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Sammanfattning 
Detta examensarbete har gjorts i samarbete med JM Entreprenad som är ett helägt dotterbolag till 
JM AB. JM AB är ett av Sveriges största byggföretag. Arbetet har gått ut på att hjälpa JM Entreprenad 
Region Hus med att undersöka hur erfarenhetsåterföringen mellan Kalkylavdelningen och produktion 
ser ut samt att komma med förslag till förbättringar.  

Erfarenhetsåterföring handlar om att samla in och återanvända de erfarenheter och kunskaper som 
kommer från olika delar av organisationen för att sedan ha dessa som utgångspunkt för förbättringar 
av det framtida arbetet. 

Det finns i nuläget inga fastslagna rutiner för hur denna erfarenhetsåterföring skall genomföras vilket 
är en stor brist i organisationen. För att förändra detta bör företaget sträva efter att bli en lärande 
organisation och skapa tydliga rutiner för hur detta arbete skall läggas upp.  

 

Nyckelord: JM Entreprenad, erfarenhetsåterföring, lärande organisation, Kalkylavdelningen, 
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Abstract 
This thesis has been done in collaboration with JM Entreprenad, a wholly owned subsidiary of JM AB. 
JM AB is one of Sweden's largest construction companies. The task has been to assist JM Entreprenad 
Region Hus with an investigation concerning how the experience feedback between Calculus 
Department and Production is working and to make suggestions for improvements.  

 
Experience feedback comprises collecting and reusing the experience and knowledge which comes 
from different parts of the organization and to use this knowledge as a basis for improvement of 
future work. 

 
There is currently no established procedures for how this experience feedback shall be carried out 
which is a shortcoming in the organization. To change this, the company should strive to become a 
learning organization and establish clear procedures for how this work shall be organized. 

Keywords: JM Entreprenad, experience feedback, learning organization, Calculus Department, 
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Förord 
Som avslutning av mina studier på Byggnadsteknik och Design på KTH Haninge har jag i samarbete 
med JM Entreprenad genomfört mitt examensarbete.  Jag har valt att läsa inriktningen 
produktion/byggekonomi och organisation (PBEO). Denna inriktning handlar om hur arbetet på plats 
fungerar och vilken typ av verktyg som används. Under utbildningens gång har återkommande 
ämnen varit ledarskap och arbetet med husproduktion och anläggning.  

Som examensarbete har jag valt att arbeta med erfarenhetsåterföringen hos JM Entreprenad Region 
Hus mellan Kalkylavdelningen och Produktion. Under arbetets gång har jag fått användning av de 
kunskaper som jag fått från olika kurser under utbildningen. Det som förvånade mig mest var bristen 
på rutiner och planer för hur erfarenhetsåterföring ska gå till.  

Jag vill också tillägga att rapporten är skriven utan fullständig insyn i företagets alla rutiner, vanor och 
arbetssätt. Detta då arbetet är avgränsat till en av företagets regioner - Region Hus. Därför kan det 
finnas andra arbetssätt inom företaget som inte tas upp i rapporten. Det förbättringsförslag som 
anges i slutet av rapporten är mina egna tankar och idéer efter avslutad studie. 

Valet av konceptet ”den lärande organisationen” bygger på egna iakttagelser av JM Entreprenads 
nuvarande organisation och de medarbetarna jag träffat. 

Jag vill tacka alla medarbetare på JM Entreprenad Region Hus som deltagit i intervjustudien, kommit 
med goda råd och stöd under arbetets gång. Era svar och tankar har varit till stor hjälp under 
arbetets gång. 

Jag skulle speciellt vilja tacka mina båda handledare; Magnus Forssbeck, JM Entreprenad och Åke 
Tell, KTH ABE-skolan som under hela arbetets gång varit till stort stöd och varit mycket bra bollplank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Öberg  Haninge, juni 2013  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund   
Hos JM Entreprenad Region Hus finns det ett behov av att förbättra erfarenhetsåterföringen mellan 
Kalkylavdelningen och projektering via produktion och projektavslut tillbaka till Kalkylavdelningen 
(detta kommer benämnas erfarenhetsåterföring i rapporten). Företaget ville därför få hjälp att 
undersöka den nuvarande arbetsmetoden och vad som kan förbättras inför framtida entreprenader.  

1.2 Syfte och mål  
Syftet med examensarbetet var att i samarbete med JM Entreprenad undersöka hur 
erfarenhetsåterföringen fungerade vid tidpunkten för undersökningen. Målet var att efter avslutat 
examensarbete kunna redovisa hur erfarenhetsåterföringen fungerar hos JM Entreprenad Region 
Hus och ge förslag på hur denna skall kunna utvecklas.  

1.3 Avgränsningar  
Examensarbetet har avgränsats enligt kraven från KTH på examensarbetets innehåll. Arbetet sträcker 
sig under en tidsperiod av 10 veckor och görs i samarbete med JM Entreprenad Region Hus i 
Stockholm med den befintliga erfarenhetsåterföringen mellan Kalkylavdelningen och projektering via 
produktion och projektavslut tillbaka till Kalkylavdelningen som studieområde.  

1.4 Metod   
Dokumentstudier i företagets dokumentation genomfördes för att få en inblick i företagets 
nuvarande arbetsmetoder och strukturer för att få en tydlig bild över hur JM Entreprenad Region Hus 
jobbar med erfarenhetsåterföring i nuläget. Intervjuer med platschefer, projekteringsledare, 
arbetschefer och personer på Kalkylavdelningen har gjorts för att få en insikt hur 
erfarenhetsåterföringen fungerar i nuläget samt för att få in tankar och idéer om denna typ av 
erfarenhetsåterföring genomfördes under perioden. 
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2 Företaget 
 

2.1  Historia  
JM AB (JM)1 grundades 1945 av byggmästare John Mattsson, då under namnet John Mattsson 
Byggnads AB och bytte senare namn till JM AB. 

 Under 1950-talet växte JM och bostädernas standard ökade med familjen i centrum och flera nya 
områden byggs enligt principen ABC, Arbete, Bostad, Centrum. JM byggde bostäder i Saltsjöbaden, 
Farsta och Nacka. Bolaget lanserade även två nya bostadsformer; radhus och kedjehus. Vid 
lanseringen var intresset från allmänheten svalt men inom kort tog försäljningen fart.  

 Under 1960-talet byggdes stora mängder bostäder i samband med miljonprogrammet. JM var med 
och byggde Hötorgscity i centrala Stockholm och Kolmårdens Djurpark i Norrköpingsområdet. 1965 
sålde John Mattsson byggverksamheten i bolaget till AB Industrivärden och avgick som VD men satt 
kvar som styrelseordförande fram till 1979. Under perioden växte även företaget genom en lång rad 
företagsköp, dessutom etablerade företaget sig i Belgien. 

 Under 1970- och 1980-talen byggde JM AB bland annat kulturhuset i Stockholm och bostadsområdet 
Södra station i Stockholm. 1982 börsintroducerades företaget och 1987 förvärvade Skanska 
Industrivärldens aktieinnehav i JM AB och blev stor majoritetsägare. 

