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Sammanfattning 

Byggbranschen har blivit kritiserad för att vara en bransch där tidspress och underprioriterad syn på 

lärande varit ett hinder för erfarenhetsåterföring. Rapportens syfte är att objektivt studera 

erfarenhetsåterföring inom Midroc Entreprenad för att om möjligt utläsa huruvida önskad, kontra 

faktisk erfarenhetsåterföring sker idag samt ge förbättringsförlag. För att göra detta har en teoretisk 

grund lagts med utgångspunkt i litterära studier inom kunskapsöverföring, lärande och 

erfarenhetsåterföring. Analys är underbyggd i intervjuer och enkätundersökning utförda på Midroc 

Entreprenad.  

Det finns få direktiv för hur erfarenhetsåterföring bör genomföras bara att det ska göras efter 

avslutat projekt, vilket efterföljs. De lärdomar som diskuteras vid avslut förmedlas till stor del 

muntligt, därav har förslag till dokumentation och annan distribuering lagts fram. Eftersom 

byggprojekt fortlöper under långa tidsperioder bör mindre utvärderingar äga rum under 

entreprenaden för att tillvarata lärdomar som annars glöms bort. Denna feedback bör ges när den är 

aktuell, därav orimligt att ge korrekt sådan i senare skede. En vilja att påverka 

erfarenhetsåterföringen finns, men hinns inte riktigt med. Merparten av de anställda upplever en 

öppenhet inom organisationen och känner samhörighet med sina medarbetare. Detta stämmer väl 

överens med det som organisationen eftersträvar och är en förutsättning för lyckad 

erfarenhetsåterföring. 
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Abstract 

The construction industry has been criticised of being a trade where time pressure and a 

deprioritised view of learning is an obstacle for experience feedback. The purpose of this thesis is to 

present an objective survey of the experience feedback within Midroc Entreprenad to verify whether 

the experience feedback wanted is equal to the actual and to provide suggestion for improvement. 

To enable this, a theoretical study has been done on knowledge forwarding, learning and experience 

feedback. Interviews and questionnaire on Midroc Entreprenad have been used for the analysis of 

this thesis. 

There are few directives for the process of experience feedback on the company, only that it is to be 

done at the end of a project, which is fulfilled. The lessons learned that are discussed are mainly 

orally transferred, therefore a proposition for documenting and distributing these has been 

presented. There should be several evaluations during a building project due to its severe duration in 

time, to reduce the risk of lessons learned being forgotten. This feedback should be given 

instantaneously and proper feedback is therefore unreasonable to give at a later stage. There is a will 

to influence to the experience feedback, but time is not enough. A majority of the employees 

experience openness and belonging within the organisation. This concurs with what the organisation 

aims at and is a prerequisite to sustain successful experience feedback. 
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Förord 

Denna rapport behandlar ett Construction Management-företags hantering av erfarenhetsåterföring 

och kunskapsförmedling. En teoristudie över hur kunskap intas och förs vidare har legat som grund 

för den utvärdering som genomförts på Midroc Entreprenad i Stockholm.  

I samband med det kandidatexamensarbete som ingår i högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik 

och Design på KTH-Haninge har denna rapport upprättats. Arbetet omfattar 15 hp och har pågått 

under våren 2013. 

Vi vill särskilt tacka Midroc Project Management för att de tagit emot oss under denna tid. Dessutom 

vill vi tacka vår handledare på KTH, Thomas Johansson som varit ett stöd under arbetet. Ett extra 

speciellt tack vill vi tillägna Dan Widström, som agerat handledare på Midroc och bistått med många 

givande och bra resonemang i arbetet. Alla de som deltagit i intervjuer och enkätundersökning vill vi 

också passa på att tacka, vars åsikter och tankar till stor del legat till grund för denna studies 

genomförande. 

Vi som upprättat denna rapport är Jimmy Svensson och Thomas Werme, blivande byggingenjörer. 
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 Inledning 1

1.1 Bakgrund 

Som del av högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik och Design vid KTH Haninge ingår att som 

avslutande del i utbildningen att skriva en kandidatexamensuppsats om 15hp. Med detta som grund 

har frågan om kommunikation och kunskapsöverföring inom branschen uppdagats. Genom 

diskussion inom gruppen samt genom vidare eftersökningar via internet har detta funnits vara ett 

ytterst angeläget ämne att studera närmare. Kontakt har sedermera tagits med ett antal företag som 

även om dessa inte kommit att bli sammarbetspartner och projektägare, belyst vikten av ämnet inom 

branschen. Efter en tids kontakt har överenskommelse om samarbete träffats med Midroc Projekt 

Management med önskan att objektivt studera deras verksamhet med hänsyn på ämnet 

kommunikation och erfarenhetsöverföring. Arbetet kommer att belysa de starka respektive mindre 

starka metoder och verktyg som används i dagsläget samt hur väl dagens metoder utnyttjas och 

anammats av de anställda.  

Utbyte av kunskap bör främjas inom ett företag. Hur görs detta så enkelt som möjligt och hur väl 

fungerande upplever projektägare att detta fungerar idag med rådande system, om detta finns.  

Resultat kan sällan erhållas utan ett gott samarbete arbetskamrater emellan.  Att föregå snarare än 

att föregås bör vara drivkraften inom ett projekt. De flesta företag ser till att projektutvärderingar 

görs och dokumenteras men seriositeten på dessa kan variera vida skilt (Josephson, Knauseder, & 

Styhre, 2003). Det finns en uppfattning av att byggbranschen skulle skilja sig mot övriga branscher 

vilket är något som är återkommande hos flera aktörer på marknaden. Enligt en rapport från 

byggkommissionen (Josephson, Knauseder, & Styhre, 2003) är just tidspress och stress samt en dåligt 

uppdaterad syn på produktionsledning i samband med kortsiktiga ekonomiska mål bidragande 

orsaker till att erfarenhetsåterföring blir åsidosatt. Hur bör detta åtgärdas och hur fungerar åtgärder 

som redan idag är insatta? Att erfarenhetsåterföring, kommunikation, kunskapsöverföring eller vad 

man nu väljer att kalla det är viktigt råder inget tvivel. Men hur skall man då kvalitetssäkra att den 

information som faktiskt dokumenteras används och förblir en tillgång för företaget.  Vilka metoder 

finns idag och vilka borde finnas?  
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1.2 Uppgift 

Syftet med detta examensarbete är i huvudsak att studera den erfarenhetsåterföring som sker på 

Midroc Entreprenad i Stockholm idag samt om den stämmer överens med förväntad. Dessutom ska 

sättet som projektutvärderingar genomförs och används idag studeras, samt utvärdera om det finns 

möjlighet till förenkling av dessa för att öka användbarheten. Likväl är syftet att undersöka hur 

information till dessa bör insamlas och i vilka skeden och till vilka den skall nå ut. Åtgärder för att 

förbättra erfarenhetsåterföringen kommer att utredas och presenteras. 

1.3 Mål 

Huvudmålet är att hjälpa Midroc Project Management att få en objektiv granskning av sin egen 

entreprenadverksamhet gällande erfarenhetsöverföring. Att belysa eventuella brister i ämnet som 

Midroc PM har, studera dessa närmare och ge förslag till möjlig förbättring. Dessutom ska punkter 

där Midroc PM utmärker sig framhävas och uppmuntras. Företaget ska få ett bra underlag att 

använda sig av vid utveckling av erfarenhetsåterföringen i framtiden.  

1.4 Avgränsningar 

Koncentrationen ligger på Midroc Project Management Entreprenad i Stockholm, benämns vidare 

som Midroc Entreprenad. Därav kan inte uteslutas att vissa andra delar av företaget kan komma att 

inkluderas i rapporten då dessa kan ha betydelse för byggsektionen. Erfarenhetsåterföring kan bero 

av väldigt många parametrar, men de som läggs störst vikt på inom detta arbete är: 

projektutvärderingar, informationsdelning och kunskapsspridning. Midroc bedriver verksamhet på 

flera orter i Sverige och resten av världen, därför avgränsas detta arbete till verksamheten i 

Stockholm.  
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1.5 Metod 

Denna rapport utgår ifrån en kombination av teoretiska samt empiriska studier, så kallad fallstudie. 

Utifrån litteraturstudier och granskning av sekundär information som finns på företaget har 

intervjuer utformats och ägt rum. Därefter utformades en enkät för att bistå med kvantitativ data 

över de anställdas syn på erfarenhetsåterföringen i bolaget. Den kvalitativa information som 

intervjuerna ger önskar ytterligare kunna avfärda eller befästa dessa med hjälp av kvantitativ data 

från enkätstudien.  

1.5.1 Litteraturstudie 

För att öka kunskaper i ämnet genomfördes en litteraturstudie i ämnena kunskap, 

kunskapsöverföring, lärande samt en studie om erarenhetsåterföring och dess inverkan i 

byggbranschen. Denna studie visade sig vara bredare än vad som hade förutsetts vilket gav en bra 

grund för att utforma kommande intervjuer. Den mesta av litteraturen inhämtades från böcker, men 

även digitala källor har använts. 

1.5.2 Sekundär information 

Som hjälp att undersöka skillnaden mellan den önskade erfarenhetsterföringen kontra den faktiska 

har sekundärdata granskats. Den sekundära informationen har varit i form av ledningsdokument för 

hur Midroc vill bedriva sin verksamhet samt det underlag som finns att tillgå på företagets digitala 

ledningssystem. Informationen har använts som underlag för intervjuer och enkätundersökning. 

1.5.3 Intervjuer 

För att kunna utföra denna granskning är vikten av primärdata stor. Det krävs en djupare kunskap om 

företagets human och strukturkapital där humankapital väger tyngst. Därför har flertalet intervjuer 

genomförts. 

Inledningsvis träffades affärsområdeschef för Midroc Project Management Bygg/export. Detta för att 

få en introduktion till företaget samt en initial uppfattning av erfarenhetsåterföringen inom 

företaget. Intervjuer har genomförts av semistrukturerad art och utgår ifrån en agenda med frågor 

som berör ämnena erfarenhetsåterföring, kommunikation och lärandekultur på Midroc PM. De 

personer inom företaget som har intervjuats är enhetschefer, produktionschefer, inköpare och 

projektledare. Detta för att ge en spridning av olika insikter och åsikter i ämnet. Totalt har 7 personer 

intervjuats och alla intervjuade har erbjudits anonymitet för att minska tänkbar barriär mellan 

intervjuare och respondent. Intervjuerna varierade i tid mellan cirka 40-75 minuter vilket berodde på 

respondentens personlighet och intresse i ämnet. Inför intervjun skickades en intervjuguide ut till 



4 

 

dem som intervjun berör, se bilaga 1, för att förklarade vilka ämnen som skulle behandlas. Däremot 

avslöjades inga frågor innan för att få så spontana svar som möjligt.  

1.5.4 Enkätundersökning 

Alla på Midroc Entreprenad har givits möjlighet att besvara enkäten. Enkäten undersöker främst de 

anställdas bedömning av erfarenhetsåterföringen på företaget. Dessutom ställdes frågor som rör 

atmosfären bland medarbetare. Enkäten bidrar bland annat med en statistik som är relevant för 

Midroc Entreprenads framtid gällande sättet att föra erfarenheter vidare från ett projekt till nästa. 

Utöver det ställs frågor gällande den företagskultur som organisationen strävar efter, eftersom 

kulturen bidrar till en atmosfär medarbetare emellan som påverkar kunskapsdelningen.  

1.5.5  Käll- och metodkritik 

Då detta examensarbete har fokus på ett specifikt företag är det sannolikt att anta att vissa slutsatser 

enbart är riktade mot ett begränsat antal aktörer. Dock med tanke på den litteraturstudie som 

utförts finns det bredd i arbetet som kan intressera flertalet. Det är därför tänkbart och anta att en 

liknande studie inom en annan organisation kan medföra att andra slutsatser dras. Däremot är det 

rimligt att samma slutsatser som denna rapport presenterar skulle dras om samma metod används. 

Då större delen av rapportens källor består av facklitteratur anses källor vara vidimerade. De 

intervjuer som gjorts har följt de riktlinjer som ges i, (Eriksson, 2011), för en semistrukturerad 

intervju. En objektivitet har eftersträvats och utrymme för vidare diskussion har getts. 

Validiteten i arbetet anses vara uppfyllt då en jämförelse av teori med realitet var syftet med denna 

studie.  

I val av respondenter har en variation av ålder, erfarenhet, arbetsområde och förkunskaper i ämnet 

eftersträvats och uppfyllts. Däremot har endast manliga medarbetare intervjuats vilket främst beror 

på brist på kvinnor på avdelningen.   
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 Midroc Project Management 2

Midroc project Management, vidare benämnt Midroc PM, är ett bolag inom Midroc Europe. 

Företaget bildades genom en konsolidering av bolag år 1996. Midroc-koncernen är utspridd i hela 

världen med flest bolag i Europa. Företagets alla bolag bedrivs med lokal närvaro från Kiruna till 

Kolkata. Midroc Project Management AB inrymmer totalt 150 anställda i Sverige och finns i 

Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Stenungsund och Lysekil. Bolagets är indelad i energi, 

industri samt Bygg och export. Denna rapport innefattar endast bolagets 

byggentreprenadverksamhet då detta är mest relevant för författarnas utbildning.  

2.1 Midrocs roll inom byggindustrin 

Byggavdelningen på Midroc PM är en liten aktör på marknaden med 13 medarbetare inom 

entreprenad i Stockholm. Det är en ung avdelning med endast drygt 6 verksamhetsår. Dessutom 

erbjuder bolaget konsulter för byggindustrin, som hyrs ut till beställarorganisationer. De arbetar 

utifrån något som brukar benämnas Construction Management, vilket innebär att de är 

specialiserade på projektledning och har därför inga egna yrkesarbetare. (H Richt, 2013) 

2.1.1 CM 

Midroc Project Managements byggavdelning arbetar med Construction Management, benämns 

vidare även förkortat som CM. CM-metoden går till så att ett projektledarföretag anställs av 

byggherren för att ta över rollen som beställare gentemot projektörer och entreprenörer. En 

utredning om behov och krav för den framtida byggnaden görs av konsulter. Detta åt 

projektledarföretagets räkning på uppdrag av byggherren vilket ligger till grund för ett förslag. 

Byggherren tar ställning till förslaget och beslutar om CM-företaget tillåts gå vidare med projektet 

(Nordstrand, 2008). CM-företaget ansvarar för både projektering och produktion vilket innebär att de 

ofta behöver handla upp ett stort antal entreprenörer som de har samordningsansvar gentemot. 

Entreprenörerna har i sin tur endast ett utförandeansvar, likt utförandeentreprenad, kontra CM-

företaget. I produktionen har CM-företaget en egen platsledning för att driva projektet, liknande 

generalentreprenad. Men till skillnad mot generalentreprenad har CM-företaget möjlighet att styra 

uppstart av produktionen. Vilken kan ske innan all projektering är färdigställd, likt totalentreprenad, 

som tillika förkortar projekttiden (Révai, 2012). Ett problem som nämns med metoden är att 

planeringsunderlaget som tagits fram vid byggstart inte täcker hela processen vilket kan medföra att 

entreprenörer utgår ifrån ofullständiga bygghandlingar som grund för planering. Figur 2.1 visar 

processen för CM-metod. 
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2.1.2 ”Unique selling point” 

Eftersom Midroc Project Management arbetar med CM involveras de i begynnelsefasen i de projekt 

de medverkar i. Oftast då i form av ett så kallat ABK-avtal, det vill säga konsultavtal, som 

projektledare på beställarsidan. Arbetet sker i nära kontakt med byggherren då en intim 

arbetsrelation skapas, där samarbete är avgörande för ett lyckat projekt. När byggherren efter 

förprojektering har medgivit klartecken om fortsatt samarbete med Midroc PM påbörjas ett nytt 

avtal, men då i form av antingen ABT-06, AB-04 eller partneringavtal. Detta innebär att Midroc har 

ett helhetsåtagande och därför kan minska beslutstiden under byggskedet. I vissa projekt agerar 

Midroc även beställarorganisation genom sina konsulter som projektledare. ”Vårt sätt att arbeta är vi 

ensamma om vilket ger oss en ”unique selling point” (Richt, 2013). Nedan visas en illustration av 

Midroc i genomförandefasen enligt figur 2.2 

 

CM+ byggherre 

Förslag 
Best. 
av CM Projektering 

CM+ konsulter 

Beställningar 

Upphandl. Entr. 

Förvaltning 

Entreprenörer 

Produktion 

Byggherre 

Förfrågn.underlag 
(inkl. Bygghandl.) 

