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Abstract 
The purpose of this master thesis has been to explore how Skanska Installation 

can be organized and managed from a Feedback of experience perspective, and 

define how an IT solution for knowledge management can be designed by 

identifying the company's current needs in communications, structural capital 

and information management. 

 

The study follows a deductive approach with a qualitative starting point. Using 

the literature  studies  the theoretical references were built, which is of great 

importance when using  a deductive approach. 

 

Furthermore the report is based on a case study on two different projects: 

Herrgården and Nattsländan. With the collected empirical data from the case  

study the analysis was carried out with the theoretical framework as a basis. 

This finally led to the conclusions of the study. 

 

The purpose of a communications plan is to show how the communication 

between employees must be managed to best move the project forward. 

Emphasis is placed on the formal and informal communication of the company. 

I encourage to use the IT platform where shared documents are collected and 

notices of meetings are sent out. The advantage of this is that all information is 

gathered in one place, the disadvantage is that it is sometimes difficult to get 

the project participants to use the platform under time constraints. 

 

Finally when the project is completed it is important not to lose the knowledge 

that has been gained while working. It is therefore necessary to consider the 

transfer of knowledge to facilitate the work in future projects. 
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Syftet är att ta fram ett underlag på hur Skanska Installation kan organiseras 

och ledas ur ett Erfarenhetsåterförings- perspektiv samt definiera hur en IT-

lösning för kunskapshantering bör utformas genom att identifiera företagets 

nuvarande behov inom kommunikation, strukturkapital och 

informationshantering.  
Studien följer ett deduktivt arbetssätt med en kvalitativ utgångspunkt. Genom 

litteraturstudier byggdes den teoretiska referensramen upp, som är av stor vikt 

vid ett deduktivt arbetssätt.  

Vidare bygger rapporten på en fallstudie av två olika projekt: Herrgården och 

Nattsländan. Den insamlade empirin från fallstudien analyserades med den 

teoretiska referensramen som utgångspunkt, vilket ledde fram till studiens 

slutsatser.  

En kommunikationsplan visar hur kommunikationen mellan medarbetarna bör 

skötas för att på bästa sätt föra projektet framåt. Stor vikt läggs vid den 

formella respektive informella kommunikationen på företaget. Jag uppmuntrar 

användning av en IT-plattform där gemensamma dokument samlas samt 

kallelser till möten skickas ut. Fördelen med denna är att all information är 

samlad på ett och samma ställe, nackdelen är att det ibland är svårt att få 

projektdeltagare att använda plattformen under tidsbrist.  

Slutligen när projektet är avslutat gäller det att inte tappa den kunskap man 

samlat på sig under arbetets gång. Därför är det nödvändigt att tänka på 

kunskapsåterföring för att kunna underlätta arbetet i framtida projekt. 
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Sammanfattning 
Syftet är att ta fram ett underlag på hur Skanska Installation kan organiseras 

och ledas ur ett Erfarenhetsåterförings- perspektiv samt definiera hur en IT-

lösning för kunskapshantering bör utformas genom att identifiera företagets 

nuvarande behov inom kommunikation, strukturkapital och 

informationshantering.  
Studien följer ett deduktivt arbetssätt med en kvalitativ utgångspunkt. Genom 

litteraturstudier byggdes den teoretiska referensramen upp, som är av stor vikt 

vid ett deduktivt arbetssätt.  

Vidare bygger rapporten på en fallstudie av två olika projekt: Herrgården och 

Nattsländan. Den insamlade empirin från fallstudien analyserades med den 

teoretiska referensramen som utgångspunkt, vilket ledde fram till studiens 

slutsatser.  

En kommunikationsplan visar hur kommunikationen mellan medarbetarna bör 

skötas för att på bästa sätt föra projektet framåt. Stor vikt läggs vid den 

formella respektive informella kommunikationen på företaget. Jag uppmuntrar 

användning av en IT-plattform där gemensamma dokument samlas samt 

kallelser till möten skickas ut. Fördelen med denna är att all information är 

samlad på ett och samma ställe, nackdelen är att det ibland är svårt att få 

projektdeltagare att använda plattformen under tidsbrist.  

Slutligen när projektet är avslutat gäller det att inte tappa den kunskap man 

samlat på sig under arbetets gång. Därför är det nödvändigt att tänka på 

kunskapsåterföring för att kunna underlätta arbetet i framtida projekt. 
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1Introduktion Till Examensarbetet 
 

1.1 Bakgrund 

 

I ett projekt som involverar medverkande från olika företag och bakgrunder är 

det extra viktigt att lägga fokus på att få  alla att jobba mot samma mål. För att 

lyckas med detta ställs det höga krav på kommunikationen inom projektet. Ett 

stort steg på vägen för att lyckas med detta är att sätta projektkommunikationen 

och erfarenhetsåterföring i fokus. Erfarenhetsåterföring behandlar företagets 

förmåga att samla in, strukturera, nyskapa och återanvända kunskap inom 

företaget. Kunskap kan delas upp i två kategorier, tyst- och explicit kunskap.  

Den tysta kunskapen är den kunskap som byggs upp genom erfarenheter och 

med explicit kunskap avses kunskap som vi i högre eller lägre grad kan 

formulera i ord och därmed kommunicera till andra. För att kunskapen ska 

kunna flöda i en organisation måste det finnas en infrastruktur som möjliggör 

och stödjer detta.  

Vid uppbyggandet av infrastrukturen i en organisation bör både IT-baserade 

system och Kommunikationsplan användas. Fördelen med denna är att all 

information är samlad på ett och samma ställe, nackdelen är att det ibland är 

svårt att få projektdeltagare att använda plattformen under tidsbrist.  

Slutligen när ett projekt är avslutat gäller det att inte tappa den kunskap man 

samlat på sig under arbetets gång. Därför är det nödvändigt att tänka på 

kunskapsåterföring för att kunna underlätta arbetet i framtida projekt.   
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1.2 Syfte och Mål 
 

 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett underlag för hur kunskap och 

erfarenheter ska återföras på Skanska Installation. Kunskapen skall också 

kunna återanvändas i flera projekt. Examensarbetet knyter samman företagets 

olika enheter och verksamheten.  
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1.3 Problemformulering 
 

 

Examensarbetets problemformulering:  

 

1. Hur arbetar Skanska Installation med erfarenhetsåterföring?  

 

2. Hur ska Skanska Installation lära av tidigare erfarenheter? 

 

3. Vilka åtgärder bör Skanska Installation vidta för att förbättra sin 

erfarenhetsåterföring? 

 

1.4 Avgränsningar 
 

På grund av examensarbetets begränsning i tid begränsar sig fallstudien till att 

undersöka hur arbetet med erfarenhetsåterföring fungerar hos Skanska 

Installation, samt till att ge förslag på hur det kan förbättras. 

 

1.5 Disposition 
 

Denna rapport kan sammanfattningsvis illusteras enligt figur 1 

. 

 

Figur 1: Studiens tankesätt 
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2 Tillvägagångssätt 
 

 
2.1 VETENSKAPLIG GRUNDSYN 
  

I den moderna forskningen används idag två huvudsakliga vetenskapliga 

filosofier som utgångspunkt, positivism och hermeneutik. Positivismen anses 

vara den grundläggande principen om sann kunskap, där kunskap är bara 

möjligt från erfarenheterna av sinnena. Detta anses vara den yttersta källan och 

kriterium av säkerhet. Positivismen vill upprätta en tydlig identitet mellan 

vetenskaplig kunskap och filosofisk kunskap. 

 

Hermeneutiken kan sägas vara positivismens raka motsats. Till skillnad från 

positivisterna är man inte intresserad av att förklara företeelser. Den 

hermeneutiske forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin 

egen förförståelse. Förförståelsen, de tankar, intryck och känslor och den 

kunskap som forskaren har, är en tillgång och inte ett hinder för att tolka och 

förstå forskningsobjektet. Till skillnad mot positivisten, som gärna studerar 

forskningsobjektet bit för bit ,försöker hermeneutikern att se helheten i 

forskningsproblemet (Patel & Davidson, 2003). 

 

Filofosen Schleiermacher ansåg att (Forskningsmetodik, 2009): 

  

 Den som tolkar måste ha kunskap om författaren och det sammanhang 

som textförfattaren levde i. 

 

 Man måste få fram vad som var författarens ursprungliga tanke. 

 

 Missförståndet är det naturliga tillståndet. Sanningen (=författarens 

ursprungliga tanke) kan nås genom strukturerad metodik. 

 

 

2.2 VETENSKAPLIG ANSATS 
  

Två metoder som forskaren kan arbeta med för att relatera teori och empiri till 

varandra enligt Patel och Davidson ( 2003 ) induktion och deduktion. 

  

En forskare som arbetar deduktivt kan man sägas följa bevisandets väg. 

Ett deduktivt arbetsätt kännetecknas av att man utifrån allmänna principer och 

befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser( Patel & 

Davidson,2003 ) 

  

En forskare som arbetar induktivt kan man sägas följa upptäckandets väg. 

Forskaren kan då studera forskningsobjektet, utan att först ha förankrat 

undersökningen i en tidigare vedertagen teori och utifrån den insamlade 

informationen, empirin, formulera en teori (Patel & Davidson, 2003). 
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2.3 Metodansats- form av datainsamling 

  
När vi har samlat in information i ett forskningsutrednings eller 

utvecklingsarbete behöver vi systematisera, komprimera och bearbeta 

materialet för att kunna besvara de frågor vi ställt. De metoder som finns för att 

bearbeta information kan vara den kvalitativa respektive den kvantitativa. 

(Patel & Davidson, 2003) . 

 

Enligt Nationalencyklopedien används kvantitativ (medeltidslat. quantitati´vus) 

i facktermer för att understryka mätbara egenskaper t.ex. hos något som skall 

undersökas. Kvalitativ (senlat. qualitati´vus) avser kvaliteten och används i 

facktermer för att understryka faktiska eller essentiella egenskaper t.ex. hos 

något som skall undersökas. I strikt mening betecknar termerna kvantitativ och 

kvalitativ endast egenskaper hos de data man samlat in i ett  

forskningsprojekt  ( Forskningsmetodik, 2009 ) 

 

Jag har valt att använda det kvalitativa angreppsättet för att skapa en bild av 

problemet. Jag kommer i mitt arbete att jämföra två olika projekt: Herrgården 

och Nattsländan. Skanska har haft den totala entreprenaden i hela projektet. 