 I lågkonjunkturens spår under 1990-talet satsade JM på kvalitet inom bostadsbyggandet och JM 
byggde Millesgårdens nya konsthall samt Europas första intelligenta villaområde ”smarta huset” på 
Värmdö utanför Stockholm. Under 1995 förstärktes JM:s finansiella ställning markant tack vare 
försäljning och förvärv och fick också två nya större ägare i form av Apoteksbolaget och Bergaliden. 
Under senare delen av 1990-talet medförde stora fastighetsförsäljningar investeringsmöjligheter i 
framtida projekt. Bland annat förvärvades det norska företaget Byggholt AS som drev en liknande 
verksamhet som JM. Under 1998 och 1999 etablerade företaget sig i Danmark och en ny organisation 
sjösattes samtidigt som nya finansiella mål sattes upp. 

 2000 avyttrade Skanska sitt aktieinnehav i JM. 2003 gjorde JM stora förvärv av bostadsfastigheter 
för utveckling och 2004 bolagiserades JM Entreprenad AB2för att fokusera på 
entreprenadverksamheten i Stockholmsområdet. Ursprungligen var JM Entreprenad tänkt som ett 
komplement till JM AB vid moderbolagets entreprenader. JM AB skulle bygga bostadshusen och JM 
Entreprenad de hus som inte skulle utnyttjas som bostäder som till exempel kontorsbyggnader och 
förskolor samt anlägga vägar och liknande delar av ett nyproducerat område. Med tiden fick JM 
Entreprenad även egna entreprenader och i dagsläget består entreprenader med JM AB som 
beställare för ca 30 % av företagets åtagande. 2006 etablerade sig JM AB i Finland och 2007 startade 
produktionen och försäljningen. 2008 infördes lågenergihus som standard i all bostadsproduktion i 
Sverige. I dagsläget har JM AB flera stora projekt bland annat Liljeholmskajen. 

                                                           
1 http://www.jm.se/om-jm/kort-om-jm/historik/ 2013-04-03 
2 http://www.jm-entreprenad.se/om-oss/ 2013-04-03 

 

http://www.jm.se/om-jm/kort-om-jm/historik/
http://www.jm-entreprenad.se/om-oss/
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2.2 JM i dag 
JM3 är ett publikt bolag som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och omsätter cirka 13 miljarder 
kronor och har 2300 medarbetare. Företaget är ett av Sveriges största byggföretag som framförallt är 
inriktat på nyproduktion av bostäder i attraktiva områden såsom expansiva storstadsområden och 
universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. De största marknaderna är 
storstadsområdena kring de största städerna i Sverige och i Osloområdet i Norge. Företagets 
strategiska inriktning är att vara en ledande projektutvecklare av kvalitativa bostäder i 
tillväxtmarknader i Norden. Företaget jobbar även med projektutveckling av kommersiella lokaler 
och entreprenadverksamhet. Företaget investerar kontinuerligt i utvecklingsbar mark inför framtida 
produktioner. Vid årsskiftet 2012/2013 hade JM AB cirka 26 600 disponibla byggrätter i framförallt 
Stockholmsområdet.  

2.3  JM Entreprenad 
JM Entreprenad är ett helägt dotterbolag till JM AB som genomför bygg-, anläggnings- och 
fasadentreprenader i Stockholms län. Verksamheten bedrevs ursprungligen inom moderbolaget men 
bolagiserades 2004 för att kunna fokusera på entreprenadverksamheten. Företaget har utvecklats 
starkt sedan bolagiseringen och har ökat med cirka 150 % från 800 miljoner till 2 miljarder kronor 
under de senaste åren. 

Företaget är organiserat i fyra olika regioner med varsin regionchef och egna kalkylavdelningar. 
Dessa är Hus, Anläggning, Fasad samt Affärsutveckling (se figur 2-1) där regionerna hus och 
anläggning står för 95 % av omsättningen. 

 

Figur 2-1 Organisationsritning JM Entreprenad4 

 
                                                           
3 http://www.jm.se/om-jm/kort-om-jm/ 2013-04-26 
4 http://www.jm-entreprenad.se/om-oss/organisation/ 2013-04-09 
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3 Erfarenhetsåterföring 

3.1  Begreppet 
Begreppet handlar om att de samlade erfarenheterna som skapas från olika delar av en organisation 
skall tas tillvara och kunna användas i framtiden. Grundtanken med all erfarenhetsåterföring ska vara 
att inte ”uppfinna hjulet igen” eller att inte ” gå över ån efter vatten” utan använda kärran som redan 
byggts och hämta vattnet direkt ur ån. Nedan redovisas olika sätt att genomföra 
erfarenhetsåterföring. 

3.2  Tyst och uttalad kunskap 
Kunskap går att dela upp på olika sätt. Ett vanligt sätt att dela upp kunskap är att dela in det i tyst och 
uttalad kunskap. 

 Den tysta kunskapen är ofta knuten till en specifik person som har fått kunskapen genom 
erfarenheter och lärdomar från tidigare projekt och arbeten. Denna typ av kunskap är ofta svår att 
dokumentera då den finns väldigt utspridd och ofta tänker inte personen i fråga på att denne har den 
kunskapen utan kanske tror att denna kunskap är välkänd. Denna typ av kunskap kan vara ovärderlig 
för mindre erfarna kollegor och därför viktig att förmedla ut i organisationen.  

 Uttalad kunskap är dokumenterbar. Dokumentet kan då ge en förklaring av en händelse och/eller 
erfarenhet som tillkommer vid ett specifikt tillfälle. Detta gör att kunskapen inte behöver vara 
specifik för ett speciellt projekt eller en enskild person utan går att återanvända vid andra tillfällen. 
Denna typ av kunskap är därför lätt att sprida vidare inom organisationen. Den kan användas för att 
öka företaget konkurrenskraft då alla inom organisationen har tillgång till samma information och 
kunskap5. 

3.3 Olika typer av erfarenhetsåterföring 
Det finns många sätt som en organisation kan säkerställa en livskraftig och bra erfarenhetsåterföring 
mellan olika delar inom en organisation. Några av dessa redovisas medan. 

Mentorskap 
Om det handlar om personliga erfarenheter kan mentorskap vara ett väldigt bra och givande 
alternativ. Detta bygger dock på att mentorn är villig att dela med sig av den erfarenhet som denne 
besitter. Om mentorn inte förstår vitsen och värdet med att återföra dennes erfarenheter kan detta 
dock bli en börda för både mentor och adept. 

Databas 
Ett annat fungerade system att återföra erfarenheter är att skapa en databas där dessa kan samlas in 
från olika projekt. Detta kräver dock att det finns en tydlig struktur på hur och var erfarenheterna 
skall delas in och att det finns någon som samordnar och administrerar de som läggs upp och som 
säkerställer att de är relevanta och inte blir föråldrade då erfarenheter kan ha blivit felaktiga med 
tiden. Ett alternativ för upplägg kan vara något som liknar det som USA:s armé går igenom efter en 

                                                           
5 (Larsson, 2011) 
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avslutad insats kallad AAR (After Action Rewiew)6 som har tre punkter att gå efter - vad hände, vilka 
förväntningar fanns innan och vilka lärdomar erhölls.  

