling och kommande projekt.”  

Trots ovanstående exempel så framgår det att de interna slutmötena inte utförs regelbundet. 

Även här lyfts anledningar så som tidsbrist och att nyckelpersoner har lämnat det aktuella 

projektet. Mötena som utförs sker i varierad form, ibland formella och vissa gånger 

informellt. P3 menar att man har siktet inställt på nästkommande projekt vilket gör att 

slutmötet ibland inte prioriteras. Alla projektchefer menar att det kan vara bra att ha slutmöten 

men en av dom känner att det i så fall mestadels är till fördel för yrkesarbetarna, på så sätt 

skulle de få bättre och tydligare feedback. Personen i fråga säger att han inte saknar slutmöten 

men att det däremot borde göras vid projekt som har ett sämre resultat än väntat. P2 tror att 

formella slutmöten inte utförs speciellt ofta och säger att det kan handla om en 

ledarskapsfråga. Det framkommer tydligt från alla tre projektchefer att det krävs en viss 

ansträngning för att genomföra ordentliga uppföljningar.  

Även sättet att överlämna efterfrågad information tycks variera. Det kan även här handla om 

en mailkontakt, excelfil, eller i muntlig form. På vissa delar i projekten brukar P2 själv 

efterfråga uppföljning från övrig produktionspersonal och vill alltid ha tillbaka informationen 

i skriftlig form. Han upplever inte att kalkylavdelningen konkret efterfrågar vissa värden utan 

dessa uppföljningar görs för att ha en fortsatt bra överblick över projektet. Personen i fråga 

föredar foton som gärna kan kombineras med aktuella siffervärden. Kalkylatorerna fick i sin 

tur en fråga om på vilket sätt de skulle vilja få tillbaka efterfrågad information. Informanterna 

ser gärna en kombination av möte och en skriftlig dokumentation. K1 vill gärna att mötet sker 

ute i projektet och att hade själv velat ha informationen dokumenterad på papper för att se 

tider och kostnader.  

Den avslutande frågan till projektcheferna i den här kategorin handlade om 

slutdokumentationen. Frågan som ställdes var följande: 

”Var lagras slutdokumentationen gällande projektet, exempelvis information om 

normallägen?” 

 Det visar sig att dokumentationen som utförts i varje projekt lagras på den gemensamma 

servern, i en projektmapp. P3 menar att det inte händer så mycket mer än så, man vet själv om 

vilka projekt som man varit delaktig i och kan på så sätt gå tillbaka för att se tidigare 

information. Denna projektchef menar att man inte alltid vet vem som skulle vilja ta del av de 

erfarenheter som projektgruppen har upplevt. Han förklarar att det finns mål att arbeta mot 

och att uppföljningar görs i varierad form men att det är sedan problemet uppstår. P3 återgår 

till variationer i gruppsammansättningarna. Informanten deltog i en grupp som skulle samla in 

och föra ut erfarenheter från tidigare projekt. När gruppen hade fått ihop 1000 

projekterfarenheter så skulle de spridas ut i organisationen. Tyvärr stannade antalet på ett 

hundratal. Enligt P3 så var anledningarna till detta flera. Bland annat varierade 

gruppsammansättningen, intresset dog ut och det inte var tydligt fastställt vem som hade 

ansvaret att samla in och lägga upp projekterfarenheterna. Informanten menar att ämnet 

gällande erfarenhetsåterföring inte är någonting nytt på företaget. Ämnet anses viktigt men 

informanten är tydlig med att det inte är något som förändras över en natt. Personen i fråga 
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menar att det krävs att personalen vet varför arbetet med erfarenhetsåterföring ska bedrivas. 

Det gäller att se nyttan med det.     

5.6 Övriga frågor 
De övriga frågorna som ställdes till informanterna handlade om samarbete, funktionen 

Skanska projects och om omfattningen av erfarenhetsåterföring. 

Alla informanter upplever ett välfungerande samarbete mellan produktion och kalkyl. P1 tror 

däremot att det kan vara ett glapp mellan platschefer och kalkylatorer. Han menar att det 

ibland uppstår tillfällen då produktionspersonal blir irriterade och hävdar att kalkylatorn har 

räknat för lågt. Kommentarerna som uppstod gällande samarbetet mellan produktion och 

kalkyl var bland annat: 

”Generellt sätt skulle jag säga att ofta är det en ganska bra kommunikation mellan 

kalkyl och projektchef.” och ”Vill kalkyl veta något så delar vi gärna med oss”. 

K1 menar att det är viktigt att ha ett kontaktnät och känner att man närsomhelst kan ringa 

någon i regionen om vederbörande behöver hjälp eller undrar över något. På frågan om 

kalkylatorerna upplever ett bra samarbete med produktionspersonal så svarar K3 följande: 

”Ja, jag tycker det. Dom har nog lättare att svara på frågor om jag ställer en fråga än om 

jag ’kräver’ att vi ska ha ett möte. Korta informationsvägar och att få tillbaka det snabbt, 

det är inga problem, tycker jag.”   

Vidare förklarar K3 att det är lätt att ringa vem som helst på företaget och att alla är lätta att 

prata med. K2 beskriver samarbetet utifrån att ha en bra dialog: 

”Absolut, det är inga svårigheter att fråga produktion. Sen är vi ju en ganska liten 

avdelning så vi har ju ett ganska tight samarbete. Det ligger ju i allas intresse att jag går 

ut och pratar med den tänkta produktionschefen, annars fungerar det ju inte.” 

K1 kan ibland ha känslan av att produktionen är på ett ställe och kalkylatorn på ett annat. 