Vad kan vi dra för lärdomar och att ta reda på hur de anställda inom företaget 

känner för att arbeta med erfarenhetsåterföring. 

  

2.4 Undersökningsmetod- en fallstudie 

 
Fallstudie är en beteckning som innebär att vi gör en undersökning på en 

mindre avgränsad grupp. Vid fallstudier utgår vi från ett helhetsperspektiv och 

försöker få så täckande information som möjligt. Fallstudier kommer ofta till 

användning när vi studera processer och förändringar (Patel & Davidson, 

2003). 

 

I fallstudier är det vanligt att information av olika karaktär samlas in för att ge 

en så fyllig bild av det aktuella fallet som möjligt. Om fallet t.ex. är en 

arbetsplats kan såväl intervjuer som observationer och enkäter kombineras i 

datasamlingen. (Patel & Davidson, 2003) 

 

Experiment är en beteckning på en undersökningsuppläggning där vi studerar 

några enstaka variabler och försöker få kontroll över annat som kan påverka 

dessa variabler.  

(Christensen, 2001) 

 

I denna undersökning används fallstudien som en kvalitativ metod. För att 

kunna besvara uppsatsens frågeställning och se hur Skanska Installation arbetar 

har det varit viktigt att intervjupersonerna är just informanter och inte bara 

respondenter. De personer som jag kommer att intervjuat är ledningen Skanska 

(2012) och linjen Skanska (2012) 
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3 TEORI 

 
3.1 Det intellektuella kapitalet 

 
Det finns några begrepp som på ett bra sätt beskriver värdet av människors kunskaper, tank - 

ar och kreativitet. De ger en bild över vad som är viktigt för långsiktig framgång. Begreppet 

intellektuellt kapital lanserades av Thomas Stewart på tidningen  Fortune på 1900 talet .Det 

intellektuella kapitalet syns inte i den traditionella balansräkningen men är avgörande för ett 

företags framgång. Det intellektuella kapitalet består av tre delar: marknadskapital, 

humankapital och strukturkapital ( REX, 2011). 

 

Marknadskapitalet är resultatet av varumärket, produkterna och företagets image. Om 

marknadskapitalet är högt anser marknaden att den får stort värde för de pengar som betalas 

för produkterna; företaget lyckas att producera ett högt värde till en låg kostnad. 

 

Humankapitalet utgörs av individerna och den kompetens de besitter. Humankapitalet 

påverkas av individernas förmåga att interagera med varandra. Humankapitalet ägs inte av 

företaget. Ett exempel: På Google får de anställda använda en viss del av sin arbetstid fritt. 

Det har lett till en rad innovationer, som till exempel gmail. Detta är ett exempel på 

humankapitalets värde. 

 

Strukturkapitalet finns kvar även när humankapitalet, medarbetarna, har gått hem för dagen. 

I strukturkapitalet ingår olika slag av dokumenterad kunskap, arbetsmetoder, 

utbildningsmaterial, maskiner och tillverkningsmetoder. Strukturkapitalet lever genom 

människorna. När människor arbetar med strukturkapitalet påverkar de ömsesidigt varandra 

(REX , 2011). 

 

 

3.2 Marknadskapitalet  

 
Marknadskapitalet stärker organisationens förmåga att nå det strategiska målet 

och individerna i företaget. Affärsidé, värderingar, vision och 

rekryteringsfilosofi är några av de aspekter ett företag måste arbeta med för att 

utveckla marknadskapitalet. Det handlar till stor del om att svara på en till 

synes enkel fråga: Vad vill vi vara för vem? 
 

Affärsidén är huvudprodukten och pengarna är resultatet – om affärsidén är 

bra. Det är viktigt att vara medveten om denna ordningsföljd. På köparens 

marknad räcker det knappast med en affärsidé som går ut på att tjäna pengar. 

En bra affärsidé måste vara förenlig med värderingarna på den marknad man 

vill agera på. I en värld som förändras snabbt är det viktigt med uttalade 

värderingar samlade i en vision. En levande vision ger alla medarbetare ett 

större handlingsutrymme eftersom det blir lättare att fatta självständiga beslut i 

nya situationer (Brooks, 2009) 
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Visionen är en målbild som ska uppfattas på samma sätt av alla medarbetare, 

och som var och en kan utgå från i sitt dagliga arbete. Behovet av en levande 

vision ökar när komplexiteten ökar. För att verkligen vara ett stöd för 

medarbetarna måste visionen vara tillräckligt kortfattad för att man ska komma 

ihåg den och så generell till sitt innehåll att den går att tillämpa på alla 

vardagliga situationer (REX ,2011). 

 

 

3.3 Strategiska målet 

  
Det strategiska målet ska formuleras så att alla medarbetare kan bedöma om de 

har nått målet eller inte och bedöma om verksamheten rör sig åt rätt håll. Sedan 

mitten av 90-talet har det skett en radikal omvärdering av begreppet strategi.  

I korta drag handlar det om en övergång från att ha fokuserat på konkurrens till 

att fokusera på samverkan. Tidigare har strategi mest handlat om utåtriktade 

åtgärder. Nu måste man inrikta sig även på att utveckla kulturen – företagets 

interna sociala klimat. Det strategiska målet ska vara utgångspunkt en för alla 

enheters och enskilda medarbetares mål. Strukturkapitalet ska byggas upp så 

att det stimulerar människor till att förverkliga det strategiska målet   ( REX, 

2011).  

 

Man kan ställa tre krav på det strategiska målet för att det ska fungera i 

företaget. 

 

 Medarbetarna ska kunna tolka målet till en praktisk handling, de 

måste uppfatta det som legitimt och tycka att det är realistiskt. 

 

 Målet ska förmedlas från ledningen ut till fronten. 

 

 Chefer och medarbetare ska kunna formulera sin affärsidé och sitt 

strategiska mål för att kunna ge stöd till den större enhetens 

strategiska mål. 

 

 

3.4 Individerna gör företaget 
 

Humankapitalet utgörs av individerna och deras kompetens. Medarbetarnas 

ansvarstagande, självständighet och kreativitet stimuleras av ett gott ledarskap. 

Det är viktigt att skilja på ledning och ledarskap. Ledningen gäller hela 

organisationen, att leda verksamheten i omvärlden över tiden. 

 

Ledarskapet innebär att medvetet påverka medarbetare till att förverkliga de 

resultat som man har kommit överens om och till att utveckla sin   delaktighet i 

verksamheten. Ledarskapet i kunskapssamhället ska vara stödjande. Chefer och 

arbetsledare ska stödja, coacha och undervisa för att ge medarbetarna möjlighet 

att göra sitt bästa. Chefers kontroll ska ersättas med öppenhet, tydlighet och 

självkontroll. Medarbetarna ska självständigt kunna   utvärdera en situation och 

besluta vad som ska göras. Varje medarbetare måste få förutsättningar att 

utveckla sin delaktighet, sina självvalda åtaganden och sitt engagemang för det 
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gemen samma uppdraget. Med ett självständigt val följer också ett självständigt 

ansvarstagande (Brooks, 2009). 

 

 

3.5 Tillit är nödvändig 
 

I kunskapssamhällets organisationer är tilliten nödvändig. Tilliten är grunden 

när man vill höja humankapitalets värde. Därför måste man förstå hur tilliten 

byggs upp. Den byggs upp av ett förhållningssätt, av att man handlar på ett 

visst sätt i vissa situationer, och genom erfarenheter. Det går inte att prata sig 

till tillit. För att nå tillit måste man ta sig över tre 

trösklar. 

 

 Den första tröskeln är motsättningar. Tillit byggs upp genom att bejaka 

motsättningar och ge människor egna erfarenheter av att hantera 

motsättningar. På så vis får processen positiva konsekvenser. 

 

 Den andra tröskeln är osäkerhet. Många ser osäkerhet som en svaghet 

och en vanlig inställning är att en chef inte får vara svag. Men i 

kunskaps samhället måste du våga fatta beslut trots att du är osäker. 

Men du måste också kunna ompröva beslutet om det inte går som du 

har tänkt dig. Medarbetarna får inte vara rädda för att göra fel – det får 

negativa konsekvenser för hela verksamheten. 

 

 Den tredje och sista tröskeln är sårbarhet. Vi behöver visa att vi är 

sårbara. Men samtidigt som vi visar oss sårbara måste vi också 

rakryggat kunna förmedla viktiga budskap även när de kan uppfattas 

som obehagliga. Genom att ta dig över dessa tre trösklar kan du bygga 

upp tilliten (REX, 2011). 

 

 

3.6 Affärsmodell 
 

Affärsmodellen är central när ett företag ska utveckla, positionera och profilera 

sig på marknaden. Den är det unika DNA som beskriver hur ett företag skapar 

kundnytta. Därför är det nödvändigt att vara tydlig med vad du är för vem och 

vad du kan erbjuda kunden. Vinnare är de som lyckas förnya sina 

affärsmodeller, lönsamt maximera kund nyttan och säkerställa en långsiktigt 

hållbar marknads position (Jeffrey, 2004). 

 

Affärsmodellerna måste kunna förändras löpande efter behov. Därför måste 

strukturkapitalet utformas så att det tillåter flexibilitet. Om företaget inte har 

definierat sin kärnkompetens – det som företaget kan göra bättre än andra 

riskerar det att formulera sitt erbjudande felaktigt.  

 

Affärsmodellen ska alltså komma till uttryck i och förverkligas genom 

företagets strukturkapital. De centrala delarna är: affärsprocessen, IT-

arkitekturen, lednings- och stödprocesserna och organisationen (REX, 2011) 
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3.7 Affärsprocessen skapar kundvärdet 
 

Affärsprocessen kan liknas vid ett flodsystem med många bifloder som flyter 

samman i ett gemensamt flöde när det når kunden. En affärsprocess täcker hela 

sträckan från den första kontakten med en kund fram till betalning. Däremellan 

finns alla de aktiviteter som behövs för att skapa värde för kunden: order -

mottagning, planering, inköp, produktion, leverans, fakturering och betalning. 

Organisationsschemat är av tradition det vanligaste sättet att beskriva ett 

företag. Rutor sammanbundna med vertikala streck visar vem som är 

överordnad och vem som är underordnad i organisationen.  