Erfarenhetsutbytesmöten 
Ett tredje system är att samla alla inblandade personer och föra dem samman i olika typer av 
workshops och ledda samtal med inriktning mot att alla ska bidra med sina erfarenheter och tankar. 
Denna typ av erfarenhetsåterföring har samma svagheter som mentorskapet. Om någon inte anser 
att den kunskap denne besitter inte är intressant för någon annan kommer inte aktuell erfarenhet 
andra till godo.  

 

Databas och erfarenhetsutbytesmöten är de typer av erfarenhetsåterföring som skulle fungera hos 
JM Entreprenad Region Hus och skulle kunna få störst användning då mycket av erfarenheterna 
kommer från olika delar av organisaktionen. Mentorskap kan vara bra inom enskilda delar av 
organisationen.  

3.4 Den lärande organisationen 
För att en organisation ska kunna överleva och utvecklas måste den ständigt utvecklas och lära sig av 
tidigare erfarenheter. För att lyckas med detta bör organisationen jobba i enlighet med strukturen 
enligt figur 3-1 nedan och ständigt sträva efter att lära och utveckla sig från tidigare erfarenheter.  

 

Figur 3-1 Lärandeprocessens fyra delar 

Det räcker dock inte med att organisationen bedriver massor av utbildningar då en utbildad 
organisation inte är detsamma som en lärande organisation. Det finns dock ingen universallösning då 
alla organisationer är unika i sin uppbyggnad och till sina behov. Detta gör att varje organisation 
måste skapa sin egen plan för hur den vill få ut kunskaper och erfarenheter till hela organisationen.  

                                                           
6 (Ruda, o.a., 2011 s. 12) 
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De organisationer som strävar efter att bli lärande organisationer bör enligt en modell som Pedler, 
Burgoyne och Boydell presenterar ha elva gemensamma kännetecken.7 

En kunskapsorienterad strategi  
 Att organisationen utformar policyer och strategier med lärande ändamål som grund. Där till 
exempel småskaliga experiment och pilotprojekt används för att skapa återföringsslingor för lärande 
om allmän inriktning. 

Policyutformning med medinflytande 
 Alla inblandade i organisationen ska få tillfälle att komma med bidrag och förslag till utformningen 
av policyn.  Det som organisationen bör sträva efter är att alla inom organisationen är delaktiga så att 
policyn speglar och ger stöd åt så många olika idéer som möjligt.  

Information 
 Modern informations teknologi handlar inte bara om automatisering, utan den bör användas för att 
informera människor om viktiga aspekter av företagets organisation för att uppmuntra dem och ge 
dem befogenhet att handla på eget initiativ. 

Lärorik redovisning och rapportering 
 Det gäller att kunna informera de personer som ingår i organisationen hur systemen för 
budgetering, rapportering och redovisning är strukturerade och vad pengarna har för funktion och 
betydelse i organisationen. 

Internt utbyte 
 I de organisationer som har stort internt utbyte är det normalt att olika avdelningar får möjlighet att 
lära sig av varandra och att alla avdelningarna betraktar sig som studiekamrater i ett nätverk eller 
som kunder och leverantör i en leveranskedja till slutanvändaren.  

Belöningsflexibilitet 
 Större självständighet och befogenheter för personalen kräver att det måste finnas mer flexiblare 
belöningssystem, både i form av pengar eller att på något annat sätt belöna de prestationer som ger 
bra utfall. 

Befogenhetsstrukturer 
 Detta är ett vitt begrepp som inte bara täcker organisationers nätverksstruktur utan även många 
andra aspekter så som roller, processer och tillfälliga strukturer. 

Utkantsarbete som miljöspanare 
 Miljöspaning görs av de personer inom en organisation som har kontakt med yttervärlden. Med 
yttervärlden menas användare, leverantörer, affärskompanjoner och liknande. Processer för 
inhämtning av informationen och återföringen in i organisationen är också viktiga för att 
organisationen ska bli lärande. 

Samverkan mellan företag för lärande 
 Olika organisationer bör mötas för ömsesidigt utbyta av erfarenheter och lärande eller i 
gemensamma projekt eller andra allianser. 

                                                           
7 (Pedler, 2000 ss. 38- 40) 
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Ett lärandeklimat 
Ett gott studieklimat utmärks av att ledare och chefer underlättar för sig och andra att genomföra 
experiment eller studier och att alla får möjlighet till erfarenhetsutveckling genom frågor, feedback 
och stöd. 

Möjlighet till självutveckling för alla 
Organisationen måste se till att det finns resurser och möjligheter för självutveckling till förfogande 
för alla medlemmar av organisationen och inte favorisera några enstaka. 

 Ovanstående är de elva kännetecknen på ett lärande företag som ger en bild av en blivande lärande 
organisation. Detta är dock en målbild som är svår att uppnå men det fungerar som en praktisk mall 
att arbeta med. Dessa kännetecken är som sagts ovan väldigt svåra att uppnå alla på en gång, men ju 
fler av kännetecknen som organisationen uppfyller desto större sannolikhet har den att lyckas. 

3.5 Lärandestilar  
 Ett sätt att konstatera vilken typ av lärande som äger rum i organisationen är att försöka komma 
fram till vilken typ av lärandestil organisationen har. På vilket sätt är organisationen duktig att lära sig 
och vad har organisationen svårare för. De olika lärandestilarna som kan finnas i olika 
organisationer ses i figur 3.2 nedan. 

.  

Figur 3-2 Organisationens lärandestilar enligt Pedler 8 

Vanor  
Organisationen är duktig på att skapa vanor (rutiner) och standardförfaranden som kan användas av 
individer i organisationen och som är viktiga för att kunna integrera nyanställda på ett bra sätt. En 

                                                           
8 (Pedler, 2000 s. 58) 
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stor risk är att dessa vanor (rutiner) kan komma att upprepas trots att de inte har någon funktionen 
längre. 

Minne 
Organisationen är väldigt bra på att samla, lagra och sprida erfarenheter, data och kunskaper. Dock 
finns det stor risk att organisationen blir väldigt fixerad på det förflutna och att organisationen litar 
lite för mycket på gamla lösningar. 

Modeller 
Organisationen är duktig på att skapa modeller, att imitera och testa både egna och andras metoder. 
Nackdelen kan vara att organisationen övervärderar externa idéer, vilket kan leda till att förtroendet 
för den egna förmågan att förnya sig minskar.  

Experiment  
Organisationen jobbar aktivt med innovativa nya lösningar och tycker om att testa nya idéer och är 
inte rädd för att göra misstag. Ett problem organisationen kan få är att den försöker ”laga sådant som 
inte är trasigt” och att experimenten blir mer intressanta än produktionen. 

Utredningsprojekt 
Organisationen är nyfiken och öppen och duktig på att bedöma erfarenheter och har en stor kunskap 
om sin omgivning och konkurrenter. Det som kan bli problematiskt för denna organisation är att om 
alltför många utredningar genomförs kan detta leda till koncentrationsförluster och att 
uppmärksamheten för detaljer försämras.  

De fem olika lärandestilarna har alla både starka och svaga sidor om det användes för flitigt. Därför 
bör organisationen fastställa att flera av dem används för ett så effektivt lärande som möjligt. 