Informanten beskriver känslan av att känna ett engagemang från omgivningen men att det 

sedan försvinner när projektet startar: 

”Ibland känns det som vi är med på alltihopa, vi ska räkna det här och tänk på detta, 

tänk på detta, så lämnar vi anbudet och vinner det. Yes, vad bra! Sen är vi borta i 

matchen kan man nästan säga. Då går det över till nästa, då tar produktion över.” 

Han menar visserligen att det ska vara så men att han gärna vill följa projektet med något kort 

inhopp, få återkoppling löpande och känna sig mer delaktig. Det visar sig även här att det är 

den muntliga kontakten som är den primära, P2 beskriver det som att man behöver ta sig över 

en viss barriär för att kontakten ska omvandlas i skriftlig form: 

”Telefonsamtal svara ju alla på så att säga, och man kan ha en diskussion. Om man 

begär någonting mer ’skulle du inte kunna skriva ner någonting om det här?’ då blir det 

liksom en tröskel som man ska ta sig över. Men ringa och prata förutsättningslöst med 

vem som helst brukar oftast gå väldigt bra. Alla har tid med ett telefonsamtal men att 

skriva ett PM eller papport, det är jobbigt.” 

Informanterna fick frågan om de söker tidigare erfarenheter på Skanskas intranät och då 

främst via Skanska projects och om de känner till normallägena som finns på vsab. Ingen av 

kalkylatorerna känner till Skanska projects eller har någon gång använt det. En kalkylator har 

tittat på informationen gällande normallägen men aldrig använt sig utav det. K3 menar att 
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intranätet istället används för att söka upp kontaktpersoner som kan ge ytterligare svar och 

information. 

När det gäller projektcheferna så har P3 tittat på informationen som finns för normallägen och 

tror att det skulle kunna vara en bra plats att utveckla vidare. Han poängterar att man inte får 

glömma att justera värdena utefter det aktuella projektet som man står inför. De övriga två 

projektcheferna har använt Skanska projects upplevde den inte som fullt användbar:  

”Det går inte att hitta i den. Jag söker tillexempel på deponi, det finns ingenting tror jag. 

Jo, det kommer utomlands men inget som känns relevant för väg och anläggning.” 

P2 hävdar liksom P3 tidigare har gjort, att det vid flertalet tillfällen har arbetats med att skapa 

en plattform för att samla erfarenheter men att det inte riktigt har lyckats någon gång. Han 

menar att Skanska projects skulle kunna vara ett komplement men att det då krävs att någon 

tar tag i uppgiften.  

Alla informanter fick frågan om i vilken omfattning arbetet med erfarenhetsåterföring bör 

bedrivas. P3 menar att det skulle kunna gå att göra någon form av uppföljning i alla projekt 

men att det inte blir värdeskapande i alla fall. Han menar att det lätt uppstår en känsla av 

merarbete för produktionscheferna om det skulle krävas dokumenterade uppföljningar i alla 

projekt. Många projekt som P3 har hand om är lite mindre och då finns inte en tillräckligt stor 

projektorganisation för att kunna genomföra mängder av dokumenterade uppföljningar. Han 

tycker att det skulle bli för plottrigt om flertalet mindre moment skulle följas upp med en 

dokumentering och att det i så fall skulle gå åt tid som hade behövts på andra ställen i 

projektet. Han anser att det är upp till varje projektchef att se i sina projekt vart uppföljningar 

behöver göras. Har man ordning och reda på sina papper, vet vad som händer ute på 

arbetsplatsen och har en god kontakt både med beställare och övrig produktionspersonal så 

underlättas arbetet avsevärt. De övriga projektchefer har liknande uppfattning. P2 beskriver 

det genom: 

”Alltså man får ju förutsätta att varje projektchef kan sin marknad på ngt sätt och vet. På 

något sätt måste det göras anpassningar efter projektets typ eller marknaden. Jag tror 

inte att det är så lätt att man säger: nu ska alla följa upp dom här åtta punkterna.”  

Han belyser även vikten av att uppföljningarna faktiskt ger någonting. Det måste finnas en 

mening med att följa upp vissa moment och P2 säger att kalkyl borde bli bättre på att meddela 

vilka värden de söker. Generellt sätt tror han att uppföljningar görs i projekten. Detta sker som 

tidigare nämnts i varierad form och han upplever att kopplingen mellan produktion och kalkyl 

lätt försvinner vid projektslut. P1 vill inte att företaget ska ställa krav på hur uppföljningar ska 

göras, utan att det handlar om att företaget ska lita på sina projektchefer att det görs vid 

lämpliga tillfällen.  

”Jag vill inte att det ska sägas att det SKA göras si och så med uppföljningar, nej. Man 

fångar in känslan när man är i stunden, man får fortlöpande uppföljning och det kommer 

man ju ihåg. Ibland dokumenteras det och ibland inte. Informationen ligger ofta på 

mailen. Ibland sparas det ner.” 

Svaren från kalkylatorerna var något varierade när det gäller att hitta en generell nivå på 

erfarenhetsåterförningen. K3 resonerar sig fram och vill att det ska finnas minst ett specifikt 

moment i varje projekt som följs upp. Informanten menar att det kan antingen vara något som 

kalkylatorn själv efterfrågar, samma moment i flera projekt eller varierade moment. K3 menar 

att det i grund och botten handlar om att förändra personers inställning och ändra 

tankemönster. K1 menar istället att ett visst antal projekt bör väljas som anses vara extra 
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intressanta. Det är något som projektchefer eller distriktschefen bör besluta men informanten 

tillägger att han personligen kommer att efterfråga vissa punkter i fortsättningen. K1 ser det 

som en självklarhet att kalkylatorn ska lyfta frågan vid överlämnandet av kalkylen. K2 menar 

att det är svårt att dra en generell gräns för vilka punkter och vilka projekt som ska följas upp 

med erfarenhetsvärden. Han menar att det inte behöver göras på exempelvis utläggning av 

förstärknings eller bärlager för en väg, utan ser det mer intressant vid speciella schakter: 

”Just när det gäller ledningsschakter, så skiljer det så fruktansvärt mycket från projekt 

till projekt, både när det gäller djup och förutsättningar. Så det vill man gärna ha bättre 

koll på.”    

