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Sammanfattning 
Detta examensarbete har gjorts i samarbete med Jernhusen som är ett fastighetsföretag ägt av 

finansdepartementet, med fastigheter längs med järnvägen i Sverige. Arbetet går ut på att 

hjälpa Jernhusens affärsområde Projektfastigheter med deras erfarenhetsåterföring, som idag 

är nästan obefintlig. AO Projektfastigheter har som uppgift att stötta Jernhusens tre övriga 

affärsområden med kompetens och resurser för de fastighetsprojekt som Jernhusen driver. 

Jernhusen måste bli starkare på att samla erfarenheter och som företag på grund av avregle-

ringen av järnvägen, som leder till en mer konkurrensutsatt marknad. Ett verktyg för detta är 

lyckad erfarenhetsåterföring.  

Begreppet erfarenhetsåterföring går ut på att samla erfarenheter över en mängd olika fall, där 

individer och/eller grupper sedan har möjlighet att välja situationer med relevanta likheter och 

olikheter med sitt aktuella fall. Systematiskt arbete med erfarenhetsåterföring är i byggbran-

schen eftersatt och de företag som har en lyckad erfarenhetsåterföring har jobbat med samling 

av erfarenheter och återkoppling sedan företaget grundades. Företagens anställda ser erfaren-

hetsåterföring som något självklart i det dagliga arbetet och överens om att samling av erfa-

renheter vinner tid, ger mindre misstag, bättre kvalitet och en bättre produkt. Referensföreta-

gen har tydligt visat att själsliga belöningar, till exempel uppskattning eller uppmärksamhet, 

ger bättre resultat än ekonomiska belöningar. 

Det finns rutiner och mallar för erfarenhetsåterföring på Jernhusen, dessa är dock inte allmänt 

känd på företaget. Ett annat problem är att Jernhusens anställda inte jobbar med erfarenhets-

återföring, på grund av tidsbrist, samt att ledningen inte efterfrågar detta, vilket leder till att 

ämnet prioriteras bort. Detta medför att Jernhusen upprepar onödiga fel. Att få höra om med-

arbetares erfarenheter ses dock som något uppskattat och roligt, men framförallt mycket an-

vändbart i det egna arbetet.  

Jernhusens första gemensamma bas för projektadministration och projektstyrning är Jernbo-

ken. Idag innehåller Jernboken en första version av mallar, checklistor, projektindelning, pro-

jektuppföljning, projektkoder och interntidsystem. I Jernboken beskrivs de olika faserna för 

projekt och vilka beslut som ska tas. Jernboken uppfattas som något positivt av de anställda 

på Jernhusen, därför kan Jernhusen utnyttja Jernboken för att skapa en lyckad erfarenhetsåter-

föring genom att lägga in mallar och rutiner där. 

Rekommendationerna till Jernhusen är att det är viktigt att de får in mallarna för erfarenhets-

återföring i Jernboken. Att Jernhusen tar tillvara på så kallade ”eldsjälar” samt utser en speci-

fik person som ska ansvara för erfarenhetsåterföringssystemet. Ledningen måste visa tydligt 

att erfarenhetsåterföring är något som anses av största viktigt och satsa på att medarbetarna på 

Jernhusen ser fördelarna med en lyckad sådan. Erfarenhetsåterföring bör också vara med i 

Jernhusens befattningsbeskrivningar, som en punkt på mötesprotokoll samt ett krav för att 

projekt ska få avslutas. På grund av de Jernhusens anställdas positiva inställning till erfaren-

hetsåterföring är bedömningen att de kan skapa en lyckad sådan. 

Nyckeltal: erfarenhetsåterföring, Jernhusen, Jernboken, konkurrens, effektivisering 
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Abstract 
This examination has been made in cooperation with Jernhusen which is an estate company 

owned by the government, with estates along the railways in Sweden. This assignment is to 

help Jernhusens business area Projektfastigheter with their experience feedback, which is to-

day almost absent. Business area Projektfastigheter has the task of supporting Jernhusens 

three other business areas with skills and resources for the estate projects that Jernhusen runs. 

Jernhusen must become stronger with the collecting of experiences and as a business because 

of the liberalization of the railways, which leads to a more competitive market. A tool for this 

is successful experience feedback.  

The concept of experience feedback is to gain experience across a variety of cases, where 

individuals and/or groups can chose situations with relevant similarities and differences with 

current case. Systematically work with experience feedback in the construction business is 

neglected, and the companies that have successful experience feedback have been working 

with the collection of experiences since the company was founded. The employees sees the 

experience feedback as something obvious in their daily work, and agrees that the collecting 

of experience gains time, produces less errors, gives better quality and a better product. The 

reference companies have clearly shown that emotional rewards, such as appreciation or con-

sideration, gives better results than economic rewards.    

There are procedures and templates for the exchange of experience feedback on Jernhusen, 

however, there are not known in the company. Another problem is that Jernhusens employees 

do not have time to work with experience feedback, due to lack of time, and that the manage-

ment is not asking for this, which leads to that the subject is not a priority. This causes unne-

cessary repeat of Jernhusens errors. To hear about co-workers experiences, however, is seen 

as something appreciated and fun, but above all very useful in their own work.   

Jernhusens first common basic project management is Jernboken. Jernboken includes a first 

version of templates, checklists, job classification, job tracking, project codes and internal 

time system. Jernboken describes the different phases of the project and the decisions to be 

taken in each phase. Jernboken is perceived as something positive by the people at Jernhusen, 

therefore Jernhusen should exploit Jernboken for creating a successful experience feedback by 

adding templates and procedures to it.  

The recommendations to Jernhusen, is therefore that it is important they get the templates for 

the experience feedback in to Jernboken, to capture a so-called fire soul and assign a specific 

person to be responsible for the experience feedback-system. Management must show clearly 

that experience feedback is something that is considered of the utmost importance and make 

sure that the employees sees the benefits of successful experience feedback. Experience feed-

back should also be included in Jernhusens job descriptions, as a point on the minutes of 

meetings, as well as a requirement for project to be completed. Because of the employees pos-

itive attitude to experience feedback is the assessment that they can become successful. 

Key figures: experience feedback, Jernhusen, Jernboken, competition, efficiency 
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Förord 
 

Som avslut på min utbildning Byggteknik och Design på Kungliga Tekniska Högskolan ska 

ett examensarbete göras. Jag har läst inriktningen produktion, organisation och ekonomi som 

handlar om hur byggen går till ute på plats och vilka verktyg som används för att underlätta 

arbetet. Återkommande under hela inriktningens kurser har varit ledarskap och organisation. 

Som examensarbete har jag tittat på hur erfarenhetsåterföringen är på Jernhusen AB. Arbetet 

har varit lika roligt som det har varit svårt och stundtals har jag känt att detta är mer ett arbete 

om psykologi än erfarenhetsåterföring, en trevlig överraskning då jag fick använda mig av allt 

jag lärt mig om ledarskap. Ämnet är egentligen alldeles för stort för den tid jag hade på mig, 

men jag hoppas att jag har kunnat uppmärksamma många fördelar om man lyckas skapa en 

lyckad erfarenhetsåterföring. 

Jag vill också tillägga att rapporten är skriven utan en komplett insikt i alla Jernhusens rutiner, 

vanor och handlingssätt. Eftersom arbetet är avgränsat till en viss del av Jernhusens organisa-

tion, nämligen AO Projektfastigheter och till erfarenhetsåterföringen i denna del av organisa-

tionen, kan andra delar av Jernhusens tillvägagångssätt vara bortsedda ifrån. Denna rapport 

ger därför inte en bild av erfarenhetsåterföringen på hela Jernhusen, utan endast på AO Pro-

jektfastigheter. 

Jag är mycket tacksam till de anställda på Jernhusen som har gett mig all den hjälp jag behövt, 

speciellt tack till Eva Skillström och Karin Ankar. Utan er hade jag inte haft den här chansen. 

Passar på att tacka Karl Sundholm, Mikael Willdal, Patrik Ahlbin och Pär Johansson på Jern-

husen som tog sig tid och ställde upp på intervjuer, informationen kom väl till pass. Jag vill 

också tacka er på Jernhusen som svarade på min enkät. Era svar var mycket användbara. 

Tack till min handledare Åke Tell på KTH, som har jobbar mycket med erfarenhetsåterföring 

i sitt arbetsliv. Tack för alla bra tankar och åsikter du har om ämnet! 

Och slutligen ett varmt tack till de personer på olika företag som jag har använt som referens-

företag. 

 

Hannah Dömstedt Haninge, juni 2011  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Jernhusen förbättrar och utvecklar fastigheter längs med den svenska järnvägen, till exempel 

kontor, magasin och obebyggda tomter som tidigare använts för järnvägsändamål och nu får 

nya brukare. (Jernhusen, 2011, s. 40) Transportbranschen och då framförallt järnvägen är un-

der avreglering. Detta påverkar inte bara tågtrafiken utan även stationer, underhållsdepåer och 

godsterminaler, vilket ställer nya krav på branschens aktörer. Aktörerna behöver i större om-

fattning än tidigare klara av att agera på en konkurrensutsatt marknad. Nya internationella och 

nationella aktörer etablerar sig på marknaderna för underhållsdepåer och godsterminaler och 

idag finns ett trettiotal aktiva tågoperatörer samt ett flertal underhållsentreprenörer och termi-

naloperatörer. 

Jernhusen måste därför bli starkare som företag på grund av avregleringen av järnvägen. Ett 

verktyg för detta är lyckad erfarenhetsåterföring. Jernhusens önskemål är att göra en analys av 

hur deras erfarenhetsåterföring ska kunna förbättras. 

1.2 Mål 
Målet med examensarbetet är att få en insikt i Jernhusens arbete med erfarenhetsåterföring, 

samt undersöka hur attityderna är kring erfarenhetsåterföringen bland de anställda. Det för-

väntade resultatet är att anställda på Jernhusen ska se fördelarna med erfarenhetsåterföring 

och hur viktigt det är med att få erfarenheten tillbaka in i företaget. Jernhusen utåt ska upple-

vas professionellt mot deras kunder genom att inte upprepa samma misstag flera gånger. Ar-

betet ska även ge förslag på metoder för systematisk erfarenhetsåterföring. 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet har avgränsats enligt krav från KTH på examensarbetets innehåll. Arbetet sträcker sig 

under en tidsperiod av 10 veckor och genomförs i samarbete med Jernhusen i Stockholm. Ar-

betet har även avgränsats till Jernhusens affärsområde Projektfastigheter samt till ”Genomfö-

randefasen” inom AO Projektfastigheter. 