3.6 Inlärningshandikapp hos organisationen 
Problem som uppstår kan ibland skyllas på enskilda individer som beter sig på samma sätt oavsett 
vad eller vem de arbetar med. Vid större förändringar finns det oftast någon som driver den framåt, 
några som är emot förändringen samt en eller flera grupper som i olika utsträckning stöder 
förändringen samt en grupp som ställer sig avvaktande till förändringen. Detta kan vissas med bilden 
förändringståget som visas i figur 3-3 nedan. 

 

Figur 3-3 Förändringståget, olika individers vilja att förändras. 
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 Dessa beteenden är ofta situationsbetingade där olika omständigheter kan locka fram det bästa och 
sämsta hos olika individer. Några frågor som organisationen bör fundera på är till exempel; Vad är 
det som påverkar människor? Vad är det som förmår individer, team och avdelningar att lära och 
förändra sitt sätt att jobba?9 Om organisationen eller individen har problem att lära kan den lida av 
något som kan kallas ”inlärningshandikapp” vilket kan beskrivas med följande begrepp: 

”Jag är mitt arbete” 
Grupper eller individ fokuserar på sitt eget arbete i stället för att försöka se syftet med helheten.  

”Fienden finns utanför” 
Individer eller grupper skyller på andra så fort det blir fel. Den tilltänkta ”fienden” kan finnas både 
inom organisationen och utanför men är aldrig individen eller gruppen själva. 

”Illusionen av handlingskraft” 
En individ som tar befälet som en reaktion på det som händer utanför den egna organisationen utan 
en tanke på att problemet kan finnas inom den egna organisationen. 

”Fixering vid enskilda händelser” 
Organisationen eller individen fokuserar på kortsiktiga händelser och lätt förbiser långsamma, 
gradvisa förändringar som kan få förödande konsekvenser för organisationen.  

3.7 Individers drivkrafter 
Individers val beror mer på att de följer den egna moralen än att tillfredsställa andras behov. 
Arbetet måste därför ge en känsla av värdighet och egenvärde genom uppskattning av andra, 
men förhoppningen att arbetet ska ge utdelning i form av pengar, njutning, kunskap och 
uppskattning vilket är en drivkraft till att arbeta. I figur 3-4 visas människors åtta drivkrafter. 

 

Figur 3-4 De åtta drivkrafterna i arbetslivet10 

Om individer får möjlighet att arbeta i enlighet med egna grundläggande värderingar trivs de. 
Den motsatta effekten fås om individer 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 som obehagliga. Dock måste 

                                                           
9 (Pedler, 2000 s. 67) 
10 (Dömstedt, 2011 s. 16) 
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organisationen acceptera att konflikter måste finnas som en naturlig del av arbetet. Detta kan 
förbättra slutresultatet.  
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4 Genomförande 
Arbetet påbörjades med en personlig kontakt med JM Entreprenads representant under 
Arbetsmarknadsdagen KHAD (KTH Haninges arbetsmarknadsdag) i slutet av februari 2013. Vid en 
efterföljande kontakt presenterades ett flertal idéer på intressanta studieområden och idén om 
erfarenhetsåterföring med kalkyl-projektering-produktion-kalkyl som studieområde valdes ut. När 
området för studien var vald påbörjades litteraturstudier. Dessa bedrevs initialt via databasen Diva 
(digitala vetenskapliga arkivet) för att se vad tidigare studenter hade skrivit om ämnet. Med hjälp av 
litteraturlistor från några av dessa arbeten fortsatte studierna med boken ”Den lärande 
organisationen” från vilken mycket av tankarna och förslagen om lärande kommer.  

När förstudien var genomförd påbörjades arbetet hos företaget och för att få en klarare bild över hur 
den befintliga erfarenhetsåterföringen fungerar bokades intervjuer in med personer på olika ledande 
positioner och litteraturstudier i företagets handlingar genomfördes. En enkät upprättades också 
men användes i slutände inte då den tilltänkta målgruppen skulle ha blivit de personer som 
intervjuades så därför lades tonvikten på intervjuerna. Via personliga bekantskaper togs även en 
kontakt på moderbolaget JM AB för att få en uppfattning om skillnaderna i arbetssätt mellan 
företagen. 

När rapportens huvudrubriker var färdigskrivna påbörjades skrivande av förord, genomförande 
samt sammanfattning och abstract. 

Slutligen skapades en Power Point-presentation för slutredovisningen.    
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5   Den nuvarande erfarenhetsåterföringen 
 Då JM Entreprenad Region Hus hade väldig begränsat med handlingar om erfarenhetsåterföring 
genomfördes under arbetets gång intervjuer med olika personer med olika ledande positioner hos 
JM Entreprenad Region Hus. Intervjuerna hade ett halvstrukturerat upplägg där svaren på de 
förberedda frågorna ledde till olika följdfrågor och flexibilitet i hur frågorna ställs beroende på 
situationen. Vid intervjuerna som varade från ca 15-45 min användes inspelningsutrustning för att 
kunna fokusera på personen som intervjuades och samtliga intervjuer transkriberades för att enkelt 
kunna gå tillbaka och kontrollera vad den tillfrågade sagt. Samtliga förberedda intervjufrågor 
redovisas i bilaga 1 dock inte följdfrågorna då dessa blev specifika för respektive intervju. Av de 
planerade nio intervjuerna blev sju genomförda. Alla intervjuer har visat att de intervjuade har 
samma uppfattning om den nuvarande erfarenhetsåterföringen och att två intervjuer inte kunde 
genomföras bör inte påverkar resultatet och inte ge en missvisande bild av den nuvarande 
erfarenhetsåterföringen hos JM Entreprenad Region Hus. Nedan följer en sammanställning av 
intervjusvaren i tre rubriker.  

5.1 Nulägesbeskrivning 
 Ett flertal av de intervjuade har på olika sätt jobbat med viss erfarenhetsåterföring hos tidigare 
arbetsgivare men inte alltid på ett strukturerat sätt. Två företag som nämns är PEAB och JM Bostad 
som har en betydligt tydligare struktur på hur erfarenheter ska tas till vara. Andra ej namngivna 
företag har system för erfarenhetsåterföring där avvikelser i projekten och material som inte 
fungerar tas upp.  

 Samtliga tillfrågade är överens om att det som behövs är tydliga rutiner för hur 
erfarenhetsåterföringen ska genomföras på ett givande sätt. Att skriva långa dokument om hur saker 
ska göras är dock inte allt. Det som är absolut viktigast är att få organisationen att bli mer engagerad 
och att cheferna förklara varför det är så viktigt med erfarenhetsåterföring samt att sätta av tid för 
att kunna träffas och diskutera vad som fungerar och inte. 

 Kalkylavdelningen anser att de inte får någon erfarenhetsåterföring från projekteringen och 
produktionen. Enligt övriga delar av organisationen görs det erfarenhetsåterföring på utvalda projekt 
som sedan används som referensobjekt då det ofta är unika. På vilket sätt dessa är unika har dock 
inte kommit fram. Denna erfarenhetsåterföring har inte handlat om erfarenheter som berör 
Kalkylavdelningen. Under den senaste tiden har emellertid försök till en förbättrad 
erfarenhetsåterföring mellan olika projekt och Kalkylavdelningen genomförts på initiativ av personer 
inom organisationen. Detta har gjorts genom att boka in möten mellan platschefer för avslutade 
projekt och kalkylchefen som gemensamt går igenom projektets slutkostnadsprognos. Detta har dock 
bara gjorts i begränsad omfattning. 