Alla kalkylatorer ser ett intresse med att kunna ta del av erfarenheter från andra distrikt. Även 

projektcheferna ser fördelar med det. Projektcheferna ger exempel på att besöka andra 

arbetsplatser och att man gärna ställer frågor vid konferenser eller liknande, för att få en 

inblick i hur andra projekt arbetar.  

I slutet av intervjuerna ställdes frågan informanten själv upplevde något problem med 

erfarenhetsåterföringen. K2 är tydlig med sitt svar: 

”Absolut, jag får aldrig uppföljningar.” 

Informanten tror inte att det ligger i produktionspersonalens intresse men att det främst beror 

på tidsbrist. K3 belyser risken med att förlita sig till personal med lång erfarenhet och tycker 

det är dumt att inte sprida erfarenheter så att fler kan ta del av dem. Det finns en risk att bli 

sårbar om man binder sig till enstaka personer: 

”Folk har nog inte fattat värdet av det, erfarenhetsåterföring. Sen kan man inte alltid lita 

på att vi har personer med lång yrkeserfarenhet, dom kommer gå i pension och tänk om 

någon slutar. Vi som inte har lika lång erfarenhet behöver höra det här, vad som kan 

förbättras, hur vi kan bli lönsammare, hur vi ska tänka.” 

Informanten framhåller igen att det är lätt att vända sig till personal i företaget och har en 

förståelse för att produktionspersonal många gånger arbetar under hård tidspress, K3 

fortsätter: 

”Lika viktigt är det som att vi ska göra en kalkyl för att vi ska få ett jobb, så måste det 

vara lika självklart att vi får något tillbaka! Det är det minsta vi förtjänar och för att vi 

ska kunna göra ett bra jobb i fortsättningen. Så enkelt tycker jag att det ska vara men det 

är inte enkelt.”  

Även K1 tar upp generationsfrågan, att personal med lång erfarenhet eventuellt inte prioriterar 

erfarenhetsvärden i samma utsträckning. Informanten påtalar att ämnet är intressant och 

viktigt. Han ger en jämförelse med personal som exempelvis har trettio års erfarenhet: 

”Men det är värre för oss som är lite nyare. Det blir mer antaganden som är lite bredare. 

Man vill ju bli skarpare och skarpare så att man smalnar av spannet. Jag måste bli bättre 

och skarpare och enda sätten att bli det är att antingen gå ut och jobba själv i tio år men 

det är ju inte riktigt så det ska vara, så då vill jag ha erfarenhet från dom i produktion.” 

P3 menar att problemen beror på att personalstyrkan prioriterar annat och att det uppstår 

tidsbrist för just ordentliga uppföljningar. P2 tillägger att problemen uppstår just vid 

projektslutet. Då har nyckelpersoner lämnat projektet och då upplevs erfarenhetsåterföringen 

som en belastning. Informanten framhåller även att det är många villkor att ta hänsyn till och 

att man inte kan ta värden från ett projekt och sedan sätta in de i nästkommande: 
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”Om man gör en uppföljning av någonting så blir det alltid ett antal förutsättningar 

också, alltså man blir lite osäker själv i projekten, ”ja vi hade den kapaciteten, men det 

var under förutsättningen att vi hade den grävmaskinisten och sen körde vi transporter 

där och därifrån och..”  

Även K2 tar upp att det är olika förutsättningar i projekten, men upplever att det finns en 

medvetenhet om detta: 

”När det gäller framdrift eller kapacitet som vi pratar om så är det ju ALDRIG samma, 

utan det jag kopierar är tex resurserna som de hade vid liknande projekt. Jag jämför ju 

inte arbete i vatten med arbete på en åker, utan jag tar och tittar på liknande projekt från 

början. Men sen är det ALDRIG NÅGONSION samma framdrift, utan det beror helt 

enkelt på alla faktorer runt omkring.”  

Sammanfattningsvis anser alla informanter att ämnet kring erfarenhetsåterföring är viktigt att 

belysa, trots att det i vissa fall upplevs som ett nödvändigt ont. Flertalet orsaker har nämnts 

som kan tänkas bero på varför en strukturerad erfarenhetsåterföring inte upplevs. Alla är 

dessutom ense om att det går att förbättra. Hur är däremot i vissa fall oklart.  
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6. Analys 
Kapitlet analyserar det som framkommit i intervjuerna och studerar likheter och skillnader 

mellan projektchefer och kalkylatorers åsikter och upplevelser. Kopplingar görs även till 

tidigare teoriavsnitt angående lärande organisationer och knowledge management. 

 

Alla informanter visar en tydlig bild av vad erfarenhetsåterföringen står för, genom sina 

beskrivningar av begreppet. Att produktionscheferna dessutom lyfter erfarenhetsåterföringen 

inom produktionsgruppen kan ses ur två perspektiv. Dels anser författaren av detta arbete att 

det är positivt varje gång en erfarenhet utbyts inom produktionsgruppen, på så sätt kan 

medarbetare utvecklas och förhoppningsvis sprids erfarenheten vidare. Däremot är det viktigt 

att reda ut åt vilket håll erfarenhetsåterföringen bör riktas. Det finns en risk med att låsa sig 

till att enbart utbyta erfarenheter mellan produktionspersonalen. Kalkylatorerna bör därför 

också ha möjlighet att ta del av det som faktiskt utbyts.  