1.4 Lösningsmetoder 
Uppgiften har utförts med hjälp av ett flertal olika metoder. Litteraturstudier har gjorts på lä-

rande i organisationen, uppföljning, adoptionsprocesser samt Jernhusens organisation och 

styrning Studier har gjorts på hur andra företag, med verksamhet liknande verksamhet som 

Jernhusen, har för erfarenhetsåterföring och system för detta. Studierna har gett mycket bra 

information och tankar kring ämnet. Svagheten med detta är att den litteratur som finns angå-

ende lärande i organisationer är gammal. 

En enkät har skickats ut till projektledare, affärsutvecklare, chefer samt tekniska förvaltare 

inom Jernhusen. Intervjuer har därutöver gjorts med projektledare, chefer och projektrevisorer 

inom AO Projektfastigheter för att mer ingående få ta del av personliga reflektioner om erfa-

renhetsåterföring. Detta gav en god insikt om hur erfarenhetsåterföringen fungerar idag inom 

Jernhusen, vilken inställning medarbetarna har till erfarenhetsåterföring, hur Jernhusen vill 

jobba med denna fråga och vilka önskemål som finns till förbättringar. 
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2 Jernhusen 
Jernhusen är ett fastighetsbolag som ägs av finansdepartementet men drivs som ett kommersi-

ellt bolag med avkastningskrav. Jernhusen har fastigheter längs med den svenska järnvägen, 

vilket innefattar järnvägsstationer, kontor, terminaler och tågdepåer. Jernhusens största och 

mest kända byggnader är centralstationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö. (Jernhusen, 

Jernhusen i korthet) 

2.1 Jernhusens roll i samhället 
Jernhusen bildades 2001 efter SJ:s bolagisering av olika verksamheter och har som uppdrag 

från staten att bidra till att stationer och depåer utvecklas och ställs till trafikoperatörers, rese-

närers och andra användares förfogande. (Jernhusen, Jernhusen i korthet) Jernhusen bidrar 

till, genom markinnehav kring stationer, en hållbar utveckling av stadsmiljöer. Detta medför 

förhoppningsvis att fler väljer att resa kollektivt om avståndet till en station är kort, vilket i sin 

tur medför att biltrafik och koldioxidutsläpp minskar. Som verktyg i Jernhusens arbete med 

denna utveckling används olika miljöklassningssystem. (Jernhusen, 2011, s. 41) 

2.1.1 Byggherre/beställare 

Jernhusen figurerar ofta som byggherre eller beställare, vilket innebär att Jernhusen, för egen 

räkning, låter uppföra ett byggnadsverk. Jernhusen har även egna resurser i form av projektle-

dare som tillsammans med externa projektörer upprättar handlingar för genomförandet som 

utformas enligt beställarens krav och förväntningar. (Nordstrand & Révai, 2002, s. 84) 

2.1.2 Förvaltare 

Jernhusen är också en så kallad förvaltare vilket innebär att företaget har hand om och äger 

fastigheter, vilket i Jernhusens fall inrymmer flera olika typer av hyresgäster. På stationer och 

i stationsområden finns främst butiker och restauranger, men också företag eller organisatio-

ner som vill ha kontor i centrala och kommunikationsnära lägen. För Jernhusens depåer som 

innehåller allt från städ och tvätt till svarvar och uppställning av tåg, är det i huvudsak under-

hållsentreprenörer, men även tågoperatörer, som utgör hyresgästerna. För gods- och kombi-

terminaler är det terminaloperatörerna samt de speditörer som hyr lager- och logistikutrym-

men i anknytning till terminalen som utgör hyresgästerna. (Jernhusen, 2011, s. 7)  

2.2 Organisation 
Jernhusens organisation består av fem affärsområden, närmare bestämt Stationer, Depåer, 

Godsterminaler, Stadsprojekt och Projektfastigheter. De fyra gemensamma enheterna Eko-

nomi, Human Resources, Kommunikation och Strategisk utveckling stödjer affärsområdenas 

verksamhet. (Jernhusen, 2011, s. 4) Organisationsschema för Jernhusen ses i figur 2.1 på näs-

ta sida. 

Jernhusens huvudkontor ligger i Stockholm, med mindre lokalkontor i Gävle, Göteborg, Ki-

runa, Malmö, Norrköping, Solna, Sundsvall, Västerås och Örebro. 
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Figur 2.1 - Organisationsschema, Jernhusen 
 

2.2.1 AO Stationer 

AO Stationer utvecklar utbudet på stationer samt vidareutvecklar servicen som finns tillgäng-

lig för resenärer. Affärsområdet finns främst i storstadsregioner, tillväxtorter och vid viktiga 

bytespunkter i anslutning till järnvägen. Verksamheten påverkas av flödet av människor som 

passerar bolagets fastigheter och som efterfrågar funktioner och tjänster. (Jernhusen, 2011, s. 

26) 

2.2.2 AO Depåer 

Genom affärsområdet Depåer utvecklar, förvaltar och äger Jernhusen depåer, anläggningar 

och fastigheter för underhåll av person- och godståg. AO Depåer har totalt 22 underhållsdepå-

er, varav Raus depå ses i figur 2.2, placerade vid viktiga knutpunkter i det svenska järnvägs-

nätet. Bolaget erbjuder underhållskapacitet till tågoperatörer och underhållsentreprenörer. 

(Jernhusen, 2011, s. 31)

 

Figur 2.2 - Raus depå, i Råå utanför Helsingborg (Jernhusen, 2011, s. 31) 
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2.2.3 AO Gods 

AO Gods bygger, utvecklar, förvaltar och äger gods- och kombiterminaler på centrala orter i 

det svenska godsflödessystemet. Det finns i huvudsak fyra stråk för godstransporter på järn-

väg i Sverige där 80 procent av de totala järnvägstransporterna fraktas och AO Gods är verk-

sam på orter längs dessa stråk. Jernhusen har idag totalt elva terminaler, varav sju kombiter-

minaler, exempelvis Västerås kombiterminal i figur 2.3. De största terminalerna finns i Stock-

holm, Göteborg och Malmö. (Jernhusen, 2011, s. 35) 

 

Figur 2.3 - Västerås Kombiterminal (Jernhusen, Västerås Kombiterminal) 

2.2.4 AO Stadsprojekt 

Som ett led i Jernhusens fortsatta utveckling bildades den 1 maj 2011 affärsområde Stadspro-

jekt med ambitionen att skapa värden i och runt stationsområdena i de större städerna i Sveri-

ge.  AO Stadsprojekt kommer jobbar tillsammans med AO Stationer med att utveckla sta-

tionsområden. 

2.2.5 AO Projektfastigheter 

AO Projektfastigheter, organisationsschema ses i figur 2.4, stöttar Jernhusens fyra övriga af-

färsområden med kompetens och resurser för de fastighetsprojekt som Jernhusen driver. 

Verksamheten tillför kunskap och kompetens inom tidiga skeden av projekten och i genomfö-

randefasen. De hjälper bland annat till med fastighetsbildning, planprocesser, upphandling av 

entreprenörer och konsulter samt projektledning under byggnation. AO Projektfastigheter har 

utöver detta en uthyrningsverksamhet för projektuthyrningar och stöttar även övriga affärsom-

råden med uthyrningsrelaterade frågor. 

 

Figur 2.4 - Organisationsschema, Affärsområde Projektfastigheter 
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2.2.5.1 Konkurrenter och kunder 

AO Projektfastigheters främsta konkurrenter är fastighetsägare och fastighetsutvecklare med 

fastigheter i centrala områden.  

Affärsområdets största kunder är Jernhusens övriga affärsområden, men de har också kunder i 

form av de företag och organisationer som är hyresgäster i fastigheterna samt byggbolag och 

fastighetsutvecklare. Vid vidareutveckling av stadskärnor och fastigheter jobbar verksamheten 

ofta nära Trafikverket samt landets kommuner. (Jernhusen, 2011, s. 40) 

2.3 Jernboken 
Jernhusens första gemensamma bas för projektadministration och projektstyrning är Jernbo-

ken. Idag innehåller Jernboken en första version av mallar, checklistor, projektindelning, pro-

jektuppföljning, projektkoder och interntidssystem. 

I Jernboken beskrivs de olika faserna för projekt och vilka beslut som ska tas i respektive ske-

de (beslutspunkter, avsnitt 2.3.2).  Den första fasen som ett projekt går in i är Initiera, denna 

fas följs av Planera, Genomföra och slutligen Avsluta, förtydligat i figur 2.5.  

 

Figur 2.5 - Projektets fyra faser (Jernhusen, 2010-09) 

Initiera 

I initieringsfasen startas projekt upp. Ett Start-PM upprättas där projektet formuleras. Arbetet 

med att utreda affärsnyttan/business caset inklusive kalkyler, dokumenteras i ett beslutsunder-

lag inför styrgruppens första beslutspunkt. Fasen avslutas med beslut, BP1, om projektet ska 

gå vidare i nästa fas, Planera, eller stängas ner. 

Planera 

I planeringsfasen planeras projektet och en projektplan skapas, som följer med under hela 

projektets gång med uppdateringar och revideringar. När planeringsfasen avslutas ska pro-

jektplanen vara så komplett att den kan utgöra beslutsunderlag för beslut om genomförande, 

BP2.  

Genomföra 

Under genomförandefasen produceras projektet. Här går godkänd projektplan till leverans av 

slutprodukt till projektets mottagare, BP3.  

Avsluta 

Innan projektet avslutas ska beställaren ta beslut, BP4, om att projektet kan avslutas. Doku-

mentation sker i form av en slutrapport och slutpresentation. 
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2.3.1 Jernhusens projektstyrningsmodell 

Målet med projektstyrningsmodellen, se figur 2.6, är att skapa ett mönster för styrning, koor-

dinering och uppföljning av alla projekt inom Jernhusen. Innehållet i projektstyrningsmodel-

len är mallar som utgör stöd i separata delar av projekt. Modellen ska även bidra till en bra 

projektstruktur. 