 För att få produktionsleden att dela med sig av sina erfarenheter gäller det också att avdramatisera 
att göra fel.  Människor vill oftast inte medge när de gjort fel, dock är de ofta väldigt snabba på att 
skylla på någon annan när det går dåligt och att ta åt sig äran om det gått bra. Det chefer i 
organisationen måste få ut till personalen är att alla erfarenheter är viktiga, både goda och dåliga 
sådana. Här har cheferna en väldigt viktig uppgift, att inte klandra personalen om det går dåligt utan i 
alla lägen vara positiv och skapa en lärande atmosfär. Det måste förmedlas ut i organisationen att 
det inte gör något om det blir fel, det är ett sätt som organisationen kan lära sig av. Därför är det 
viktigt att ta vara på dessa erfarenheter och inte gömma undan dem. 
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 Samtliga delar av JM Entreprenad Region Hus är överens om att Kalkylavdelningen behöver få bättre 
återföring om enhetstider, underentreprenörer och material. Enhetstiderna är det som det kan 
laboreras mest med, har det räknats för högt eller för lågt på något? Material och 
Underentreprenörer är ofta bundna till olika typer av ramavtal och går inte att förändra på samma 
sätt. Kalkylavdelningen skulle även vilja få tillgång till slutkostnadsprognoserna efter avslutade 
projekt för att få en bättre möjlighet att se hur anbudskalkylen faller ut.  

5.2  Problemet med den nuvarande organisationen 
 Samtliga tillfrågade tror att problemet i dagsläget är att det inte finns några fungerande rutiner för 
hur erfarenhetsåterföring skall gå till och att det i dagsläget inte finns tid avsatt för detta. Fram tills 
för cirka ett år sedan var organisationen väldigt pressad och hade väldigt mycket att göra och därför 
prioriterades inte erfarenhetsåterföring trots att om den görs på rätt sätt inte behöver ta lång tid.  

 Ett problem som Kalkylavdelningen har när de gör anbudskalkyler är att de har svårt att få tag på 
erfarenheter från tidigare projekt. För att få tag på dessa erfarenheter måste Kalkylavdelningen vara 
mycket frågvis och ofta tvungen att ta reda på kunskaper via olika bakvägar och i värsta fall via 
internet. De känner också att det ofta skylls på att kalkylen inte är korrekt. I dessa situationer bör de 
verksamma inom organisationen verkligen fundera på om kalkylen följdes eller om andra lösningar 
har använts och vilka konsekvenser det fått och återföra denna kunskap till Kalkylavdelningen.  

 Att problem återkommer i projekt efter projekt är ganska tydligt men beroende på vilken del av 
organisationen frågan ställs till är det olika problem som återkommer. Kalkylavdelningen anser att 
det som återkommer är att de inte får någon erfarenhetsåterföring från de avslutade projekten. 
Resterande delar av organisationen tycker att ett problem som återkommer är att alla som ska vara 
inblandade i projekteringen inte medverkar eller får medverka redan från anbudsskedet utan 
kommer in efterhand och då får ont om tid att sätta sig in i projektet. Fraser som återkommer flera 
gånger i flertalet av intervjuerna är ”vi uppfinner hjulet igen” och ”stafett” samt att alla borde vara 
med i ”båten” från början. Samtliga tillfrågade önskar en förändring av rutiner för att 
erfarenhetsåterföringen ska fungera bättre. Dock är varje projekt unikt och det går inte alltid att 
överföra alla erfarenheter till nästa projekt. Det finns även idéer inom organisationen om hur 
eventuella förbättringar skulle kunna se ut.  

 Många problem som uppkommer skulle kunna undvikas med bättre erfarenhetsåterföring, dock kan 
det vara svårt att precisera vilka. Ett av få tydliga exempel är enhetstiderna vid mindre 
nyproduktionsprojekt. Vid dessa projekt är det ofta svårt att få enhetstiderna att stämma då dessa 
ofta är uppbyggda för stora projekt med stor arbetsbelastning och inkörningsperiod. Vid mindre 
projekt kan det bli så att projektet avslutas innan inkörningstiden avslutats. Vid renoveringar är det 
ännu svårare att få enhetstiderna att stämma då det ofta dyker upp oförutsedda problem. Dock bör 
en bättre erfarenhetsåterföring göra att organisationen kan få en bättre uppfattning för hur 
enhetstiderna ska läggas upp. Om detta lyckas kan företaget komma att tjäna mer pengar på 
projekten. 

 JM Entreprenads nuvarande organisation är till stora delar nedärvd från det sättet som JM AB 
jobbade vid bolagiseringen av JM Entreprenad och eftersom vissa anställda har varit med sedan dess 
har det bara rullat på i invanda spår. När sedan företaget har nyanställt och de personer som varit 
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med sedan starten slutat har organisationen börja rycka och dra åt olika håll eftersom det inte finns 
någon fungerande struktur för hur erfarenhetsåterföringen ska genomföras.  

5.3  Förbättringsmöjligheter 
 En fråga som ständigt återkommer är ägandeskapet, vem ”äger” den här frågan? Alltså vem har 
ansvaret för uppgiften. Det gäller att skapa ett engagemang för erfarenhetsåterföring så att alla 
förstår nyttan av det. Till kommande projekt bör det tas fram en rutin för vem som ska plocka fram 
de erfarenheterna som är intressanta för projektet. Den stora utmaningen just nu är 
totalentreprenader för 5-10 förskolor som JM Entreprenad Region Hus har just nu. Om erfarenheter 
från de första skolorna inte tas om hand och återanvänds kan det bli en katastrof. 

 Vem som ska äga uppgiften med erfarenhetsåterföringen är svårt att avgöra. Antingen skall 
Kalkylavdelningen äga det då det är de som har mest att vinna på att få in erfarenheter från tidigare 
projekt. Alternativet är att arbetschefen eller att den tilltänkta platschefen får gå igenom tidigare 
projekt och se vad som går att lära av dem. På något sätt borde det finnas en databank som är lätt att 
söka i, uppdelat i olika typer av entreprenader, och vad det finns för erfarenheter från dessa. Denna 
bör inte bara vara begränsad till erfarenheter som Kalkylavdelningen har intresse av utan bör även 
innehålla erfarenheter som är intressanta för hela organisationen. Att införa erfarenhets- 
återföringsmöte mellan Kalkylavdelningen och platschefen på respektive projekt kan vara en annan 
väg att få erfarenhetsåterföring. Detta bör då ligga någon eller några dagar innan projektslutmötet. 
Detta för att kunna rapportera på projektslutmötet vilka lärdomar som tas med från projektet. Detta 
bör bli en obligatorisk rutin inför både start- och slutmöten. Därför bör organisationen komma fram 
till ett system som kan bli varaktigt och där enkelheten är ett ledord. Det till och med bör vara 
byråkratiskt tvingande men med möjlighet till revideringar så att det går att utveckla efter hand.  