Schemat beskriver en vertikal struktur med befogenhets- och rapporterings 

vägar. Men organisationsschemat visar inte hur verksamheten hänger ihop i 

processer; det har sina fördelar men behöver kompletteras med en beskrivning 

av hur processerna hänger ihop. Det behövs även en diskussion om hur 

företagets olika funktioner ska samverka, hur relationerna ser ut. Detta gäller 

även varje enhet.  

 

IT-arkitekturen måste vara gemensam för hela företaget om den ska vara till 

verklig nytta. Och högsta ledningen ska kräva att den bygger på företagets 

affärsmodell. Därför bör det vara personer med affärskompetens, inte IT-

specialister, som ansvarar för informationssystemets arkitektur. IT-teknikerna 

ska ha en andrahandsroll 

 

Det finns mardrömsexempel på företag som inte har lyckats introducera nya 

affärsmodeller på grund av att IT-plattformen inte har varit tillräckligt flexibel. 

Systemet måste vara så anpassningsbart att det tillåter utveckling av nya 

affärsmodeller när användarna behöver det. Det är viktigt att ta bort 

skiljeväggen mellan affär och it. Det är ledningens uppgift att fast - 

ställa de prioriteringar och affärsmål som styr och vilka investeringar som ska 

göras ( REX, 2011). 
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3.8 Stödprocesserna 

 
Flera olika strategiska och operativa lednings och stödprocesser krävs för att 

kärnprocessen ska fungera. Här följer sju av de processer som måste samverka 

med varandra: 

Faktabaserad kund- och marknadsinformation Beslut ska bygga på fakta och 

påvisad effekt. Det fungerar inte alltid att jämföra sig med andra 

organisationer. Det är påvisad effekt i den egna organisationen som gäller ( 

REX, 2011) 

 

 Rullande affärsplanering med självvalda mål Med en övergripande 

affärsplan som gemensam ram ska alla enheter och team ha sin egen 

affärsplan. Varje funktion måste förstå sin uppgift och hur den bidrar 

till det gemensamma uppdraget. 

 

 Resultatbaserad affärsstyrning Man ska sätta mål för vad varje enhet 

ska prestera och redovisa  vad prestationen verkligen kostar. Det är 

nödvändigt att känna till hur alla använder sin tid och viktigt att följa 

upp vad alla enheter i företaget presterar. 

 

 Processbaserad produktivitets- och kvalitets -styrning 

Affärsprocessernas produktivitet och kvalitet ska kunna mätas. För 

varje delprocess ska en handfull kritiska framgångsfaktorer definieras. 

Dessa bör vara dokumenterade i ett It-system. 

 

 Dynamisk resurstilldelning Med rullande affärsplanering och 

resultatbaserad affärsuppföljning blir det tydligt att alla måste prestera 

och tjäna in sina pengar månad för månad för att täcka sina kostnader. 

Det ökar enhetens affärsmässiga tänkande. 

 

 Effektiv kapitalanskaffning, förvaltning och riskhantering Att ta in 

kapital och hantera riskerna ska ge bidrag för att förverkliga affärsidén. 

Den processen får inte leva ett eget liv. 

 

 Utveckling av strukturkapitalet som värde -skapande system. En viktig 

del i den processen är att omvandla humankapital till strukturkapital. 

Det kan ske genom att man dokumenterar medarbetarnas kunskaper och 

erfarenheter i arkiv och i databaser, där de är tillgängliga för andra 

medarbetare. Det kräver mycket arbete att lägga upp systemet, hålla det 

uppdaterat och lära medarbetarna att använda det så att användningen 

blir en integrerad del av företagskulturen. Någon bör ansvara för 

företagets utveckling av strukturkapitalet (REX, 2011) 
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3.9 Organisationsformer 
 

När man har bestämt hur affärsmodellen och affärsprocesserna ska se ut, 

anpassar man organisationen. Allt ska hänga ihop i ett system där det tekniska 

och det sociala systemet samverkar. En anpassningsbar organisation är 

beroende av att medarbetarna vill engagera sig. Här utgår vi från att alla beslut 

ska fattas i processen. Det blir då snart uppenbart att vissa beslut behöver fattas 

på annat håll. Det viktiga är då att det finns sakliga skäl till att ett beslut ska 

fattas högre upp i organisationen. Organisationsformer som bygger på 

ordergivning – tilldelade arbetsuppgifter – förmår inte konkurrera med nätverk 

med tydligt åtagna uppdrag. Vi går från kommando strukturer till organiserade 

samarbeten där team, grupper och funktioner har tydliga uppdrag och en klar 

uppfattning om hur de ska samarbeta med varandra 

( REX, 2011). 

 

 

3.10 CRM 

 
CRM- systemet ger kunder tillgång till viss information från företagets 

projektbank. Därmed kan kunderna medverka under pågående och kommande 

projekt. Målet med  CRM- strategi och tillhörande IT-stöd är att det ska 

underlätta förståelsen av de enskilda kundernas behov och de olika kundernas 

värde för företaget. Med denna kännedom blir det lättare att attrahera nya 

kunder samt att behålla gamla kunder, som därmed kan uppmuntras att bli 

stamkunder. 
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3.11 Att utveckla kunskap 
 

Japansk kunskapsutveckling, konsten att ta fram det fördolda i ljuset, har tre 

speciella egenskaper (Nonaka & Takeuchi,1995). 

 

 Den första är att man med hjälp av symboler och bildligt språk, 

metaforer och analogier, får andra att intuitivt fatta vad man vill säga. 

 Den andra är att denna personliga kunskap sprids i den grupp man 

tillhör via samtal och diskussioner, ofta under otvungna former. 

 Den tredje är att ny kunskap uppstår ur oklarhet och kaos i en 

organisation som underlättar kunskapsförmedlingen genom att där finns 

ett visst överflöd av människor och kunskap. 

 

Ikujiro Nonaka och Takeuchi Hirotaka presenterade i sin bok "The Knowledge 

Creating company”  teori om organisatorisk kunskapsskapande. Denna teorin 

bygger på  processen att överföra kunskap mellan tyst och explicit kunskap 

(Nonaka&Takeuchi,1995). 

 

Tyst Kunskap: implicit och svår att formalisera och kommunicera (inklusive 

erfarenheter, åtgärder, värderingar, känslor och idéer). 

 

Explicit kunskap: Med explicit kunskap avses kunskap som vi i högre eller 

lägre grad kan formulera i ord och därmed kommunicera till andra. 
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I figur 2 visar de viktigaste formerna av transformationen mellan olika typer av 

kunskap. 

 

• Explicit till 
explicit

• Explicit till 
Tyst

• Tyst till 
explicit

• Tyst till 
Tyst

SOCIALISERING EXTERNALISERING

KOMBINERINGINTERNALISERING

 

 Figur 2: Exempel på hur en organisation arbetar med Nonakas (2008)  

              kunskapsspiral 

 

 

Tacit till Tacit : Processen att dela erfarenheter mellan människor 

(Socialisering). 

 

Tyst till uttryckt kunskap: kunskap överförs på ett på ett påtagligt sätt, genom 

dialog, modeller, hypoteser och satser ( Externalisering) 

 

Uttryckt till uttryckt kunskap: Kombinera olika former av explicit kunskap. Till 

exempel utbyte, dokument, e-post, rapporter och uppsatser( Kombinering). 

 

Uttryckt till tyst kunskap: Processen att omvandla explicit kunskap 

tyst kunskap genom "learning by doing" (Internalisering). (Erden, 2008) 
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3.12 De fyra sätten att omvandla kunskap 

(Frappaolo,2006) 
 

Socialisering innebär att individer delar sin tysta kunskap med varandra och 

det förutsätter fysisk närhet för att kunskap skall kunna delas. Man kan få 

kunskap direkt från andra, utan hjälp av språket. Lärlingar lär av sina mästare 

genom att imitera, observera och praktisera, genom delad erfarenhet. Därmed 

kan man sätta sig in i hur andra tänker. 

 

Externalisering betyder att individen uttrycker sin tysta kunskap och översätter 

den till en uttryckt form och som  kan delas med andra utan krav på fysisk 

närhet. Att klä inre kunskaper i ord är svårt. Vi får försöka beskriva dem med 

metaforer, analogier och modeller. 

 

Kombinering: Att systematisera yttre kunskap. Olika delar av den yttre 

kunskap som finns i företaget behöver samlas i ett kunskapssystem. Det sker då 

de anställda utbyter och kombinerar kunskaper via dokument, möten, 

telefonsamtal eller datanät. Genom att sortera, lägga till, kombinera och 

kategorisera kunskaperna skapas då ny kunskap. 

  

Internalisering: Att lära av erfarenheterna. 

Det man lärt sig under ett projekts gång blir så småningom en del av individens 

inre kunskaper, som tankemodeller eller tekniskt know-how. De yttre 

kunskaperna internaliseras lättare om de är dokumenterade. Då blir de också 

lättare att överföra till dem som inte deltog i det aktuella arbetet. 

 

Kunskapsutvecklingen startar alltid hos enskilda individer, under ett samspel 

mellan inre och yttre kunskap. Processen sprids successivt till sektioner, 

avdelningar, divisioner och hela företaget, kanske också till dess omgivning. 

Men basen är alltid individernas inre kunskap. Det är den företaget måste  

mobilisera för att börja alstra kunskap. Det gäller då att både stimulera 

gruppaktiviteter och att hjälpa individerna att samla kunskaper. 
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3.13 Några sätt att främja kunskapsutveckling ( 

Nonaka& Takeuchi, 1995). 

 
 

• KLARGÖR AVSIKTEN: Det behövs en klar uppfattning om vilken slags 

kunskap som ska utvecklas. 

 

• GE MEDARBETARNA SJÄLVSTÄNDIGHET. Självständiga anställda ökar 

inte bara chansen att finna det oväntade. Det ökar också deras vilja att skapa ny 

kunskap. Ett sätt att öka självständigheten är att använda tvärfunktionella, 

självstyrande projektgrupper i produktutvecklingens alla faser. 

 

• STIMULERA OMVÄXLING OCH KREATIVT KAOS. Med omväxling 

menas att ordningen i företaget då och då ersätts av en ny, så att rutiner, vanor 

och referensramar bryts upp. Medarbetarna tvingas då att tillsammans skapa 

nya begrepp och attityder och ur detta föds ny kunskap. 