 

Figur 2.6 - Jernbokens projektstyrningsmodell (Jernhusen, 2010-09) 

2.3.2 Beslutspunkter 

För att avsluta en fas och övergå till nästa ska ett beslut tas, figur 2.7. I tabell 2.1 beskrivs 

vilka styrdokument som ska finnas vid respektive beslutspunkt. 

 

Figur 2.7 - Beslutspunkter (Jernhusen, 2010-09) 

BP Styrande dokument 
BP1  Start-PM 

 Investeringskalkyl/-analys 
 Tidig projektplan 
 Tidig riskanalys 

BP2  Projektplan  
 Investeringskalkyl/-analys 

BP3  Projektplan  
 Investeringskalkyl/-analys 

BP4  Slutlig projektplan 
 Slutlig investeringsanalys 
 Slutrapport 
○ Erfarenhetsåterföring 

○ Jämförelse idé, planerat utfall och faktiskt utfall 
Tabell 2.1 - Jernhusens beslutspunkter och vilka dokument som gäller vid varje punkt (Jernhusen, 2010-09) 

Vid varje beslutspunkt fattar styrgruppen/ affärsansvarige ett beslut baserat på projektets 

framtidsutsikter. Beslutspunkten kan passeras, inte passeras eller så läggs projektet ned. 
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2.3.3 Klassificering av projekt 

På Jernhusen klassificeras projekt enligt tabell 2.2. Ju större projekt desto större krav på do-

kumentation och uppföljning. För projekt >100 MSEK ska en projektrevision ske strax innan 

beslutspunkten för respektive fas, samt oftare i fasen för genomförande. (Jernhusen, 2010-09) 

 

Tabell 2.2 - Klassificering av projekt (Jernhusen, 2010-09) 

2.4 Jernhusens nutid och framtid 
Jernhusen håller just nu på med en rad projekt, där några av de största är: (Jernhusen, 2011, s. 

40-41) 

 Centralstationen, Stockholm 

 Orgelpipan 6, Stockholm 

 Västlänken, Göteborg 

 Citytunneln, Malmö 

Jernhusens utmaningar i framtiden är dels att vidareutveckla den kompetens och kapacitet 

som behövs för att driva fastighetsutvecklingsprojekt, dels att genomföra projekt i mindre 

städer, där det ofta är svårare att lösa finansiering och att klara avkastningskraven, men också 

att hitta samverkansformer med andra intressenter, som kommuner och fastighetsägare. (Jern-

husen, 2011, s. 41) Jernhusen måste också bli starkare och konkurrenskraftigare på grund av 

den pågående avregleringen av transportbranschen.  
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3 Erfarenhetsåterföring 
Erfarenhetsåterföring är en central del av problemhantering. Begreppet går ut på att samla 

erfarenheter över en mängd olika fall, där individer och/eller grupper sedan har möjlighet att 

välja situationer med relevanta likheter och olikheter med sitt aktuella fall. (Wikforss, 2003, s. 

368) 

En byggnad ska uppfylla krav från både brukare och samhälle under en mycket lång tid, så för 

byggherrar och projektörer är det därför särskilt viktigt med erfarenheter. För att dessa erfa-

renheter ska kunna användas måste kunskaperna finnas tillgängliga i en form som projektörer 

kan använda sig av. Det bästa är om erfarenheterna är lätta att komplettera, kopiera och spri-

da. De redovisade erfarenheterna bör endast betraktas som råd vid planering och projektering, 

då de kan leda till fel om de inte tillämpas med omdöme. (Svensk byggtjänst, 1992, förord
 
) 

3.1 Historia 
Att byggsektorn inte använder den kunskap som finns och att ”de aldrig lär sig” (SOU 

2002:115, s. 233) är något som har varit känt länge. Av tradition är byggsektorn förändrings-

obenägen och utbildningsnivån låg, samt att den kunskap som finns är ofta splittrad, svåråt-

komlig och oöverblickbar. Ett organiserat återförande av kunskaper och erfarenheter sker bara 

i begränsad utsträckning, både i förvaltning som produktion. (SOU 2002:115, s. 234) 

Regeringen beslutade i februari 2002 att tillkalla en kommission, vid namn Byggkommissio-

nen, som har som uppgift att föreslå åtgärder som syftar till att bland annat underlätta konkur-

rensen och motverka konkurrensbegränsande beteende, hålla nere byggkostnaderna och höja 

kvaliteten inom bygg- och anläggningssektorn. (SOU 2002:115, Till statsrådet Lars-Erik 

Lövdén
 
) Kommissionen har fastställt att kunskapsspridning inom bygg- och fastighetssektorn 

är ett problemområde som måste åtgärdas snarast, men det kommer att kräva stora insatser, 

attitydförändringar och förhållningssätt inom hela sektorn för att ge effekt. (SOU 2002:115, s. 

234) I sina undersökningar har kommissionen också kunnat konstatera att antalet byggfel inte 

minskar, (SOU 2002:115, s. 17) vilket leder till slutsatsen att byggföretagens egen kvalitets-

kontroll genom kvalitetsledningssystem och ISO-certifiering inte fungerar. (SOU 2002:115, s. 

18) 

3.2 Lärande i organisationen 
För organisationer har lärandet blivit avgörande för dess överlevnad och framgång. Lärandet 

är ett sätt att förvärva nya kunskaper, kvalifikationer och ofta även meningen i en persons liv. 

För att kunna reagera på en förändring måste organisationen ha förmågan att lära. Organisa-

tioner som vill lära får automatiskt också konkurrensfördelar. (Pedler & Aspinwall, 2000, s. 6) 

Att ett företag strävar efter att bli en lärande organisation betyder att de tar lärandet på allvar 

och sätter det i sina värderingar och i sin verksamhet. Företaget måste även tydligt kunna 

förmedla motiven, figur 3.1, till förändringar. (Pedler & Aspinwall, 2000, s. 28) Det är viktigt 

att tänka på hela organisationen och inte skylla på enstaka individer. Individers beteende är 

ofta situationsbetingat där vissa omständigheter lockar fram det bästa eller det sämsta hos 

människor. (Pedler & Aspinwall, 2000, s. 67) 
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3.2.1 Olika sätt att lära 

Organisationer har, precis som individer, olika sätt att lära sig på. Viktigt att fundera på är i 

vilka situationer organisationen är duktig på att lära och när den är mindre duktig? De olika 

stilarna för inlärning som kan tillämpas på organisationer ses i figur 3.2 nedan. (Pedler & 

Aspinwall, 2000, s. 58-59) 

 

Figur 3.2 - Organisationens lärandestilar (Pedler & Aspinwall, 2000, s. 58) 

Figur 3.1 – Viktiga motiv till förändring och inlärningens drivkrafter (Pedler & Aspinwall, 2000, s. 20) 
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 Vanor, denna organisation är bra på att bilda vanor och standardlösningar som inte påver-

kas av omsättningen av individer. Risken med detta är dock att vanan upprepas trots att 

vanan inte har någon funktion längre. 

 Minne, den minneslärande organisationen är bra på att samla, lagra och sprida data, kun-

skap och erfarenheter. Nackdelen är att organisationen kan vara för fixerat vid det förflut-

na. 

 Modeller, organisationen är bra på att imitera, se de bästa lösningarna och ange riktlinjer 

för de bästa metoderna, både internt som externt. Det finns dock risk för att organisationen 

övervärderar externa idéer, vilket leder till minskat förtroende till sin egen förmåga att 

förnyas internt. 

 Experiment, denna organisation är inriktad och duktigt på aktiva experiment samt inno-

vationer. Nackdelen kan vara att organisationen får för många idéer och föredrar experi-

ment framför produktion. 

 Utredningsprojekt, denna organisation är öppen och nyfiken samt har en bred kunskap 

om organisationen, dess sammanhang och omgivning. Nackdelen med denna organisation 

är att alltför många utredningar kan leda till koncentrationsförlust och brist på uppmärk-

samhet för detaljer. 

3.2.2 Adoptionsprocessen 

Adoptionsprocessen är den process som en individ eller en organisation genomgår, från att 

först ha fått höra talas om en ny produkt eller tjänst på marknaden, till beslutet att regelmäs-

sigt använda den. Inom området finns en omfattande forskning, dock är forskningen fortfa-

rande knapphändig inom byggbranschen. 

För att varan eller tjänsten ska användas i större utsträckning är tillgängligheten samt en viss 

tidsförkortning av stor betydelse. (Andersson, 1993, s. 6) 

3.3 Erfarenhetsåterföringen idag på Jernhusen 
Idag utförs erfarenhetsåterföring på Jernhusen i begränsad omfattning. Det vanligaste är att en 

så kallad slutrapport upprättas efter avslutat projekt, detta är dock vanligast för större projekt, 

som innehåller bland annat samlade erfarenheter och nyckeltal. För mindre projekt är det 

ovanligt att någon form av erfarenhetsåterföring genomförs. I framtiden är målsättningen att 

det alltid ska göras slutrapport och separat erfarenhetsåterföring efter varje projekt och redo-

visas skriftligt samt muntligt. (Skillström, 2011-04-18) 

Ur enkäten, bilaga 4, kan tydligt utskiljas att medarbetarna på Jernhusen är väl medvetna om 

att begreppet ”erfarenhetsåterföring” finns och är tämligen överens om ordets betydelse. Or-

dets innebörd är dock inte avgränsat och har inte tydliggjorts inom Jernhusen. Då riktlinjer 

saknas och det faktum att projektledarna snabbt går in i nya projekt, medför ofta att arbetet 

med att samla in erfarenheter från projektet bortprioriteras. (Skillström, 2011-04-18) 
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3.3.1 Projektkoder 

Jernhusen har idag minst 5 olika projektkodserier, utöver de projekt/projektledare som har 

egna serier. I några större projekt, där Jernhusen haft externa projektledare, har konsulternas 

projektkodstrukturer använts. 