 Allt detta gör att det behövs en förändring av sättet JM Entreprenad Region Hus arbetar med 
erfarenhetsåterföring. Som organisationen ser ut i dag blir det en stafett där respektive del bara 
skickar projekten vidare utan att kommunicera med varandra och fortlöpande håller varandra 
informerade. Målet bör vara att se till att få ihop arbetet mer till en kedja som har bättre 
kommunikation och där alla inblandade jobbar som ett team.  

 Organisationens uppbyggnad kanske måste förändras, arbetescheferna kanske inte skall både äga 
och driva affären samt ha personalansvaret. Det blir lätt så att de bara ”springer runt och petar lite 
överallt”. Det kanske ska finnas en projektledare som driver affären och arbetschefen kommer in när 
det börjar närma sig slutfasen samt vara mer kunnig om marknaden och veta hur prissättningen skall 
genomföras. 

 Varje del av organisationen ska inte behöva vara sina egna profeter. Det måste ges tid att gå igenom 
saker, att alla får komma till tals, att vad alla säger har samma dignitet och framförallt måste det ges 
tid att genomföra en bra erfarenhetsåterföring.  

 Incitament är en väg att gå för att få medarbetarna att delta mer aktivt med erfarenheter. Dock är 
det väldigt svårt att komma fram till vad som skulle kunna vara en bra morot. En sådan skulle kunna 
vara information. Det vill säga att de erfarenheter som samlas återförs och därför förenklar 
processen vid nästa projekt.    
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6 Analys 
 ”För bygg-, installations- och övriga entreprenörer är förmågan att göra realistiska 
kostnadsberäkningar av sina projekt av central betydelse” 11   

 Felaktiga kalkyler i anbudsskedet är något som kan skapa problem vid alla typer av entreprenader. 
Till exempel kan den förväntade vinsten bli mindre eller helt utebli om enhetstiderna inte stämmer 
eller att arbetsmetoden som används är en annan än den som kalkylen är baserad på. För att undvika 
detta krävs en fungerande erfarenhetsåterföring mellan Kalkylavdelningen, inköpare, projektering 
och produktion. Ett enkelt sätt att få denna erfarenhetsåterföring att fungera är att de inblandade 
personerna från respektive del är med redan när en ny anbudskalkyl påbörjas. Detta för att alla redan 
från början ska ”vara med i båten” och veta vad som gäller. Om organisationen utformas på ovan 
nämnda sätt minskar risken för missförstånd och fel. Detta har inte varit det sätt som JM 
Entreprenad Region Hus organisation är utformad fram till i dag vilket intervjusammanställningen 
nedan visar.  

Den tysta kunskapen kan vara svår att komma åt oavsett vilken del av organisationen som undersöks. 
Därför är erfarenhetsåterföringsmöten ett bra sätt att fånga upp dessa och få ut dem till hela 
organisationen. Enhetstider och dåliga materialval är mer uttalade kunskaper som är betydligt lättare 
att dokumentera och undersöka och kan därför snabbt sammanställas och tas omhand och 
förändras.  

6.1 Analys av den nuvarande erfarenhetsåterföringen  
 Som nämnts i föregående kapitel genomfördes sju intervjuer med personer med ledande positioner 
inom JM Entreprenad Region hus. Då antalet intervjuer är begränsat och de intervjuer som 
genomförts har gett ett väldigt likartade svar hade ett större antal intervjuer kunnat påvisa 
eventuella avvikande uppfattningar om den nuvarande erfarenhetsåterföringen och därmed gett ett 
annorlunda resultat. Av de diskussioner som förts mellan författaren och personal hos JM 
Entreprenad Region Hus som inte intervjuats tyder dock inget på att det finns några avvikande 
uppfattningar om den nuvarande organisationen. 

 Efter avslutade intervjuer och dokumentstudier i företagets handlingar har det framkommit att den 
befintliga erfarenhetsåterföringen har mycket övrigt att önska. Det finns som ovan beskrivits i 
nuläget ingen rutin för hur erfarenheter ska tas tillvara och lagras. 

 Vid totalentreprenader har fram tills nyligen Kalkylavdelningen slutfört sin anbudskalkyl utan någon 
närmare samverkan och erfarenhetsåterföring med projekteringsledningen. När kalkylen sedan förts 
över till produktionsleden har de haft väldigt liten bakgrundskunskap om hur Kalkylavdelningen har 
lagt upp kalkylen. Detta har under senaste tiden förändrats då projekteringsledningen har varit med 
redan från starten av anbudskalkyleringen, detta bör bli ett permanent arbetssätt.  

 När ett projekt är avslutat görs en slutkostnadsprognos men denna får inte Kalkylavdelningen ta del 
av. Det är ett problem då Kalkylavdelningen inte får återkoppling på hur den ursprungliga 
anbudskalkylen stämde överens med slutpriset. Företaget har här ett av de tidigare nämnda 
inlärningshandikappen ”jag är mitt arbete” vilket innebär att alla inblandade koncentrerar sig på sin 
del av processen utan att tänka på helheten. Som den nuvarande organisationen ser ut måste 

                                                           
11 (Nordstrand, 2008 s. 127) 
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Kalkylavdelningen jobba väldigt hårt för att få tag på de erfarenheter och den information som de 
behöver för att kunna göra korrekta anbudskalkyler. Detta behöver förändras för att kalkylarbetet 
ska gå så smidigt som möjligt. Försök till förbättringar har gjorts då möten mellan platschefen på en 
avsluta projekt och kalkylchefen genomförts då de gått igenom slutkostnadsprognosen men detta 
har inte gjorts i någon större skala men är något som kan utvecklas. En stor faktor i anbudskalkylen 
som Kalkylavdelningen skulle ha stor hjälp av att få erfarenhetsåterföring om efter avslutade projekt 
är enhetstiderna. Dessa är den faktor i kalkylarbetet som har störst utrymme för förändringar. Här 
finns ett annat av inlärningshandikappen ”fienden finns utanför” hos Kalkylavdelningen, då de skulle 
kunna efterfråga de handlingar som behövs för att göra bättre anbudskalkyler och inte bara vänta på 
att få dem levererade från andra delar av organisationen.  

Som nämnts tidigare i kapitel 2.3 är JM Entreprenad ett förhållandevis ungt företag som 
bolagiserades 2004. Vid bolagiseringen följde personal med och skapade sina egna rutiner som sedan 
inte dokumenterades. När sedan företaget växte och nyanställd personal tillkom och några av de 
ursprungliga försvann började organisationen spreta och dra åt olika håll till följd av bristen på 
rutiner. Därför är samtliga personer som deltagit i studien är av uppfattningen att dagens 
organisation har stor förbättringspotential, då det i nuläget inte finns några tydliga och fungerande 
fastslagna rutiner. Dessa har efterfrågats för att få en bättre uppfattning om hur arbetet med 
erfarenhetsåterföringen skall läggas upp. Detta för att alla inom organisationen skall jobba på samma 
sätt och inte dra åt olika håll. Detta engagemang som finns inom organisationen bör tas tillvara och 
utnyttjas för att förbättra hela organisationen. 