 

• SE TILL ATT DET FINNS ETT ÖVERFLÖD AV INFORMATION. 

Medarbetarna bör veta mer än bara det som krävs i deras aktuella verksamhet. 

Det underlättar kunskapsutbytet över funktionsgränserna och skyndar på den 

kunskapsutvecklande processen. Överflödet kan skapas genom att olika 

grupper får arbeta med samma projekt, genom att personal får rotera mellan 

olika avdelningar eller genom att man underlättar kommunikationen, till 

exempel låter personalen att umgås med varandra.  
 

• NÖDVÄNDIG MÅNGFALD. Mångfalden i en organisation ska spegla 

omgivningens mångfald och komplexitet. Låt därför var och en ha snabbast 

möjliga tillgång till bredast möjliga information. En väg är att utveckla en platt, 

flexibel organisation där enheterna utbyter information i ett nätverk. 
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3.14 Kunskapsutveckling i fem steg  ( Nonaka& 

Takeuchi, 1995). 

 
1. Dela inre kunskap 

 

Individernas inre kunskap är en rik källa att ösa ur. Men inre kunskap är svår 

att överföra, särskilt mellan de som har olika bakgrund, perspektiv och motiv. 

Känslor och föreställningar måste delas så att man bygger upp ett ömsesidigt 

förtroende. Man behöver mötas öga mot öga och dela erfarenheter. Det kan ske 

i en självstyrande grupp där diskussionerna också kan äga rum utanför arbetet 

och umgås med varandra (socialisering). 

 

2. Skapa koncept 

 

Det mönster som växer fram ur individernas inre kunskap beskrivs i ord och 

sammanfattas i ett koncept. Inre kunskap blir på så sätt yttre kunskap, ofta med 

hjälp av metaforer eller analogier. 

 

3. Rättfärdiga konceptet 

 

Har det nya konceptet något värde för företaget och samhället? 

Vilka kostnader drar det med sig? Hur stor vinst? Kan det bidra till företagets 

tillväxt? Hur stämmer det med företagets vision? Det som rättfärdigar 

begreppet behöver inte vara objektiva kriterier. Det kan lika gärna vara fråga 

om omdömen och värderingar. 

 

4. Gör en modell 

 

Nu ska konceptet konkretiseras. Det kan vara frågan om att bygga en prototyp 

eller att beskriva hur en tjänst ska utföras. Konceptet kombineras med redan 

befintlig yttre kunskap 

 

5. Sprid de nya kunskaperna 

 

Kunskapsutveckling är en ständigt pågående process. Kunskap som har 

konkretiserats kan bli en modell och ett startskott för ny kunskapsutveckling på 

annat håll i företaget. 
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4 Empiri 

 
4.1 Skanska Sverige AB 

 
Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med 

expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och 

projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala 

miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller 

Gröna projekt. Koncernen har idag 53.000 medarbetare på utvalda 

hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 

uppgick till ca 122 miljarder kronor. 

Skanska är ett av Sveriges största byggföretag med sitt verksamhetsområde 

inom byggverksamhet, bostads-, kommersiell- och infrastrukturutveckling. 

Verksamheten bedrivs i nio affärsenheter på utvalda hemmamarknader.  

Skanska Sverige är organiserat enligt nedanstående bild, se figur 3 

 

Figur 3: Organisation och ansvar 

Skanska Sveriges VD, regionchefer och distriktschefer eller motsvarande 

bestämmer vilka som ingår i ledningsgruppen på respektive nivå. 

Ledningsgruppens medlemmar representerar i första hand enhetens ledning och 

i andra hand sin egen verksamhet. ( Organisation Skanska Sverige AB, 2012) 

 

 

 

 

 



 

27 

 

 

Skanska Installation stödjer Skanska Sverige med kompletta 

installationslösningar för koncept och egenutvecklade projekt. Skanska 

Installation utför kompletta installationsentreprenader, konstruktion, 

installation och service av el, tele, data och säkerhetssystem samt 

inneklimatsystem. Deras specialistkompetens är inom Larm/teknisk Säkerhet 

och systemintegration av fastightes-och säkerhetstekniska system. Skanska 

Installation är ackrediterade och certifierade för energi analyser och 

deklarationer. De utför även och livscykelkostnadsanalyser samt 

energioptimering. Verksamheten är organiserad i tre regioner, Nord, Syd och 

Väst samt tre specialenheter Bostäder, Lean Energy och Service. 

Organisationen på Skanska Installation är utformad enligt figur 4 ( Skanska 

Installation intranät , 2012) 

 

 

Figur 4: Organisationsschema 

 

 

 

 

 

Ledningssystemet vårt sätt att arbeta (VSAA ) består av två delar, där den ena 

är Skanskas affärsplan, som innehåller de strategier, mål och åtgärder företaget 
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har för att utveckla verksamheten. Den andra delen är verksamhetsmanualen 

som innehåller beskrivningar av de arbetssätt som ska användas i projekt. Till 

verksamhetsmanualen finns en rad hjälpmedel knutna. Även information 

angående kvalitet, miljö och arbetsmiljö finns integrerat. 

Verksamhetsmanualen är indelad i sex olika områden; ledning, kund/marknad, 

projekt/produktion, medarbetare, inköp och ekonomi.  

 

 
 

Affärsidé vision och strategi 

Den består av : 

 vår affärsidé – som beskriver vad vi gör 

 vår vision och våra mål – som anger vad vi vill uppnå 

 vår strategi – som beskriver hur vi når våra mål och vår vision 

 

 

 

4.2 Brf Nattsländan&Herrgården 
 

Projektet Herrgården och Nattsländan har genomförs i en totalentreprenad som 

har i uppdrag att utföra projektering, produktion och överlämnande. 

Projektledningen är ytterst ansvarig för projektet och den som har kontakt med 

beställaren. Projektledningen innefattar i detta projekt även 

projekteringsledning, miljö/kvalitet och informationshantering, både inom 

projektet och ut till externa intressenter. Styrgruppen har inplanerade möten en 

gång i månaden, tillfällena kan utökas vid behov. 

 

Kommunikationen kan delas in i dels den formella och dels den informella 

kommunikationen, båda delarna är lika viktiga att tänka på inför ett projekt. 

Trots detta så hamnar lätt den informella kommunikationen i fokus på Skanska 

http://forum.sverige.skanska.se/
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Installation medan den formella kommunikationen ofta glöms bort, vilket jag 

vill att Skanska Installation ska undvika Linjen Skanska (2012) . Med formell 

kommunikation menas den kommunikation som sänds fram och tillbaka under 

kontrollerade och väldokumenterade former. Informell kommunikation avser i 

sin tur den kommunikation som sker till exempel under fikarasten, via SMS 

mellan två kollegor eller under andra mindre kontrollerade former (Segerstad, 

2002) . 

Mail är ett hjälpmedel som idag används frekvent på de flesta arbetsplatser. 

Det är ett oersättligt verktyg vid tidsbrist, hinner man inte ringa ett samtal går 

det snabbt att skicka iväg ett mail till den det berör 

 

 
 
 

 Figur 5: Kvarteret Nattsländan 
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Figur 6: Brf Herrgården 

 

 

 

 

VSAA projekt hus industrialiserat: Projektet är uppdelat i olika faser 

  

 

 
 

Figur 7: Vårt sätt att arbeta,  driva och styra projekt genom byggprocessens 

olika skeden 
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Skanska Electro har byggt upp en materialdatabas ”Bostadskoncept: bästa val- 

lista Installation” och ska underlätta kunskapsåterföringen inom företaget och  

på så sätt effektivisera verksamheten. Då Skanska Installation verkar inom mer 

än ett område ska verktyget vara applicerbart på alla dessa, men fortfarande 

vara ett komplett och effektivt verktyg i varje projekt.  

Skanska Installations bostadskoncept omfattar en komplett installation med 

driftsättning och med tillhörande dokumentation (Skanska_Electro 

Bostadskoncept, 2012) 

• Kanalisation system (rörkanalisation,kabelstegar) 

• Elkraftsystem (Dimensionering av kraftförsörjning med elmätare samt 

statistikmätare. Huvudcentral och lgh. centraler) 

• Belysningssystem (armaturval, styrsystem belysning) 

• Telesystem(Bokningssystem tvättstugor, brandlarm, allmänt telenät, 

kodlås, porttelefon, informationsterminal) 

• Bredbandsnät (datanät - telefoni - tv) 

• System för spänningsutjämning (överspänningsskydd, pus jord) 

• Miljöbetingelser (halogenfria produkter, elektro - magnetiska fält, EMC 

–direktiven 
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4.3 Resultatet av intervjuerna blev följande: 

 

 Definition av begreppet erfarenhetsåterföring samt tydliga 

avgränsningar gällande vad ska återföras saknas. 

 

 Tydliga rutiner för distribution av insamlade erfarenheter saknas till 

viss del 

 

 Kommunikation mellan distrikt och regioner när det gäller förmedlande 

av erfarenheter saknas då det i nuläget inte finns forum för detta. 

 

 Arbetet med erfarenhetsåterföring är lågprioriterat arbete. 

 

 Det finns rätt förutsättningar, se fler bilagor 2-4 men används inte på 

grund av det är inget krav. 

 

 Det sker en informell kommunikation på Skanska Installation. 

 

 Erfarenhetsåterföring är bristfällig inom Skanska Installation och 

mallarna används således inte ute i produktionen. 

 

 Frågorna har varit strukturerade med öppna svarsalternativ samt med 

möjlighet för egna synpunkter. 

 

 Enskilda intervjuer under ca 30 min/individ för att få en bättre bild hur 

företaget arbeta med erfarenhetsåterföring. 

 

 Projektledare efterfrågar efter en användbart ”Projektbank” 
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4.4 Kvalitets och Miljöplan 

 I och med den ökande miljömedvetenheten hos allmänheten idag och med 

syfte att bidra till en minskad klimatpåverkan, kommer  Skanska Installation att  

göra medvetna val för material och installationer för att säkerställa en hållbar 

utveckling. Så långt det är möjligt kommer även inköp av material göras hos 

leverantörer i närområdet för att minimera de långa leveranserna och dess 

koldioxidutsläpp. Skanska Installation skall vidare aktivt styra verksamhetens 

alla led för en bättre miljö Linjen Skanska (2012). Detta innebär att  Skanska 

Installation Ska: 
  

 Verka för ett uthålligt kretsloppssamhälle genom att använda 

byggmaterial med lång brukstid 

 Välja leverantörer som har miljövänliga produkter och som i största 

möjliga mån är miljöcertifierade. 