Som situationen ser ut idag är det svårt för medarbetarna på Jernhusen att jämföra olika pro-

jekt om de inblandade personerna från projektet inte är närvarande. I de fall Jernhusen anlitat 

externa projektledare är möjligheten till erfarenhetsåterföring mycket begränsad. Jernhusen 

saknar dessutom helt projektkoder för förvaltningsåtgärder, vilket innebär att det inte går att 

jämföra likartade åtgärder på ett enkelt sätt. (Jernhusen, 2010-09)  

3.3.2 Mallar för erfarenhetsåterföring 

Jernhusen har två mallar för erfarenhetsåterföring. En mall för mindre projekt, som ses i bila-

ga 2 och en mall för större projekt i bilaga 3. 

En mall beskriver hur ett dokument ska se ut samt vad det ska innehålla. Mallarna är också ett 

hjälpmedel för såväl nyanställda som tidigare anställda för att verksamheten ska kunna skötas 

så enhetligt som möjligt. (Engblom, 1997, s. 37-40) 
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4 Genomförande 
Arbetet började med personlig kontakt med Jernhusen, där Jernhusen själva föreslog erfaren-

hetsåterföring som ämne för arbetet, för arbetsbeskrivning se bilaga 1. Från början var grund-

idén för detta arbete annorlunda. En mall för erfarenhetsåterföring skulle skapas och sedan 

tillämpas på ett delprojekt på Stockholm Centralstation som Jernhusen i skrivande stund re-

noverar. Med tiden visade det sig att mallar för erfarenhetsåterföring redan finns på Jernhusen 

och passande delprojekt på ombyggnationen av Centralstationen fanns inte.  Då formades idén 

för det arbete som redovisats i denna rapport, med andra ord en rapport som fokuserar på hur 

Jernhusen ska få en framgångsrik erfarenhetsåterföring. 

Sökandet efter relevant litteratur har tagit plats på KTH Haninges bibliotek samt Stockholm 

Universitets bibliotek. Böcker om attityder, lärandestilar för organisationer och incitament 

togs fram. Sökning efter elektroniska källor har också gjorts, då främst på Jernhusens hemsida 

och från regeringskansliets hemsida hämtades rapporten ”Skärpning gubbar! Om konkurren-

sen, kvaliteten, kostnaderna och kompetensen i byggsektorn” hem. Rapporten har varit myck-

et användbar i syftet att få fram information om hur erfarenhetsåterföringen ser ut allmänt i 

byggbranschen. 

Handledaren på Jernhusen har också bidragit med litteratur. Bland annat Jernhusens årsredo-

visning, Powerpoint-presentationer som används i Jernhusens internutbildningar, information 

om Jernboken samt organisationsscheman. Handledaren har också tagit fram kontaktuppgifter 

till de personer som svarat på enkät eller har intervjuats. 

En enkät upprättades, skickades ut och intervjuer bokades. Efter avklarade intervjuer samt att 

svaren på enkäten kommit in påbörjades rapportskrivandet.  

På grund av att grundidén ändrades så pass mycket, lades större vikt vid att ta reda på hur 

andra företag såg på erfarenhetsåterföring. Dessa företag har använts som referensföretag och 

deras svar har använts som utgångspunkt vid analyser, slutsatser och vid rekommendationer. I 

dessa kapitel kommer även svaren från intervjuer och enkäter från Jernhusen in. 

När rapportens huvudkapitel var skrivna påbörjades arbetet med att skriva förord, genomfö-

rande samt sammanfattning. Löpande under hela rapportskrivandet korrekturlästes rapporten. 

Avslutningsvis gjordes en Powerpoint-presentation i syfte att användas under redovisningen.  
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5 Analys 
Fel och brister förekommer inom all verksamhet och kostnaderna för korrigering är ofta om-

fattande. Kostnaderna för fel i företagsverksamhet brukar generellt uppskattas till mellan 10-

30 procent av omsättningen, vilket även gäller, enligt vissa skattningar, för byggsektorn. 

(SOU 2002:115, s. 141) 

Vad som också är viktigt att uppmärksamma är att förhållandet mellan kostnader är ”1” i pla-

neringsfasen, ”10” i projekteringsfasen och ”100” i genomförandet (Ahlström m.fl., 1986, s. 

96), så en bra och fungerande erfarenhetsåterföring kan ge Jernhusen många fördelar, exem-

pelvis kostnadsbesparingar. 

Många av de fel som uppstår i byggprocessen kan därför undvikas genom genomtänkt och 

omsorgsfull projektering, tydliga beställningar, bra tidsplanering och en välfungerande kvali-

tetssäkring. Dock ska tilläggas att sådana fel bara kan undvikas om personen eller företaget, 

som utför arbetet, känner ett personligt ansvar för att lämna ifrån sig ett bra och korrekt utfört 

jobb. 

5.1 Intervjuer och enkäter 
Gjorda intervjuer och enkäter på Jernhusen visar tydligt att avsaknaden av erfarenhetsåterfö-

ringen är ett problem. Anställda på Jernhusen är övergripande överens om problemet och att 

en lösning bör upprättas. Ett annat problem på Jernhusen är att många personer sitter på en 

enorm kunskap, men helst inte vill delge den till andra utan att få något tillbaka. Det bästa är 

om anställda på Jernhusen strävar efter att vilja sprida information vidare, utan incitament, 

eftersom att det gagnar företaget. Denna inställning gäller självklart inte för alla på Jernhusen, 

utan de flesta hjälper till om frågan uppkommer. Men för det flesta handlar det om tidsbrist 

och anställda på Jernhusen hinner inte med att ta tag i denna fråga. 

Det finns rutiner och mallar för erfarenhetsåterföring på Jernhusen. Ur enkäten, som är bifo-

gad i bilaga 4, kan utläsas att dessa inte är allmänt kända på företaget, vilket har lett till att 

majoriteten av de anställda själva jobbar med erfarenhetsåterföring på olika individuella sätt. 

Ett annat problem är att Jernhusens anställda inte jobbar med erfarenhetsåterföring, på grund 

av tidsbrist, samt att ledningen inte efterfrågar detta, vilket leder till att ämnet prioriteras bort. 

Detta medför att Jernhusen upprepar onödiga fel. Medarbetarna uppskattar dock att få ta del 

av sina kollegors erfarenheter och tycker att det är både roligt, nyttigt och användbart i sina 

egna projekt. Ur enkäterna kan även läsas att Jernboken ses som ett positivt tillskott på Jern-

husen och att medarbetarna tycker att det är ett bra verktyg i deras dagliga arbete. 

5.2 Referensföretagen 
Systematiskt arbete med erfarenhetsåterföring är i byggbranschen eftersatt och de referensfö-

retag som har en lyckad erfarenhetsåterföring har jobbat med samling av erfarenheter och 

återkoppling sedan företaget grundades. Företagens anställda ser erfarenhetsåterföring som 

något självklart i det dagliga arbetet och är överens om att samling av erfarenheter vinner tid, 

ger mindre misstag, bättre kvalitet och en bättre produkt. Behovet av att ”uppfinna hjulet 

igen” minskar. 
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Referensföretag med något mindre bra eller ingen erfarenhetsåterföring alls säger att det är en 

del av företagets förbättringsområde. Deras största problem är hur företaget ska få medarbe-

tarna att vilja lämna ifrån sig kunskaper och system för att lätt kunna sprida erfarenheter vida-

re. 

De vanligaste systemen som referensföretagen använder för erfarenhetsåterföring är olika 

former av databaser för samling av erfarenheter och nyckeltal. Det är också mycket vanligt, 

som komplement till systemen, att ha möten, seminarium och kurser. 

5.3 Människors drivkrafter 
Människors val beror mer på att följa den personliga moralen än att tillfredsställa andras be-

hov. Arbetet måste därför ge en känsla av värdighet och egenvärde genom uppskattning av 

andra. Också hoppet att arbetet ska ge pengar, njutning, kunskap och uppskattning etcetera är 

en drivkraft till att arbeta. I figur 5.1 visas människors 8 drivkrafter. 

Får människan möjlighet att arbeta i enlighet med egna grundläggande värderingar trivs per-

sonen, men motsatt effekt fås om personen inte får ge uttryck för värderingar i arbetslivet. 

Gemensamma mål och värdegemenskap går dock dåligt ihop med det faktum att människor är 

olika. Olikheter måste tydliggöras för att inte upplevas obehagliga. Acceptans för konflikter 

måste finnas som en naturlig del av arbetet. 

 

Figur 5.1 - De åtta drivkrafterna i arbetslivet enligt Maccoby (Kristoffersson, 1995, s. 92) 
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5.4 Uppföljning, utveckling och rutiner på Jernhusen 
Nyttan med att enhetligt och systematiskt följa upp projekt underlättar till exempel för pro-

jektledarna att ha kontroll över sitt projekt, hantering av kostnader och risker, erfarenhetsåter-

föring samt att säkerställa en god kvalitet i projekten. Men framför allt förbättra förutsättning-

arna för att bli en bättre beställare, vilket är avgörande för Jernhusen. 

Viktigt är också att uppmärksamma skillnaden mellan tvångsbehov och utvecklingsbehov i 

syfte att kunna koncentrera sig till det senare. Kulturen på Jernhusen är betydelsefull för ut-

vecklingen på företaget och en ständig utveckling förutsätter en företagskultur som balanserar 

omsorg, frihet, disciplin och ömsesidigt engagemang för projekt. 

Eftersom erfarenhetsåterföring ingår som en del i Jernhusens projektstyrningsmodell och är en 

del av beslutspunkt 4 samt projektets sista fas, Avslut, borde återföring bli gjort efter varje 

projekt. Att det ändå inte genomförs kan tyda på att många på Jernhusen inte vet om att det är 

ett krav på att det ska göras, eller att de struntar i det. 

En av de främsta anledningarna till icke framgångsrika projekt på Jernhusen är att medarbe-

tarna inte accepterar ändringar och saknar motivation att ta sig an förändringar. (Jernhusen, 

2010-09) Detta kan bero mycket på tidsbrist och prioriteringar, som tidigare nämnts. Ett resul-

tat av detta blir få framgångsrika projekt, som ses i diagram 5.1 nedan. 