CM+ 
konsulter 

Figur 2.1 Exempel på byggprocess vid CM-metoden, omarbetad efter (Révai, 2012) 

Figur 2.2 Midroc i genomförandefasen (Midroc 2013) 
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2.2 Partnering 

Midroc PM erbjuder sina kunder möjligheten att genomföra ett projekt i partnering. För att få 

läsaren att förstå innebörden med partnering och påverkan den har på företagets 

erfarenhetsåterföring förklaras därför begreppet i detta avsnitt. Viss information är projektberoende 

och kan därför inte antas gälla för Midroc. 

2.2.1 Hur det går till 

Som komplement till de två vanligaste entreprenadformerna utförandeentreprenad och 

totalentreprenad har ett nytt sätt att bygga börjat anammats i byggsektorn. Eftersom byggindustrin 

ofta är projektbaserad med många olika entreprenörer inblandade kan det skapas ett segregerat 

arbetssätt där juridik anses som hindrande för samarbete. Det vill säga man ser efter sitt eget hus 

(Nordstrand, 2008). Partnering har därför uppkommit för att se till att alla iblandade parter gör ett 

projekt tillsammans i samförstånd.  

För att skapa en så bred kunskap redan i början av projektet skapas en arbetsgrupp innehållande de 

viktigaste resurserna för projektet. Det kan vara allt från byggentreprenör till brukare. I Midrocs fall 

handlar det förutom de själva ofta om beställare, viktiga underentreprenörer och deras projektörer 

(Widström, 2013). Tydliga faktorer i partnering är öppenhet, samarbete och gemensamt mål i både 

projektering och produktion där alla parters kunskap ska utnyttjas till fullo. För att målbilden ska vara 

gemensam kan ett incitamentsavtal utarbetas som medför ekonomisk vinst för alla inblandade. En 

viktig del i arbetssättet är uppföljning av utvecklingen gällande projektets ekonomiska och 

tidsmässiga aspekter. Efter färdigt projekt görs en utvärdering av projektets genomförande och även 

partnering som byggprocess. (Nordstrand, 2008) 

2.2.2 Workshops innan påbörjat partneringprojekt 

När Midroc PM inleder ett partneringsamarbete inleds detta samspel genom att de bjuder in till en 

workshop. På workshopen går inblandade parter igenom de handlingar som ligger till grund för 

byggnadsverket som ska uppföras och använder sin gemensamma kunskap för att utveckla idéer för 

projektet. På så sätt kan kunskapen från samarbetspartners användas i ett tidigt stadium som kan 

reducera eventuell framtida problematik vid utförande. Detta görs också för att belysa vikten av 

samarbete i projektet. Utöver dessa workshops finns det dessutom möjlighet till kurser med Midroc 

Business School, som beskrivs mer i kapitel 2.4. 
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2.3 Företagets kärnvärden 

Att ett företags anställda påverkas av den mentalitet som sprids på företaget är en grundpelare i 

modern företagsstrategi (Bakka, Fivelsdal, & Lindkvist, 2001). Av denna anledning är relevansen 

betydande att beskriva Midrocs synsätt på sin egen verksamhet, dels för att företagets syn på 

erfarenhetsåterföringen påverkas av ledningen, och dels för att få en inblick i vad som motiverar 

Midroc som organisation. 

2.3.1 De tre skapen 

På Midroc PMs hemsida presenteras företagets tre kärnvärden, se figur 2.3. Dessa beskriver hur de 

själva vill att sina medarbetare ska vägledas mot företagets vision (Midroc Project Management, 

2013):  

 

 KUNDNÄRA 

Vår förståelse om kunden och kundens behov är alltid utgångspunkten för vårt agerande. 

 PROFESSIONELL 

Vi tar ett stort kvalitetsansvar genom hela processen för att kunna erbjuda hög grad av 

kundnytta och leverera den slutprodukt som avtalats. 

 PASSIONERAD 

Vi är hängivna kolleger i arbetsteamet där vi tar ansvar, är genuina och lever som vi lär. 

 

Figur 2.3 Tre kärnvärden som Midroc säger sig arbeta efter (Midroc Project Management, 2013). 

 

 

På hemsidan beskrivs också företagets så kallade ”tre skap” som berättar hur en medarbetare på 

Midroc ska arbeta, se figur 2.4. Alla roller på företaget sägs arbeta utefter dessa ”skap”: 
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Affärsmannaskap Oavsett var vi jobbar I organisationen eller vilka arbetsuppgifter vi har inom 

Midroc, ligger vårt fokus på att bidra till att göra bättre affärer och få nöjdare kunder. 

 

Medarbetarskap Var och en av Midrocs medarbetare ska kunna se helheten och bidra till den 

genom sin egen kompetens och sitt personliga ansvar. 

 

Ledarskap I Midrocs ledarskap avses inte bara att leda en grupp utan också dig själv. Du kan inte 

kräva ett ledarskap men du kan få det. En bra ledare skapar en öppen och trygg atmosfär där alla 

vill bidra och göra sitt bästa på jobbet.  

 

Figur 2.4 Midrocs tre skap enligt (Midroc Project Management, 2013). 

 

2.3.2 Together to get there 

Ett av Midrocs stora ledord är samarbete. På väggen i huvudkontorets ljusgård står ”together to get 

there” med stora bokstäver. Det ska genomsyra hela organisationen, att framgång ska nås genom 

samarbete. Den visionen stärks av att byggavdelningen arbetar med partnering som arbetssätt.  

2.4 Midroc Business School 

Inom Midroc PM finns en stödfunktion som kallas Midroc Business School, förkortat MBS. Denna 

stödgrupp är engagerad i att utveckla bolagets anställda inom följande områden: 

 Ledarskap 

 Medarbetarskap 

 Grupputveckling 

 Partnering 

 Teambuilding 

Dessa områden är tänkt att bland annat generera en direkt eller indirekt påverkan på 

erfarenhetsåterföringen på företaget. Alla anställda ska genomgå ovan nämnda punkter. Ämnen som 

tas upp i områdena är: 
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 Företagskulturen på Midroc PM 

 Ledningsplattform för Midroc Europe, en vägledning för att möjliggöra en koordinerad 

och effektiv samverkan inom gruppen. 

 Feedback  

 BDM,  Midrocs egna uppdragsmodell 

 SDI, Strenght Deployment Inventory. Används för att identifiera personalens 

motiverande värdesystem och konflikthantering. 

 Firos relationsteori 

MBS har dessutom som uppgift att kvalitetsäkra de utbildningar som bolagets personal ska genomgå, 

för att de ska vara i riktlinje med företagets värderingar. (B. Bate, 2013) 
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 Teoretisk referensram 3

I detta kapitel förklaras och förtydligas begreppet kunskapsöverföring. Samt presenteras hur 

erfarenhetsåterföring inom byggbranschen är i allmänhet med utgångspunkt i tidigare 

undersökningar i ämnet. Främst för att ge författarna en grund att stå på för att kunna analysera 

Midrocs erfarenhetsåterföring och lärande, men också för att ge läsaren en insikt och förklaring kring 

ämnet och dess komplexitet. För att förstå begreppet behöver också en definiering av ordet kunskap 

göras då det är något som ofta förenklas och då missförstås.  

3.1 Erfarenhetsåterföring i byggbranschen 

Generellt så har erfarenhetsöverföring inom byggbranschen handlat om att identifiera fel som 

uppstår i produktionen. Dessa fel har ofta sin grund i tidigare skeden. Men att det sedermera fastnar 

i utförandefasen på grund av bristande kommunikation mellan olika led i organisationen är ett 

problem. Synen på hur kunskaper förmedlas och upptas inom ett byggprojekt är i huvudsak att 

genom utförandet av aktiviteter tillhandahåller individen ökad kunskapsnivå och erfarenheter. Dessa 

ska sedermera dokumenteras och lagras inom organisationen för fortsatt kunskapsspridning. Det 

finns en väl utbredd syn på byggbranschen som en konservativ bransch som uppfinner hjulet igen var 

gång ett projekt genomförs. Den generella uppfattningen är att detta är något som aktörerna är 

medvetna om men inte tar sig tid att förändra. Tidsfaktorn och tron om att alla projekt är unika är 

några av anledningarna till att detta inte görs enligt Byggkomissionens rapport från 2003, (Josephson, 

Knauseder, & Styhre, 2003). Att det inom byggindustrin finns mycket frihet att påverka sina 

arbetsmetoder, främst inom produktionen, är positivt till stor del men kan sannolikt leda till att 

behovet av förnyelse och reflektion eftersätts då man gör som man alltid har gjort (Josephson, 

Knauseder, & Styhre, 2003). Feedback på utfört arbete är också något som enligt byggkomissionen 

ofta blir eftersatt inom byggbranschen. En mängd olika möten och besiktningar genomförs i och efter 

projekt men på grund av bristande tid och underprioriterad syn på lärande tas inte detta omhand 

vilket leder till att feedback inte når dit den ska.  

2009 genomförde Stadskontoret en uppföljning av den väl refererade publikationen från 

Byggkommissionen ”Skärpning gubbar!” från 2002. Där framkommer de vanligaste orsakerna till att 

byggfel uppkommer, enligt aktörer på marknaden, beror på ändrade förutsättningar juridiskt, 

tidsbrist, ändringar av behov i fastigheter och inte minst dålig erfarenhetsåterföring samt 

kommunikationsproblem. Rapporten betonar att just byggfel har ökat sedan 2002 fram till 2009 då 

”Sega gubbar!” publicerades.  Utav de ovan nämnda orsaker till byggfel poängteras det att 

erfarenhetsåterföring kombinerat med brister i ledarskap och kommunikation varit extra bidragande. 

Den förklaring som ges på detta enligt Stadskontoret vill påvisa att det under perioden 2002-2009 
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varit svalt intresse från branschens sida att vilja skapa förändring som kan motverka uppkommandet 

av fel och öka kvaliteten (Stadskontoret, 2009). Vidare nämns att ansvaret som stort ligger på hela 

branschen att utveckla och uppmuntra till kompetensutveckling och erfarenhetsåterföring. Att ha en 

projektledning som samlar och tar till vara på kunders, underentreprenörers och kollegors kunskaper 

för att föra med sig erfarenhet till framtida projekt och inte bara titta framåt påpekas vara en viktig 

del i att öka kavaliten. Implementering av metoder och processer sedan tidigare skapar 

förutsättningar till en snabbare byggprocess och förbättrad kvalitetssäkring. Ett problem som anses 

verka mot en fungerande erfarenhetsåterföring är få incitament finns till att behålla högutbildad 

personal i produktionsskedet. Flertalet ingenjörer inom sektorn söker sig relativt fort till andra 

positioner inom entreprenadföretagen vilket gör att stora komplexa projekt möjligen inte leds av den 

mest lämpade. Negativt med att ingenjörer snabbt tar sig ur produktionen medför även hög 

personalomsättning på produktionsanknutna positioner vilket riskerar leda till att erfarenheter från 

tidigare försvinner. Detta genererar att erfarenheter sedan tidigare ofta tas tillvara mindre än önskat 

av byggföretagen. Stadskontoret betonar nyttan kvalitetsmässigt av att från både beställare och 

entreprenör genomföra kontinuerlig erfarenhetsåterföring internt med egen personal samt med 

inblandade parter i ett projekt. Detta bör inte göras för sent efter avslutat projekt. Avslutningsvis den 

bedömning som görs är att resurssatsningar och utbildning inom ämnet bland de flesta aktörer får 

ses som eftersatt vilket i utredningen ses som en brist för branschen överlag. (Stadskontoret, 2009) 

Något som berörs som ett problem som är mycket kostsamt är missförstånd och informationsmissar 

inom byggbranschen. Utifrån rapporten framkommer en tänkbar lösning på det problemet. 

(Stadskontoret, 2009)  Se nedan. 

 
 ”Ett sätt att komma tillrätta med kommunikationsproblem är att skapa arbetslag med 
medarbetare som återkommande arbetar tillsammans. Det finns bl.a. hos byggherrar positiva 
erfarenheter av detta arbetssätt vid ombyggnation av miljonprogrammet.” (Stadskontoret, 
2009, s. 199) 

3.2 Begreppet kunskap 

Under denna rubrik förklaras ordet kunskap och dess olika former. En kortare text om drivkrafter till 

kunskapssökande kommer också presenteras. 

3.2.1 Betydelse av begreppet kunskap 

En förväxling som ofta görs är den att kunskap och information har samma betydelse. Men att förse 

en individ med information betyder inte att denne tar den till sig. Det är först när den används som 

kunskap skapas. ”kunskap är kunskap endast om den representerar handlande och utveckling; annars 
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är den bara information” (Baets, 2006). En mer ingående beskrivning av informationens väg till att bli 

kunskap och sedermera kompetens finns längre ner i detta kapitel. 

Kunskap kan skilja sig från information, data och vetande. Data kan ses som siffror och bokstäver 

utan att behöva förklaras eller ha sammanhang. Det är först när data får kontext och mening som 

den kan övergå till information. När informationen sedermera förknippas med erfarenhet, 

sammanhang, förståelse och reflektion kan den omsättas till kunskap. En omvandling som skett inom 

en människas förstånd och om den förmedlas vidare sker i form av information (Filstad, 2012). Detta 

medför tolkningen att kunskap är personlig och i sig inte kan förmedlas utan endast föras vidare som 

information som en annan individ kan bearbeta till ny kunskap. 

3.2.2 Teoretisk och praktisk kunskap 

Kunskap är ett komplext ämne som ter sig i olika former. För att kategorisera kunskap kan den delas 

in i praktisk och teoretisk kunskap som i sin tur ytterligare kan grena ut i nya former. Nedan följer 

fyra former av kunskap, två tillhörande teoretisk respektive praktisk kunskap: 

Faktakunskap är en kvantitativ kunskap som lagras i form av data och information. Den tillvaratas 

framförallt genom våra sinnen syn och hörsel och förmedlas genom tal och skrift. Kunskapen innebär 

att den som besitter fakta vet att någonting förhåller sig på ett visst sätt. För att samla på sig denna 

kunskap måste information inhämtas och för att ta tillvara på fakta ska informationen memoreras. 

Kunskapsformen är teoretisk.  

Förståelse infaller då en individ kan dra egna slutsatser om varför och hur. En förståelse är ofta 

personlig då den kan tolkas på olika sätt. Kunskapsformen kan mätas i kvalitativ grad då det finns 

utrymme att ha ytterligare förståelse för en företeelse. Det kan i sin tur medföra att ny förståelse 

infinner sig. Förståelse innebär att veta varför och fås genom att tolka och analysera ett fenomen så 

innebörd erhålls. Kunskapsformen är teoretisk. 

Färdighet förklaras som den kunskap som krävs för att veta hur en uppgift ska göras och kunna 

utföra den. En färdighet kan inte erhållas enbart av att få instruktioner av om hur den ska hanteras, 

den behöver övas praktiskt för att förmågan att utföra den skall infinna sig. Färdigheten kan läras ut 

genom att beskriva den med ord, men också genom att visa den med handling. Kunskapsformen är 

mestadels praktisk. 

Förtrogenhet kan beskrivas som ett kunnande att utföra specifika handlingar och förstå konsekvenser 

som medför handlandet genom att prova och försöka. För att få förtrogenhet för något ska du veta 

vad som ska göras vilket utvecklas genom att delta och då ökar ditt omdöme. (Granberg, 2009) 
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Se figur 3.1 nedan för en sammanställning av ovanstående begrepp. 

3.2.3 Implicit kunskap 

Kunskap kan anses vara endera tyst eller kommunicerbar där den tysta inte nödvändigtvis behöver 

vara icke kommunicerbar utan individen besitter denna utan att helt vara medveten om den. Ofta av 

den anledningen att kunskap med tiden kommit att bli tagen för given och individen förutsätter att 

denna kunskap redan är givet hos de allra flesta och delar den därmed inte vidare. Viss kunskap kan 

vara svår att kommunicera vidare på något sätt, det vill säga med ord, tecken eller rörelser och 

därmed mer eller mindre implicit. (Stein, 1996) Alla som någon gång har lärt sig cykla, kicka en fotboll 

eller jonglera behöver inte lära sig detta igen dock kan man vara oförmögen att mer ingående 

förklara hur och varför man gör som man gör. Det är kunskaper som blivit självklara för sinnet och 

som när det behövs, används men annars inte tynger individen med vidare reflektion. Det är därmed 

så att viss kunskap inte är kommunicerbar av den anledningen att förutsättningarna likväl förmågan 

inte existerar hos individen. (Cleeremans, 1997) Det är dock så att utöver oförmåga, vilja och 

förutsättningar att kommunicera finns den typ av tyst kunskap som går att kommunicera men som 

behålls tyst av olika anledningar. Det är inte orimligt att det förhåller sig så att individer av olika 

anledning vet mer än vad de får berätta, vet mer än vad de vill berätta eller vet mer än vad som är 

legitimt att berätta. Detta kan bero på att informationen i fråga är tabubelagd eller att individen 

föreliggs av censur. (Stein, 1996, ss. 23-27) Ofta kännetecknas denna form av kunskap av att den är 

svårbeskrivlig, personlig, bygger på erfarenheter och djupt rotad i handlingar och kan bäst beskrivas 

genom praktiskt utövande. 