 Effektivisera transporterna och hyra in transportfordon som är 

miljöklassade i klass 1. 

 Minska avfallsmängden och källsortera i så stor utsträckning som 

möjligt samt prioritera användandet av återvinnings- och 

återanvändningsbart material. 

 

Byggnadens installationer har valts med hänsyn tagen till dess ekonomiska 

inverkan på byggherrens lönsamhet och bostadsrättsföreningen löpande 

kostnader. Därutöver har hänsyn tagits till installationernas påverkan på miljön 

samt de boendes komfort och krav på kvalitet. 

  

 Övergripande kvalitetsmål i projektet: 

• Alltid ställa kundens önskemål och krav i centrum 

• Ansvaret för kvaliteten i våra produkter och tjänster ska tydligt tas i vår 

organisation och kvaliteten ska alltid ligga i nivå med den som kunden 

efterfrågar.  
 

• Utföra uppdraget inom tidsramarna 

• Ta ett totalt ansvar från uppdragets början till dess slut 

• Systematisk egenkontroll och förbättring ska ske. 
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5 Analys 
 
 

5.1 Aktörer  

 

Alla aktörer har olika kunskaper och erfarenhet och behöver därför olika slags 

information och olika sätt att kommunicera. 

 

 

 
 

 

 

 

5.2 Möten 

En av de viktigaste punkterna för en fungerande kommunikation är de 

återkommande mötena i projektet. Det är nödvändigt att träffas regelbundet för 

att undvika risken för missförstånd och för att inget ska hamna i skymundan.  

Projektgruppen bör dock ha mer frekventa möten då dess medlemmar är de 

som för hela projektet framåt. Jag vill undvika missförstånd mellan de olika 

projektgrupperna och rekommenderar därför att man har veckovisa möten där 

framsteg rapporteras och frågor kan tas upp till diskussion. Jag rekommenderar 

därför att man i dessa fall använder sig av videolänk och på så sätt sparar in på 

både miljö och pengar. 

 

  

 

 

 

 

Projektchef 

 

El 
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5.3 Formell och informell kommunikation 

I kommunikationsplanen kan man se att viss kommunikation inom projektet 

kan skötas via telefon, mail eller direktkontakt. Denna kommunikation är den 

som kallas för informell. En del av de medverkande parterna kommer att 

kommunicera mer sinsemellan än med andra parter. Det är dock viktigt att de 

ser till att alla beslut som tas dem emellan kommer upp på plattformen så alla 

som påverkas har möjlighet att ta del av den.  

 

  

5.3.1 Mail och telefon 
 

Mottagaren kan läsa mailet och svara på det när han eller hon i sin tur har tid. 

Problemet är dock att då mail lätt sänds iväg utan större eftertanke så riskerar 

de att bli slarvigt skrivna vilket i sin tur kan leda till missförstånd. Detta är som 

regel inget problem om sändaren och mottagaren känner varandra och vet hur 

den andra brukar uttrycka sig. I annat fall är det bra att tänka på att 

missförstånd kan uppstå och försöka vara extra tydlig med det man vill säga. 

Telefon är att föredra om risken för missförstånd är stor.  

 

5.4 En gemensam IT-plattform 

Inom projektet ska en webbaserad IT-plattform likt ”projektplatsen” användas. 

Fördelen med denna typ av extern plattform är att både personer inom Skanska 

Installation och konsulter i projektet har tillgång till den. Eftersom plattformen 

är webbaserad är den tillgänglig överallt och den lagrade informationen går 

alltså att komma åt bara man har en Internetuppkoppling.  

Plattformen är tänkt som en gemensam informationsbas; här ska dokument 

finnas, möten ska kunna bokas och en kalender med planering ska ständigt vara 

uppdaterad. Den ska ge en bra översikt över projektet och de inblandade 

personerna och skapa en lätt kontaktväg mellan dessa. Den är dock tänkt att 

fungera som ett medel för kommunikation och planering under hela projektets 

livslängd.  

5.4.1 Dokumenthantering 

Alla dokument bör inte vara tillgängliga för alla, därför är det viktigt att någon 

form av dokumentsekretess finns. Projektdeltagarna delas upp i grupper med 

olika behörighet när det gäller olika dokument. Olika sekretessnivåer ska 

finnas; vissa dokument får vissa grupper inte se överhuvudtaget, medan andra 

grupper kan läsa dokumentet och en tredje grupp har access att göra ändringar. 

Denna sekretess kan även hjälpa till att minska konkurrensen mellan olika 

projektdeltagare i samma projekt. Sekretessen gör även de olika 

projektmedarbetarnas startsidor mer lättöverskådliga då de bara har tillgång till 

dokument de kan behöva.  

Dokument som finns upplagda ska kunna bearbetas, utan att laddas ner. På 

detta sätt kan även dokumentet hållas låst, så att bara en person kan ändra i 
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taget. Att dokumenten inte behöver laddas ner gör även att det är lättare att 

hålla reda på den aktuella versionen, då gamla versioner inte längre finns 

tillgängliga. När ett dokument uppdateras eller läggs upp på plattformen får 

projektdeltagarna ett meddelande då de loggar in.  

Då mötesprotokoll ofta är styrande dokument är det viktigt att dessa finns 

lättillgängliga och väl synliga på sidan. Till varje protokoll ska en liten 

beskrivning ingå med en översikt om vilka beslut och personer protokollet 

berör.  

5.4.2 Incitament 

För att en gemensam IT-plattform ska fungera, både som dokumentbas och 

kommunikationsmedel, är det viktigt att den finns med som en förutsättning 

redan från början i projektet. Projektledaren har ett stort ansvar för att 

användandet sköts och kan till exempel styra beteendet i gruppen genom att 

lägga upp information som projektdeltagarna behöver för att starta sitt arbete 

på plattformen. Det är även viktigt att projektledaren inte själv avviker från 

användandet av plattformen, genom att till exempel skicka direktmail med 

dokument till de andra projektdeltagarna. Då många redan har bland annat mail 

och kalender på sin egen dator ska plattformens applikationer kunna uppdateras 

mot de egna programmen.  

 

5.5 Nytta 

Tack vare kommunikationsplanen kommer kommunikationen och 

erfarenhetsåterföring i projektet att bli bättre. Med bättre kommunikation 

framgår målen för projektet tydligare och blir på så sätt lättare att uppnå. Med 

gemensamma mål är det lättare att föra vidare lämplig information och 

kopplingen mellan de olika faserna. Gemensamma mål är även en förutsättning 

för att framställa en bra kravspecifikation där både de anställdas och 

marknadens krav vägs samman. Med tydliga mål är det också lättare att ha 

projektet under kontroll och kvalitetssäkringen blir enklare; färre fel kommer 

att begås och mindre felkontroll behövs.  

Då kommunikationen fungerar kommer även dokumenthanteringen på den 

gemensamma IT-plattformen att fungera. Om alla dokument på plattformen 

märks och uppdateras ordentligt framgår tydlig vilka handlingar som är 

uppdaterade och giltiga och missförstånden blir färre. Om dokumenten 

dessutom läggs upp så fort de är klara kan arbete som är beroende av 

dokumenten utföras utan väntetid. 
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6 Rekommendation 
 
6.1 Organisation 
 

Syftet är att ta fram ett föreslag på hur Skanska Installation kan organiseras och 

ledas ur ett Erfarenhetsåterföring- perspektiv samt definiera hur en IT-lösning 

för kunskapshantering ska utformas. En viktig del i att sprida kunskap mellan 

de olika regioner är att det finns en katalog över alla personer och projekt som 

finns att tillgå i hela koncernen. Sökfunktionen till dessa är välutvecklade och 

hanterar åtkomstbegräsningar. Genom att lägga upp alla anställda i en katalog 

på det här sättet blir humankapitalet mer explicit. Man ser vem som har gjort 

vad och även övriga kunskaper, t.ex. språkkunskaper. Den är också kopplad till 

projektkatalogen så att man kan se vem som har arbetat med vad. Det bidrar till 

att underlätta det som beskrivs av Frappaolo (2006) som en annars mycket 

svårförändrad organisationskultur. Genom att lägga upp alla personer 

tillsammans med deras kontaktuppgifter möjliggör man att alla kan kontakta 

vem som helst. Det här, tillsammans med en stark kunskapsledning som 

främjar kommunikation, kan vara en framgångsnyckel. Genom att man när som 

helst kan fråga en expert på företaget kan alla processer löpa på snabbare. 

Kunskapsledningen ställs här inför en svår uppgift i att få folk att verkligen 

kontakta varandra och dessutom att verkligen ta sig tid att svara på andras 

frågor. 

Det kommer leda till en helt ny dimension av kommunikation och därmed 

också naturligt till att vissa nyckelpersoner blir överösta med frågor. Många av 

dessa frågor kommer antagligen också vara av samma art. Därför vill jag 

föreslår en möjlighet till att publicera artiklar i en Wiki. När man söker upp 

personen presenteras också hans artiklar. Det betyder inte att man inte får 

kontakta personen ifråga, ibland krävs synkron kommunikation i en 

problemlösning. Dock kan artiklarna minska belastningen för vissa 

nyckelpersoner. Ur företagets perspektiv får man då in kunskap som är viktig 

och man blir inte längre lika beroende av nyckelpersonerna. Vidare kan man 

utföra tävlingar där bästa artikel vinner en viss summa pengar, ett incitament 

för anställda att skriva artiklar om sådant som kanske inte används idag i 

produktionen med kommer att göra det i framtiden. Katalogen över de 

anställda ska automatiskt uppdateras mot lönelistorna. Det kommer inte att 

behövas en extra person som administrerar dessa. Ens kunskaper går man själv, 

som anställd, in och ändrar i systemet. Är man ny kommer systemet att skicka 

ett mail till personen som vänligt ber honom/henne att uppdatera sin egen sida. 
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6.2 R&D portfolio 

En annan viktig del är att sprida information om problem och lösningar 

på projekt. Det möjliggörs genom ett system där man så fort man hittar ett 

problem eller lösning lägger in information om det i en databas. I systemet ges 

möjlighet att rangordna hur viktigt ett problem är och hur bra en given lösning 

är. 