 

Diagram 5.1 - Referensutfall för projekt (Jernhusen, 2010-09) 

Trots detta så visar enkäterna, som nämnts tidigare, att anställda på Jernhusen är positivt in-

ställda till erfarenhetsåterföring och inser vikten med att samla och sprida erfarenheter. Därför 

ser framtiden ljus ut när det kommer till Jernhusens kommande erfarenhetsåterföring, men 

detta kräver att medarbetarna får den information och utbildning som behövs för att återfö-

ringen genomförs på ett korrekt sätt. 
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5.4.1 Mallar för erfarenhetsåterföring 

På Jernhusen finns två mallar för erfarenhetsåterföring, en för små projekt och en för stora 

projekt. Dessa mallar används inte, vilket beror mest på att de inte är allmänt kända på företa-

get. Från enkäter och intervjuer anser de anställda att de skulle använda de verktyg som finns 

för erfarenhetsåterföring om dessa är enkla att använda. 

För små projekt 

Mallen för små projekt. i bilaga 2, är en A4-sida. Den är mycket överskådlig och lättförstådd. 

Mallen består av 6 punkter som är lätta att fylla i efter varje enskilt projekt. Mallen innehåller 

även en tabell där ansvariga för projektet fylls i. Där står även vilken beslutspunkt (avsnitt 

2.3.2) mallen gäller för. 

För stora projekt 

Mallen för stora projekt i bilaga 3, är på 12 A4-sidor och innehåller 9 rubriker samt ett antal 

underrubriker till dessa. Mallen har en bra struktur, men innehåller några stycken som kan 

uppfattas som svårförstådda. Risken med detta är att personalen på Jernhusen ser mallen som 

tidskrävande och jobbigt på grund av dess storlek, istället för ett hjälpmedel. Om illusionen 

skapas av att mallen ser mindre ut, kan den vinna större acceptans på företaget. 

5.5 Jernbokens framtid 
Tanken angående Jernbokens framtid är att få till en mer proaktiv styrning av projekt och hela 

Jernhusens projektportfölj. Syftet är att förbättra och bygga på Jernbokens dokumentation där 

behovet är störst. Behov av projektförbättringar kommer även att koordineras och eventuellt 

även genomföras i Jernboken. Det kan gälla nya beräkningssystem, ”best practice” för en viss 

projekttyp och så vidare. Projektstyrningsmodellen, som ses i figur 5.2 nedan, ger i sig grund 

till förbättringar vad det gäller färre ”uppfunna hjul” och en tydlig styrning. (Jernhusen, 2010-

09) 

 

Figur 5.2 - Jernbokens projektstyrningsmodell (Jernhusen, 2010-09) 
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5.6 Jämförelse - 2 projekt på Jernhusen 

5.6.1 Centralhuset Sundbyberg 

Centralhuset Sundbyberg, är en kontorsfastighet som ligger i centrala Sundbyberg. Huset 

byggdes på 1960-talet och Jernhusen har renoverat fastigheten kring befintlig stomme. Under 

renoveringen har huset fått ytterligare en våning och i juni 2009 var Centralhuset klar för in-

flyttning. I och med ombyggnationen skapas ett modernt kontorshus, se figur 5.3, som uppfyl-

ler dagens krav på kontorsmiljöer vad gäller inomhusklimat och energiförbrukning. 

Entreprenör på projektet var NCC Construction Sverige AB som verkade under generalentre-

prenad med löpande ersättning samt incitament. (Jernhusen, Sundbyberg) 

 

5.3 - Centralhuset Sundbyberg (Jernhusen, Sundbyberg) 

Exempel på positiva erfarenheter från projektet 

Största anledningen till att projektet genomfördes inom budget beror på att det har varit ett 

aktivt arbete med att hitta besparingar och förenklingar. För att detta arbete skulle vara fram-

gångsrikt krävs att alla inblandade är lyhörda, uppmärksamma och har respekt och förståelse 

för varandras drivkrafter och särintressen i projektet.  

Planlösningen på kontorsvåningarna är flexibla i avseende på installationer. Grundtanken har 

varit att man på ett enkelt sätt skall kunna skapa en kontorslösning för en ny hyresgäst.  

Exempel på negativa erfarenheter från projektet 

Upphandlingen av projektet tog längre tid än beräknat, vilket medförde att projektet i princip 

var färdigprojekterad när entreprenören blev inblandad. Därmed tappades en del av den möj-

lighet som entreprenadformen ger. 
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Den förvaltande organisationen hos beställaren bör finnas utsedd i ett tidigt skede av projektet 

så att beslut avseende driften under projekttiden kan lämnas från beställaren samt att överläm-

nandet av fastigheten kan påbörjas i god tid.  

Flexibla kontor ses i allmänhet som något positivt, men är mycket svårt att bygga utan att sät-

ta en rad begränsningar vilket kan få negativa medföljder. 

5.6.2 Uppsala Centralstation 

Jernhusen AB har byggt en helt ny centralstation i Uppsala, se figur 5.4, som ligger i direkt 

anslutning till det befintliga stationshuset men med entréer mot torget och Centralpassagen. 

Stationen öppnades i april 2010 och den 12 december 2011 ska en gemensam invigning av 

hela nya Uppsala Resecentrum hållas. 

Den nya stationen innehåller butiker och restauranger. (Uppsala Resecentrum, 2011-02-24) 

 

5.4 - Uppsala Centralstation (Jernhusen, Uppsala Centralstation) 

Exempel på positiva erfarenheter från projektet 

Stationen har ett bra rörelsemönster och är lätt att hitta i. Intressenter såsom till exempel Tra-

fikverket och resenärer är nöjda med projektet.  

Tidplanen har hållits, vilket kan bero mycket på omfattande riskhantering samt möten med 

kommunen och Trafikverket. 

Använt sig av duktiga installationsentreprenörer med förmåga att hantera förändringar snabbt. 

Exempel på negativa erfarenheter från projektet 

Intressenter såsom Uppsala kommun och Trafikverket har troligtvis inte varit nöjda med sam-

arbetet, som har varit jobbigt. Det är viktigt att etablera bra relationer med kommunerna tidigt. 

I detta projekt har Jernhusen ändrat sig ofta vilket kan ha påverkat relationerna till intressen-

ter. De har även bytt personal mycket samt inte haft en tydlig intern projektledare för projek-

tet. 
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Hållbar utveckling är i projektet mycket svagt hanterat. Många beräkningar saknas på till ex-

empel energiförbrukning, luftkvalitet och värmegenomgångstal. Byggnaden kan inte klassas 

som miljöklassad byggnad. Det har inte ställts några miljökrav alls på projektet, utöver myn-

dighetskraven som kommunen har ställt i samrådet. Jernhusen själva har inte ställt några krav 

avseende miljö eller energi. 

Hyresavtalen måste skrivas på avsevärt mycket tidigare än i detta projekt. Första kontraktet 

undertecknades i oktober 2009, 6 månader före öppnandet 

Det har inte skett systematisk erfarenhetsåterföring i projektet. Dock har det funnits visst ut-

byte med Malmö Centralstation.  
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6 Slutsatser 
I byggsektorn idag råder en situation med ett fåtal stora, rikstäckande byggbolag, som på eget 

initiativ och med egen personal eller med underentreprenörer och leverantörer planerar och 

producerar byggnadsverk som överlåts till förvaltning av någon annan. På grund av byggher-

rarnas generellt försvagade ställning (SOU 2002:115, s. 16), måste Jernhusen bli konkurrens-

kraftigare. 

Jernhusen är ett mycket ungt företag vilket medför att det är mycket system etcetera som mås-

te arbetas fram, vilket tar tid. Att utvecklingen går långsamt på Jernhusen beror inte endast på 

personalen, utan även på ledningen. Är det ett öppet ledarskap, med ett kreativt klimat är det 

större chans att medarbetarna tar till sig det som ledningen önskar. Ledningen måste tydligt 

visa att erfarenhetsåterföring är något som ska prioriteras och som är mycket viktigt för att 

Jernhusen ska bli ett så framgångsrikt och konkurrenskraftigt företag som möjligt. Här har 

även respektive affärsområdeschef ett stort ansvar med att se till att detta verkligen följs och 

att kunskapen även sprids mellan de olika affärsområdena. Idag upplever inte medarbetarna 

att ledningen tar sitt ansvar och kräver att detta ska utföras i alla projekt. Att erfarenhetsåter-

föringen inte fungerar inom Jernhusen är i högsta grad en ledningsfråga, för viljan finns bland 

merparten av medarbetarna men om de inte har kravet på sig från ledningen så prioriteras det 

bort på grund av tidsbrist.   

Om Jernhusen ska sträva efter att bli en lärande organisation är det viktigt med utmanande 

arbetsuppgifter och tydliga resultatmål. De anställda ska stimuleras till att ta chanser och att 

säga ja till nya utmaningar. Medarbetarna bör få fritt fram att få försöka och göra eventuella 

misstag, men de måste dra erfarenheter av misstagen. Medarbetarna på Jernhusen bör också 

uppmanas till att lära sig vad som händer på varje nivå i organisationen, så att de bättre kan 

förstå hur deras egna handlingar påverkar andra och helheten. 

En lyckad erfarenhetsåterföring sparar tid och pengar samt skapar säkrare projekt. Det mini-

merar risker att begå misstag som Jernhusen redan gjort, samt att de anställda på företaget får 

kompetensutveckling och större förståelse för projekten de är involverade i. Att misstag mi-

nimeras ger i sin tur lägre kostnader och högre kvalitet på projekten. 

6.1 Metoder för framgångsrik erfarenhetsåterföring 
Erfarenhetsåterföring har låg prioritet och sker i mycket begränsad omfattning på Jernhusen. 

Ledningens engagemang i frågan är viktig för att förändra synen på erfarenhetsåterföring samt 

ge stöd och de resurser som de anställda på Jernhusen behöver. 

Jernhusen bör satsa på att erfarenheterna stannar i företaget. Ett sätt att göra det är att anlita 

färre externa konsulter. Men i de fall Jernhusen måste anlita externa konsulter i projekt, bör 

Jernhusen skriva in i konsultavtalet att Jernhusen har krav på erfarenhetsåterföring. I dessa 

situationer måste Jernhusens egna projektledare se till att konsulterna dokumenterar erfaren-

heterna. På grund av att Jernhusen är ett så pass ungt företag medför det att de är under en stor 

tillväxt av nyanställda. Jernhusen skulle därför kunna börja använda sig av mentorer i form av 

erfarna medarbetare som jobbat länge på Jernhusen som hjälper de ny anställda på företaget. 