3.2.4 Implicit lärande  

Implicit lärande är inlärning utan medvetenhet. Att undermedvetet inhämta information som blir till 

grund för individens egen kunskap utan att han eller hon har för avsikt att söka kunskap om ämnet. 

Figur 3.1 Fyra kunskapsformer (Egidius, 2005) 

Kunskapsform Innebörd Man får... ... genom att 

Fakta Veta att Information Memorera 

Förståelse Veta varför Mening/innebörd Tolka/analysera 

Färdighet Veta hur Förmåga Prova/öva på 

Förtrogenhet Veta vad Omdöme Delta/få erfarenhet 
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Därmed blir även kunskapen svår att förmedla vidare då den övergått i implicit kunskap. 

(Cleeremans, 1997) 

3.2.5 Explicit kunskap  

Övergripande den kunskap som mer eller mindre kan dokumenteras för att i sin tur möjliggöras till 

vidare åskådning av tredje part är explicit. Explicit kunskap är alltså tolkad information och data. 

Explicit kunskap är enligt (Hislop, 2009, s. 23). Kodifierbar, objektiv, opersonlig, ej tidsberoende och 

lätt att överföra.  

3.2.6  Drivkrafter till kunskap i arbetslivet 

Vi har alla olika anledningar till att söka kunskap. Det kan handla om att själv ha ett intresse för att 

lära sig något. Eller att ha ett krav ställt på sig att utbilda sig inom ett specifikt område. Vissa saker lär 

sig individen för att det är roligt att utöva, andra för att ha användning för det. Psykologen Jerome 

Bruner (f 1915) som var specialiserad inom utbildningspsykologi och kognitivt inlärning anser att 

viljan att lära måste grundläggas i en individs egen motivation och förutsättning. Han anser att en 

inre ”vilja att lära” är medfödd hos varje individ och att de yttrar sig i tre motiv (Granberg, 2009): 

1. Kompetenmotivet, att visa sig själv och andra att man kan saker. 

2. Ömsesidighetsmotivet, att lära tillsammans och i samarbete med andra sträva mot ett 

mål. 

3. Nyfikenhetsmotivet. 

En aspekt som inte Bruner tar upp som medfödd är belöningsmotivet. Att sträva efter pengar anses 

då inte motivera den inre viljan att lära. Men för att ett företag ska vara lönsamt behöver det 

generera kapital. Därmed har ett företag hög motivation att alstra ekonomiska resurser. Men för att 

pengar ska genereras är det i dagens samhälle viktigare att först införskaffa kunskap. Då företag får 

sin avkastning från kompetens. (Fock, 2002) 

3.2.7 ”Kunskap är makt” 

Uttrycket ”kunskap är makt” sägs först ha myntats av den engelska filosofen Francis Bacon för 

ungefär 400 år sedan. (Lexikon Bonniers AB, 1997). I dagens samhälle är uttrycket väl känt. Det har 

tagits an och utvecklats av talare och retoriker som har målet att inspirera till utveckling. En tolkning 

som gjorts är: ”inte bara kunskap är makt, utan också förmågan att förmedla den. Den förmågan kan 

du lära dig.” (Andersson, Talarforum). En annan inspirationsföreläsare menar att ”kunskap är inte 

makt. Kunskap är potentiell makt”. Med det menas att den kunskap som förblir oanvänd förlorar sin 

kraft. (Sköld, 2011) 
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Termen ”kunskapssamhälle” kan beskriva dagens samhälle. Termen syftar till att ett företags 

slagkraftighet inte längre bedöms utefter finansiära muskler, utan värderas istället efter kunskaps- 

och kompetensnivå, så kallat humankapital.  

För att uppnå en gott ekonomiskt resultat krävs lönsamhet. Lönsamheten mäts generellt i siffror. 

Istället för att fokusera på siffrorna i sig bör istället fokus ligga på drivkraften till lönsamheten. 

Kunskap är grunden, men betyder ingenting om den inte används. Att bara kunna, skapar inget 

resultat, utan det krävs att människor har både kunskap, motivation, ansvar och befogenheter. Det 

genererar i en viktig faktor som stavas kompetens. ”Kompetens är förmågan att sätta kunskap i 

arbete” (Fock, 2002).  
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3.3 Kunskapsöverföring 

Kunskapsöverföring är inget enkelt definierbart begrepp utan varierar mellan olika teorier och olika 

studier inom ämnet. Förståelse för detta ämne är en förutsättning till att erfarenhetsåterföring ska 

kunna bedrivas, ty detta handlar om att föra kunskaper vidare inom organisationen. Dessa teorier 

beskriver ämnet från något olika synvinklar gällande dess innebörd. För att närmare kunna tolka vad 

som är och inte är kunskapsöverföring följer en skildring av de två vanligaste synsätten på hur 

kunskapsöverföring betraktas inom teorin.  

1. Kunskap som ett objekt/ting. 

2. Kunskap som en process. 

Det första perspektivet syftar till att kunskap är något som kan lagras och bokföras för att sedermera 

överföras. Det andra perspektivet däremot ser till att kunskap bör ses som handlingar där det inte 

går att dokumentera kunnandet utan det bygger på praktiskt utövande. Denna överföring kan anses 

som momentan och mer rotad i personliga relationer och interaktioner mellan människor. Enligt den 

processbaserade synen på kunskapsöverföring är detta ett givande och tagande där det är viktigt att 

genom antaganden och värderingar skapa mening (Hislop, 2009). De som betraktar 

kunskapsöverföring som ett objekt däremot lägger större vikt vid att skapa förutsättningar genom att 

med effektiva medier kanalisera kunskapen inom en organisation, exempelvis via en databas eller ett 

intranät för att från en avsändare till en mottagare överföra kunskap. (Jonsson, 2012, s. 52)  

Nedan följer de vanligaste delarna inom kunskapsöverföring. 

3.3.1 Organisatoriskt lärande: 

Ett av de mest dominerande forskningsområdena kring kunskapsöverföring som handlar om 

läroprocessers betydelse för individens förmåga att lära inom en organisation. Syftar som namnet 

antyder hur en organisation lär sig och inhämtar kunskap. Fokus bör ligga i att sträva mot förändring 

av rutiner och detta genom individen som påverkande faktor. Det som är grunden till att kunskap kan 

och kommer föras vidare är organisationens vilja att ändra på rutiner. Detta resonemang bygger även 

på individens vilja och förmåga att genom organisationens visioner och mål låta sig påverkas. 

Förändring ses som inte som ett hinder utan snarare en nödvändighet, och bör främjas inom 

organisatoriskt lärande (Jonsson, 2012). För att kunna omsätta kunskap till tjänster och produkter är 

det viktigt skapa en kreativ miljö som stimulerar innovativt tänkande. Förutsättningen för detta är 

individens egen drivkraft och vilja att lära sig av fel och råda bot på tillkortakommanden (Leonard & 

Swap, 1999). Huvudfokus ligger i individuella och gruppbetingade processer som ser till att ökat 
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Singelloop 

Dubbelloop 

Styrvariabel 
Normer, värderingar, 

policyer 
Handling Konsekvens 

Figur 3.2 Illustration av singelloop och doubleloopslärande (Jonsson, 2012)  

kunnande skall bidra till resultat och framgång för organisationen på sikt. Detta lärande sker inte utav 

sig självt utan är frukten av inhämtad kunskap i så väl grupp som på individnivå. (Hislop, 2009) 

 ”The embedding of individual and group level learning in organizational structures and processes, 

achieve through reflecting on and modifying the norms and values embodied in established 

organizational processes and structures.” (Hislop, 2009, s. 93)   

 När organisatoriskt lärande diskuteras som en individuell process är det utan tvekan så att den mest 

bidragande idén om hur detta går till grundar sig i Argyris och Schöns teori om singel-, double-

looping. Med single-looping menas den process där individen identifierar och avhjälper ett fel som 

uppstått genom att förändra sina handlingar och rutiner. Dessa förändringar sker individuellt och 

utanför ramarna för de normer och värderingar som representerar organisationen. Double-looping 

däremot handlar snarare om att ändra beteendet utifrån normer som finns. Därav tvingas 

verksamheten även ifrågasätta de gällande normerna och riktlinjerna inom organisationen för att 

utveckla dessa till att bli mer effektiva och representativa för den typ av verksamhet man vill och 

önskar bedriva. Feedback är något positivt i den bemärkelsen att den förmedlas först efter att 

reflektion och omtanke lett till en förändring i beteende och rutiner. Denna feedback är användbar 

för att se till att de nyuppsatta normerna och värderingarna följs. (Jonsson, 2012, ss. 60-63)  
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Figur 3.3 Integrativt ramverk för organisatoriskt lärande (Jonsson, 2012) med flera. 
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Utöver looping som berör vad de flesta refererar till som feedback är ”feedforward” något som 

diskuteras inom organisatoriskt lärande. Då feedback är en återkoppling från organisationens 

kunskap till individen betraktas feedforward som det motsatta. Feedforward kan jämföras med en 

förberedelse av önskad återkoppling. Den återkoppling som slutligen ges blir till feedback. (March, 

1991) Då feedback syftar till att utvärdera och värdera händelser i dåtid och betona vad som var eller 

vad som inte var tillfredsställande. Feedforward grundar sig däremot i vart organisationen i en 

framtid önskar vara och vilken information som önskas feedback på i framtiden. Genom feedforward 

är det viktigt att förtydliga målet snarare än metoderna och titta framåt hellre än bakåt och förtydliga 

att det finns möjligheter, även om ett fel har begåtts. Förståelsen över kunskap sker först på 

individnivå genom intuition på individnivå och överförs till organisationen genom att bli 

gruppbetingad kunskap. Utifrån tolkning och integrering blir kunskapen institutionaliserad då den blir 

en del av organisationen och tillika en tillgång. Att kombinera kontinuerligt arbete med feedback och 

feedforward bidrar i teorin till en lärandekultur med syfte att stimulera och uppmuntra lärande inom 

en organisation (Jonsson, 2012, s. 68). 
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3.3.2 Knowledge management 

Ordet innebär att styra och kanalisera kunskaperna till företagets fördel. Generellt sett har fokus 

legat på att ta fram och effektivisera tekniska lösningar för att samla upp och sprida information på 

ett lättillgängligt sätt. Ofta ter sig denna form något statisk och förenklad vilket lett till att 

erfarenheter snarare blivit information än kunskap. Ofta på grund av att stort fokus lagts på IT-

verktyg för att strukturera fakta snarare än att beröra kunskaper på individnivå genom 

kommunikation kollegor emellan. Denna syn på knowledge management tycks dock i dagsläget vara 

något förlegad och refereras idag ofta som första generationens knowledge management. Den 

senare synen på ämnet handlar mer om att möjliggöra att kunskaper på individnivå strukturerat 

samlas upp samt beskydda den organisatoriska kunskapen, som berörs i kapitel 3.3.3.  Att genom 

social interaktion i kombination med tekniska lösningar styra kunskaper inom organisationen. Att det 

dock råder viss oklarhet i vad som är och inte är knowledge management är dock ej helt specificerat. 

(Jonsson, 2012) Det beskrivs av Schultze och Stabell såhär: 

”Typical knowledge management is defined as generation, representation, storage, transfer, 

transformation, application, embedding and protecting of organizational knowledge”. (Jonsson, 

2012, ss. 79-80)  

Tidigare har vikten av de sociala och kulturella aspekterna inom en organisation för att stödja den 

insamlade data i ett IT-verktyg förbisetts och rationaliserats bort. Idag har dock forskare inom ämnet 

börjat inse vikten av just detta men hur det skall praktiseras ännu inte helt utrett. Den senare 

inriktningen på knowledge management benämns som andra generationens eller people/human-

focused knowledge management (Alvesson, 2004, s. 156). Detta syftar till att ge perspektiv på hur 

resurserna och framförallt människorna, inom organisationen skall kunna styras och hur dessa skall 

kunna komma att kontrolleras till organisationsledningens fördel. Generell handlar det om att 

inhämta, lagra och sprida kunskaperna för framtida vinning för organisationen. Genom att integrera 

styrning och kontroll av företagets kunskap med den individuella kunskapen hos den anställde blir 

kunskapen en resurs för företaget (Alvesson, 2004). Alvesson betonar alltså vikten av att styra den 

individuella kunskapen för att kunna säkra att den sprids vidare inom organisationen. 

3.3.3 Organisatorisk kunskap: 

Begreppet grundar sig enkelt förklarat i det som sägs och görs i en organisation. Dock finns klara 

likheter med knowledge management gällande fokus på dokumentation och kanalisering av data 

med hjälp av tekniska hjälpmedel och system inom organisationen. Kunskap betraktas som ett objekt 

men är rotat helt och hållet i individens engagemang och vilja till att dela och ta till sig kunskap. 
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Ikujiro Nonaka tog 1994 fram en modell som kommit att bli väl refererad till där han just belyser 

individens roll i att tillhandahålla organisationen med kunskap som kan komma att gagna företaget. 

(Jonsson, 2012) Denna modell är känd som SECI-modellen och är väl använd av förespråkare av 

knowledge management med motiveringen att ingen hänsyn tas till individens roll i att inta och 

förmedla kunskap. Dock hävdar bland annat (Hislop, 2009) att ett av stegen i Nonakas SECI-model 

just tar upp denna implicita och svåröverförbara kunskap på individnivå. Det beror alltså på vem som 

tolkar och hur man tolkar modellen.  

3.3.4 Lärande Organisationer  

Organisatoriskt lärande kan härledas vara metoden och teorin bakom för att förstå den lärande 

organisationen. Den lärande organisationen är mer vedertaget som praktisk kunskap snarare än en 

teori. Anna Jonsson förklarar anledningen till att detta inte anses som en teori är att den inte berör 

”mänskliga” aspekter som viljan att dela med sig och ta till sig kunskap. Kunskap betraktas som ett 

objekt snarare som en process. Likväl är det då underförstått att individen alltid vill och kan överföra 

och ta emot kunskap inom en organisation och berör inte maktförhållanden och hierarkier inom 

organisationen. Alltså kan kunskapen dokumenteras och spridas (Jonsson, 2012). För att detta skall 

vara genomgörbart är det att föredra att organisationens struktur är platt och att en kultur som 

främjar öppen kommunikation, frihet över att själv att kunna kontrollera och styra sina 

arbetsförhållanden finns (Hislop, 2009). Inom lärande organisationer uppmuntras individen att på 

egen hand och i grupp tänka nytt och skapa möjligheter och förmågor att uppnå resultat till förmån 

för organisationen. 

3.3.5 Knowing in practice  

Praktik och lärande går hand i hand, kunskapsbegreppet kan härledas utifrån de övriga disciplinerna i 

figur 3.4 nedan och likställer kunskap som en kombination av en praktisk process och ett 

objektstänkande. Sammankopplingen mellan praktik och teori är utgångspunkten för att detta skall 

fungera. All kunskap går ej att dokumentera och likväl som det vore orimligt att alltid praktisera så 

kallad ”learn by doing”. I och med detta fallerar synen på kunskap som vare sig process eller ting utan 

närmast sanningen är nog en kombination av de båda. Detta påvisar även problematiken med att det 

inte går att lagra kunskaper utan enbart information. (Jonsson, 2012) 
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Figur 3.4 Schematisk illustration av hur kunskapsöverföring i praktiken bäst förstås. Omarbetad efter 
Easterby-Smith & Lyles (Jonsson, 2012) 
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Jag skapar nya 
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drar slutsatser 

Jag prövar mina 
slutsatser i  nya 
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Figur 3.5 Modell för erfarenhetsbaserat lärande (Granberg, 2009) 

3.4 Erfarenhetsbaserat lärande 

”Lärande är den process där kunskap utvecklas genom att erfarenhet omvandlas” (Kolb, 1984). 