På samma sätt som det är viktigt att kunna dela information med andra delar i 

företaget så är det minst lika viktigt att kunna skydda uppgifter så att det inte 

sprids dit det inte hör hemma. När man lägger in information i systemet om ett 

projekt så sätter man även rättigheter på dokumenten för att ge olika grupper 

inom företaget insyn i det man gör. Systemet håller koll på vilka grupper och 

individer som får ta del av vilken information beroende på vad det är för någon 

och i vilken fas i utvecklingen man ligger. 

Eftersom Skanska Installation har kontor på flera olika platser så är det viktigt 

att kunna dela information om R&D-projekt mellan olika regioner genom en 

gemensam projektplats. Det kan vara så att R&D-avdelningarna i olika 

regioner behöver information om ett specifikt system och hur det fungerar. Då 

ska man på ett enkelt sätt kunna ge dem tillgång till det via en enkel 

knapptryckning i systemet. (Kasper et al. 2008) 

I systemet lagras dokument och information om befintliga projekt. Detta 

medför att det blir enkelt att se information om varje projekt. Den här 

informationen är även viktig då man gör service på projekt, detta för att se vad 

som skiljer de olika projekterna . Även tidigare problem, lösningar och 

personer som är kopplade till varje projekt går att se i systemet. 

I system är det även enkelt att vidarebefordra idéer och förslag på nya 

produkter så att andra kan ta del av det. Företagsledningen kan då se hur väl det 

passar in i företagets affärsstrategi och besluta huruvida man ska börja satsa på 

det. En annan viktig del när det gäller nya produkter är att man enkelt ska 

kunna sätta ihop information från gamla projekt som är liknande så att man inte 

behöver göra allt från början utan man kan ta mycket av den färdiga 

dokumentationen så att den passar den nya produkten. 
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6 .3 CRM – Säljintegration 
 

Företaget behöver skapa en gemensam kunddatabas som är kopplad till 

företagets projektbank.  Kunddatabas innehåller följande information per kund 

(Wiki):  

 Grundfakta om kunden: namn, adress, telefonnummer, 

organisationsform, ägare, storlek, antal anställda, etc. 

 Avtal som är gjorda med kunden, vad dessa innebär och eventuella 

gemensamma aktiviteter 

 Ekonomiska fakta, t.ex. kundens ekonomiska ställning, 

betalningsförmåga, betalningssätt, utveckling av verksamheten, etc. 

 Förfrågningar som kunden gör till företaget av olika slag, via brev, 

e-post, fax, telefon.  

När företaget har god kunskap om sina kunder är det lättare att fatta 

välgrundade affärsbeslut och uppnå effektivitet i samarbetet mellan företaget 

och kunder, vilket är en förutsättning för att skapa långsiktiga kundrelationer. 

Företaget strävar efter att öka kundernas tillfredsställelse, vilket i sig har ett 

långsiktigt värde för företaget. CRM- systemet kan beräkna kundvärde på kort 

och lång sikt. För att öka kund tillfredställelsen fokuserar företaget 

på marknadsföring, försäljning och service, eftersom dessa processer bidrar till 

ökad kundtillfredsställelse (Wiki). 

Vid produktförsäljning erbjuder företaget sina kunder installationstjänster såväl 

som löpande underhåll. Av stor betydelse är att kunna erbjuda bra service 

snabbt när behov uppstår, vilket kräver en korrekt dimensionerad 

serviceorganisation.  

Sammanfattningsvis kan man säga att CRM har en avgörande betydelse för 

företagets överlevnad och framgång på en konkurrensutsatt marknad där flera 

företag ”slås” om samma kunder. Det lönar sig att satsa på CRM för Skanska 

Installation eftersom det är mindre kostsamt att behålla de kunder som man 

redan har jämfört med att skaffa nya kunder. 
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6.4 Projektbank 
 

En projektbank kan förtydliga hur kommunikationen ska hållas i projektet. Det 

centrala i IT-plattformen är projektbanken som alla i projektet kommer att 

använda sig av i olika stor utsträckning. Det är här alla dokument kommer att 

finnas. Det räcker dock inte med att enbart lägga upp information på en IT-

plattform. Det är svårt att styra vem som får vilken information och även att se 

till att all information kommer fram och blir förstådd av den som faktiskt är 

beroende av informationen. 

Plattformen är tänkt som en gemensam informationsbas. Den ska ge en bra 

översikt över projektet och de inblandade personerna och skapa en lätt 

kontaktväg mellan dessa. Den är tänkt att fungera som ett medel för 

kommunikation och planering under hela projektets livslängd. För att en 

gemensam IT-plattform ska fungera, både som dokumentbas och 

kommunikationsmedel, är det viktigt att den finns med som en förutsättning 

redan från början i projektet.  

En viktig faktor som inte tas upp i projektbanken är att alla medverkande 

grupper uppmuntras i projektet att ha återkommande fikapauser tillsammans. 

Det kan tyckas oväsentligt att skriva in detaljer som fika. Faktum är dock att 

det är under mindre ordnade former som grunden för många beslut läggs 

(Frappaolo, 2006). Erfarenheter kan utbytas och bättre relationer mellan 

medarbetarna skapas. Jag ser det även som en central punkt att planera in en 

kickoff för projektets medlemmar där alla medverkande kan träffas och få ett 

ansikte till de namn de kommer att jobba med under de kommande månaderna. 

Fördelen med denna typ av extern plattform är att både personer inom Skanska 

Installation och konsulter i projektet har tillgång till den och att all information 

är samlad på ett och samma ställe, nackdelen är att det ibland är svårt att få 

medarbetarna använda plattformen under tidsbrist. Slutligen när projektet är 

avslutat gäller det att inte tappa den kunskap man samlat på sig under arbetets 

gång. Därför är det nödvändigt att tänka på kunskapsåterföring för att kunna 

underlätta arbetet i framtida projekt.  
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6.5 Kommunikation mellan R&D och produktion  

 

Det finns tre olika aspekter som spelar in angående hur framtida forskning 

inom produktgenerationer skall utformas. Förutom den kunskap man kan finna 

i projektbanken måste följande delar behandlas. 

 Gamla/avslutade projekt: Vd måste samla den nya organisationens 

intellektuella kapital, vilket innefattar de immateriella tillgångarna, 

summan av strukturkapitalet och humankapitalet, för att få kunskap 

om tidigare svagheter (Frappaolo, 2006). Vd gör detta genom att 

kalla till ett möte med synkron kommunikation, kommunikation i 

realtid (Frappaolo, 2006). Detta möte bör hållas mellan Vd, Chefen 

för Affärsenheter och region-cheferna som även har lång erfarenhet 

inom Skanska Installation. Mötet introduceras asynkront, vilket är 

kommunikation där ett händelseförlopp sammansmälter med ett 

annat händelseförlopp, av VD via mail (Frappaolo, 2006). Syftet är 

att vederbörande skall vara väl förberedda på vilka frågor som ska 

diskuteras samt vilken respons som förväntas. 

 Pågående projekt: Vd måste i ett synkront samråd med chefen för 

Affärsenheterna komma fram till exakt vad konkurrenterna erbjuder 

idag och vart utvecklingen är på väg. Genom en synkron diskussion 

med Skanskas chef måste ett beslut tas fort huruvida man ska 

emotse marknadens efterfrågan. 

 Framtida projekt: Det är mycket viktigt att i samråd med chefen för 

Affärsenheter komma fram till vad den framtida marknaden 

efterfrågar. Det är också mycket viktigt att i rådslag med region-

cheferna komma fram till hur man kan utveckla framtidens tjänster 

samt hur man kan tillgodose marknadens önskan om mer 

kundanpassade lösningar.  

När kunskapsinsamlingen från alla berörda intressenter är genomförd är det 

dags att internt organisera, planera och starta utvecklingsprojektet. I ett 

utvecklingsprojekt är det mycket viktigt att ta lärdom av gamla projekt för att 

ta nytta av fel och brister med syfte att inte gå i tidigare fällor. Det är 

också viktigt att skapa sig en bild av vart man är nu. Vidare så är det mycket 

viktigt att göra en framtidsanalys. 

Genomförande 

Ytterligare ett steg mot målet att öka kommunikationen mellan olika bolag och 

funktioner är att tillsätta arbetsgrupper. Varje gång ett nytt projekt startas, både 

kundprojekt och utvecklingsprojekt, sätter sig en grupp personer från olika 

funktioner och diskuterar. Det kan med fördel vara olika personer från gång till 

gång. Genom att göra detta möjliggör man en spridning av även underförstådd 

kunskap. En arbetsgrupp innehåller dessutom personer från hela 

kunskapskedjan vilket kommer att öka innovationstakten. 
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Även denna förändring skulle underlätta förändringen av en 

organisationskultur genom att driva på kommunikation mellan olika företag 

och funktioner. Dock ska denna nytta ej dubbelräknas, se Individer och 

produkter. 

 

 

6.6 Kunskapsledning 

Organisation och ansvar

Bolag Koncern

CKO

Kunskaps-
kordinator

Utvecklings-
projekt

System-
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REGION Nord Region Syd Region Väst

kl kl kl

 
Figur 8. Organisation och ansvar. Källa: Wikforss, 2009. 

 

 

Figur 8 visar hur varje enhet i företaget delar sin kunskap genom 

kunskapskoordinator/projektbank. På detta vis når samtliga intressenter hela 

företagets intellektuella kapital. Vidare så visar layouten hur CKO tar ansvar 

för hela kunskapsflödet och rapporterar till ledningsgrupp samt övriga 

anställda. VD ansvarar för organisationens Intellektuella kapital och 

rapporterar till koncernledning. Vidare så tillsätts en kunskapskordinator som 

styr kunskapsarbetet och ingår i ledningsgruppen direkt under VD. 