 För att JM Entreprenad Region Hus ska lyckas bättre med erfarenhetsåterföringen bör 
organisationen sträva efter att få så många av det tidigare nämnda elva kännetecknen för en lärande 
organisation som möjligt. Till en början bör organisationen dock fokusera på fem av kännetecknen. 
Dessa skulle kunna vara: ”En kunskapsorienterad strategi”, ”Lärorika redovisning och rapportering”, 
”Internt utbyte”, ”Ett lärandeklimat”, ”Belöningsflexibeilitet”  

 Företaget bör även undersöka vilken typ av lärande som äger rum i organisationen och jobba för att 
kombinera ihop personal med olika lärandestilar så att dessa kan komplettera varandra och att 
riskerna med respektive lärandestil undviks i möjligaste mån.  
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7 Slutsatser  
 Fel och brister kan uppkomma i alla organisationer och kostnaderna för dessa kan bli både stora och 
svåröverskådliga. Därför finns det mycket pengar att tjäna/spara på att göra rätt från början. Detta är 
givetvis svårt att åstadkomma direkt, därför är erfarenhetsåterföringen så viktig. Samtliga delar av 
organisationen kan förbättras genom att jobba med de elva kännetecknen för en lärande 
organsation. Efter varje slutsats kommer därför det eller de kännetecken som kan skapa förbättringar 
redovisas. Även de kännetecken som inte tas upp i slutsatserna är viktiga dock är de som tas upp av 
störst vikt för JM Entreprenad Region Hus som behöver ses över snarast. 

7.1 Organisationen  
 JM Entreprenad är ett förhållandevis ungt företag även om moderföretaget JM AB har funnits på 
marknaden sedan 1945. Den organisation som JM Entreprenad jobbar efter idag är med största 
sannolikhet ett arv från moderbolaget JM AB. De problem som uppstår på grund av detta arv är att 
JM AB och JM Entreprenad har helt olika förutsättningar vid anbudsförfaranden. JM AB är sin egen 
beställare och behöver därför inte göra anbudskalkyler på en konkurrensutsatt marknad. JM 
Entreprenad å sin sida måste ständigt jobba med att vässa sina anbudskalkyler och organisation för 
att tillgodose en extern beställares önskemål och krav. Därför måste JM Entreprenad Region Hus 
skapa sin egen organisation för att kunna göra så exakta anbudskalkyler som möjligt. 

 Att genomföra förändringar av företagets arbetssätt bör inte bli allt för svårt då viljan och 
engagemanget till förändring finns i organisationen. Därför kan en eventuell förändring av 
organisationens arbetssätt ha goda förutsättningar att lyckas och bli livskraftig. För att detta ska 
lyckas måste ledningen vara engagerad och visa att erfarenhetsåterföring är något viktigt som ger 
effekt på framtida projekt. Detta bör göras på ett sådant sätt att individernas drivkraft kan utnyttjas 
på ett konstruktivt sätt. Det finns redan försök på förbättringar som går ut på att platschefen på ett 
avslutat projekt har ett möte med kalkylchefen och går igenom slutkostnadsprognosen, detta är som 
sagt ett försök men bör bli rutin vid varje avslutat projekt. Vid ett sådant möte kan det även finnas 
andra intressenter som vill närvara till exempel inköpare eller andra platschefer. 

För att förbättra den nuvarande organisationen bör kännetecknen ”en kunskapsorienterad strategi”, 
”ett lärandeklimat” och ”möjlighet till självutveckling för alla” var utgångspunkt för förändringen av 
organisationen. 

JM Entreprenad Region Hus nuvarande rutin för totalentreprenader är under förändring men fram 
tills nyligen var den enkelriktad utan erfarenhetsåterföring efter avslutade projektet, där 
Kalkylavdelningen och projekteringsledningen har mycket lite kommunikation. När sedan kalkylen 
förs över till produktionen görs det utan någon ordentlig genomgång av kalkylen vilket skapar glapp 
mellan de olika delarna av organisationen, liknade det som beskrivs i figur 7-1. 
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Figur 7-1 Nuvarande organisation vid en totalentreprenad 
 

Den organisation som JM Entreprenad Region Hus bör eftersträva vid totalentreprenader bör vara en 
mer sammanhängande organisation mellan Kalkylavdelningen, projekteringen och produktionen 
vilket gör att Kalkylavdelningen får mera erfarenhetsåterföring från alla stegen, liknande det som 
beskrivs i figur 7-2. Detta för att uppfylla kännetecknen ”Information” och ”Internt utbyte”.  

 

Figur 7-2 Eftersträvad organisation för en totalentreprenad  

Detta gäller givetvis också vid generalentreprenader men då är redan projekteringen genomförd av 
beställaren. Dock är det fortfarande viktigt att Kalkylavdelningen och produktionen har ett nära 
sammarbete inför anbudskalkyler och under projektets gång. 

Varje projekt är dock unikt oavsett om det gjorts något liknande tidigare. Det är yttre faktorer som 
skiljer, till exempel olika storlekar på tomter, olika markförhållanden med mera. Dock kan 
erfarenheter som handlar om till exempel enhetstider för innerväggar eller underentreprenörers 
arbete vara sådant som går att återanvända om projekten är likvärdiga. 

Kalkyl 

Projektering 

Produktion 

Projektering 

Produktion Kalkyl 
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För att tillvarata alla erfarenheter som skapas i olika projekt bör organisationen jobba med 
kännetecknet ”internt utbyte” även här då detta är ett väldigt viktig kännetecken för att få 
erfarenhetsåterföringen att fungerar på ett bra sätt.  

7.2 Inlärningshandikapp  
 Det är tydligt efter intervjuerna att organisationen har två av de tidigare nämnda 
inlärningshandikappen. Den första av dessa båda är ”jag är mitt arbete” och ”fienden finns utanför”  

Inlärningshandikappet ”jag är mitt arbete” är inte de inblandade individerna i organisationens fel 
utan handlar mer om ett strukturellt problem hos den nuvarande organisationens uppbyggnad. Detta 
måste förändras för om erfarenhetsåterföringen skall kunna fungera på ett konstruktivt och givande 
sätt. 

 Inlärningshandikappet ”fienden finns utanför” finns inom flera delar av organisationen än ”Jag är 
mitt arbete” men detta är sannolikt omedvetet av de medarbetarna. Därför bör alla inblandade 
medarbetare fundera igenom vad denne kan göra för att förbättra situationen.  

För att avhjälpa dessa inlärningshandikapp bör organisationen utvärdera sina arbetsmetoder och ta 
reda på var inlärningshandikappen finns och besluta hur dessa ska åtgärdas. För att motarbeta de 
upptäckta inlärningshandikapen bör organisationen framförallt jobba med kännetecknet ”internt 
utbyte” för att alla ska kunna lära av varandra. 

7.3 Incitament  
För att få de olika delarna av organisationen att bidra med erfarenheter kan olika typer av incitament 
användas. Incitament kan då vara både i form av själslig eller ekonomisk belöning. Meningen med 
incitamenten ska vara att motivera medarbetarna inom organisationen och verktyg för detta syns i 
figur 7-3 nedan. 