När det gäller omfattningen av de mål som ska följas upp i projekten, ansåg en projektchef att 

det inte går att sätta upp för många mål som ska följas upp, medan en annan projektchef 

uttryckte att det kan finnas en fördel med att bryta ner målen i flera delmål. Det visar sig att 

dessa projektchefer i huvudsak arbetar med helt olika typer av projekt. Ena informanten 

arbetar med stora projekt medans den andra främst har lite mindre projekt, vilket kan ses som 

en av anledningarna till meningsskiljaktigheten.   

Att nivån på uppföljningarna styrs utav projektets storlek, komplexitet och dess resurser är 

något som informanterna återkommer till. Det går med andra ord inte att lägga en generell 

nivå på antalet punkter eller moment som ska följas upp i varje projekt. Alla informanter visar 

tydligt att det finns en medvetenhet om att alla medarbetare ställs inför nya förutsättningar 

inför kommande projekt. Kalkylatorerna kan exempelvis inte ta exakt samma värden som 

använts tidigare, och föra in dessa i en ny kalkyl. Det är däremot viktigt för dessa informanter 

att få ta del av det verkliga utfallet och relevanta enhetstider. På så sätt anses deras egen 

yrkesskicklighet kunna utvecklas.  När det gäller att sätta en generell nivå på i hur stor 

omfattning arbetet med erfarenhetsåterföring bör bedrivas görs här en koppling till Anheims 

figur gällande repetitiva eller unika projekt, se sid 16. Utifrån projektchefernas svar visar det 

sig att projekten som utförs på Väg och anläggning Väst har stor variation. Alla projekt kan 

ses som unika med varierade förutsättningar, budgetar och personalsammansättningar. Trots 

detta går det att se vissa repetitiva sätt. Vissa standardmoment utförs i många projekt och för 

att kalkylatorerna ska kunna utgå från en grundstomme i sina beräkningar så behövs en 

fortsatt uppdaterad återföring.  

Utifrån svaren från projektchefer och kalkylatorer syns en klar skillnad i synsätt. P2 menar att 

det finns många förutsättningar som påverkar den aktuella framdriften och att det inte går att 

stoppa in framtagna värden direkt in i nästkommande kalkyl. Att lämna ifrån sig siffror 

exempelvis gällande framdrift kan göras men produktionen verkar helst vilja reservera sig för 

värdena. Ett framdriftsvärde bygger på många olika faktorer och är inte något som per 

automatik kan återanvändas. Detta är något som flera respondenter påtalar, att varje projekt 

har sina egna förutsättningar och att det krävs ett kritiskt tänkande för att anpassa värdena in i 

nya projekt.  Under intervjuerna framkom det dock att alla kalkylatorer anser sig vara 

medvetna om det här och använder sig av just ett kritiskt tankesätt och anpassar värden utefter 

det aktuella projektet.  

Det framgår att projektcheferna inte vill ha några skallkrav på sig gällande uppföljningar. Det 

är upp till var och en och gemensamt i projektgruppen, att bestämma utifrån det specifika 
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projektet vad som anses vara aktuellt att följa upp. Det medför en möjlighet till de anställdas 

lärande, vilket även ses utifrån teorin om den lärande organisationen.  

Svaren som framkommit i den här undersökningen kan relatera till den rapport som 

Byggkommissionen utfört. Informanterna i det här arbetet påtalar liknande faktorer som 

uppkom ur rapporten 2003. Man upplever en svårighet med själva erfarenhetsåterföringen och 

menar att en av anledningarna till detta är att projekten ses som unika. Rapporten visar på att 

kunskaper och erfarenheter tappas bort i byggprojekten när gruppsammansättningarna 

förändras. Något som även påtalas av ett par informanter i denna undersökning. En skillnad 

som bör nämnas är att alla informanter i detta arbete upplever att det är lätt att ställa frågor till 

övriga kollegor. Undrar man över någonting finns det alltid någon annan som är villig att dela 

med sig av sitt svar. Att ställa öppna frågor till andra kollegor upplevdes däremot som något 

nervärderande enligt Byggkommissionens rapport. Vidare menade rapporten från 2003 att fler 

regelbundna uppföljningsmöten bör utformas. Något som än idag tycks vara nödvändigt att 

eftersträva eftersom det visar sig att slutmötena ofta faller bort.  

Efter genomförda intervjuer kan ytterligare kopplingar till teorin om lärande organisationer 

göras. Senges fem discipliner som utgör grunden för en välmående organisation kan 

återfinnas. Genom intervjuerna framkom det att Senges fyra första discipliner uppfylls. 

Personligt mästerskap, tankemodeller, gemensamma visioner och ett teamlärande kan ses 

både utifrån projektchefernas och kalkylatorernas perspektiv. När det gäller den sista punkten 

angående systemtänkande finns det luckor. Utifrån informanternas svar visar det sig att det 

finns briser i samspelet mellan produktion och kalkyl, trots att det upplevs som ett fungerande 

samarbete i övrigt.  

I tidigare teoriavsnitt lyftes fördelarna fram med att ha en fast projektorganisation, för att på 

så sätt bygga en plattform för erfarenhetsåterföring. Skanskas Väg och anläggning väst visar 

att det är något som eftersträvas och som många gånger uppfylls. Problemet kvarstår däremot 

med att föra ut erfarenheterna i organisationen och med att föra tillbaka erfarenhetsvärden till 

kalkylatorerna. Att inte veta vem som kan tänkas vilja ta del utav informationen och 

erfarenheterna som uppstår i ett projekt är ett hinder för en effektiv erfarenhetsåterföring, 

något som företaget rekommenderas att arbeta vidare med. 