 

 

 



 

43 

 

Skanska Installation bör använda olika databaser - projektbank, CRM, 

produktdatabas, individ- eller kompetensregister, R&D portfölj, problembank, 

lösningsbank samt WIKI – för olika ändamål. Databaserna kan kopplas till 

varandra, vilket underlättar spridning och återanvändning av kunskap. Därmed 

skapas ett effektivt kunskapsutbyte inom organisationen.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

Figur 9: Projektbank 
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6.7 Implementering 

 

När systemet utvecklats och ska börja införas så kommer alla att få information 

där de uppmanas att uppdatera sin personliga sida i systemet. Där fyller de i 

sina personliga egenskaper, vad de gör och vad de kan. Detta är startskottet för 

implementeringen av systemet. Därefter kommer systemet att börja användas 

successivt av en del av företaget åt gången. R&D kommer att vara först ut då 

det är en väldigt central del av företaget. När R&D använder systemet så 

kommer vissa andra personer i företaget att märka det t.ex. om R&D kontaktar 

någon pga. vad de skrivit in i sin personliga sida. När man ser att systemet 

fungerar inom en del av företaget så går man direkt vidare till nästa del.  

 

6. 8 Förvaltning 
 

Systemet är mycket omfattande och kommer främst därför kräva ständig 

utveckling. Det måste kontinuerligt anpassas och förbättras för att minska 

irritation över funktioner som i första skissen inte var tillräckligt genomtänkta. 

Dessutom tror jag på ökad efterfrågan av ny funktionalitet när systemet börjar 

användas ordentligt. Vidare krävs även någon som övervakar att systemet tar 

backuper. Dessa arbetsuppgifter kräver en IT-konsult. 

6.9 Kommunikationsplan 
 

För att förtydliga hur kommunikationen ska hållas i projektet har jag arbetat 

fram ett förslag till en kommunikationsplan. Det centrala i 

kommunikationsplanen är projektbanken som alla i projektet kommer att 

använda sig av i olika stor utsträckning. Det är här alla dokument kommer att 

finnas, kallelser till möten kommer att skickas ut etc. Skanska Sverige har rätt 

förutsättningar, se fler bilagor 2-4 . Det räcker dock inte med att enbart lägga 

upp information på en IT-plattform. Det är svårt att styra vem som får vilken 

information och även att se till att all information kommer fram och blir 

förstådd av den som faktiskt är beroende av informationen. IT-plattformens 

fördelar respektive nackdelar tas upp i ett separat avsnitt, nedan kommer vi att 

presentera övriga kommunikationsformer. 
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6.10 Syfte med Kommunikationsplanen 
 

I projektet ska projektledning sträva efter att projekt teamet ska ha ett bra 

samarbete under projektets alla faser, känna förtroende för varandra och ha en 

förståelse och respekt för sina medarbetares arbete. Kommunikationsplanen 

ska vara ett användbart hjälpmedel för projektmedlemmarna att förstå 

projektorganisationens uppbyggnad och kommunikationsvägarna inom 

projektet samt tydliggöra beslutsområden. 

 

Projektgruppen bör dock ha mer frekventa möten då dess medlemmar är de 

som för hela projektet framåt. Jag vill undvika missförstånd mellan de olika 

projektgrupperna och rekommenderar därför att man har veckovisa möten där 

framsteg rapporteras och frågor kan tas upp till diskussion. Jag rekommenderar 

därför att man i dessa fall använder sig av videolänk och på så sätt sparar in på 

både miljö och pengar. 

 

6.11 Avslutning 

 
Syftet med denna kommunikationsplan är att beskriva hur medarbetarna  ska 

kommunicera och utbyta information med varandra för att framgångsrikt leda 

projektet mot sitt uppsatta mål.  De centrala delarna i kommunikationsplanen är 

den gemensamma IT- plattformen, den direkta kommunikationen via fysiska 

möten samt den informella kommunikationen via telefon, mail och småprat.  

Projektledarens roll är ytterst viktig för att resten av deltagarna verkligen 

använder sig av de kommunikationsvägar som finns till förfogande. En annan 

viktig aspekt är att tidigt skapa möjligheter och incitament för effektiv 

kunskapsåterföring. Att ta tillvara på kunskap och erfarenheter är nyckeln till 

Skanska Installation kommande utveckling och framgång.  
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7 Slutsats 

 

Vi står inför stora utmaningar när det gäller att leda och organisera arbete. För 

att möta de nya krav som ställs krävs att vi förstår hur de olika enheterna i en 

organisation hänger ihop. Den kultur som utvecklas i ett företag är inte styrd av 

medarbetarnas personligheter utan är ett resultat av hur ledningen organiserar 

verksamheten. Högsta ledningen ansvarar för att kulturen utvecklas på önskat 

vis.  

 

Affärsmodeller och processer utvecklas med helheten som utgångspunkt, 

organisationen utifrån de aktiviteter som ska genomföras. Ledningen ska skapa 

förutsättningar för att medarbetarna ska vilja engagera sig. Medarbetarna 

beslutar själva om sin delaktighet. De horisontella relationerna är grunden för  

hur organisationen byggs upp. Hierarkier leder till att ledningen tappar 

kontakten med kunderna och marknaden.  

 

Hur arbetar Skanska Installation med Erfarenhetsåterföring? 

  

Skanska Installation har rätt förutsättningar för att arbeta med 

erfarenhetsåterföring, men används inte på grund av att flertalet av 

medarbetarna inom företaget inte kan hantera dessa mallar eller inte har tagit 

till sig information om att de existerar. 

 

 

Hur ska Skanska Installation lära av tidigare erfarenheter och vilka 

åtgärder behövs? 

 

Lösningen är att skapa en katalog över alla personer och produkter som finns 

att tillgå i hela koncernen. Man omvandlar då humankapitalet så att det blir mer 

explicit, man ser vem som gjort vad och även övriga kunskaper som t.ex. 

språkkunskaper. Det här bidrar till en öppnare kultur där man lättare kan få 

kontakt med nya människor.  

 

Effektivt kunna driva ett gemensamt R&D-projekt  i olika regionerna – Genom 

att koppla ihop R&D med problem som tidigare uppstått och tidigare lösningar 

i en gemensam projektplats. I projektplatsen blir informationen mer 

strukturerad och lättillgänglig för olika utvecklingsavdelningar.  

 

Säljintegration – Genom att implementera en kunddatabas över 

marknadsföring, försäljning och service blir det lättare att utföra analyser och 

få fram relevanta översikter. Det här underlättar när man ska fatta affärsbeslut 

och uppnå en effektivitet i samarbetet mellan företaget och dess kunder 

 

Samla erfarenhet och kontinuerligt uppdatera – Det centrala i IT-plattformen 

är projektbanken vilken är tänkt som en gemensam informationsbas. I 

projektbanken ska alla dokument finnas och ska fungera som ett medel för 

kommunikation och planering under hela projektets livslängd. 
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Det ska finnas kunskap i systemet för gamla/avslutade projekt, pågående 

projekt och framtida projekt. Detta för att få en bättre bild av vad man har att 

lära av gamla projekt, för att hitta fel och brister och skapa sig en bild av vart 

man är nu. När den kunskapen finns så är det lättare att göra en framtidsanalys 

där man ser vilka problem den nya produktgenerationen ska lösa, vart den ska 

produceras och vilka kunder den ska attrahera.  

Även arbetsgrupper kommer att införas för att öka kommunikationen mellan 

olika bolag och funktioner. Genom att införa detta möjliggör man även en 

spridning av underförstådd kunskap.  
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7.1 Vinster med Erfarenhetsåterföring 
 

• Öka organisationens kunskapsbas. 

• Gå från individuell till organisatorisk kunskap 

• Skapa en lärande organisation 

• Öka kontroll och felsäkra framtida projekt 

 

7.2 Förslag på vidare forskning inom området 

 
Mitt examensarbete har visat att det behövs mer forskning 

inom ämnet erfarenhetsåterföring. Ett förslag på fortsatt 

arbete är därför att utforma ett system/verktyg som ger stöd 

hur erfarenheter från tidigare arbeten ska tillvaras t.ex. : 

 

· En kultur som motiverar individen att lämna och söka 

kunskap 

 

· En ledningsfilosofi som stödjer denna 

 

· Verktyg för insamling av data 

 

· Lagringsplatser för information 

 

· Verktyg för åtkomst till kunskap 
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8. 2 Muntliga Källor 
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Linjen Skanska (2012), intervjuerna på Skanskas Huvudkontor i Skanska, 
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8.3 Internt Skanska Sverige Ab 

 

Figur 3: Organisation Skanska Sverige AB, 2012, Skanska Intranät 

 

Figur 4: Organisationsschema,2012, Skanska Intranät 

 

Figur 5: Kvarteret Nattsländan, 2012, Skanska Intranät 

 

Figur 6: BRF Herrgården, 2012, Skanska Intranät 

 

Figur 7: Byggprocessens olika skeden, 2012, Skanska Intranät 
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Bilaga 1 Intervjuunderlag 

 

Intervjuer 

 

 
Projektledare/Linje 

 

1. Hur länge har du arbetat på Skanska Installation? 

2. Vad innebär begreppet erfarenhetsåterföring för dig? 

3. Hur arbetar Skanska Installation idag? 

4. Hur fungerar det på Skanska Installation? 

5. Anser du att Skanska Installation har en företagskultur där man lär av 

erfarenheter och andra lärdomar från tidigare projekt. 

6. Anser du att Skanska Installation har en företagskultur som skapar rätt 

förutsättningar för erfarenhetsåterföring. 

7. I projekt du deltar i , brukar du då gå tillbaka till tidigare projekt för att 

ta del av tidigare lärdomar och erfarenheter. 

8. I projekt du deltar i , brukar du då vara med om att ni sammanställer 

vilka erfarenheter och lärdomar ni drog. 

9. Vad saknar du hos Skanska Installation som skulle öka 

erfarenhetsåterföring inom verksamheten såväl som inom projekt. 

10. Vad saknar du på intranätet som skulle göra det lättare för dig att dela 

med dig av din kunskap? 

11. Vad saknar du på intranätet som skulle göra det lättare för dig att få del 

av andra kunskaper. 
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Ledning 

 
1. Hur länge har du arbetat på Skanska Installation? 

2. Vad innebär begreppet erfarenhetsåterföring för dig? 

3. Hur arbetar Skanska Installation idag? 

4. Hur fungerar det på Skanska Installation idag? 

5. Hur anser du att erfarenhetsåterföring är idag på Skanska 

Installation? 