Erfarenhetsbaserat lärande innebär att en individ alltid utgår ifrån sina förskaffade erfarenheter vid 

utveckling av nya kunskaper. Om en uppgift inte innefattas av tidigare erfarenheter behöver ny 

kunskap utvecklas, oftast då med den gamla som grund. Kolb illustrerade det erfarenhetsbaserade 

lärandet som en cirkel som börjar med en upplevelse. Denna upplevelse reflekteras och nya begrepp 

och slutsatser skapas för att sedan prova på dessa i nya situationer. Den uppfattningen har sedan 

modifierats till att vara en loop som bara fortsätter mot nya upplevelser. Lärande blir då en process 

som ständigt pågår enligt figur 3.5. (Granberg, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är alltså fyra steg som är grunden för det erfarenhetsbaserade lärandet enligt Kolb. Två 

dimensioner har införts i cirkeln som medför att den visar fyra lärstilar, två lärstilar som betonar 

”gripa tag i-inlärning” och två som grundas på ”omvandlingsinlärning”. De kan benämnas som ”aktiv 

stil”, ”eftertänksam stil”, ”teoretiskt stil” och ”pragmatisk stil” (Granberg, 2009). Två författare har, 

likt Kolb, använt sig av en cirkel för att demonstrera lärandets process (Wilhelmson & Döös, 2012), 

men vill tydligt påpeka att de fyra stegen i cirkeln inte måste följas i en bestämd ordning, se figur 3.6 

nedan. 
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Figur 3.6 Lärandets ingredienser och dimensioner (Wilhelmson & Döös, 2012), med föregående cirkel som 
grund. 
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3.5 Ledarens påverkan för ökad kompetensutveckling 

För att ett företags budskap ska nå ut till medarbetare krävs att den förmedlas på ett riktigt sätt. För 

att sedan budskapet ska nå fram krävs att medarbetare blir inspirerade, för att inspirera 

medarbetare krävs en person att se upp till, en ledare (Wilke, 2012). För att uppmuntra till en 

lärande kultur på företaget är just ledarna ett föredömligt verktyg. ”Det är ledarens ansvar att hjälpa 

lärandet på traven” (Larsen, 2006). Ledning kan både var pedagogisk som administrativ. Pedagogisk 

ledning innebär att lärande, utveckling och etablering av lärandeförhållanden byggs upp med 

initiering, stimulering, reflektion och läroprocesser. Administrativ ledning har som syfte att 

upprätthålla daglig drift. De två ledarskapen sägs vara integrerade eftersom det är i det vardagliga 

som ledarskap, relationer, interaktion utvecklas vilket skapar lärande och kunskapsutveckling. 

(Filstad, 2012) Att lärande kan ske mellan medarbetare anser (C Wadel) vara ett ansvar som ledarna 

innehar enligt en tredubbel uppgift (Filstad, 2012), se figur 3.7 nedan.  

 

 Figur 3.7 En uppgift ledares tredubbla för medarbetares lärande enligt C. Wadel (Filstad, 2012). 

  

1. Ledarna måste upprätta ett lärandeförhållande mellan sig och sina medarbetare. 

2. Ledarna måste upprätta ett lärandeförhållande mellan de olika medarbetarna. 

3. Ledarna måste utforma förhållandena så att medarbetarna själva kan upprätta 

lärandeförhållanden med varandra. Detta innebär: 

a. Upprättande av lärandeförhållanden uppmuntras. 

b. De möjligheter som upprättandet av lärandeförhållanden ger utnyttjas. 

c. Medarbetarna har tillräcklig med obunden tid för att upprätta och utveckla 

lärandeförhållanden. 
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 Faktainsamling 4

4.1 Sekundär information 

För att få en inblick i hur erfarenhetsåterföringen är tänkt att bedrivas på bolaget har 

ledningsdokument och digitala ledningssystem, förkortat MMS, studerats. Ledningsdokumentet är 

sekretessbelagt vilket medför att viss detaljerad information som erlagts därifrån inte kan redovisas i 

rapporten. Intranätet granskades för att få en uppfattning om vilka möjligheter företaget redan har 

att kommunicera och sprida information bland anställda. Inom MMS:en har även bolagets 

ledningsprocess studeras. Detta för att undersöka hur erfarenhetsåterföringen var integrerad i 

systemet i dagsläget. 

4.2 Intervjuer 

För att få en inblick i hur Midroc PM som företag vill hantera erfarenhetsåterföring har inledande 

samtal förts med ledande personer på bolaget. Bland annat inleddes arbetet med en öppen intervju 

med affärsområdeschefen för bygg och export som har det överhängande ledaransvaret för bolaget. 

Därefter intervjuades en enhetschef och en av de ansvariga för Midroc Business School samt en 

nyrekrytering med kunskapsöverföring som expertområde.  

Övriga intervjuer har bedrivits för att samla information om hur de anställda på byggavdelningen på 

företaget tänker och tycker med avseende på erfarenhetsåterföringen som görs idag med fokus på 

projektutvärderingar, sättet att sprida information inom avdelningen och den kultur som finns för 

lärande. Dessutom har intervjuerna gett utrymme för eventuella förbättringsförslag. I slutet av 

intervjun ställdes frågan hur respondenterna upplevt intervjun, vilket gav tillfälle för ytterligare 

analys kring ämnet samt feedback till intervjuaren. 

Intervjuerna har haft flera syften, dels för att ge ett bra underlag för denna rapport. Dessutom fick de 

intervjuade en stund att själva tänka efter kring erfarenhetsåterföringen på Midroc Entreprenad, 

vilket ses som en del i erfarenhetsåterföringen då en reflektion sker som annars inte hade ägt rum. 

Det kan tilläggas att flera av respondenterna påpekade att de faktiskt inte tidigare hade reflekterat 

över de frågor som ställdes. 

Innan genomförande av intervjuerna skickades en intervjuguide, se bilaga 1, ut till respondenterna 

för att upplysa om ämnen som skulle beröras. Kommande frågor avslöjades inte i förväg för att få så 

spontana svar som möjligt för att svar ska spegla dennes åsikt snarare än organisationens. Intervjun 

var av semistrukturerad art för att kunna få utrymme att ställa följdfrågor samt ge ett mer avslappnat 

intryck. Intervjufrågorna är bifogade i bilaga 2. 



28 

 

4.3 Enkätundersökning  

En enkätundersökning över anställda på Midroc PM Entreprenad har bedrivits. Enkäten har 

utformats för att undersöka de anställdas uppfattning om företagets erfarenhetsåterföring. 

Eventuella förslag som framkommit under intervjuer samt frågor som berörts i dessa låg till grund för 

undersökningen. Likväl berörs även delar som kan härledas ur det ledningsdokument som granskats 

tidigare. Då intervjuer inte har ägt rum med hela organisationen ses enkätundersökningen som ett 

underlag för ge en mer representativ bild av Midroc Entreprenads uppfattning om ämnet. 

Enkätundersökningen bestod av två delar, en del där frågorna svarades med gradering av 

medhållningsgrad, den andra alternativfrågor. Detta för att se i vilken grad de svarande håller med 

om vissa påståenden samtidigt som konkret information kan besvaras. Sammanställning av denna 

enkätundersökning hittas i bilaga 3. Svarsfrekvensen var 11 av 13, det vill säga 85 %, vilket kan anses 

som nödvändigt då endast en liten grupp undersöktes. De två sista frågorna svarades med flera 

alternativ av vissa, vilket medför att de inte är statistiskt mätbara, utan kan endast ses om en 

fingervisning av vad som anses viktigt i dessa frågor.  
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 Genomförandet 5

Detta examensarbetes grund skapades i form av en förstudie. Denna förstudie resulterade i att 

intresse att utreda ett Contruction Management-bolags sätt att arbeta med erfarenhetsåterföring 

väcktes. Hur de vill arbeta med detta och hur detta efterföljs var en röd tråd genom hela 

undersökningen. Förkunskapen av hur ett examensarbete ska bedrivas saknades till stor del därför 

det var av stor vikt att identifiera de moment som kommer behöva genomföras. Efter en tids 

analyserande av metoder ansågs en fallstudie närmast likna det sätt som denna studie bör 

genomföras. Därefter kunde en tidplan upprättas vilken har kommit till stor användning under 

arbetets gång. 

För att få en grundläggande insikt i ämnet erfarenhetsåterföring och spridning av kunskap söktes 

relevant information utifrån böcker och digitala källor. Inhämtad information granskades och har 

använts som grund för den teoretiska bakgrund denna rapport presenterar. Vidare studerades 

projektägaren för detta examensarbete för att beskriva den miljö där studien genomförts. För det 

användes dokument från företaget samt relevant information från Midroc PMs hemsida. 

Efter möten med handledare och andra intresserade på Midroc PM kunde en tydligare bild av Midroc 

PMs behov för utredning göras. Med hjälp av dessa människor kunde ledningsdokument granskas 

och Midroc PMs digitala ledningssystem studeras. Utifrån den kunskap som insamlats har 

framställande av intervjuer möjliggjorts för att sedermera genomföras och analyseras. Vid utförande 

av intervjuer innefattades en del resande inom Stockholmsregionen för att underlätta för 

respondenterna. På grund av svårigheter i samordningen pågick dessa under två veckor och detta i 

huvudsak på grund av tidsbrist för intervjupersoner. Flera av intervjuerna blev framskjutna och en 

blev inställd på grund av sjukdom. Vissa av intervjuerna genomfördes på byggarbetsplatser eftersom 

respondenter var mitt i projekt. En av intervjuerna ägde rum vid Arlanda flygplats där Midroc PM var 

delaktiga i uppförandet av en stor hotellbyggnad. Intervjuerna spelades in för att efteråt transkribera 

ljudupptagningen, vilket underlättade analysen oerhört. Under tiden påbörjades enkätfrågor för att 

utnyttja tiden optimalt, först efter att intervjuer genomförts anpassades dessa efter intervjusvar.  

Enkätundersökningen distribuerades, samlades in och sammanställdes sedermera. Några fylldes i på 

huvudkontoret i Solna, medan andra fylldes i med hjälp av E-post. 

När all undersökning då var gjord kunde analysdelen helt genomföras och rapporten färdigställas och 

redigeras. Den information som insamlats genom intervjuer och enkätundersökning hade stor del i 

analysdelen samtidigt som den teoretiska bakgrund som gjorts jämfördes för att se tecken på 

likheter. Flera av de förbättringsförslag som tagits fram speglar de svar från intervjuer och 
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enkätundersökning som gjorts. Det ger en bra inblick i hur verksamheten jobbar med och upplever 

erfarenhetsåterföring från de anställdas synvinkel. 

Under hela arbetes gång har möten med både handledare på KTH och Midroc ägt rum för att 

diskutera upplägg, få tips och ibland ta upp faktafrågor. Skrivandet av rapporten har även den pågått 

kontinuerligt under arbetets gång för att ha idéer färskt i huvudet. Det fanns tidigt en plan för 

tänkbara rubriker vilket underlättade skrivandet. I slutet av projektet lades all energi på att redigera 

rapporten så tänkbara felaktigheter kunde elimineras. De figurer som återfinns i rapporten har 

producerats i Microsoft Office för att säkerställa bästa möjliga upplösning och tydlighet. 
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 Analys 6

Att erfarenhetsåterföring är något som Midroc PM värdesätter har framkommit som tydligt under 

detta arbete. Vikten att dra lärdom från misstag och belysa det som gått bra kan återkopplas till både 

ledning och medarbetare. Sättet som detta ska bedrivas på i företaget är dock något otydligt 

definierat för medarbetare. Det finns några verktyg att använda för erfarenhetsåterföring men de 

används inte i stor utsträckning utan egna metoder har legat till grund för den erfarenhetsåterföring 

som gjorts tidigare. En tydligare bild av hur arbetet med erfarenhetsåterföring är tänkt att gå till och 

hur det faktiskt sköts diskuteras och analyseras i detta kapitel. Detta sker med hjälp av en 

sammanställning av intervjuer och enkätundersökning samt jämförelse med den teoretiska 

referensramen för arbetet. 

6.1 Intranätet MMS 

Ett intranät kan användas på många olika sätt. Bland annat kan det vara en bank för olika sorters 

dokument, information och data, ett forum för kommunikation eller en plats för applikationer som 

kan användas. Inom erfarenhetsåterföring kan ett intranät användas för att samla olika 

kunskapsdokument, avvikelserapportering samt lagring av checklistor och processmallar. 

Anställda på Midroc Project Management har tillgång till ett intranät. Intranätet innehåller dokument 

för pågående och avslutade projekt samt mallar som kan användas som stöd i projekt. Intranätet kan 

även användas för kommunikation i form av ett forum som heter åsikten.  

 Som en del i intranätet finns ett digitalt system med processbilder för bolagets olika delmoment som 

ska följas i ett projekt. De är en del i Midrocs ledningssystem MMS (Midroc Managing System) som är 

certifierat enligt ISO 9001:2008 respektive ISO 14001:2004. Processbilderna är kompletterade med 

länkar till dokument som används i de olika processerna. I processbilderna inryms 

erfarenhetsåterföring som en del i den avslutande delen av ett projekt, men när i efterkommande 

projekt den informationen som fås av en sådan ska användas inryms inte. Den informationen 

förväntas snarare lagras inom respektive medverkande i erfarenhetsåterföringen.  

Något som är utmärkande bland de personer som intervjuats är att ingen av dem säger sig använda 

intranätets processbilder för att följa Midrocs sätt att genomföra ett projekt. Midrocs sätt att arbeta 

med projekt lärs ut i introduktionen och förs vidare genom personalens erfarenheter. Till de flesta 

moment finns mallar som används i större utsträckning, men de inhämtas inte i första hand ifrån 

processbilderna utan från tidigare projekt. Det skulle kunna medföra att dessa processbilder blir 

inaktuella med tiden då de inte ses igenom kontinuerligt. Det kan finnas en risk arbeta på detta sätt. 

Om det inte finns tydliga riktlinjer för vad som är viktigt för företaget kan det skapas ett individuellt 
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lärande snarare än så kallad dubbellooping, som beskrivs mer i kapitel 3.3.1 Organisatoriskt lärande. 

Midroc Entreprenad är i dagsläget en mindre verksamhet vilket gör det lättare att kommunicera och 

ha kännedom om hur medarbetare arbetar, men med tillväxt kan det försvåras och då kan dessa 

processbilder komma att bli ett viktigare redskap för att få företaget att arbeta på ett likriktat sätt. 

En av de intervjuade påpekar att det finns en fördel att undvika alltför strikta arbetssätt: ”För att folk 

ska få tänka efter själva först och endast använda en mer exakt manual när det verkligen behövs”. 

Det kan ses som erfarenhetsbaserat lärande, se kaptitel 3.4 erfarenhetsbaserat lärande, där utrymme 

ges för egen reflektion för att främja lärandet hos individen. 

Flera respondenter anser att intranätet som kallas MMS:en är onödigt krånglig att hantera dokument 

i, och efterlyser att det borde vara lika lätthanterligt som i utforskaren i MS Windows, alltså så kallad 

drag and drop. En produktionschef påpekar att det till exempel krävs godkännande från 

administratör för att lägga upp en bild i hans projekt. Användningen av MMS:en anses vara att 

använda de många mallar som behövs i ett projekt samt att lagra projektdokumentation. Vid 

rapportförfattarnas granskning av MMS:en hittades en mall för erfarenhetsrapportering, en mall som 

endast en av de intervjuade kände till. Det kan tilläggas att ett sådant dokument eftersöktes i detta 

fall, vilket kanske inte har gjorts tidigare. 

Datorkunskapen bland medarbetare är av vikt för att ta reda på hur väl de kan använda ett mer 

avancerat intranät, därför undersöktes denna fråga i den enkätunderökning som bedrevs, se figur 

6.1. Som digrammet visar anser flertalet att de har goda datorkunskaper samtidigt som 82 % av de 

svarande instämmer helt på frågan om de använder dator frekvent i sitt arbete, se bilaga 3. Eftersom 

det finns flera som inte anser sig ha mycket goda datorkunskaper bör ett intranät utformas på ett 

enkelt sätt så alla kan använda det till fullo. 

 

Figur 6.1 Diagram för upplevda datorkunskaper hos Midroc Entreprenad 
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Under tiden detta examensarbete pågick framkom det att ett nytt intranät var under uppbyggnad. 

Med de intervjuer som genomförts som grund har faktorer identifierats som är av vikt för att det nya 

systemet ska ses som en förbättring för de anställda: 

 Sökbarhet efter projektrelaterade dokument bör förenklas 

 ”Drag and drop” för dokumenthantering 

 Att dokument som skapas för ett projekt automatiskt sparas för alla att ta del av 

 Göra den lätthanterlig hellre än avancerad 

De saker som upplevs som användbara med MMS:en för de intervjuade i dagsläget är: 

 Går att gå in och kolla på andra projekt 

 Det finns dokument från andra projekt som kan behövas i sitt egna projekt 

 Senast aktuella avtal finns där 

 Allmänna nyheter som läggs upp 

6.2 Erfarenhetsåterföring 

I den granskning av material som gjorts på Midroc uppkommer ordet erfarenhetsåterföring på flera 

ställen som något de jobbar aktivt med. Det nämns bland annat på deras hemsida som en del av en 

god planering att jobba med erfarenhetsåterföring. Det är tydligt att det är en fråga som företaget 

vill arbeta med. 