På så sätt kan erfarenheter och information spridas snabbare på företaget. 
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Sedan arbetet med Jernboken påbörjades, har den haft stor genomslagskraft på Jernhusen och 

de anställda tycker att Jernboken är ett mycket bra verktyg att jobba med i projekten. Jernhu-

sen kan utnyttja Jernboken som ett sätt att sprida mallar och rutiner för erfarenhetsåterföring, 

eftersom genomförda enkäter och intervjuer visar att punkterna i Jernboken följs av de an-

ställda på Jernhusen. 

För att ge resultat måste utvecklingsarbetet vara kontinuerligt och betraktas som en del i det 

löpande arbetet och ses som en långsiktig investering. För att driva på utvecklingsarbetet är 

det viktigt att ta vara på så kallade ”eldsjälar”. Det är därför viktigt att någon eller några spe-

cifika personer blir ansvariga för att erfarenhetsåterföringssystemet med erfarenheter, mallar, 

nyckeltal och checklistor tas fram och uppdateras. 

6.1.1 Beslutspunkter 

Idag är erfarenhetsåterföring endast en del av slutrapporten som ska göras i beslutspunkt 4, 

vilket har visats i tabell 2.1. Det är vanligt att efter avslutade projekt endast komma ihåg de 

stora negativa erfarenheterna som har uppkommit under projektets gång. Reflektion över bra 

och dåliga erfarenheter bör istället vara en del av varje beslutspunkt, vilket visas i tabell 6.1, 

eftersom det medför en mer detaljerad erfarenhetsåterföring i slutet av projekten. Riskanalys 

bör även göras vid varje ny beslutspunkt då det lätt kommer upp nya risker under projektets 

gång som ej kunnat förutses under projektets tidiga skeden. 

BP Styrande dokument 
BP1  Start-PM 

 Investeringskalkyl/-analys 
 Tidig projektplan 
 Tidig riskanalys 
 Erfarenhetsåterföring från tidigare projekt 

BP2  Projektplan  
 Investeringskalkyl/-analys 
 Riskanalys 
 Erfarenhetsåterföring 

BP3  Projektplan  
 Investeringskalkyl/-analys 
 Riskanalys 
 Erfarenhetsåterföring 

BP4  Slutlig projektplan 
 Slutlig investeringsanalys 
 Slutrapport 

○ Riskanalys 
○ Erfarenhetsåterföring 
○ Jämförelse idé, planerat utfall och faktiskt utfall 

Tabell 6.1 - Jernhusens beslutspunkter och vilka dokument som BÖR gälla vid varje projekt 

Vid beslutspunkt 1 bör de ansvariga för projektet, till exempel projektledaren, titta på tidigare 

projekts erfarenheter på Jernhusen. Reflektera över vad som gick bra och vad som gick dåligt. 

Detta förutsätter emellertid att den ansvarige har ett ”tränat öga” så att likheter och skillnader 

mellan det aktuella uppdraget och tidigare fall kan upptäckas. 
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6.2 Samling, lagring och informationsspridning 
Det är viktigt att medarbetarna redan från början får en grundlig genomgång av det nya sy-

stemet för erfarenhetsåterföring eftersom att detta har en tendens att ge ökat engagemang och 

bra samarbetsklimat, samtidigt som värdefulla synpunkter från anställda fångas upp i rätt tid. 

En rutin och de två mallarna, som redan existerar, är bra att börja med för insamling och lag-

ring av erfarenheter. Tydlig mappstruktur på Jernhusens intranät, även kallat Husknuten, med 

tillhörande genomgång, så att anställda på Jernhusen sorterar erfarenheterna rätt, men också 

så att medarbetarna på Jernhusen i framtiden lättare ska kunna hitta vad de söker. Jernhusen 

har även köpt in kalkyleringsprogrammet MAP. Detta är inte en lösning på Jernhusens pro-

blem med erfarenhetsåterföring, men det är ett bra verktyg för att få en förenkling i arbetet. 

Det är minst lika viktigt att sprida erfarenheterna vidare muntligt som att samla erfarenheterna 

på intranätet. Involverade i projekt bör därför samla erfarenheter under hela projektets gång, 

därefter sammanställa erfarenheterna och framföra dessa muntligt till övriga projektledare på 

Jernhusen. Detta gör att alla har fått informationen och om projektledarna har behov av att få 

den igen finns det samlat på intranätet. Det är även projektledarnas ansvar att söka informa-

tion och erfarenheter vid varje nytt projekt de går in i. För att underlätta sökandet av informa-

tion, ska Jernhusen eftersträva att använda samma projektkoder i alla projekt, inte använda de 

externa konsulternas projektkoder. På detta sätt kan åtgärder lätt jämföras. 

Men det ska tydliggöra att ledningen och medarbetare måste i grunden tro att detta leder till 

en effektivare verksamhet och lyckad erfarenhetsåterföring för att ge resultat. 

6.2.1 Mallar för erfarenhetsåterföring 

Mallarna som finns för erfarenhetsåterföring upprättades 2010, men är idag inte kända på 

Jernhusen. Det är av största prioritering att dessa mallar läggs upp på Husknuten i Jernboken, 

vilket bör leda till att de får stor genomslagskraft på grund av att de anställda har en positiv 

inställning till Jernboken. 

Mallen för små projekt är tydlig i sin helhet och lättförstådd. Mallen för stora projekt kan upp-

fattas som tidskrävande på grund av dess storlek, men om ansvarig fyller i den under hela 

projektets gång försvinner tankarna, i viss mån, om att den tar tid. Ansvarig kan även använda 

mallen för små projekt under det stora projektets gång och sedan i samband med projektavslut 

föra över informationen till den stora mallen. Det är av största vikt att ansvarig per-

son/personer fyller i mallen under hela projektet för att få med så många erfarenheter som 

möjligt. 
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6.3 Incitament 
För att erfarenhetsåterföring ska vinna acceptans snabbt på Jernhusen, kan incitament använ-

das. Incitament kan vara i form av ekonomiska eller själsliga belöningar. Incitament ska höja 

motivationen hos medarbetarna och exempel på redskap för detta ses i figur 6.1. 

 

Figur 6.1 - Motivationshöjande redskap i företagsledning enligt Maccoby (Kristoffersson, 1995, s. 92) 

Referensföretagen har tydligt visat att själsliga belöningar, till exempel uppskattning eller 

uppmärksamhet, ger bättre resultat än ekonomiska belöningar. Det viktigaste är att skapa en 

kultur av att det är naturligt att ge och ta emot erfarenheter, att klimatet på företaget är öppet 

samt att medarbetarna är nyfikna och att det är en självklarhet att jobba mot företagets bästa. 

6.4 Slutsatser från jämförelse av 2 projekt 
I varje projekt kommer det alltid att finnas positivt som negativa erfarenheter. Tanken med 

alla erfarenhetsåterföring är att minska de negativa erfarenheterna samt att öka och återanvän-

da positiva erfarenheter. 

Centralhuset Sundbyberg är ett mer framgångsrikt projekt än Centralstationen i Uppsala och 

detta beror på en mängd olika faktorer, till exempel projektorganisationen, projekteringen av 

projektet etcetera. Båda projekten hade vunnit på att kunna ta del av erfarenheter från tidigare 

projekt för att undvika onödiga misstag. Ett exempel på detta kan vara att ta fram vilken entré-

lösning som passar bäst för vilket resenärsflöde på stationer.  
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7 Rekommendationer 
Rekommendationerna baseras på att situationen på de andra affärsområdena på Jernhusen ser 

likadan ut som på AO Projektfastigheter angående erfarenhetsåterföring. Om detta stämmer 

med verkligheten eller ej, är inte undersökt. Under arbetets gång har dock denna uppfattning 

frambringats baserat på enkäter och intervjuer. 

 Ledningen måste visa tydligt att erfarenhetsåterföring är något som anses vara av största 

viktigt och satsa på att medarbetarna på Jernhusen ser fördelarna med en lyckad sådan. 

 Jernboken bör byggas på så mycket som möjligt, eftersom att de anställda på Jernhusen 

följer det som står i Jernboken. Mallar och rutiner för erfarenhetsåterföring ska in i Jern-

boken som ligger på Husknuten, på så sätt sprids de snabbare på företaget och skapa en 

projektdatabas på intranätet där alla projekt lagras. 

 Erfarenhetsåterföring och riskanalyser ska vara en del av varje beslutspunkt under projek-

tet. En sammanställning av erfarenheter ska vara ett krav för att ett projekt ska få avslutas. 

 Om erfarenhetsåterföring inte finns med i befattningsbeskrivningar, så ska det vara med. 

Samling av erfarenheter ska ingå som del av de anställdas arbete.  

 För mindre projekt bör involverade personer ha möten under hela projektets gång där 

bland annat har erfarenheter diskuteras och dokumenteras. I slutet av projektet ska dessa 

sammanställas och gås igenom med andra projektledare på Jernhusen. För större projekt 

bör seminarium för erfarenhetsåterföring anordnas, där involverade i projektet ska delta. 

Detsamma gäller för de projekt där Jernhusen använder sig av projektrevisioner. Erfaren-

heterna bör dokumenteras vid varje beslutspunkt och efter avslutade delprojekt i projektet. 

Både stora och små projekt kan även vinna på att ha en moderator vid möten och revisio-

ner. Viktigt är att erfarenheterna sprids skriftligt som muntligt till andra projektledare. 

 Kontrollera att projektstyrningsmodellen följs och dokumentera eventuella avvikelser. 

Kom ihåg att det är lika viktigt att dokumentera bra erfarenheter som det är att dokumen-

tera dåliga. När projekt läggs ned, dokumentera varför de lades ned. Detta är en bra hjälp i 

framtiden för att nå målet om fler lyckade projekt. 

 I de fall möjligheterna finns att skapa standardlösningar och olika plattformar i projekt bör 

Jernhusen satsa på detta. Dessa standardlösningar och plattformar sparar pengar och tid ef-

tersom att medarbetarna ej behöver skapa samma lösningar om och om igen. 