6. Anser du att erfarenhetsåterföring på Skanska Installation bör 

förbättras? 

7. Hur tycker du att erfarenhetsåterföring skulle kunna 

utvecklas/förändras? 

8. Hur fungerar Erfarenhetsåterföring mellan distrikten idag? 

9. Bör vi ha erfarenhetsåterföring mellan distrikt och i så fall hur? 

10. Anser du att Skanska Installation har en företagskultur där man lär 

av erfarenheter och andra lärdomar från tidigare projekt? 

11. Anser du att Skanska Installation har en företagskultur som skapar 

rätt förutsättningar för erfarenhetsåterföring? 

12. Hur anser du att erfarenhetsåterföring bäst kan delges samtliga 

inom företaget? 
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Bilaga 2  

Dagordning  
Internt slutmöte projekt 

Skanska Sverige/Installation 

  

 

 

 

Projekt 

 

  

Datum och tid  Projektnummer  
  

Deltagare *)   
   

   

*) Projektorganisation + representanter från inköp, kalkyl och yrkesarbetare 

Vid protokollet  
  

Distribution till Samtliga närvarande samt KMA-ledaren i gruppen 

 KMA-samordnaren i regionen 

 Regionchef / distriktschef 

 

1. Säkerhet, uppkomna incidenter 
  

2. Orientering om projektet (kortfattad) 
  

 Ytberäkning - EBTA:  Ytberäkning - BTA:  

 

3. Måluppfyllelse 

 Uppställda mål:  Måluppfyllelse:  

 Uppställda mål:  Måluppfyllelse:  

 Uppställda mål:  Måluppfyllelse:  

 

4. Kostnadsuppföljning till budget (ange avvikelser i %) 

 Större avvikelser:  
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 Större avvikelser:  

 Bra köp:  

 Bra köp:  
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5. Miljö- och energistatistik  

 

(Denna del är framförallt tillämplig vid helhetsåtagande och energientreprenader) 
Resultat från genomförda beräkningar av energiprestanda, totalt behov av köpt 

energi, kWh/m2 
 

 
Resultat från genomförda beräkningar av energiprestanda, kWh (behov av 

värmeenergi) för verklig byggnad 
 

 
Differens mot norm (marginal) för genomförda beräkningar av energiprestanda, 

kWh 
 

 Uppge använd metod för beräkning av energiprestanda (beräkningsprogram)  

 Inmatning av uppgifter i Skanskas Energidatabas (energidatabasen.skanska.se)   

 Miljöcertifieringssystem som byggnaden certifierats / klassats inom   

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

 
Uppdatera Projektanmälans information om energianvändning, 

miljöcertifieringssystem och Gröna kartan  
 

 

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

 Ämnesområde 

(I denna kolumn skriver ni kommentarer för resp 
ämnesområde) 

Eventuell åtgärd 

(I denna kolumn skriver ni om det med anledning 
av era kommentarer är aktuellt att göra något i 
projektet eller vår organisation i övrigt) 

Ansvarig 

 
Kunden: 
(genomgång av kundens förväntningar och 

kundmöten) 

  

    

 Vår organisation:   

    

 Tidsstyrning:   

    

 Val av metoder:   

    

 Projektering / projekteringsstyrning:   
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 Ämnesområde Eventuell åtgärd Ansvarig 

 
Produktions- (alt montage-)förberedelser 

/ produktions- (alt montage-)styrning: 
  

    

 Överlämnande:   

    

 Uppföljning av riskinventeringen:   

    

 Egenkontroller (egna resp. leverantörer):   

    

 Kundkontakter / klagomål / beröm:   

    

 
Arbetsmiljö (olyckor, tillbud, skydds- o 

miljöronder ….): 
  

    

 
Leverantörer som bör lyftas fram ur 

positiv / negativ synvinkel: 
  

    

 

7. Besiktningsanmärkningar  

 Ämnesområde Eventuell åtgärd  (i projektet eller vår 

organisation i övrigt) 

Ansvarig 

 

Var det någon typ av besiktnings-

anmärkning som återkom ofta i 

projektet? 

  

 Tid till noll fel:   

 
Inspektionsmeddelande från 

Arbetsmiljöverket: 
  

 
Kvarstår några besiktningsanmärkningar 

/ finns fribrev på att allt är klart? 
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8. Utvärdering av UE och leverantörer  

 Företag Ansvarig 

   

   

   

   

 

9. Utvärdering av konsulter  

 Företag Ansvarig 

   

   

   

 

10. Organisation på arbetsplatsen  

 Distriktschef:  Projektledare:  

 Projektinköpare:  Ledande montör:  

 Kalkylator                              

 

11. Uppföljning av mätetal  

 Mätetal:  Resultat:  

 Mätetal:  Resultat:  

 Mätetal:  Resultat:  

 

12. Spridning av erfarenheter 
Ansvarig 

 Slutlig uppdatering av kostnader i Oracle. Projektdata återkopplas till 

kalkylator och anbudsgruppen  
 

   

 Sammanställning av erfarenhetsåterföring under projektet  

   

 Kontakt med produktgrupp på Installation. Ex: el, vent, bostad, service.  

 

Kontakt med konceptägare på Skanska Sverige. Ex: SXC, Moderna Hus och 

Miljonhemmet.  

 

   

 Inköp  
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 Annat  

   

  

13. Erfarenheter under garantitiden (denna punkt kan kompletteras 
efter garantitidens slut) 

 

 Ämnesområde Eventuell åtgärd  (i projektet eller vår 

organisation i övrigt) 

Ansvarig 

 

Uppstod några allvarliga fel och / eller 

återkom någon typ av fel under garanti-

tiden (produkt, byggdel, leverantör etc.)? 

  

 
Kvarstår några anmärkningar / finns 

fribrev på att allt är klart? 
  

 

Andra erfarenheter från t.ex. drift- och 

förvaltningsmöten, periodiska kvalitets-

kontroller etc.? 

  

 Övrigt   

 

14. Sammanfattning / vad har vi lärt oss ?  

  

 
Vid protokollet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

Bilaga 3 

Dagordning och checklista 
Slutmöte med kund 

Skanska Sverige 

 

 

Datum:  Projektnummer:  
  

Projekt:  Projektansvarig:  
  

Kund  
  

Deltagare:   

   

   
  

Vid protokollet:  
  

Distribution till: Samtliga närvarande samt 

 

 

Genomgång och utvärdering sker av följande. 
  Ansvarig/Klart 

1. Säkerhet; uppkomna incidenter  

   

2. Målsättningar  

   

3. Avstämning av kundförväntningar  

   

4. Samarbete kundens och Skanskas projektorganisation  

   

5. Erfarenheter från projektets skeden  

   

6. Inköp - leverantörer  

   

7. Kvalitet, miljö och arbetsmiljö  
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  Ansvarig/Klart 

   

8. Avvikelserapporter och besiktningsanmärkningar  

   

9. Klagomål / beröm från kund, myndigheter och närboende  

   

10. Slutomdöme  

   

11. Garantitidsaktiviteter  

   

12. Övriga frågor  
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Checklista uppföljningsmöte med kund 
 

1. Säkerhet; uppkomna incidenter 
 

2. Målsättningar 

 Redovisa uppnådda resultat 

 Analysera eventuella avvikelser från uppsatta mål 
 

3. Avstämning av kundförväntningar 

 Bedöm hur väl kundens förväntningar har uppfyllts (jämför med de förväntningar kunden 

redovisat före projektet) 
 

4. Samarbete kundens och Skanskas projektorganisation 

 Resultat av eventuell kundmätning 

 Vad var bra 

 Vad var dåligt 

 Förbättringsåtgärder 
 

5. Erfarenheter från projektets skeden 

 Projektering 

 Upphandling / anbud 

 Projektering 

 Produktion 

 Överlämnande 
 

6. Inköp - leverantörer/UE 

 Utvärdering av anlitade leverantörer och UE avseende kvalitet, miljö, arbetsmiljö 

 Eventuella åtgärder 
 

7. Kvalitet, miljö och arbetsmiljö 

 Redovisning av kvalitetsdokumentation (egenkontroller, intyg, provningar m m) 

 Redovisning miljöarbetet och resultatet 

 Redovisning av arbetsmiljöarbetet och resultatet 
 

8. Avvikelserapporter och besiktningsanmärkningar 

 Karaktären av anmärkningarna 

 Åtgärdsplan 

 Åtgärder för att förhindra upprepning 
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9. Klagomål/beröm från kund, myndigheter och närboende 

 Karaktären av anmärkningarna 

 Åtgärdsplan 

 Åtgärder för att förhindra upprepning 
 

10. Slutomdöme 

 Sammanfattning vad vi lärt oss om projektet 
 

11. Garantitidsaktiviteter 

 Planering av eventuella uppföljningsmöten under garantitiden 

 Hantering av eventuella anmärkningar under garantitiden (t.ex. arbetsorderhantering) 

 Planering av och kallelse till garantibesiktning 
 

12. Övrigt 
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Bilaga 4 

Dagordning 
Uppföljningsmöte med UE o konsulter 

Skanska Sverige 

 

  

Projekt  Projektnummer:   
  

Datum och tid  Projektansvarig:  
  

Entreprenör:  

  

Deltagare   

   

   
  

Vid protokollet  
  

Distribution till Samtliga närvarande samt regionens KMA-samordnare 
 
Genomgång och utvärdering sker av följande. 
 

  Ansvarig/Klart 

1. Säkerhet  

   

2. Målsättning och resultat avseende tid, ekonomi, kvalitet, miljö och 
arbetsmiljö 

 

   

3. Prognoser / budgetuppföljningar  

   

4. Projektorganisation  

   

5. Samarbete UE / konsult och Skanskas projektorganisation  

   

6. Planering  

   

7. Val av metoder, material och maskiner  

   

8. Inköp - Leverantörer  



 

64 

 

  Ansvarig/Klart 

   

9. Uppföljning av riskinventering / kritiska arbeten  

   

10. Avvikelserapporter och besiktningsanmärkningar  

   

11. Klagomål / beröm från kund, myndigheter och närboende  

   

12. Avstämning av ansvarsfördelningen i Startmöte överlämnande  

   

13. Erfarenhetsåterföring - goda exempel  

   

14. Slutomdöme  

   

15. Övriga frågor  

   

 

 

 

 

 