6.2.1 Hur erfarenhetsöverföring beskrivs av anställda 

Bland dem intervjuade finns en tydlig uppfattning om hur de upplever begreppet 

erfarenhetsåterföring. Denna likriktade syn på begreppets innebörd hos dem får anses vara 

signifikant med vad erfarenhetsåterföring anses vara inom Midroc Entreprenad i Stockholm. De flesta 

upplever att det främst handlar om att dra lärdom av tidigare misstag och fel för att undvika 

upprepning av moment och beslut av icke tillfredsställande art. Det är även så att lärdomar som 

dragits som är av positiv art bör inhämtas och på något sätt kunna distribueras vidare till 

medarbetare. På frågan om vad erfarenhetsöverföring betyder för dem följer nedan några svar 

utifrån utförda intervjuer.  

”Jag vet inte det är svårt att svara på. Men att man försöker samla allting, bra och dåliga saker 
med ett projekt. Att man reflekterar och går igenom efteråt när man färdigställt någonting. 
Behöver kanske inte vara just bra och dåliga saker, kan nog reflektera över det mesta och prata 
igenom det i grupp sen att man fångar upp de bitarna och lyfter upp det tidigt i kommande 
projekt.”  
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Som nämns ovan är begreppet något svårdefinierat och någon tydlig definition inom litteraturen har 

heller inte hittats under detta arbete. Dock att föra med sig det som varit bra och mindre bra i ett 

projekt eller inom verksamheten och dokumentera det på sådant sätt att det kan utnyttjas av 

organisationen i framtida åtaganden går att avläsa. Detta synsätt gällande informationshantering har 

likheter med knowledge managment teorier om att det är viktigt att styra den individuella kunskapen 

för att kunna säkra att den sprids vidare inom organisationen, se även kap. 3.3.2. knowledge 

management. 

Som nämns nedan upplevs erfarenhetsåterföring ofta fokusera på negativa aspekter, det är ofta de 

som är enklast att mäta och ger störst konsekvenser.  Negativa aspekter har dock utifrån den 

information som erhållits av intervjuer en benägenhet att komma upp till ytan naturligt. Är det något 

som har gått riktigt fel så analyseras det noggrant. Denna bit är nog relativt väl fungerande i 

dagsläget. Möjligen bör större fokus ligga på positiva faktorer. Vad som gick och gjordes bra samt om 

det går att implementera i fler projekt.  

”Rent spontant skulle det vara att inte göra om samma misstag som man gjort förut. Samt att 
ta med det som är bra och använda det igen. Det är lättare att komma ihåg det som är 
negativt dock. Det som var bra kan man ofta ta som en självklarhet. Men oftast är det inte det. 
Erfarenhetsöverföring för mig är att ta med sig information som man delar upp i två delar: -
Negativt, ajaj gör inte om... och positivt –Det här gjorde vi bra det gör vi igen...”  

Som följdfråga berördes hur viktig erfarenhetsöverföring upplevs och även där kunde fastsällas att 

det är något man bör ta fasta vid. Däremot kan urskönjas att viss olikriktning inom hur detta bäst bör 

göras. Vissa individer upplever att nyckeln ligger i att alltid jobba nära och gemensamt med samma 

människor över tid och på så sätt lära sig av varandra. (Se utdrag ur intervju nedan) 

”Ja det tycker jag viktigt. Och det lättaste sättet egentligen är att det är samma personer som 
jobbar tillsammans. Det har man ju märkt att när man tidigare jobbat inom företag med 
ganska hög personalomsättning där försvinner ju all erfarenhetsöverföring och då gör man om 
samma misstag, Men här har vi jobbat samma gäng nu ett bra tag och då blir det automatiskt 
bättre och vi kommer ihåg hur vad vi gjorde bra och dåligt. Viktigt med smågrupper där man 
jobbar mycket tillsammans under en längre tid.” 

Detta synsätt har tydliga likheter med resonemanget som Stadskontoret gör i sin rapport från 2009, 

”Sega gubbar!”, se kapitel 3.1 erfarenhetsåterföring i byggbranschen. Av andra betonas vikten av att 

det skall vara möjligt att i efterhand kunna kolla upp och bokföra lärdomar i form av utvecklade 

checklistor för respektive berörda områden.  Att erfarenhetsåterföringen överlag är tillfredsställande 

inom enheten i Stockholm antyder dels utförda intervjuer men likväl där som i utförd enkät står det 

klart att det inte upplevs som helt optimalt i dagsläget, se resultat av enkät i figur 6.2 nedan. 
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Figur 6.2 Resultat av enkätfråga 

6.2.2 Tidsåtgång för erfarenhetsåterföring 

Det finns inget uttalat hur mycket tid som ska läggas på erfarenhetsåterföring i nuläget. Bara att det 

ska göras i slutet av ett projekt. Beroende på storlek och komplexitet på projekt är uppföljning av 

utfört arbete något varierande. Generellt är det så att uppföljning med hjälp av upprättande av 

projektutvärderingar, som på företaget benämns Lessons Learned, där goda och mindre goda 

erfarenheter samlas utförs i slutet av eller efter avslutat projekt. Hur dessa utförs tycks variera något 

och den mall för erfarenhetsåterföring som finns att tillgå inom det egna intranätet är enbart till stöd 

för en närmare obefintlig del av de intervjuade. De flesta som varit delaktiga eller ansvarar för en 

projektutvärdering har utfört dessa utifrån egna metoder. I de flesta projekt avsätts tid för möte 

mellan berörda parter i projektet från Midroc Entreprenad där det hålls genomgång över vad som 

gått bra och mindre bra i projektet. Fokus ligger här till stor del till hårda värden som berör ekonomin 

i projektet som helhet samt hur väl man genomfört enligt tidplanen. Dessa möten har varat en hel 

eller halvdag där lärdomar uppdagats och diskuterats i grupp.  Det varierar något i uppfattningen om 

det är nog tid för endamålet, men att det är viktigt att vid avslutat projekt genomföra denna typ av 

uppföljning är tydligt. Likväl antyds att det kan vara svårt att minnas eventuell fakta som kan vara av 

betydelse vid en projektutvärdering då projekt ofta löper över långa tidsperioder. 

Ofta har de flesta som är delaktiga vid uppföljning redan nya projekt i uppstartsfas. Att lämna det 

gamla bakom sig och gå vidare med nya spännande projekt kan bidra till att en djupare analys känns 

övermäktig och jobbig eller helt enkelt inte hinns med. Att då möjligen göra kortare uppföljning mer 

fortlöpande under projektet, förslagsvis efter avslutad större delentreprenader så som mark, 

stomme och installationer upplevs av vissa intervjuade som hjälp för att inte missa viktig fakta. 

Utifrån den enkät som gått ut till anställda inom Midroc Entreprenad i Stockholm upplevs det vara 

ett gott alternativ för att samla värdefull information i ett projekt genom att kontinuerligt göra så 

kallade ”Lessons Learned”, resultat från enkät redovisas i figur 6.3. 
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Figur 6.3 Resultat från enkätfråga 

För att underlätta arbetet med projektutvärderingarna kan viktiga lärdomar lyftas fram redan efter 

projekteringen, därefter kan en kortare genomgång ske vid uppstart för att beröra lärdomar från 

liknande projekt. Att sedan avslutningsvis gemensamt få diskutera den insamlade dokumentationen i 

slutfasen och sammanställa informationen så att den når ut till berörda parter i projektet upplevs 

som viktigt.    

6.2.3 Resurssatsningar på utveckling av erfarenhetsåterföring 

Det finns ingen uttalad resurssatsning på Midroc Entreprenad för utvecklingen av 

erfarenhetsåterföring, men det finns en summa avsedd för utbildning av personal som 

enhetscheferna ansvarar för. Underlag för vilka kurser som medarbetare behöver eller vill gå på får 

enhetscheferna på de medarbetarsamtal som genomförs en gång per år. MBS, som beskrivits mer 

utförligt i kapitel 2.4 Midroc Business School, är en stödresurs på företaget som bistår med tid och 

engagemang för att hjälpa till att utveckla erfarenhetsåterföringen. Att ledningen vill satsa tid och 

pengar på erfarenhetsåterföring står dock klart. En av de intervjuade som varit delaktig i att hålla i en 

Lessons Learned-träff påpekar att det inte varit något ekonomiskt motstånd från ledningen att ta tid 

till en sådan träff. 

6.2.4 Utvärdering av ett projekt  

En utvärdering av ett projekt ska ske i slutet av alla interna projekt, och i mån om tid i externa 

projekt. De kallas för ”Lessons Learned” vilket syftar till att lärdomar ska dras av tidigare 

erfarenheter. Meningen med dessa Lessons Learned är att saker som har gjorts bra ska lyftas fram 

och saker som fungerat riktigt dåligt tas upp för att kunna undvikas i framtiden. Exakt hur dessa ska 

ske finns ingen tydlig information om idag som respondenterna är medvetna om. Det bestäms av 

respektive enhetschef. I vissa fall har dessa möten resulterat i ett pappersdokument fyllt med 
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lärdomar. I andra fall har lärdomarna hamnat i huvudet på de deltagande eller i en powerpoint-

presentation. I inget fall läggs dessa vunna erfarenheter upp på intranätet för alla att beskåda. Det är 

något som flera av respondenterna upplever som synd. En av dem sa: ”Jag känner att vi har ett 

behov av att samla erfarenheter. Dock så saknas det ett forum för att samla dessa erfarenheter som 

det ser ut idag utan vi sitter på varsin låda med erfarenheter”.  I enkätundersökningen som 

genomförts ställdes frågan om de projektutvärderingar som gjorts varit till stor hjälp i efter följande 

projekt, se figur 6.4. Flest svarande instämmer med frågan, men det finns också flera som inte riktigt 

håller med. Kanske finns det en koppling med att erfarenheter inte samlas på ett forum utan bara 

finns i huvudet på de medverkande på utvärderingarna. 

 

 

Figur 6.4 cirkeldiagram för enkätfråga, hjälp av projektutvärderingar 

Under enkätundersökningen ställdes en fråga om hur respondenterna lär sig bäst. Utifrån detta kan 

Lessons Learned-aktiviteter anpassas så dessa behov möts. Enligt undersökningen är två sätt att lära 

på överrepresenterade, lärande genom synen och lärande genom aktivitet, se figur 6.5. Genom 

denna kunskap kan en Lessons Learned-aktivitet utformas så att de medverkande får vara både 

aktiva och samt se på bilder eller texter från genomfört projekt. Under en intervju framkom att det 

under ett projekt tas en mängd bilder som sällan kommer till användning. Att använda dessa bilder i 

Lessons Learned-syfte skulle kunna bidra till att det som diskuteras på dessa möten lättare kan 

mottagas.  

55% 36% 

9% 

Jag upplever att de projektutvärderingar som har 
gjorts varit till stor hjälp i efterföljande projekt.   

Instämmer helt

Instämmer

Instämmer delvis

Instämmer ej



38 

 

 

Figur 6.5 Resultat från enkät, lärstilar 

För att distribuera den information som samlats i en projektutvärdering är det viktigt att den görs 

tillgänglig på enklast möjliga vis. Det ska gå snabbt att söka den informationen som ska inhämtas, 

annars riskeras den att förbli oanvänd. Då förlorar informationen sitt värde som kunskapsbildande, 

se kapitel 3.2.1 betydelse av begreppet kunskap . Information som läggs upp bör vara kategoriserad 

för att underlätta sökning. Det ska helst gå att söka på exempelvis stomme, och få fram alla lärdomar 

som dragits av de stomval som gjorts tidigare. Det är också viktigt att informationen har relevans för 

användarna, därför bör den kvalitetssäkras innan den läggs upp på ett intranät. En överbelastad 

server gynnar ingen. Dessa kan sedan följas upp under projektet och vara till hjälp för att utvärdera 

respektive moment så snart dessa är färdigställda. Delmoment bör sedermera diskuteras och 

nedtecknas vid den slutgiltiga Lessons Learned som bör ske efter avslutad slutbesiktning så 

besiktningsanmärkningar kan bokföras. Genom denna process kommer saker som har varit en stor 

belastning eller framgång verkligen fram och får en automatisk kvalitetssäkring. 

Idag används ett serverprogram av inköpare på Midroc Entreprenad som gör det möjligt att samla 

alla leverantörer och lätt hitta dem med hjälp av sökning på nyckelord. Användare av den 

programvaran anser att den kan användas på andra områden än till inköp. Detta borde undersökas 

för att se om lagring av lärdomar är möjlig, eftersom programvaran besitter en smidig sökfunktion. 

Då borde projektutvärderingar kunna sorteras efter de kategorier som nämns på nästa sida, för 

smidig sökning.  

Genom att redan i projekteringen analysera risker med delar i projektet som anses mer känsliga med 

hjälp av tidigare Lessons Learned, till exempel en oprövad byggmetod eller hur en UE arbetat 

tidigare, kan en förvarning ske om vilka delar som bör följas upp i projektet. Om denna riskanalys 

skickas vidare till produktionen ger det dem en bra överblick om vad som ska uppmärksammas och 

följas upp. Här är det viktigt att endast de faktorer som anses kritiska tas upp då det annars riskerar 
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att bli för många punkter att hålla reda på. Då bedriver man så kallad feedforward med efterföljande 

feedback, se kapitel 3.2.1 Organisatoriskt lärande. 

Under en intervju med en inköpare uppdagades att denne har lagt fram ett förslag för att få mer 

information om underentreprenörer och leverantörer från byggarbetsplatsen:  

”Kontraktsmässigt så har jag faktiskt lagt fram ett förslag just när det gäller kontrakten som 
man upprättar. Att det finns en pärm ute på plats där du har alla upprättade kontrakt och som 
produktionschefen markerar i respektive kontrakt vad som fungerade bra och vad som 
fungerade mindre bra. Den tar jag som inköpare sedan med mig när bygget är klart och 
produktionschefen noterat sina erfarenheter av leverantörer och UE. För mig är det väldigt 
svårt att veta vad som funkar och inte i produktionen då jag inte sitter på plats, tror det här är 
enda sättet för mig att lära mig från ett bygge till ett annat vad som gått bra eller dåligt med 
mina inköp.” 

Det är ett utmärkt exempel på feedforward då en viss feedback specifikt eftersöks. Det är dessutom 

information som andra inköpare kan ha användning av. 

Att göra en projektutvärdering upplevs av de intervjuade bidra med flera faktorer. En faktor är att 

reflektion över utfört arbete genomförs, vilket anses som bra för att utveckla lärandet, se kapitel 3.4 

erfarenhetsbaserat lärande. En annan är att det kan uppkomma bra punkter att föra vidare till inköp 

och projektör. Det ger också en trygghet i senare beslut, att det finns något att luta sig emot. När 

frågan lyftes om vilken sorts information som de helst vill ta del av från projekt de inte själva deltagit 

i var svaren varierande beroende på befattning. Dessa aspekter ansågs som viktiga för de 

intervjuade: 

 Kundrelationen 

 Inköp och upphandlingar 

 Metodval 

 Samarbetet med UE på plats 

 Leverantörsutlåtande 

 Ekonomi 

 Hur organisationen sett ut på plats 

 Oförutsedda problem som lett till ekonomiska bakslag 

 Utförande av moment som vederbörande inte tidigare utfört 

 Grundförutsättningar för upphandling av entreprenad 

 Energidata och hustyp 

 Logistiklösningar 
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Ett påpekande som gjorts under intervjuer är att dessa utvärderingar bör vara utformade på ett 

likvärdigt sätt för att lätt kunna hitta i dem vid senare granskning. Med hjälp av ovan nämnda 

aspekter har en mall utformats som skulle kunna komma till användning i kommande Lessons 

Learned, se bilaga 4. 

6.2.5 Sätt att sprida lärdomar 

På Midroc Entreprenad i nuläget sker spridning av lärdomar som nämnts muntligt. För att sprida 

lärdomar digitalt via ett intranät krävs att systemet för detta utnyttjas. Då behöver systemet vara 

väldigt användarvänligt, innehålla relevant information och vara eftertraktat av användarna. Att ett 

system för detta saknas är något som denna undersökning slagit fast. Enligt de intervjusvar som 

analyserats kan tre tänkbara sätt användas för att sprida lärdomar. Det finns fördelar och nackdelar 

med alla sätten, som presenteras här under. 

Videoinspelning: Efter slutförd Lessons Learned spelas ett videoklipp in där de viktigaste lärdomarna 

från projektet presenteras.  Videofilmerna ska kategoriseras efter särskilda sökord för att kunna hitta 

en videofil som passar in på det projektet som den ska användas till.  

Fördelar med metoden är att det blir lätt att ta till sig en videofilm eftersom synen och hörseln 

används och de personer som varit delaktiga i projektet syns och kan kontaktas.  

Nackdelar är att en videofil tar upp stor plats på en server och att flera filmer behöver ses för att 

täcka alla kategorier i ett nytt projekt. 

Samlade Lessons Learned: När en Lessons Learned är sammanställd distribueras dokumentet, se 

bilaga 4, ut på en digital samlingsplats. Viktigt att även dessa är taggade med nyckelord så sökning av 

speciella kriterier är möjligt. 