Resultaten som framkom genom intervjuerna kan även relatera till Knowledge management 

terorin. Två av de tre viktiga delarna i teorin kan urskiljas från studiens resultat. Att 

frambringa och samla kunskaper och erfarenheter i projekten är något som syns hos Skanskas 

Väg och anläggning väst. När det gäller samla och sedan överföra erfarenheterna så görs inte 

detta på ett frekvent och strukturerat sätt. Här verkar det som att ett av grundproblemen ligger. 

Idag samlas och överförs erfarenheterna på olika sätt. Kan variationerna minskas och bli mer 

enhetliga så kan det lättare skapas en rutin för erfarenhetsåterföringen. En annan koppling till 

KM är att informanterna använder sig av både personliga kontakter och IT-verktyg. Föredelar 

ses med programmet SPIK och många andra användbara dokumentmallar på intranätet 

upplevs som användbara. Tyvärr verkar inte Skanska Projects fått någon större 

genomslagskraft på avdelningen, antingen så saknar informanterna kännedom om databasen 

eller så upplevs den inte som ett komplement till avdelningens projekt. Svårigheterna med IT-

verktyget känns igen från problemen med KM.  

Två olika synsätt kan ses, kalkylatorerna söker värden att använda som utgångspunkt i sitt 

kommande arbete. Produktionen gör uppföljningar och kan tänka sig att delge 

informationsvärdena men med viss reservation. Informanterna har flertalet gånger påpekat att 

det är mängder at faktorer som påverkat det aktuella värdet som återlämnas.    
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Aktuellt projekt 

Tidigare 
projekt 

Tidigare 
projekt 

Tidigare 
projekt 

Tidigare 
projekt 

7. Diskussion och slutsats 
Det sjunde kapitlet sammanfattar de egna reflektionerna som uppstått genom studiens gång. 

Slutsatsen presenteras, fokus vänds tillbaka mot de inledande frågeställningarna och mot 

studiens syfte. Avslutningsvis ges rekommendationer för hur arbetet med 

erfarenhetsåterföring kan fortgå. 

 

7.1 Ett enhetligt begrepp 
Ämnet gällande erfarenhetsåterföring i bygg och anläggningsprojekt är ett mer komplext 

område än vad det kan uppfattas i ett inledande stadium. Att kommunikation är viktigt är 

ingen nyhet men att kunna dra nytta av tidigare projekterfarenheter tycks vara lättare sagt än 

gjort. Det ska finnas tid, motivation och en medvetenhet om varför erfarenhetsåterföringen 

bör bedrivas på en formell nivå. Det ska även framgå vem som är mottagaren av 

informationen, något som inte alltid verkar vara självklart. Studien har visat att det finns en 

medvetenhet om att ämnet är relevant och värt att arbeta med men som lätt uppfattas som 

något krångligt och betungande.  

För att skapa en gynnsam erfarenhetsåterföring mellan produktion och kalkylavdelning måste 

först själva begreppet redas ut bland personalen. I detta fall handlar det om att efterfrågade 

värden ska komma tillbaka till kalkylatorn, inte om en erfarenhetsåterföring gällande 

metodval från liknande projekt. En reflektion som uppstod mot slutet av studien, var just det; 

att de två yrkesgrupperna ser erfarenhetsåterföring på olika sätt, trots att det inledande 

beskrevs på liknande sätt.  

 

Figur 4. Erfarenhetsåterföring mellan Figur 5. Erfarenhetsinhämtning 

produktion och kalkyl. från tidigare projekt. 

7.2 Olika kommunikationsvägar 
Studenten till examensarbetet har vid flertalet tillfällen observerat att utbyte av erfarenheter 

har skett på företaget. Att personalen på Väg och anläggning Väst har mänger av kunskaper 

och erfarenheter behöver inte ifrågasättas. Tillfällen som har observerats har oftast varit 

spontana och relativt informella. Person A stöter på person B, samtal uppstår och erfarenheter 

utbyts. Det tycks vara ett fungerande sätt men faktum kvarsår, det är inte själva företaget som 

”äger” kunskapen utan den sitter kvar hos individen. 

Kalkylatorn 
efterfrågar 

värden 

Pågående 
produktion 

Insamling av 
erfarenhetsvärden 

Sammanställning 

Överlämning 
av värden vid 

slutmöte 
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Informanterna upplever ett öppet företagsklimat där det inte anses vara konstigt att ställa en 

fråga till en annan kollega. Att kontakterna främst utförs i muntlig form är ingen nackdel, på 

så sätt kan missförstånd lättare undvikas. Efter genomförd studie anser studenten att 

Josephsons rekommendation om att företag bör avsätta tid för erfarenhetsåterföring är värd att 

lyfta fram ännu en gång. 

Syftet med studien var att se hur förhållningssättet såg ut, gällande ämnet om 

erfarenhetsåterföring. Det visar att informanterna överlag har en positiv inställning men att 

svårigheterna uppstår när själva överföringen ska utföras och när erfarenhetsvärdena ska 

spridas ut i organisationen. Det visar sig även finnas en medvetenhet hos kalkylatorerna att 

erfarenhetsvärden gällande kapaciteter m.m. inte kan kopieras rakt av. Ett kritiskt tänkande 

används och projektspecifika egenskaper studeras. Flera projektchefer har framhållit att 

värdena på kapaciteterna är framtagna när många faktorer har påverkat och därför inte kan 

användas rakt av. Här tycks motstridigheter uppstå. En av anledningarna till att kalkylatorerna 

upplever briser i själva återföringen, kan bero på att produktionen inte ser eller upplever de 

framtagna värdena som en utgångspunkt för kalkylatorerna.       