 

Figur 7-3 Motivationshöjande redskap i företagsledning enligt Maccoby12 

Tidigare studier har visat att själslig belöning i form av uppskattning eller erkännande har gett bättre 
resultat än en ekonomisk belöning. Någon djupare studie om belöningssystem hos JM Entreprenad 

                                                           
12 (Dömstedt, 2011 s. 26) 
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Region Hus har inte gjorts. Dock handlar det framförallt om att skapa en kultur där det känns 
naturligt att dela med sig av erfarenheter, att tid får lägga på detta och att detta premieras.  
  



 
 

25 
 

8 Förbättringsförslag 
Det finns stor förbättringspotential hos JM Entreprenad Region Hus. Detta är tydligt efter de 
genomförda intervjuerna då samtliga tillfrågade både har idéer, vilja och förståelse för vad som kan 
förbättras. Nedan redovisas ett antal punkter som skulle kunna vara en utgångspunkt för hur 
erfarenhetsåterföringen skulle kunna förbättras. Förbättringarna är uppdelade i två kategorier: 
snarast och på sikt. 

JM Entreprenad Region Hus bör snarast: 

• Säkerställ att Kalkylavdelningen får tillgång till slutkostnadsprognoser efter alla projekt. Med 
hjälp av erfarenhetssiffrorna från slutkostnadsprognosen kan Kalkylavdelningen skapa en 
nyckeltalsbank. Denna bank kan se ut som det förslaget som visas i bilaga 2. 
 

• Skapa en arbetsgrupp med individer från hela organisationen och med stöd av de tidigare 
nämnda elva kännetecknen för en lärande organisation utveckla en egen 
erfarenhetsåterföringsplan. Det viktigaste är att utnyttja det engagemang och den vilja som 
finns i organisationen och inte låta de tankar och idéer som finns gå förlorade. 
 

• Inför enkla men tydliga rutiner för hur erfarenheter skall rapporteras och dokumenteras för 
att kunna återanvändas inom organisationen. Heller mindre uppgifter och rapporterna görs 
än stor dokumentation som ingen gör. 
 
 

• Se till att tid för erfarenhetsåterföring mellan Kalkylavdelning och platschefen avsätts innan 
varje projekts startmöten till varje projekt mellan Kalkylavdelningen och platschefen då 
kalkylen gås igenom.  
 

• Se till att tid för erfarenhetsåterföring mellan Kalkylavdelning och platschefen avsätts innan 
varje projekts slutmöten efter varje projekt mellan Kalkylavdelningen och platschefen då 
slutkostnadsprognosen gås igenom. 
 
 

Dessa förändringar skulle på väldigt kort tid kunna förbättra JM Entreprenad Region Hus 
erfarenhetsåterföring och förenkla det fortsatta arbetet.  

JM Entreprenad Region Hus bör på sikt: 

 
• Inför ett premieringssystem som gör att personer med erfarenheter delar med sig av dessa.  

 
• Skapa en kunskapsbank där erfarenheter från både produktion, kalkyl och projektering kan 

läggas upp och förslag på hur olika problem kan lösas. I den skulle både bilder och korta 
notiser och förslag på vad som kan göras för att förenkla vid nästa projekt kunna läggas upp 
liknande AAR. Denna databank bör ha en enkel uppbyggnad liknande Byggdelstabellen med 
olika block beroende på vilken del av konstruktionen erfarenheten handlar om. 
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• Utse en erfarenhetssamordnare som har till uppgift att kontrollera erfarenheternas riktighet 

och relevans. Denna tjänst kanske ska ha detta som enda uppgift för att kunna få ut maximalt 
från erfarenhetsåterföringen. 

•  
• Vid totalentreprenader involvera projekteringsledningen och den tilltänkta platschefen i 

arbetet med anbudskalkylsarbetet så tidigt som möjligt så att alla delar av organisationen får 
möjlighet att bidra med sina erfarenheter.  
 

• Vid framtida förändringar av verksamhetssystemet bör erfarenhetsåterföring vara ett 
obligatoriskt moment vid projektavslut.  
 
 

• Skapa mer kontakt mellan platschefer om hur olika problem som uppkommit på olika projekt 
har lösts med studiebesök på varandras arbetsplatser för att få se hur andra har löst olika 
problem.  
 

Dessa förbättringsförslag är också viktiga men kräver i vissa fall mer grundarbete innan de kan börja 
användas. 
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9 Begreppsförklaringar  
 

Enhetstider:  ”… Den tid det tar i medeltal för en person att utföra en enhet av ett visst arbete. ”13   

Inkörning:  ”… det går snabbare att utföra en viss arbetsuppgift när man upprepar samma 
arbetsmoment gång på gång i en följd.”14 

Generalentreprenad: byggentreprenören anlitas för att genomföra ett projekt som beställaren 
projekterat och har samordningsansvar för underentreprenörer. 

Totalentreprenad: Byggentreprenörer anlitas för att projektera och genomföra ett projekt åt 
beställaren och har både samordningsansvar för underentreprenörer och funktionsansvar för den 
slutliga byggnaden. 

Underentreprnör: entreprenör som tas in av general- eller totalentreprenören för att göra specifika 
arbetsuppgifter till exempel el eller VVS. 

Nyckeltal: tal som värderar en ekonomisk transaktion som bra eller dålig på en förbestämd skala. 

Nyckeltalsbank: en databas där nyckeltal längs in för att kunna gemföra olika projekt.  

AAR: After Action Review. Amerikanska arméns koncept för att rapportera efter en genomförd 
insats. Bestående av tre frågor: vad hände, vilka förväntningar fanns innan och vilka lärdomar erhölls.  

  

                                                           
13 (Révai, 2012 s. 61) 
14 (Révai, 2012 s. 68) 
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Bilaga 1 Intervjufrågor  

Bilaga 2 Nyckeltalsbank 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

Bilaga 1 Intervjufrågor 

 

Vad har du för arbetsuppgift? 

 

Vad tycker du om den befintliga erfarenhetsåterföringen mellan produktionsleden och kalkyl? 

 

Återkommer samma problematik i projekt efter projekt? 

 

Vad tror du problemet ligger i dagens läge? 

 

Hur ofta tror du att det uppstår problem som hade kunnat undvikas med bättre 
erfarenhetsåterföring? 

 

Vilken typ av erfarenheter tror du kalkyl kan vilja få ut från projektleden? (övriga)/ Vilken typ av 
erfarenheter vill du få ut från projektleden?(Kalkyl) 

 

Har du jobbat med erfarenhetsåterföring hos någon tidigare arbetsgivare? I så fall var och på vilket 
sätt? 

 

Vad tror du är viktiga faktorer för att få erfarenhetsåterföringen åt båda håll att fungera på ett 
effektivt sett? Enkelhet? Tid? 

 

Hur tror du att man får produktionsleden att dela med sig av sina erfarenheter till kalkyl? 

 

 Några egna reflektioner som kan vara relevanta och intressanta för mitt fortsatta arbete? 

  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

Bilaga 2 Nyckeltalsbank 

Projekt:

Totalt: 0 0 0 0 0 0 0 0
Medelvärde: ######### #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0!
Aktiviteter tot / Bta tot2 / Bta3 tot4 / Bta5 tot6 / Bta7
fönster & dörrar
innerväggar 
markarbeten
målning
takläggning
UE

Projekt 1 Projekt 2
kalkyl projektslut kalkyl projektslut
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