Fördelar med metoden är att det krävs liten administration för att distribuera dessa dokument och 

att all relevant information om respektive projekt kan införas i dokumenten. Även här kan projektets 

deltagare kontaktas presonligen då de namnges.  

Nackdel är att det finns irrelevant information i dokumentet då få projekt är exakt likadana. Därför 

krävs att flera projektutvärderingar måste sökas igenom, vilket orsakar administration. 

Lärdomsbank: Samla Lessons Learned-dokument som ovan. De lärdomar som genereras i en Lessons 

Learned, samlas i sin respektive kategori, enligt bilaga 4, i en lärdomsbank. Där bildas checklistor 

med viktiga lärdomar som dragits från projektet med de kategorier som nämnts ovan. Lärdomarna 

kan länkas till det Lessons Learned-dokument som den kommer ifrån för att få se vilket sammanhang 



41 

 

en specifik lärdom tillhör. Då kan personer som varit delaktiga i projektet kontaktas och allmän 

information om projektet fås. 

Fördelar är att lärdomar inom samma kategori då blir samlad på samma ställe vilket gör dem lätta 

hitta. Viktigt då att kategorier som finns inte blir för många, vilket skulle försvåra hanteringen.  

Nackdel med metoden är att den bidrar till mer administration än ovan nämnda metoder. 

 

6.2.6 Användbarheten av möten för erfarenhetsåterföring 

Under ett projekt på Midroc Entreprenad genomförs en rad olika möten där utrymme finns för att 

diskutera fortlöpandet av projektet. På så sätt görs mindre utvärderingar kontinuerligt under 

projektet. Under dessa möten bör det finnas utrymme att både återblicka på det som har gjorts och 

analysera eventuella risker och möjligheter för stundade större arbetsmoment. Det medför att en 

reflektion har börjat redan innan eventuella problem har infunnit sig, som sedan följs upp. Vad som 

bör diskuteras här gällande erfarenhetsåterföring kan uppdagas redan i projekteringsskede i form av 

den riskanalys som den som projekterat för ett moment bör ha gjort. Ett byggprojekt består dock av 

så väldigt många olika moment att endast de som ger störst konsekvenser bör beröras på detta sätt. 

Under de enhetsmöten som hålls framkommer det oftast problem som har uppkommit under 

entreprenaden. Problemen diskuteras och frågan varför det blev fel tas upp. Därigenom bedrivs en 

automatisk erfarenhetsåterföring då en reflektion kan ske som leder till lärande, se kapitel 3.4 

Erfarenhetsbaserat lärande. Om sådana problem antecknas och diskuteras återigen på en avslutande 

Lessons Learned på ett projekt kan en djupare inlärning också ske.  

Det betonas i intervjuer att visst motstånd till erfarenhetsåterföringsmöten kan tänkas infinna sig om 

detta skulle införas. Detta med motiveringen att det riskerar bli för formella och stela. I och med de 

möten som redan idag genomförs finns möjligheten att utföra mindre Lessons Learned i samband 

med dessa möten. Benämningen på ett möte spelar mindre roll så länge diskussion, reflektion och 

dokumentation över utfört arbete möjliggörs vid dessa tillfällen.  

6.2.7 Rätt projekt 

Att välja rätt projekt anses som viktigt för Midroc PM. Genom att konsultera de med stor erfarenhet 

ute i produktionen om specifika kunskapsområden säkerställs att det finns rätt kunskap till att utföra 

en entreprenad. En av de intervjuade som arbetar i produktionen berättar att denne brukar få ge råd 

om nya potentiella projekt som berör inom dennes expertis. Att få ett sådant samtal kan uppfattas 
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som en komplimang och ses som ett kvitto på att ens erfarenheter är av värde, se kaptiel 3.5 

Ledarens påverkan för kompetensutveckling. Vid dessa tillfällen sker också en erfarenhetsåterföring 

som får direkt påverkan på projektet.  

6.2.8 Mätbarhet för lyckad erfarenhetsåterföring 

I nuläget finns det inga direkta medel för att mäta effekter av erfarenhetsåterföring, det som 

däremot finns att tillgå som en styrka på Midroc är en skattning av medarbetares uppfattning av 

verksamheten, så kallat medarbetarindex. Likväl finns uppföljning gällande hur väl kunden upplevt 

organisationen, i form av kundindex. I och med att det inom litteraturen finns väldigt lite beskrivet 

hur man konkret skall kunna mäta effekterna av erfarenhetsåterföring, är det sannolikt så att den här 

typen av index ger en fingervisning över hur väl fungerande det är idag och förändringar bör kunna 

utläsas ur dessa även i framtiden. I och med att det kan vara svårt att motivera nyttan mer än med 

den generella insikten att det är något positivt som bör främjas bör det kontinuerligt göras 

uppföljning för att studera dess effekter på sikt. Det är enligt litteraturen så att konsekvent arbeta 

med dessa frågor, på sikt kommer att ge upphov till positiva synergieffekter. Exempel på sådana 

effekter skulle inom Midroc Entreprenad kunna vara mindre anmärkningar i besiktningsprotokoll, 

mindre rapporterade byggfel efter avhjälpande, ett ökat medarbetarindex samt även bidra till att 

stärka ett redan bra kundindex, se kapitel 3.1 erfarenhetsåterföring i byggbranschen. Utifrån 

intervjuerna har det tydligt framkommit att ökad kunskap bland anställda och kollegor är något som 

värdesätts högt inom organisationen. Genom mer kompetenta medarbetare minskar risken för 

kostasamma fel och sned fördelad arbetsbörda,Se kapitel 6.4 Organisatoriskt lärande inom Midroc 

PM. Att driva projekt utifrån CM och Partnering ställer höga krav på ett starkt humankapital inte 

minst på grund av att en liten personalstyrka med enbart tjänstemän ger högre omsättning per 

anställd. Utan även för att ansvaret ökar på de få anställda som finns att verkligen leverera. Detta bör 

ses som incitament till att behålla och vidare utöka den kompetens som finns inom organisationen. 

Att Midroc Entereprenad av respondenter framställs som en förebild i branschen tyder på att 

medarbetares individuella kunskap värderas högt och att ett starkt humankapital är något som 

strävas efter.  

6.2.9 Midroc Business Schools inverkan på erfarenhetsåterföringen 

Midroc Entreprenad har idag varierande projekt avseende storlek och omfattning. MBS har en 

indirekt inverkan på erfarenhetsåterföringen som sker i mindre projekt genom att de utbildar 

anställda inom ämnen som kan anses främjande för erfarenhetsdelningen på företaget. En anställd 

säger så här om en konferens som denne gått genom MBS: ”Plötsligt så såg man människan snarare 
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än kollegan och det bidrar ju till att bli mer sammansvetsade”. Sammansvetsning leder till 

interaktion, vilket är ett viktigt verktyg för erfarenhetsåterföringen.  

I stora projekt har MBS haft en mer betydande roll gällande erfarenhetsåterföringen. De har arbetat 

fram mallar för erfarenhetsåterföringsmöten och hållit i dessa möten. De har varit aktiva i att utbilda 

med hjälp av workshops om bland annat vikten av feedback och gruppdynamik. En av de 

medverkande berättade: ”Vi hade en hel höst med utbildning med MBS då med ett antal träffar, just 

för att lära känna varandra och kunna ge varandra bra feedback”. MBS upplevs ha en god erfarenhet 

gällande erfarenhetsåterföring och beteendevetenskap som varit till stor hjälp i större 

partneringprojekt som Midroc PM deltagit i. 
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6.3 Mentorskap 

Vid en granskning av företagets MMS hittades en lista med de anställdas namn och vilka utbildningar 

de genomgått samt om de har intresse att få eller axla ett mentorskap. Utifrån enkätundersökningen 

har det uppdagats att flertalet av de intervjuade inte har känt vid att det funnits möjlighet till ett 

uttalat mentorskap, se figur 6.6. Att detta efterfrågas antyder resultat ur enkätundersökningen som 

redovisas i figur 6.7. Ömsesidighetsmotivet, att lära tillsammans och i samarbete med andra sträva 

mot ett mål, se kap 3.2.6 Drivkrafter till lärande i arbetslivet, är just något att ta fasta på och inte 

minst ett aktuellt resonemang gällande mentorskap. Att kunna bolla idéer med en mer erfaren 

rådgivare som stöd är något som upplevs nyttigt bland de anställda. Många upplever att de mer eller 

mindre har ett outtalat mentorskap kollegor emellan. Utifrån respondenternas svar på frågan om de 

upplever att det finns stöd bland medarbetare när man har idéer eller lösningar på problem så 

upplever alla att det finns ett gott gensvar.  

 
 

 
Figur 6.6 reslutat från enkätundersökning 

  
Figur 6.7 resultat från enkätundersökning 

  

36% 

9% 

55% 

Finns det möjlighet att ansöka om 
mentor/mentorskap på Midroc? 

Ja

Nej

Ingen åsikt

55% 
18% 

27% 

Känner du att du skulle ha hjälp av en mentor? 

Ja, det vore lärorikt och
utvecklande
Nej, det har jag inget behov av

Ingen åsikt, har inte reflekterat
över dess nytta
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6.4 Organisatoriskt lärande inom Midroc PM  

I grunden för allt agerande på Midroc PM ska målet att vara ”bäst i klassen” finnas i alla processer. 

Erfarenhetsåterföring som är en stor del i begreppet knowledge Management, se kapitel 3.3.2, ska 

vara en del av Midroc PMs projektsprocess. Det betyder att de har ambitioner att ständigt utveckla 

denna aspekt i projektprocessen. 

Inom Midroc PM finns ett antal aspekter nämnda som rör företagets erfarenhetsåterföring och den 

kultur som ska bidra till lärande inom organisationen. De viktigaste punkterna som berör 

erfarenhetsåterföring för Midroc PM är följande: 

Rätt feedback 

Feedback är något som samtliga intervjuade upplever som motivationshöjande och mer eller mindre 

en bidragande del i sin utveckling. Att det är lagom mängd upplever flertalet men önskar ofta av sig 

själva att de skulle ge mer än de gör idag. De flesta upplever att det är något som gör sig bäst 

spontant i vardagen. Flera av de intervjuade framhävde att den bästa feedbacken enligt dem ges och 

tas vid mer informella möten med kollegor. Kafferasten, i förbifarten och i samband med dagliga 

sysslor är något som nämns som tillfällen där respondenterna upplever sig få bäst feedback.  Med 

feedback i den bemärkelse som den beskrivits ovan avses främst positiv feedback. Den typ av 

feedback som kan betraktas som konstruktiv och aningen tillrättavisande upplever flertalet skulle 

kunna vara mer frekvent. Det är även den typ av feedback som upplevs som den mest utvecklande 

och nyttig att ta del av.  Denna form av feedback tas främst upp på medarbetarsamtalen en gång om 

året.  Utifrån intervju har det kunnat skönjas att Midroc Business School är en bidragande faktor som 

jobbar aktivt med vissa ledande individer med att betona vikten av feedback.  

Rätt ledarskap 

Som nämns om Midrocs tre skap i kapitel 2.3.1, avses att för att kunna leda andra måste man först 

kunna leda sig själv. En bra ledare bidrar till en öppen och trygg atmosfär där alla vill bidra och göra 

sitt bästa på jobbet. Utifrån den kvalitativa undersökningen och genom platsbesök har det 

framkommit att en öppen kultur med högt i tak är ett mål. De intervjuade känner överlag god 

samhörighet med sin chef och det har poängterats att det upplevs en känsla av att snarare vara två 

kompisar som diskuterar på lika villkor vid möten. Att vilja dela med sig av sin kunskap och 

erfarenheter till andra motiveras med vilja om att få mer kompetenta medarbetare på sikt. Den enda 

gången det ibland kan upplevas som något stelt och formellt mellan individerna är just vid 

medarbetarsamtal. Som nämns i kap. 3.1 erfarenhetsåterföring i byggbranschen är just ledarens roll 
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inom byggbranschen något som betraktas som kritiskt för hur välfungerande ett projekt blir, samt 

nämns just vissa brister bland ledare inom bygg. Just svalt intresse bland ledare och organisationer 

att vilja skapa förändring nämns som en bidragande faktor till den eftersatta erfarenhetsåterföringen 

i branschen överlag. Med intervjuer som grund kan påvisas att detta inte speglar denna organisation. 

För att återkoppla till ovan nämnda stycke finns motivationen att få bättre och mer kompetenta 

medarbetare på sikt väl inrotat hos Midroc. Nedan följer ett intervjusvar på frågan vad som 

motiverar en att dela med sig av sina kunskaper. Just detta svar är möjligen inte helt representativt 

för organisationen men ger en fingervisning över hur det önskas vara. 

”För mig är midroc tillsammans, together to get there. Jag är en coachande människa, få se att 
vi lyckas tillsammans och se andra människor lyckas med saker. Att se att mina ideér har gett 
något ger mig jättemycket.” 

Rätt erfarenhetsåterföring 

Det finns idag krav på att utvärderingar skall göras efter avslutat projekt och då främst interna 

projekt. Hur detta skall göras och i vilken omfattning är dock inte specificerat. Rätt 

erfarenhetsöverföring är svårt att leva upp till och en djärv ansats ifrån företagsledningen. De har 

lyckats i den bemärkelsen att det sitter i väggarna och nått ut till medarbetare med att det är något 

viktigt, vilket är ytterst positivt. Det bör dock poängteras att det bland de intervjuade finns en 

uppfattning om att inga direktiv finns för hur detta skall gå till. Just tydliga direktiv uppifrån upplevs 

överlag som en bidragande faktor bland anställda till att åstadkomma en fungerande 

erfarenhetsåterföring, se figur 6.8 nedan. Genom enkätundersökningen, se bilaga 3, som gjorts 

upplever flertalet att en vilja att påverka erfarenhetsåterföringen finns men att det möjligen saknas 

metoder för att ta det ett steg till. 

 

Figur 6.6 Svar från enkätundersökning  
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 Inom teorin bakom organisatoriskt lärande nämns att för att kunna omsätta kunskap till tjänster och 

produkter är det viktigt skapa en kreativ miljö som stimulerar innovativt tänkande, se kap 3.3.1 

organisatoriskt lärande. Att det finns relativt fria tyglar och möjlighet till att styra och lägga upp sin 

arbetsdag beskrivs bland vissa som en av de stora styrkorna hos Midroc PM. Dock ställer det även 

krav på individens egen drivkraft och vilja att lära sig av fel och råda bot på tillkortakommanden. I 

erfarenhetsåterföringssyfte, om målet är att institutionalisera kunskapen och säkra den inom 

organisationen betonas vikten av att först på individnivå inhämta kunskaper för att sedan tolka dessa 

gemensamt och skapa en gruppbetingad kunskap. Med allt för fria händer till hur man skall följa upp 

och samla lärdomar finns risk att gruppbetingningen inte infinner sig, se kap 3.3.1 organisatoriskt 

lärande. Idag är inte detta ett stort problem antyder den kvalitativa undersökningen ty det upplevs 

råda så pass god samhörighet och öppenhet mellan kollegor, vilket också bekräftas av 

enkätundersökning, se bilaga 3. I intervjuer betonas att inom en liten personalstyrka är 

möjligheterna till social interaktion och kontakt mellan olika befattningar och yrkesgrupper en styrka. 

Detta fungerar mycket väl idag, men med målet att växa som aktör i samhällssektorn finns nu stora 

möjligheter att redan i tidigt skede arbeta in rutiner för erfarenhetsåterföring för att säkra att detta 

även fungerar bra vid en framtida expansion. 

     Gemensam kompetensutveckling 

I intervjuerna ställdes frågan vad som motiverar en till att dela med sig av sin kunskap till andra. 

Åtminstone en motiverande faktor till detta är tydlig som följer. ”Få bättre medarbetare, ju bättre de 

är desto mindre problem har jag.”  Att organisationen skall lyckas så bra som möjligt och att få vara 

delaktig i beslut och ha ansvar anses vara en av de största drivkrafterna till att vilja göra det lilla 

extra. Utifrån intervjuer framgår att känna att här vill jag jobba, här trivs jag, är nått som uppmuntrar 

till att dela med sig av kunskaper. Med målet att uppnå en gott ekonomiskt resultat krävs lönsamhet.  

Som nämns i ovan i kap.3.1.7  bör visst fokus på siffrorna istället läggas på drivkraften till 

lönsamheten för att skapa resultat. Midroc har som mål att verka ”Togheter To Get There” vilket 

syftar till att det är en gemensam insats som får organisationen att uvecklas. Genom kunskap, 

motivation, ansvar och befogenheter hos de anställda erhålls lönsamhet, enligt kap. 3.1.7. Utifrån 

intervjuerna har utlästs att just bitar som ledarskap, medarbetarskap och affärsmannaskap börjat 

komma in mer och mer i organisationen. Och att det är något som faktiskt börjat rota sig i kulturen är 

ytterst positivt.  Att skapa en likriktad syn med sunda värderingar och ärlighet mot kunder och sina 

medarbetare är värdeskapande för organisationen.  
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Figur 6.7 svar från enkätundersökning 

6.5 PBL, BBR och AMA-kunskap 

I denna del kommer en fingervisning av de intervjuades egen uppfattning över sina kunskaper inom 

PBL, BBR och AMA göras. Detta har önskats av Midroc PM och ger även en inblick i hur specifik 

kunskap söks av de anställda.  