Informanterna anser att det finns fördelar med att ta del av erfarenheter från övriga distrikt. 

För att samla en fast knutpunkt för det så krävs det att först börja i en mindre skala. Det gäller 

att inte hoppa över något steg i strävan mot att få till en informativ databas. Först bör en 

dokumenterad och tydlig erfarenhetsåterföring fungera på den aktuella avdelningen, något 

som inte upplevs idag utav kalkylatorerna. På sikt finns det goda chanser för avdelningen att 

vara med i och ta del av en organiserad databas där erfarenheter samlas. För att få ett lyckat 

uppstartssystem så behövs en gruppkonstellation som ordnar de tekniska bitarna med att länka 

dokument, samla in, sortera och göra användbara sökvägar för att lätt söka upp ett projekt. 

Studenten anser att man först bör bedriva arbetet i en mindre skala, inom distriktet. För att få 

en fungerande erfarenhetsåterföring mellan produktion och kalkyl enligt figur 4 så förutsätts 

det att kalkylatorn efterfrågar värden alternativt att gruppen tillsammans kommer fram till vad 

som är relevant att följa upp. Det krävs även ett slutmöte för att få ett naturligt tillfälle för 

överlämning.    

Efter genomförd studie upplevs det som att Skanska Sverige AB har verktyg att utveckla och 

genomföra en regelbunden erfarenhetsåterföring i en form som gynnar företaget i sig men 

även dess personal. Uppföljningar görs och att ha kontroll på projektet samt arbeta mot mål 

ses som några av förutsättningarna för ett lyckat projekt. Skanska AB visar tydligt på sitt 

intranät att företaget tillhandahåller kanaler som kan underlätta för erfarenhetsåterföring inom 

varierade områden. Några av dessa har tidigare presenterats i det här arbetet. Det finns en 

medvetenhet hos personalen om fördelarna med återföringen men det saknas en tydlig 

struktur för att båda yrkeskategorierna ska känna sig delaktiga.  

En lösning på de inledande frågeställningarna hade varit att arbeta fram en ny dokumentmall 

för uppföljningar/erfarenhetsvärden. Studenten har medvetet valt att inte utforma en sådan då 

hon upplever det mer som att flytta på problemet, inte ge det en lösning. Projektcheferna anser 

inte att det behövs fler dokumentmallar att fylla i. Även Josephson påtalar att 

erfarenhetsåterföringen bör ske på ett smidigt sätt och arbeta utifrån det man redan har. Efter 

att ha studerar intranätet kan studenten förstå den allmänna uppfattningen och anser att det är 

mer lämpligt att använda det som redan existerar, för att sedan göra en utvärdering och 

eventuella justeringar i dokumenten. 

  

 



39 

 

Slutsatserna kan sammanfattas genom:  

 Till viss del saknas ett gemensamt synsätt på hur erfarenhetsåterföringen mellan de två 

yrkeskategorierna ska hanteras. 

 Punkten erfarenhetsåterföring finns med i flera av företagets dokumentmallar. Punkten 

används inte för att fokusera på hur erfarenhetsvärden kan samlas in i det kommande 

projektet för att senare spridas vidare. 

 Kommunikationsvägarna varierar när information ska överföras. Mail, telefonsamtal 

och personliga möten är vanligast. 

 Tidsbrist, fokus på nya projekt och nyckelpersoner som försvinner ut ur 

projektgruppen är anledningar till uteblivna slutmöten.  

 Att inhämta tidigare projekterfarenheter upplevs som lärorikt och ett gott samarbete 

mellan produktion och kalkyl råder trots brister med en formell erfarenhetsåterföring. 

 Kalkylatorerna och produktionspersonalen upplevs ha två olika synsätt på vissa delar, 

främst vad det gäller nyttan med att utföra en dokumenterad uppföljning som sedan 

sprids vidare.     

7.3 Rekommendationer 
En av reflektionerna som gjorts genom studiens gång är att Skanska Sverige AB´s personal på 

väg och anläggning väst använder sig av tidigare erfarenheter och upplever det som något 

positivt. Det personliga mötet och det egna kontaktnätet anses vara viktigt men för att förflytta 

erfarenhetsvärdena till organisationen så behöver erfarenhetsutbytena ske mer formellt.  

För att skapa en verkningsfull erfarenhetsåterföring mellan kalkylator och produktion 

rekommenderas Väg och anläggning Väst införa avstämningsmöten i sina projekt. Alla 

projekt rekommenderas ha ett formellt slutmöte då kalkylatorn bjuds in och kan få tillbaka 

efterfrågade erfarenhetsvärden. Produktionen ges möjlighet att komplettera eller informera 

om betydelsefulla faktorer som påverkat resultatet. Dagordning för tillfället finns redan men 

det behöver i dagsläget avsättas tid till mötet.  

Studenten har fått en bild av att interna startmöten utförs, vid det tillfället bör kalkylatorn vara 

tydlig med vilket eller vilka erfarenhetsvärden som efterfrågas. Om gruppen gemensamt 

kommer fram till vilka moment som ska följas upp, känner sig flera delaktiga och det blir 

tydligare vem som är mottagaren av informationen.  