7.1 Incitament 
Som tidigare nämnt ger uppskattning och uppmärksamhet bättre resultat än ekonomiska inci-

tament. Premiera därför ett gott beteende genom att lyfta fram de projektledare som genomför 

erfarenhetsåterföring efter varje projektfas. Målet är att det ska bli en självklarhet att ge och ta 

emot erfarenheter och att detta är något som medarbetarna strävar efter. 

7.2 Uppföljning 
Ge de anställda på AO Projektfastigheter den utbildning som behövs för att metoderna och 

systemen för erfarenhetsåterföring ska användas på rätt sätt. Det behövs en ansvarig för sy-

stemen som med jämna mellanrum följer upp att erfarenhetsåterföring är något som adopte-

rats på affärsområdet. När resultatet visar sig positivt kan metoderna spridas vidare på företa-

get och till de andra affärsområdena. 
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7.3 Framtiden 
På grund av att de anställda överlag är positivt inställda till erfarenhetsåterföring kan slutsat-

sen dras att Jernhusen kommer att få en lyckad sådan. Detta förutsätter dock att rekommenda-

tionerna följs och att ledningen visar tydligt att detta är en viktig fråga för dem.  

Möjligheten ska finnas för de anställda på Jernhusen att ha bra erfarenhetsåterföring som en 

del av sina personliga mål i arbetet, och därigenom få ekonomiska incitament. 
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Begreppsförklaringar 
 

AO - affärsområde 

Avkastningskrav - med avkastningskrav menas den avkastning som ägare kräver på ett bolags 

egna kapital, med beaktande av hur riskfylld verksamheten är. 

Avreglering - är motsatsen till reglering och innebär att lagar och förordningar för en bransch 

uppluckras och omregleras. Avreglering kan inbegripa privatisering. 

Best practice - idén hävdar att det finns en teknik, metod, process, aktivitet, drivkraft som är 

mer effektiv på att leverera ett specifikt resultat än någon annan teknik, metod, process 

etc. Idén är att med de rätta processerna, kontroller och tester kan ett önskat resultat 

levereras med färre problem och oförutsedda komplikationer. Begreppet har kritiserats 

för att det förutsätter att det verkligen finns över tid och rum beständiga och generella 

handlingsmönster som ger ett överlägset resultat - en förutsättning som enligt kritiker-

na förenklar verkligheten alltför långt och riskerar att leda till allvarliga misstag när 

omgivningen förändras. 

BP - beslutspunkt. För att avsluta en fas och övergå till nästa ska ett beslut tas. 

Business case - är en teknik för att bygga under och trovärdiggöra ett potentiellt affärsbeslut. 

Metoden hjälper beslutsfattare att kunna bedöma en satsning; t.ex. en affärsidé, inve-

stering, verksamhetsförändring eller sammanslagning. Metoden syftar till att kalkylera 

och visualisera nyttan, riskerna och värdet i förhållande till kostnaderna. 

Byggherre - Konceptet byggherre har funnits sedan 1600-talet och dess grundbetydelse är 

”den som härskar på bygget”, men idag innebär begreppet ”någon som för egen räk-

ning låter uppföra ett byggnadsverk”. Byggherren har ansvaret för att arbetena utförs 

enligt lagar och föreskrifter samt att kontroll och provning utförs. Traditionellt sett 

svarar byggherren för produktionen med hjälp av arkitekt och byggmästare, varefter 

byggnaden överlämnades till förvaltning.  

Depå - är en plats för uppställning och lagerhållning. 

Fastighetsbildning - är det gemensamma namnet på de åtgärder som nybildar eller ombildar 

fastigheter, det vill säga fast egendom, som kan vara mark inklusive eventuella bygg-

nader på den och vatten och på de åtgärder som förändrar samfälligheter, mark eller 

vatten som ägs gemensamt av flera fastigheter och servitut, som är avtal mellan fastig-

heter, som till exempel att ägaren av en fastighet får ta vatten ur en brunn på en annan 

fastighet. 

Husknuten – Intranätet på Jernhusen. 

Kombiterminaler - kombiterminaler är terminaler där omlastning av gods mellan järnväg, 

landsväg och sjötrafik kan utföras. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Reglering
http://sv.wikipedia.org/wiki/Privatisering
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kalkyl
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kostnad
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fastighet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fast_egendom
http://sv.wikipedia.org/wiki/Samf%C3%A4llighet_(juridik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Servitut
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Kommersiellt bolag - Kommersiellt bolag är ett bolag som omsätter pengar och vars avsikt är 

att ge intäkter. 

Kärnverksamhet - ett företags huvudsakliga arbetsområde där deras unika kunskap finns. 

MAP (kalkyl) - system för anbudskalkylering, produktionskalkyl samt löpande uppföljningar 

och prognoser. 

Miljöklassning - av byggnader är en bedömning av den totala miljöpåverkan som en fastighet 

orsakar. Arbetet med att ta fram verktyg för att kunna genomföra miljöklassningar har 

pågått sedan början av 1990-talet då brittiska BRE utvecklade BREEAM. 

Moderator - diskussionsledare, den person i en debattpanel eller diskussionsgrupp som ska 

verka för en lugn och saklig diskussion. Personen kan jämföras med ordförande. 

Nyckeltal - relationstal på grov nivå som kan beräknas ur tillgängliga kostnadsuppgifter häm-

tade från anbudskalkylens slutsida, projektrapporter och mängder på projekt eller 

byggdelsnivå. 

Planprocess - i Sverige regleras formellt i plan- och bygglagen (PBL) och syftar till att pröva 

om ett förslag till markanvändning är lämpligt. 

Referensföretag - är företag som kontaktats under arbetsgång och som svarat på frågor angå-

ende deras, förhoppningsvis lyckade, erfarenhetsåterföring. Dessa företag har en verk-

samhet liknande Jernhusen, eller är kommuner/kommunala företag med förvaltnings-

avdelning.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/BREEAM
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ordf%C3%B6rande
http://sv.wikipedia.org/wiki/Plan-_och_bygglagen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fast_egendom
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Bilaga 2 – Mall för erfarenhetsåterföring, små projekt, Jernhusen 

  



   

   

 

  



   

 

 

Bilaga 3 – Mall för erfarenhetsåterföring, stora projekt, Jernhusen  

 

 



   

   

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 



   

   

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 



   

   

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 



   

   

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 



   

   

 

 

 

 



   

 

 

 

 

  



   

   

 

  



   

 

 

Bilaga 4 – Enkätsammanställning 

Bakgrundsfrågor: 

1. Ålder 

 <25 

 25-35 II 

 35-45 III 

 45-55 

 >55 II 

2. Avdelning: PF, PF, PF, PF, AOD, PF, AU Depåer, PF 

3. Befattning: PL, PL, PL, PL, Chef affärsområde, PL, Affärsutvecklare, PL 

4. Anställd på Jernhusen sedan: 2009, 1979, 2001, 2007, 2009, 2006, 2009, 2001 

5. Tid i branschen: 11 år, 40 år, 35 år, 9 år, 38 år, 2 år, 21 år 

Erfarenhetsåterföring: 

6. Har du hört talas om begreppet ”erfarenhetsåterföring”? 

 Ja IIIIIIII 

 Nej 

Om nej fortsätt till fråga 13 

7. Vad innebär begreppet ”erfarenhetsåterföring” för dig? 
 Att fånga upp ”best practice” i fråga om produktprocess och detaljer i form av bra och dåliga 

exempel.  

 Att dokumentera det som blev bra i ett projekt men inte mist det som inte blev bra.  

 Att samla och sprida kunskaper och dokument för andra medarbetares nyttja.  

 Att erfarenheter delges till kollegor för att de ska få ta del av de svårigheter/misstag som vi 

inom ett projekt stött på.  

 Att man genom det kan förhindra att andra begår samma misstag.  

 I längden får vi då kompetensutveckling samt att vi spar pengar åt Jernhusen och vi kan läm-

na ett bättre resultat, vilket vi alla gynnas av.  

 En av grundpelarna för förbättringsarbete och för att klättra snabbare upp för inlärnings-

kurvan.  

 Man förmedlar till kollegor och projektörer från genomförda projekt vad som varit bra och 

dåligt och bygger upp en kunskapsbank. Så att man hela tiden kan förbättra och utveckla 

produkten och medarbetarna.  

 Att man delar med sig av erfarenheter av t ex genomförda projekt för att kommande projekt 

ska kunna genomföras på ett bättre sätt. Undvika att upprepa samma misstag.  

 En återblick i sitt eget arbete för att ta med sig erfarenheter till kommande uppgifter, även få 

möjlighet att dela erfarenheter med övriga kollegor och samarbetspartner. 

8. Om du arbetar med erfarenhetsåterföring idag, hur går det arbetet till?  

 Ja, nämligen genom att:  IIIIII 
 Delta i projektrevisioner av mina projekt.  

 Vid projektavslut kommer dessutom slutrapporter av projekt i stort att skrivas.  

 När någon frågar mig så berättar jag vad som jag tror blir bra och vad som inte kommer 

att fungera.  



   

   

 

 Tidigare projekt sparas på intranätet, tipsa kollegor om bra tillvägagångssätt, vara till-

gänglig som bollplank för andra. ad hoc, men främst via olika forum och att utveckla 

strukturkapitalet.  

 Idag så fungerar det som en muntlig erfarenhetsåtergivning.  

 Genom löpande avstämningar (ej regelbundet eller organiserat) med kollegor och med-

arbetare.  

 Sitt eget arbete tycker jag är en daglig aktivitet man stämmer av snabbt och funderar vad 

som var bra och vad som kan göras bättre.  

 När det gäller projekt så samlas berörda personer i slutfasen av projektet för att köra en 

genomgång av projektet, jag tycker det är bra att ha en utomstående Moderator som ej 

har vart med i projektet. 

 Nej, därför att:   I 

 Tyvärr kan jag inte påstå det.  

 Det finns inga riktlinjer för hur detta ska göras samt att alla har så fullt upp att tid inte 

avsätts för detta. Därför går vi ofta på samma misstag flera gånger helt i onödan.  

 Att få höra hur andra gjort och löst saker inom sina projekt är kul och utvecklande.  

 Ibland blir man ”trångsynt” när man bara har sig själv att bolla med. Sedan så är man ofta 

på väg in i ett nytt projekt när det andra börjar avslutas och då ges inte den tiden att sam-

la ihop och reflektera, vilket är mycket tråkigt. 