6.5.1 Sammanställning  av svar från intervjuer 

Ingen av de intervjuade anser sig vara fullärd i dessa ämnen, men anser heller inte behöva kunna 

dem ordagrant för att utföra sitt arbete. Det varierar lite inom vilka av dessa områden som 

kunskapen är högts, eftersom det beror på hur ofta de kommer i kontakt med dem i arbetsvardagen. 

”Kunskap som inte används förlorar sin kraft”, se kap 3.2.7. ”kunskap är makt”. Flera av de 

intervjuade medger att en förbättring av kunskapsnivån helt klart skulle underlätta deras arbete. 

Framförallt anser de att en övergripande medvetenhet bör finnas om vilka rubriker och delar som 

respektive lagar och förordningar är uppdelade i så de vet var de ska leta när sådan information 

behövs. PBL och BBR anses mest beröra de som projekterar och AMA de i produktionen.  

Under intervjuer ställdes frågan hur de skulle gå tillväga för att bättra på sina kunskaper i ämnet och 

generellt sett svarade de flesta att det bara gick att söka rätt på den information som behövs för 

stunden. Anmärkningsvärt är att få var säkra på vilka böcker som fanns i platsbiblioteket på Midroc 

PMs kontor i nuläget, och om de som fanns var uppdaterade. En påpekade dock att denne hade 

upprättat ett eget platsbibliotek på arbetsplatsen. Flera av respondenterna anser att de utbildningar 

som varit i ämnena inte varit tillfredställande. En av de intervjuade menar att nivån på dessa varit för 

låg, men att en kurs om att kunna tolka BBR rätt vore bra. Det upprepas här att kunskaper som fås på 

utbildningar oftast glöms bort om de inte används, vilket ofta är fallet med BBR då det innefattar så 

mycket. 

37% 

36% 

27% 

Jag upplever att min omgivning bidrar till 
utveckling i mitt arbete. 

Instämmer helt

Instämmer

Instämmer delvis

Instämmer ej
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6.6 Swotanalys 

Nedan följer en sammanfattning av positiva och negativa faktorer för Midroc Entreprenads 

erfarenhetsåterföring i form av en swotanalys.  

Positiva faktorer Negativa faktorer 

Styrkor 
 

 Liten organisation 

 Medvetna om fördelar med 
erfarenhetsåterföring 

 Engagemang bland anställda 

 Flexibla i sitt arbetssätt 

 MBS 

 Upplevd öppenhet generellt inom 
Enheterna 

 

Svagheter 
 

 IT-verktyg används ej gemensamt 

 Dålig dokumentationsdistribuering på lärdomar 

 Kunskap sitter mestadels i huvudet på anställda 

Möjligheter 
 

 Nytt IT-system på väg 

 Har avdelning i Malmö att samarbeta med 

 MBS upplevs ha stort kunnande i ämnet 

 Omfamnar samarbete 
 
 

Hot 
 

 Inte anpassat arbetssätt för tillväxt 

 Nytt IT-system blir för svårhanterat 

 Delning av information brister 

 

 

  



50 

 

 Slutsatser 7

Här redovisas de viktigaste slutsatser som detta arbete genererat.  

 Det finns få tydliga direktiv på Midroc för hur erfarenhetsåterföring ska ske samt hur detta 

skall komma till användning i senare skede. Direktiv ges endast att det ska genomföras i 

slutet av alla interna och i merparten externa projekt. Ett direktiv som av författarna upplevs 

vara uppfyllt. Då Midroc är ett bolag som eftersträvar att bli ”bäst i klassen” i sina processer 

finns det utrymme att förbättra gamla och utveckla nya direktiv som berör 

erfarenhetsåterföring. Det är en generell uppfattning bland anställda att direktiv skulle 

underlätta en förändring av erfarenhetsåterföringen.  

 

 En mall för hur erfarenhetsrapport ska upprättas finns, men används inte då de anställda inte 

varit varse om dess existens. Det medför diskontinuitet i utförandet av projektutvärderingar 

och i dess utformning, vilket innebär att det material som upprättas vid dessa sammanhang 

är svåra att distribuera. En distribution som saknas i nuläget. 

 

 Flertalet medarbetare anser att det vore lämpligt att göra kontinuerliga Lessons Learned före 

och efter varje större delmoment i entreprenaden. Dessa kan med fördel dokumenteras, för 

att kunna spridas på fler sätt än enbart muntligt, och användas i en större sammanställning 

när projekt färdigställts. Framförallt anses denna information komma till användning i 

projektering och inköp för senare projekt. Då projekt löper över långa tidsperioder är det 

svårt att i efterhand minnas bra och dåliga erfarenheter. Informationen försvinner ofta med 

tiden och likt feedback bör uppföljning ske när det är aktuellt för att ge en så korrekt bild 

som möjligt. 

 

 Ett forum för att samla erfarenheter saknas av flera anställda. För att underlätta åtkomst till 

informationen från en Lessons Learned, ska den vara tydligt kategoriserad och belysa endast 

parametrar som är av intresse för avsedd användare inom respektive befattning. Annars 

riskeras sådan information att vara överflödig. Den information som anses viktigast att 

inhämta från projekt inom Midroc Entreprenad har identifierats genom intervjuer och bör 

ligga till grund för en eventuell mall för framtida Lessons Learned, se förslag i bilaga 4. 

 

 Inom Midroc eftersträvas rätt erfarenhetsåterföring. Dock finns blandade åsikter om hur väl 

fungerande erfarenhetsåterföringen är. Flertalet anser att den fyller sin funktion, men det 

finns även de som anser motsatsen. Många upplever att en vilja att påverka 
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erfarenhetsåterföringen finns, men att det inte riktigt hinns med. Däremot upplever flera 

respondenter Midroc som en förebild jämfört med andra bolag de arbetat på.  

 

 Merparten av de anställda upplever en öppenhet inom organisationen och känner 

samhörighet med sina medarbetare, vilket stämmer väl överens med det som organisation 

eftersträvar. Detta underlättar erfarenhetsåterföringen eftersom det främjar den interaktion 

som är nödvändig för att överföra implicit kunskap. 

 

 Erfarenhetsåterföringen som den ser ut idag sker mestadels muntligt, vilket medför att 

erfarenheter primärt finns inom de anställda. Vid expansion av entreprenadverksamheten 

kan förmågan att förmedla dessa erfarenheter försvåras då avstånden rimligen ökar inom 

organisationen. En stor styrka ur erfarenhetsåterföringssyfte är att Midroc Entreprenad är en 

relativt ung enhet inom Midroc koncernen och i dagsläget en mer lokal aktör. Men med 

ambitionen att på sikt bli rikstäckande. Med personlig kontakt medarbetare emellan och 

tillsynes platt företagsstruktur fungerar erfarenhetsåterföringen just nu. Här finns stora 

möjligheter att göra ”rätt från början” och rota rätt kultur och attityd för 

erfarenhetsåterföring i ett tidigt skede i utvecklingen innan man ”växer ur skorna”.  

 

 Inom Midroc Business School finns hög kompetens gällande personalutveckling och 

ledarskap. Denna utbildningsplattform har haft betydelsefullt inflytande på 

erfarenhetsåterföringen i stora projekt och rimligen även i framtiden vara en tillgång. Genom 

Midroc Business School erhålls en möjlighet att skapa likriktighet och betona samarbete 

inom företaget. Detta bidrar till att medarbetare arbetar mot gemensamma mål, vilket är en 

förutsättning för att bli en lärande organisation. 

 

 Det finns möjlighet att ansöka om mentorskap inom Midroc Entreprenad. Däremot finns det 

flera som inte är medvetna om det. Mentorskap anses av många anställda som givande ur 

erfarenhetsåterföringssyfte och flertalet kan tänka sig att agera mentor för en medarbetare. 

Merparten av de tillfrågade anser sig kunna ha hjälp av en mentor.  

 

 Ett av de hjälpmedel som finns för erfarenhetsåterföring på Midroc PM är intranätet som 

kallas MMS. Intranätet anses som svårhanterligt gällande främst dokumenthantering och 

sökbarhet, vilket medför att det inte alltid används som det forum för informationsspridning 

det torde vara. Eftersom ett nytt intranät är under uppbyggnad just nu finns det här 



52 

 

möjligheter att rätta till ovanstående problem så att erfarenhetsåterföringen kan bli mer 

integrerad i intranätet. 

 

 Genom främst intervjuer har individer inom organisationen givits tid att reflektera över 

begreppet erfarenhetsåterföring. Utifrån granskning av nuläget och egna förslag till 

förbättring har medvetenheten inom ämnet ökat bland respondenter, vilket bör anses 

positivt. 

 

 Det är svårt att exakt mäta hur mycket resurser effektiv erfarenhetsåterföring sparar 

eftersom det inte går att vara säker på vilka problem som undviks genom att satsa på 

erfarenhetsåterföringen. Men det finns indikationer om att detta bör beaktas för att 

säkerställa att kvaliteten på arbetet går framåt. Att erfarenhetsåterföring är viktigt för 

företag för att fortsatt lära sig av både bakslag och framgångar har av denna studie 

framkommit som självklar. 

 

 Det har varit svårt att jämföra om erfarenhetsåterföringen hanteras på det sätt som det är 

tänkt eftersom få tydliga direktiv har uppfattats om hur den ska fungera i praktiken. Dock 

anses det vara en stor ambition att det skall fungera. 
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 Rekommendationer 8

Som del i att precisera tydligare direktiv om hur erfarenhetsåterföringen ska hanteras har 

nedanstående rekommendationer utformats.  

 Kontinuerligt utföra mindre Lessons Learned under ett projekt. Innan och efter stora och 

kostsamma moment under entreprenaden skall positiva och negativa aspekter med 

respektive moment antecknas för att kunna användas vid en stor projektutvärdering i slutet 

på entreprenaden, gärna efter slutbesiktning för att analysera besiktningsanmärkningar. Se 

Bilaga 5 för en förenklad illustration av förfarandet. 

 

 För att kunna distribuera lärdomar från projektutvärderingar bör en struktur följas. Använd 

gärna mallen i Bilaga 4 för framtida Lessons Learned som tagits fram med hjälp av de 

intervjuer som bedrivits. Denna kan behöva revideras för att passa organisationen 

ytterligare. Ta hjälp av MBS för att lägga upp en bra mötesstruktur till dessa tillfällen då de 

har erfarenhet i detta. Använd gärna bilder och få deltagare i projektutvärderingar 

aktiverade genom interaktion av något slag. 

 

 Att digitalt sprida de lärdomar som en Lessons Learned genererar. Se kapitel 6.2.5  för 

utförlig beskrivning av föreslagna metoder. Programvaran som används av inköpare för att 

hantera leverantörer förefaller ha potential att kunna fungera som lärdomsbank för 

erfarenheter. Denna möjlighet bör undersökas. Om det är möjligt bör det gå att söka på ett 

visst moment i en entreprenad.  Där redovisas en lista med lärdomar från tidigare projekt 

som berör just det specifika momentet. 

 

 Det har stor betydelse att se till att alla medarbetare är införstådda med hur det nya 

intranätet fungerar och lär sig hantera detta. En grundlig utbildning i kommande system 

rekommenderas. 

 

 Ge tid att ha naturlig integration i arbetsvardagen för att främja spontan kunskapsöverföring 

för att skapa en ”lärande organisation”. 

 

 Fortsätt sträva efter att göra saker tillsammans inom organisationen. Interaktion är en stor 

del av en människas lärande och genom kommunikation kan många små problem lösas på 

ett enkelt sätt. En insikt i en annan persons tänkande skapar en bättre förutsättning till 

kunskapsdelning och minimerar missförstånd. 
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 Att dessutom mer än påpeka att projektutvärderingar ska genomföras, också beskriva hur 

den ska göras och vilken tid som ska läggas på den.   

 

 Genom att föra statistik på besiktningsprotokoll, mäta kundindex och medarbetarindex kan 

en fingervisning ges av hur väl erfarenhetsåterföringen fungerar. Stärks dessa värden har 

förmoderligen de resurser som läggs ner på erfarenhetsåterföring fått gehör. Följ gärna upp 

detta. 

 

 Midroc Business School bör utnyttjas för att skapa en likriktighet inom företaget. En 

likriktighet som syftar till att samla bilden av vad erfarenhetsåterföring innebär, samt vad 

man önskar få ut av det. Detta bör vara tydligt för samtliga medarbetare för att kunna 

säkerställa att detta görs. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Intervjuguide Midroc Project Management 

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta intervjun. Vi kommer att spela in 
intervjun men det är framförallt till vårt stöd för att komma ihåg vad som sagts och slippa avbrott 
p.g.a. anteckningar. Inspelningen kommer att behandlas konfidentiellt. Intervjun är beräknad att 
uppta c.a. 60 minuters tid. Intervjun kommer vara semisrukturerad. Det innebär att vissa frågor ger 
utrymme för diskussion, medan andra mer söker ett rakt svar. 

Vi genomför en studie inom ramen för ett kandidatexamensarbete på uppdrag av Kungliga Tekniska 
Högskolan med Midroc Project Management som mottagare. Vårt uppdrag syftar till att öka 
förståelsen för och användningen av kunskapsöverföring inom Midroc Project Management. En 
jämförelse med de ledningsdokument som finns kommer sedan att göras. Detta för att undersöka 
om företagets uppsatta ambitioner i ämnet uppfylls. Även möjliga förbättringar inom ämnet kommer 
föreslås. Resultatet kommer utmynna i en vetenskaplig rapport inom ramen för ett 
kandidatexamensarbete på 15 hp.  

Under intervjun ska vi främst inrikta oss på sådant som inte är hemligt men skulle information som ej 
vill spridas utom företaget förekomma, ska detta ej redovisas i den offentliga rapport som denna 
intervju kommer bidra till. 

 Allmänna frågor  1
Frågor som har att göra med vilken fas av ett projekt den intervjuade är delaktig i. 

 Erfarenhetsåterföringssystemet. Projektutvärderingar. 2
Frågor kommer beröra Midrocs sätt att hantera erfarenhetsåterföring med extra fokus på 
projektutvärderingar och material till sådan.  

 Informationsdelning, distribution. 3
Frågor som berör företagets möjligheter att sprida information samt personalens hantering av 
intranätet på Midroc. 

 Företagskultur, Organisatoriskt lärande 4
Här kommer frågor som ser till Midrocs PMs sätt att inspirera till ökad kunskapsöverföring. Frågor 
om feedback och samhörighet bland annat. Även med del frågor som är kopplade till Midrocs 
ledningsdokument kommer behandlas. 

 PBL och AMA 5
I mån om tid kommer även några frågor ställas om hur PBL och AMA används av den intervjuade. 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

Intervjufrå gor 

1. Intervjuområden: 

2. Allmänna frågor 
Hur länge har du arbetat på midroc? 

Titel? 

Vilka generella arbetsuppgifter har du? 

I vilken fas i ett byggprojekt är du delaktig? 

3. Erfarenhetsåterföring. Projektutvärderingar. 
Kan du beskriva vad erfarenhetsåterföring  innebär för dig? 

Hur viktigt tycker du att erfarenhetsåterföring är personligen? 

På vilket sätt sköter ni erfarenhetsåterföring på Midroc? 

- Finns det direkttiv på hur de ska skötas? 

- Följs de direktiven? 

Hur mycket tid anser du är rimligt att avsätta för erfarenhetsåterföring i ett projekt? 

- Hur bör den tiden fördelas på projektet? 

När deltar du i en projektutvärdering? 

- Vilken användning ser du med dessa? 

- Vilka stödfunktioner användes vid dessa tillfällen, ex MBS, processmall ect? 

- När skulle du önska att dessa gjordes i projekten? 

- Om ej deltagit, orsak? 

Hur ser du att en redan gjord projektutvärdering kommer till användning i efterkommande 

projekt? 

- Hur vill du ta del av en projektutvärdering isf? på papper, digitalt, dialog. 

- Om ingen användning. Vilken orsak? För övergripande, krångliga, tidspress, innehåll ej 

distribuerade ect. 

Finns det något stöd på företaget för att genomföra en projektutvärdering? 

- Om ja, vilket? 
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- Om nej, vad saknar du? 

Vilket material från projektet används i en utvärdering för att minnas lärdomar? 

Finns det något annat material som du tror skulle kunna komma till användning i 

projektutvärderingar? 

Hur skulle du vilja att en projektutvärdering distribuerades till medarbetare? 