Det har framkommit att en del projektmål bör brytas ner till fler tydliga delmål. En informant 

tog upp ämnet angående arbetsberedningar. Ett förslag är att arbetsberedningarna tas upp på 

slutmötet så att kalkylatorn kan stämma av mot framdriftsberäkningen. Studenten föreslår att 

avdelningen arbetar aktivt med de två dokumenten som finns och utser en referensgrupp 

bestående av en projektchef och kalkylatorer i första stadiet. Gruppen får i uppgift att 

konsekvent arbeta med framdriftsrapport och arbetsberedningar i projekten under exempelvis 

ett år. Därefter utvärderar gruppen för och nackdelar med de aktuella dokumenten. På så sätt 

kan det tydligare konstateras var problemen uppstår och eventuella justeringar kan göras. Det 

handlar om omforma ett handlingsmönster vilket givetvis tar tid. För att alla inblandade på 

avdelningen ska känna att arbetet med erfarenhetsåterföring sker på rimlig nivå kan det därför 

vara lämpligt att först börja med denna referensgrupp.  

När ovanstående referensgrupp sedan har utvärderat arbetet är det möjligt att sprida 

arbetssättet vidare ut i organisationen. Erfarenhetsbanken som finns i Skanska projekts 

föreslås bli mer lokal. Genom att införa delflikar där användaren kan söka projekt i sitt egna 

distrikt alternativt region lyfts erfarenhetsutbytet till nästa nivå.  
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Under intervjuerna nämndes Skanskas projektreferensblad som en bra informationskälla för 

att hitta nyckelpersoner. Förslaget är att använda samma dokument med kortfattad 

information om projektet som kompletteras med två fält. Exempelvis ett fält med beräknad 

framdrift och ett för verkligt utfall. När informationen är ifylld registreras dokumentet 

automatiskt i en gemensam bas, exempelvis Skanska projects. På så sätt finns kort 

information om projektet, värden på framdrift samt uppgifter till en kontaktperson samlad på 

ett en enda plats.     

Ett kortfattat mailutskick om användbar information gällande Spik är en annan 

rekommendation. Ett utskick som görs en gång/månad som innehåller tips på hur 

användningen kan förenklas. Att dessutom koppla ett dokument till spik där produktion kan 

fylla i aktuell framdrift så att den blir direkt tillgänglig för kalkylatorn är en variant. Den här 

metoden kan ge Kalkylatorn en större känsla av delaktighet och informationen som läggs in i 

Spik är hela tiden aktuell då det följer projektets gång. Om produktionen för in 

framdriftsvärden i spik så uppstår en återkoppling automatiskt till kalkylatorn. Den här 

metoden kan göra så att kalkylatorn får tillbaka uppföljningar som i sin tur kan vara 

användbara för distriktet.   

Skanska Sverige Ab ges rekommendationen att sträva efter att använda en eller ett par enstaka 

samlingspunkter för återföringen. Den ena platsen kan vara Spik, då den generella 

inställningen till programmet är positiv. På så sätt kan en strukturerad erfarenhetsåterföring 

ske inom avdelningen utan att den upplevs som betungande. För att sedan sprida 

erfarenheterna ut i organisationen skulle referensprojektbladen kunna kompletteras med 

framdriftsuppföljning som automatiskt registreras i Skanska Projects.  

Avslutningsvis bör det nämnas att det idag sker en typ av erfarenhetsåterföring på Skanskas 

väg och anläggning väst men att den i en strukturerad form upplevs bristfällig. Att ta del av 

vad andra har gjort men att inte själv dela med sig är ett tankesätt som bör motverkas. På så 

sätt ökar förutsättningarna för en verkningsfull erfarenhetsåterföring. 
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8. Förslag på fortsatta studier 
Det sista kapitlet i examensarbetet ger förslag på fortsatta studier som berör 

erfarenhetsåterföring eller intilliggande områden. 

 

Som nämndes i det inledande kapitlet kan erfarenhetsåterföring studeras på olika nivåer och 

mellan olika yrkeskategorier alternativt avdelningar. Genom arbetets gång har det dykt upp 

tankar och funderingar kring hur återkopplingen mellan yrkesarbetare och tjänstemän ser ut. 

Studier kring hur produktionschefer upplever ämnet angående erfarenhetsåterföring är ett 

intilliggande område, som bör anses vara värt att studera vidare. En fortsättning av det här 

arbetet kan vara att fördjupa sig i en utav rekommendationerna för att avgränsa området 

ytterligare. 

När det gäller fortsatta studier kring erfarenhetsåterföring ges även ett förslag på att studera 

hur kunskaper och erfarenheter utbyts mellan erfaren och mindre erfaren personal. Som 

bekant består byggbranschen av många personer med enormt stor erfarenhet, för att branschen 

inte ska tappa allt för mycket av dessa erfarenheter så bör företagen lägga energi på att fånga 

upp och sprida kunskaper mellan personal inom samma yrkeskategori.   
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Bilaga 1. Intervjuguide kalkyl. 
 

Allmänna frågor 

1. Hur många år har du arbetat inom bygg och anläggningsbranschen? 

2. Hur länge har du haft den tjänsten som du har idag? 

3. Vilken typ av utbildning har du? 

4. Hur skulle du beskriva din tjänst gällande arbetsuppgifter och arbetsbelastning? 

5. Vad betyder erfarenhetsåterföring för dig? 

Anbudsarbete 

6. Under dina senaste anbudsarbeten, har det hänt att du har inhämtat erfarenheter från 

tidigare projekt? 

7. Hur gick du i så fall tillväga för att få reda på det som du sökte? 

8. Vill du berätta lite om hur du arbetar i SPIK? (Hur ser ditt kalkylarbete ser du?) 

9. Förekommer det att du under anbudstiden vänder dig till produktion vid eventuella 

frågetecken, exempelvis när det gäller enhetstider? 

10. Det förekommer både interna start och slutmöten när det gäller anbudet, hur upplever 

du att erfarenhetsinhämtningen är vid dessa tillfällen? 