9. Hur anser du att erfarenhetsåterföring är idag på Jernhusen? 

 Mycket bra 

 Bra, men kan bli bättre   II 

 Mindre bra och behöver förbättras ordentligt IIII 

 Obefintlig    II 

10. Anser du att erfarenhetsåterföringen på Jernhusen bör förbättras?  

 Ja IIIIIIII 

 Nej 

Om nej, fortsätt till fråga 13 

11. Hur tycker du att erfarenhetsåterföringen skulle kunna utveck-

las/förändras? 
 Genom att införa rutiner för hur viktiga händelseförlopp/utfall dokumenteras.  

 Jernboken behöver fyllas på.  

 Någon form av projektbank bör skapas.  

 Tid ska avsättas för detta.  

 Och vi ska få ta del av varandras arbete för kompetensutveckling samt att vi då får nya in-

fallsvinklar som gynnar alla våras arbeten.  

 Efterfrågas och vara obligatoriskt samt påvisa fördelarna med det för alla. 

 Genom att vi har regelbundna möten som protokollförs och läggs in på vårt intranät så att 

alla kan gå in och titta.  

 Vi behöver ha ordentlig återföring efter varje projektfas.  

 T ex projektering, byggnation, överlämning.  

 Jag känner att jag har lite för lite tid på Jernhusen för att ha någon riktig uppfattning. På det 

projekt jag är involverad har vi haft erfarenhetsåterföring som jag tycker var bra. 

12. Om du anser att erfarenhetsåterföring inom Jernhusen inte är tillräcklig 

idag, vad tror du i sådana fall att det beror på? 
 Inget systematiskt arbetssätt finns beskrivet för hur erfarenhetsåterföring.  



   

 

 

 Projekt är med sin definition såsom avgränsade till ett start i och avslut inte i sig själv enga-

gerade i frågan då projektet ska avslutas och därmed inte själv har glädje av erfarenheterna.  

 Det måste finnas tid att dokumentera och att någon efterfrågar erfarenheterna. Jernhusen 

står under stort förändringstryck och expansion därför finns det inte med.  

 Att det inte är ett krav från ”de högre makterna”.   

 Samt den största orsaken att vi alla jobbar under stor tidspress och därför inte hinner reflek-

tera och delge varandra!  

 Tidsbrist och inte tillräckligt efterfrågat (obligatoriskt).  

 Ointresse och tidsbrist.  

 Måste utse någon som är ansvarig. Ledningen efterfrågar inte detta därför prioriteras det 

inte. 

13. Har hanterandet av erfarenheter sett likadant ut inom din avdelning under 

den tid du varit anställd inom företaget? 

 Ja   IIII 

 Nej, det har ändrats genom att:  IIII 
 Projektrevisorer införts.  

 Jernboken påbörjats.  

 Under en period dokumenterade vi kostnader för olika projekt (Bygg, VVS, El) för att 

kunna göra bättre kalkyler.  

 Byggprojektledningen var nedprioriterad under många år.  

 Den har alltid varit så gott som obefintlig.  

 Blivit mycket bättre. 

14. Arbetar du aktivt för att ta tillvara på och sprida erfarenheter vidare till de 

anställda inom hela företaget eller bara inom din avdelning? 

 Ja, nämligen genom att: IIIII 
 Genom deltagande i utveckling av Jernboken kan jag förhoppningsvis bidra till ett system 

där erfarenheter sprids mer effektivt.  

 Har varit delaktig vid framtagande av kravspecifikationer (?)för olika depåprojekt.  

 Både ja och nej. Försöker så gott jag kan. Men tiden är inte lätt att få till.  

 Det blir ofta på t.ex. fikarasten… ja, men skulle kunna bli mer strukturerat, nu lite ad hoc.  

 Försöker i mån av tid att sprida mina erfarenheter.  

 Mitt mål är att bedriva ett sådant arbetssätt att jag delar med mig av mina erfarenheter. 

 Nej, eftersom att: II 
 Tid finns inte att sprida kunskap utanför avdelningen. Det inte efterfrågas. 

15.  Genomförs det åtgärder för att samla ihop och ta del av erfarenheter från 

tidigare, avslutade projekt? 
 Genom projektrevisioner samt genom individuella initiativ.  

 Ja vid framtagandet av kravspecav för olika byggnader, planer finns för flera mallar, checklis-

tor, och nyckeltal, men lite finns idag.  

 Nej. Nej, inte i tillräcklig omfattning.  

 Nej, inget strukturerat. 

16. Hur skulle det hjälpa dig om du fick ta del av erfarenheter ifrån tidigare 

projekt? 
 Det skulle underlätta att tillämpa ”best practice”.  

 Att inte upprepa misstag som andra redan har gjort.  

 Det skulle spara tid och skapa säkrare projekt.  



   

   

 

 Jag skulle kunna minimera risken att begå misstag som Jernhusen redan gjort.  Samt att jag 

skulle få kompetensutveckling och större förståelse inför mitt projekt och därigenom kanske 

planera annorlunda och spara pengar i projektet.  

 Bra att lära av misstag som gjorts för att undvika extra kostnader samt att jag personligen 

kan lära och utveckla mig.  

 Vi skulle kunna undvika onödiga kostnader i form av upprepade misstag av samma typ.  

 Det underlättar vardagen samt att man får en kvalitetssäkring på sina dokument. 

17. Har ni interna möten efter avslutade projekt där positiva samt negativa er-

farenheter kan diskuteras? 

 Ja, alltid 

 Ja, i majoriteten av projekten I 

 Ja, i minoriteten av projekten I 

 Ja, men mycket sällan  III 

 Nej, aldrig   II 

18. Brukar erfarenheterna även dokumenteras under dessa möten? 

 Ja, alltid i någon form  I 

 Ja, i majoriteten av dessa möten II 

 Ja, i minoriteten av dessa möten I 

 Ja, men mycket sällan  I 

 Nej, aldrig   II 

19. Dokumenterar du för egen del dina erfarenheter du fått under projekt och 

efter avslutade projekt? 

 Ja, genom att:  IIII 
 Skriva en avslutsrapport samt delta i projektrevisioner.  

 Gör inga direkta noteringar men jag brukar inte göra om samma misstag 2 gånger.  

 Stolpa upp viktiga händelser på vad som gick dåligt respektive bra.  

 Ja dagligen, men inte skriftligt. 

 Ja, men bara ibland på grund av att: III 
 Tidsbrist.  

 Det lagras liksom i huvudet men det är sällan man får ner det på pränt.  

 Tyvärr.  

 Kravet är inte uttalat.  

 Det efterfrågas inte och vi har tidsbrist. 

 Nej, eftersom att: 

20. Hur skulle du vilja att rutinerna var uppbyggd på Jernhusen för samling av 

erfarenheter? 
 Rutin och mall för insamlande och lagrande av erfarenheter.  

 Gärna i workshopform för större projekt.  

 Vid avslut av delprojekt ska man notera viktiga händelser efter slutbesiktning.  

 Efter ca 1 år ska en utvärdering göras om det blev som man tänkt sig och om man är nöjd.  

 Avslutsmöten som nämns i fråga 17 kan vara ett steg i rätt riktning.  

 Att det var krav på att man satte sig ner i projektgruppen och gick igenom vad gjorde vi bra 

och vad gjorde vi dåligt.  

 Reflektera och avsluta det hela proffsigt, som en kick off men tvärtom liksom.  

 Att tiden för detta avsattes, tror i a f en dag kanske två t.o.m. inkl. ett kort framförande för 

kollegorna.  



   

 

 

 Bygga upp en kunskapsbank.  

 Vet ej.  

 I Jernboken. 

21. Om det fanns ett verktyg i form av en mall eller rutin för att samla erfaren-

heter på Jernhusen, skulle du använda detta då? 

 Ja, både för att dela med mig av mina erfarenheter, samt ta del av andras 

erfarenheter.  IIIIIII 

 Ja, men endast för att dela med mig av mina erfarenheter. 

 Ja, men endast för att ta del av andras erfarenheter. 

 Nej 

22. Idag har Jernhusen många konsulter involverade i projekten som sitter på 

information och personal inom Jernhusen har ofta ont om tid. Har du något 

förslag på vilken typ av incitament som skulle kunna användas för att få 

personer att lämna ifrån sig information? 
 Kravställning vid upphandling samt genomförande av workshop ledd av Jernhusenpersonal.  

 Jernhusens egna projektledare måste ansvara för att dokumentationen noteras. ’ 

 Köp färre konsulter och vässa interna organisationen.  

 Erfarna medarbetare borde kunna vara mentorer till de yngre.  

 Svårt, att skriva in i deras konsultavtal att de ska avsätta tid i slutet och göra en erfarenhets-

reflektion över detta projekt.  

 Vad vi som beställare måste tänka på inför kommande projekt.  

 Vad gick bra och vad gick dåligt. Så vi inte gör om samma fel igen…  

 Skriva in i avtalet med konsulter att vi har kravet på erfarenhetsåtergivning.  

 Tyvärr inte.  

 Ha det som en rutin i projektgenomförande, uttalat i Jernboken. 

23. Hur anser du att erfarenhetsåterföringen bäst kan delges samtliga inom fö-

retaget? 
 Viktigast av allt tror jag är frågan om att skapa en kultur av att det är naturligt av att ge och 

ta emot erfarenheter.  

 Det ska finnas mapp för varje projekt där erfarenheterna noteras och där intresserade kan gå 

in och läsa.  

 Samtliga ska inte ta del av allt.  

 Måste göras för respektive yrkesgren.  

 Via skriftlig rapport når man flest men även att man har ett muntligt föredrag där det bjuds 

in kollegor.  

 Via vårt Intranät.  

 Genom någon form av seminarie.  

 Det ska sparas under respektive projekt, tydligt enligt Jernhusens struktur, sedan tycker jag 

att det är sökaren som har ett stort ansvar att söka. 

 

 

 

 



   

   

 

  



   

 

 

Bilaga 5 – Elektroniska referenser  

 

 



   

   

 

 

 

 



   

 

 

 



   

   

 

 

 



   

 

 

 

 

 



   

   

 

 

 



   

 

 

 



   

   

 



   

 

 

 