Överlämnande av kalkyl till produktion 

11. Vid överlämnandet av kalkylen, brukar du be produktionen att följa upp vissa 

moment? 

12. I vilken form får du i så fall tillbaka informationen, via mail, telefonsamtal, personliga 

möten etc.? 

13. Hur ser din kontakt ut med produktionen efter överlämnandet av kalkylen? 

14. Är du ute och besöker produktionen någon gång under pågående projekt? 

Projektslut 

15. Brukar du bjudas in till produktionens slutmöte? 

16. Känns det intressant att ta del av det verkliga utfallet i produktion, exempelvis när det 

gäller enhetstider eller metodlösningar? 

17. På vilket sätt skulle du vilja få tillbaka dina efterfrågade värden? 

Övrigt 

18. Använder du dig av vsab eller Skanska projects när du söker efter tidigare 

erfarenheter? 

19. Upplever du ett fungerande samarbete mellan produktion och kalkyl? 

20. Upplever du några problem med erfarenhetsåterföringen idag, vad tror du det i så fall 

beror på? 

21. I hur stor omfattning tycker du att arbetet med erfarenhetsåterföring bör bedrivas, 

varje projekt?  

22. Ser du någon nytta med att kunna ta del av erfarenheter från andra distrikt? 

 



 

 

Bilaga 2. Intervjuguide projektchefer. 
 

Allmänna frågor 

1. Hur många år har du arbetat inom bygg och anläggningsbranschen? 

2. Hur länge har du haft den tjänsten som du har idag? 

3. Vilken typ av utbildning har du? 

4. Hur skulle du beskriva din tjänst gällande arbetsuppgifter och arbetsbelastning? 

5. Vad betyder erfarenhetsåterföring för dig? 

Inför ett kommande projekt 

6. Hur pass delaktig är du i anbudsarbetet? (Är du med i tidigt stadium?) 

7. Vill du berätta lite om hur du arbetar i SPIK? (Hur ser ditt planeringsarbete ut?) 

8. Vilka källor använder du dig av om du behöver söka efter erfarenheter från tidigare 

projekt?  

9. Upplever du en efterfrågan av dina erfarenheter från tidigare projekt som du har hållit 

i?  

10. Händer det att kalkylavdelningen kontaktar dig för att ställa frågor under deras 

anbudsarbeten?  

Överlämnande av anbud/ Startmöte produktion 

11. Upplever du att du får (eller har) tillräcklig information om kommande projekt vid det 

interna startmötet? 

12. Får du tydlig information om vad som ska följas upp i varje projekt eller sätter du upp 

egna punkter som ska följas upp? (i så fall, från vem?) 

13. Hur hanters ämnet erfarenhetsåterföring på startmötet? 

14. Tycker du att produktionen har tydliga mål att arbeta mot?  

15. Ni arbetar med målkort, är det någon information som du saknar på dem? (Vad händer 

med dem när projektet är slut?) 

Projektslut   

16. På vilket sätt dokumenteras erfarenheterna ute i projektet, exempelvis gällande 

enhetstider och alternativa metodval? 

17. Hur brukar de interna slutmötena se ut? 

18. På vilket sätt återlämnas den efterfrågade informationen till kalkylatorn? 

19. Vart lagras slutdokumentationen gällande projektet, exempelvis information om 

normallägen? 

Övrigt 

20. Använder du dig av vsab eller Skanska projects när du söker efter tidigare 

erfarenheter? 

21. Upplever du ett fungerande samarbete mellan produktion och kalkyl? 

22. Finns det några problem med erfarenhetsåterföringen idag, vad tror du det beror på i så 

fall? 

23. I hur stor omfattning tycker du att arbetet med erfarenhetsåterföring bör bedrivas, 

varje projekt?  

24. Ser du någon nytta med att kunna ta del av erfarenheter från andra distrikt?
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 0. Projekt Projektnummer Upprättad av Datum 

    
Aktivitet / Arbetsberedning för Startdatum Slutdatum Nr 

    

 
1. Startläge 

Tidigare aktiviteter, tillgänglighet och skick arbetsområde, krav enligt handlingar, 
material,  
arbetskraft och maskiner samt yttre omständigheter. Ta med tillämpbart normalläge. 

2. Slutläge 
Förutsättningar för nästkommande aktivitet, färdigställda arbeten, kvarstående 
arbeten och färdiga kontrollplaner. 

  

3. Metodval 
Tillvägagångssätt, strategi eller teknik för att gå från startläge till slutläge  

 



 
 Arbetsberedning Skanska Sverige AB 2 (4) 

  Väg och Anläggning  
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4. Struktur och arbetsgång 
Identifiera aktivitetens delmoment. Klargör struktur och arbetsgång. Fokusera på produktivitet och beakta krav enligt handling samt kvalitet, miljö, säkerhet och intäktshantering. 

 



 
 Arbetsberedning Skanska Sverige AB 3 (4) 

  Väg och Anläggning  
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5. Kapacitet och störningar 
Lista delmomenten och identifiera störningsrisker för varje delmoment. Arbeta fram åtgärder för att begränsa störningen. Om lämpligt ange kapacitet. Arbeta med second opinion.  

Delmoment Störningsrisk Åtgärd för att eliminera störningen Kapacitet* 
Ansvarig för 
delmomentet 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

* Angivna kapaciteter kan sättas som mål i målstyrningen samt följas upp i framdriftsuppföljning 



 
 Arbetsberedning Skanska Sverige AB 4 (4) 

  Väg och Anläggning  
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6. Resurser 

Förteckna material, maskiner, YA och UE 

Mängd Leveransdatum Ansvarig 

    

 
7. Kommunikation 

Säkerställ att all berörd personal har full kännedom hur aktiviteten ska utföras 
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