Har du fyllt i en erfarenhetsrapport som ligger i MMSen någon gång? 

- Hur gick det? 

- Varför inte? 

Kan du beskriva hur du agerar när du funnit en tänkbar lösning på ett problem som kan hjälpa 

andra? 

- Finns det något uttalat generellt sätt som ni på Midroc går till väga? 

Finns det något system för att dokumentera viktiga lärdomar som erlagts under ett projekt? 

- Vilket/vilka finns/används? 

Skulle du vilja se en förändring av erfarenhetsåterföringen? 

- Om ja vilken? 

Har du reflekterat över erfarenhetsåterföringen på Midroc tidigare? 

4. Informationsdelning, distribution. 
Hur väl skulle du säga att du kan använda Midrocs intranät? 

- Skulle du vilja lägga till någon funktion? 

Hur får du information för att följa Midrocs sätt att genomföra ett projekt? 

Vid vilka tillfällen använder du MMSen?  

- På vilket sätt hjälper den dig? 

Hur skulle du göra MMSen bättre än den redan är om du fick möjlighet till det?  

- Isf vad och hur vill du ha det? 

Vilken typ av information vill du ha från tidigare projekt, som du själv ej deltagit i? 

På vilket sätt sker oftast kunskapsöverföringen inom företaget idag? 

5. Företagskultur, Organisatoriskt lärande 
Hur ofta får du feedback på ditt arbete? 

- Är det en lagom mängd? 
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- Vid vilka tillfällen anser du att dig få bäst feedback? Fikaraster, in action, medarbetarmöten, 

kundmöten. 

- Hjälper det dig att utvecklas? 

Hur ofta ger du feedback? 

Vad motiverar dig att dela med dig av din kunskap?  

När du har ideér, vem går du med dem till? 

Hur skulle du definiera Midrocs sätt att arbeta? 

Vilka är Midrocs kärnvärden? 

Vad innebär begreppet ”best practice” för dig? 

Upplever du att du har hittat din roll på Midroc? 

- Om ja, vilka egenskaper ledde primärt till den rollen? 

- Om nej, finns det någon trolig orsak till detta? 

Hur ofta kan du reflektera över utfört arbete? 

Vad tror du att UE har för uppfattning av Midroc som lärande organisation? 

Vad har du för uppfattningom Midroc Business School? 

- Hur har den hjälpt dig i ditt arbete? 

 

6. PBL och AMA 
Hur kommer du i kontakt med PBL i ditt arbete? 

Hur bedömer du dina egna kunskaper i detta ämnet? 

Anser du att det finns anledning att öka kunskapen i ämnet för att underlätta ditt arbete?  

Hur kommer du i kontakt med BBR i ditt arbete? 

Hur bedömer du dina egna kunskaper i detta ämnet? 

Anser du att det finns anledning att öka kunskapen i ämnet för att underlätta ditt arbete? 

Hur kommer du i kontakt med AMA i ditt arbete? 

Hur bedömer du dina egna kunskaper i detta ämne? 

Anser du att det finns anledning att öka kunskapen i ämnet för att underlätta ditt arbete? 

Hur skulle du gå tillväga för att öka på dina kunskaper i ovanstående ämnen? 
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Bilaga 3 Enkätssammanställning 

Enkätfrågor 
      Kryssa i det alternativ som passar bäst på följande frågor. 

 

Gjorda enkäter 

Hur länge har du jobbat på Midroc Entreprenad? 

 
11 

Mindre än 1 år 2 
 

 

 1-2 år 3 
  2-4 år 1 
  Längre än 4 år 5 
  Totalt 11 
  

 

     
Hur länge har du arbetat i byggbranschen? 

   Mindre än 2 år 1 
      2-5 år 1 
 

 

 5-10 år 2 
  Längre än 10 år 7 
  Totalt 11 
  

 

    Jag använder en dator/surfplatta frekvent i mitt arbete. 

   Instämmer helt Instämmer Instämmer delvis Instämmer ej Totalt 

9 1 0 1 11 

 

 

 

        

Hur länge har du 
jobbat på Midroc 

Entreprenad? 

Mindre
än 1 år

1-2 år

Hur länge har du 
arbetat i 

byggbranschen? 

Mindre
än 2 år

2-5 år

82% 

9% 
0% 9% 

Jag använder en dator/surfplatta frekvent i 
mitt arbete. 

Instämmer helt

Instämmer

Instämmer delvis

Instämmer ej
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Jag bedömer mina datorkunskaper som mycket goda. 

   Instämmer helt Instämmer Instämmer delvis Instämmer ej Totalt 

3 4 3 1 11 

 

 

 

         
 
Jag tar med mig stor del av den kunskap jag erlägger mig i ett projekt. 

  Instämmer helt Instämmer Instämmer delvis Instämmer ej Totalt 

6 5 0 0 11 

 

 

 

         
Jag anser att vi har en fungerande erfarenhetsåterföring på Midroc Entreprenad. 

 Instämmer helt Instämmer Instämmer delvis Instämmer ej Totalt 

0 6 3 2 11 

 

        

27% 

37% 

27% 

9% 

Jag bedömer mina datorkunskaper som 
mycket goda. 

Instämmer helt

Instämmer

Instämmer delvis

Instämmer ej

55% 

45% 

0% 0% 

Jag tar med mig stor del av den kunskap jag 
erlägger mig i ett projekt. 

Instämmer helt

Instämmer

Instämmer delvis

Instämmer ej

0% 

55% 27% 

18% 

Jag anser att vi har en fungerande 
erfarenhetsåterföring på Midroc Entreprenad. 

Instämmer helt

Instämmer

Instämmer delvis

Instämmer ej
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Jag bedömer att det är en öppen atmosfär inom Midroc Entreprenad. 

  Instämmer helt Instämmer Instämmer delvis Instämmer ej Totalt 

4 6 1 0 11 

 

 

 

        Jag anser att mina ideér tas på allvar av andra på företaget. 

   Instämmer helt Instämmer Instämmer delvis Instämmer ej Totalt 

4 5 2 0 11 

 

 

 

        Jag känner samhörighet med mina arbetskamrater. 

    Instämmer helt Instämmer Instämmer delvis Instämmer ej Totalt 

7 2 2 0 11 

  

36% 

55% 

9% 0% 

Jag bedömer att det är en öppen atmosfär inom 
Midroc Entreprenad. 

Instämmer helt

Instämmer

Instämmer delvis

Instämmer ej

36% 

46% 

18% 

0% 
Jag anser att mina ideér tas på allvar av andra på 

företaget. 

Instämmer helt

Instämmer

Instämmer delvis

Instämmer ej

64% 
18% 

18% 

0% 

Jag känner samhörighet med mina arbetskamrater. 

Instämmer helt

Instämmer

Instämmer delvis

Instämmer ej
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Jag känner tillhörighet med mina arbetskamrater. 

    Instämmer helt Instämmer Instämmer delvis Instämmer ej Totalt 

4 5 2 0 11 

 

 

 

        

 

        Jag upplever att min omgivning bidrar till utveckling i mitt arbete. 

  Instämmer helt Instämmer Instämmer delvis Instämmer ej Totalt 

4 4 3 0 11 

 
 

 

          

36% 

46% 

18% 

0% 

Jag känner tillhörighet med mina arbetskamrater. 

Instämmer helt

Instämmer

Instämmer delvis

Instämmer ej

37% 

36% 

27% 

0% 

Jag upplever att min omgivning bidrar till 
utveckling i mitt arbete. 

Instämmer helt

Instämmer

Instämmer delvis

Instämmer ej
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Jag upplever att jag funnit min roll på Midroc.                   

   Instämmer helt Instämmer Instämmer delvis Instämmer ej Totalt 

2 5 3 1 11 

 

 

 

        Jag har tillräcklig tid på mig för att reflektera över mitt arbete. 

  Instämmer helt Instämmer Instämmer delvis Instämmer ej Totalt 

1 4 6 0 11 

 

 

 

        Jag är väl medveten om vilket sätt jag lär mig bäst på. 

   Instämmer helt Instämmer Instämmer delvis Instämmer ej Totalt 

4 4 3 0 11 

  

18% 

46% 

27% 

9% 

Jag upplever att jag funnit min roll på Midroc.                   

Instämmer helt

Instämmer

Instämmer delvis

Instämmer ej

9% 

36% 55% 

0% 

Jag har tillräcklig tid på mig för att reflektera över 
mitt arbete. 

Instämmer helt

Instämmer

Instämmer delvis

Instämmer ej

37% 

36% 

27% 

0% 

Jag är väl medveten om vilket sätt jag lär mig bäst 
på. 

Instämmer helt

Instämmer

Instämmer delvis

Instämmer ej
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Jag upplever att högt personalombyte minskar min vilja att dela med mig av kunskap. 

Instämmer helt Instämmer Instämmer delvis Instämmer ej Totalt 

1 5 3 2 11 

 

 

 

        Jag upplever ett starkt engagemang och välvilja bland mina kollegor att påverka 
erfarenhetsöverföringen på Midroc Entreprenad. 

Instämmer helt Instämmer Instämmer delvis Instämmer ej Totalt 

1 8 0 2 11 

 

 

 

          

9% 

46% 27% 

18% 

Jag upplever att högt personalombyte minskar min 
vilja att dela med mig av kunskap. 

Instämmer helt

Instämmer

Instämmer delvis

Instämmer ej

9% 

73% 

0% 
18% 

Jag upplever ett starkt engagemang och välvilja 
bland mina kollegor att påverka 

erfarenhetsöverföringen på Midroc Entreprenad. 

Instämmer helt

Instämmer

Instämmer delvis

Instämmer ej
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 Jag anser att kontinuerlig erfarenhetsåtergivning möjliggörs lättare om det finns klara direktiv 
uppifrån. 

Instämmer helt Instämmer Instämmer delvis Instämmer ej Totalt 

4 5 1 1 11 

 

 

 

        Jag anser att det vore bra att göra kontinuerliga ”Lessons Learned” före och efter varje större 
moment. (Ex. mark, stomme och installationer). 

Instämmer helt Instämmer Instämmer delvis Instämmer ej Totalt 

6 3 2 0 11 

 

 

 

          

36% 

46% 

9% 

9% 

 Jag anser att kontinuerlig erfarenhetsåtergivning 
möjliggörs lättare om det finns klara direktiv 

uppifrån. 

Instämmer helt

Instämmer

Instämmer delvis

Instämmer ej

55% 27% 

18% 

0% 

Jag anser att det vore bra att göra kontinuerliga 
”Lessons Learned” före och efter varje större 

moment. (Ex. mark, stomme och installationer). 

Instämmer helt

Instämmer

Instämmer delvis

Instämmer ej
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Jag upplever att de projektutvärderingar som har gjorts varit till stor hjälp i efterföljande projekt.   

Instämmer helt Instämmer Instämmer delvis Instämmer ej Totalt 

0 6 4 1 11 

 

 

 

        Jag upplever att jag har rätt verktyg till mitt förfogande för att sprida och dokumentera lärdomar. 

Instämmer helt Instämmer Instämmer delvis Instämmer ej Totalt 

0 4 4 3 11 

 

 
 

          

0% 

55% 36% 

9% 

Jag upplever att de projektutvärderingar som har 
gjorts varit till stor hjälp i efterföljande projekt.   

Instämmer helt

Instämmer

Instämmer delvis

Instämmer ej

0% 

37% 

36% 

27% 

Jag upplever att jag har rätt verktyg till mitt 
förfogande för att sprida och dokumentera 

lärdomar. 

Instämmer helt

Instämmer

Instämmer delvis

Instämmer ej
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Kryssa i det alternativ som du tycker stämmer in bäst på följande frågor. 

  På vilket av följande sätt arbetar du oftast? 

   I grupp 4 

Enskilt 2 

Lika fördelat 5 

Totalt 11 

 

 

 

        Vilken av följande lärstilar skulle du säga passar bäst på dig? 

  Jag lär mig bäst via synen (bilder, diagram, filmer, skriver, läser) 6 

Jag lär mig bäst via hörseln (föreläsningar, inspelade texter, diskussioner) 1 

Jag lär mig bäst när jag gör saker (kroppsrörelser, provar, känner) 4 

Totalt 11 

 

 

 

          

36% 

18% 

46% 

På vilket av följande sätt arbetar du oftast? 

I grupp

Enskilt

Lika fördelat

55% 

9% 

36% 

Vilken av följande lärstilar skulle du säga passar bäst 
på dig? 

Jag lär mig bäst via synen (bilder,
diagram, filmer, skriver, läser)

Jag lär mig bäst via hörseln
(föreläsningar, inspelade texter,
diskussioner)

Jag lär mig bäst när jag gör saker
(kroppsrörelser, provar, känner)
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Känner du att du skulle ha hjälp av en mentor? 

   Ja, det vore lärorikt och utvecklande 6 

Nej, det har jag inget behov av 2 

Ingen åsikt, har inte reflekterat över dess nytta 3 

Totalt 11 

 

 

 

         
Skulle du kunna tänka dig att vara mentor? 

    Ja 8 

Nej 0 

Ingen åsikt 3 

Totalt 11 

 

 

 

          

55% 

18% 

27% 

Känner du att du skulle ha hjälp av en mentor? 

Ja, det vore lärorikt och utvecklande

Nej, det har jag inget behov av

Ingen åsikt, har inte reflekterat över
dess nytta

73% 

0% 

27% 

Skulle du kunna tänka dig att vara mentor? 

Ja

Nej
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Finns det möjlighet att ansöka om mentor/mentorskap på Midroc? 

 Ja 4 

Nej 1 

Ingen åsikt 6 

Totalt 11 

 

 

 

         
 
 
 
Hur ofta har du kontakt med Midroc Business School? 

   En gång i månaden eller mer 1 

Några gånger i halvåret 2 

Någon gång om året 3 

Mindre än en gång om året 5 

Totalt 11 

 

 

 

          

36% 

9% 

55% 

Finns det möjlighet att ansöka om 
mentor/mentorskap på Midroc? 

Ja

Nej

Ingen åsikt

9% 

18% 

27% 

46% 

Hur ofta har du kontakt med Midroc Business 
School? 

En gång i månaden eller mer

Några gånger i halvåret

Någon gång om året

Mindre än en gång om året
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Hur ofta deltar du i en projektutvärdering? 

    I alla projekt jag har deltagit i 4 

I vissa projekt jag har deltagit i 7 

Aldrig (hoppa över nästkommande frågor om detta alternativ stämmer in på dig) 

  

Totalt 11 

 

 

 

          

36% 

64% 

Hur ofta deltar du i en projektutvärdering? 

I alla projekt jag har deltagit i

I vissa projekt jag har deltagit i

Aldrig (hoppa över nästkommande frågor
om detta alternativ stämmer in på dig)
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Vad ger en projektutvärdering (lessons learned) framförallt för dig? 

 En chans att dela med mig av min kunskap till andra i projektet 1 

En chans att ta in kunskap från andra 3 

En reflektion av vad jag själv lärt mig under projektet 2 

Ett tillfälle att se till att insamlade lärdomar från projektet förs vidare till nästa projekt 

8 

Ett  tillfälle att utvärdera de problem som dykt upp så vi vet vad hur vi ska undvika dem 3 

Annat: 0 

Totalt 17 

 

 

 

         

Hur önskar du helst ta del av ”lessons learned” från tidigare projekt? 

Digitalt via en sökbar ”dokumentbank” med kategoriserade checklistor 8 

Skriftligen i pappersform med kategoriserade checklistor 0 

Muntligen genom träffar och workshops mellan kollegor 6 

Digitalt via filmklipp där medverkande från respektive projekt berättar om de 
viktigaste lärdomarna från projektet 

1 

Annat: 0 

Totalt 15 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

6% 

17% 

12% 

47% 

18% 

0% 

Vad ger en projektutvärdering (lessons learned) 
framförallt för dig? 

En chans att dela med mig av min kunskap till andra i
projektet
En chans att ta in kunskap från andra

En reflektion av vad jag själv lärt mig under projektet

Ett tillfälle att se till att insamlade lärdomar från
projektet förs vidare till nästa projekt
Ett  tillfälle att utvärdera de problem som dykt upp så
vi vet vad hur vi ska undvika dem
Annat:

53% 

0% 

40% 

7% 

0% 

Hur önskar du helst ta del av ”lessons learned” från 
tidigare projekt? 

Digitalt via en sökbar ”dokumentbank” med 
kategoriserade checklistor 

Skriftligen i pappersform med
kategoriserade checklistor

Muntligen genom träffar och workshops
mellan kollegor

Digitalt via filmklipp där medverkande från
respektive projekt berättar om de viktigaste
lärdomarna från projektet
Annat:
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Bilaga 4 Lessons Learned-mall 

Mallförklaring 

På nästkommande sida presenteras ett förslag till mall för Lessons Learned. Mallen bör revideras av 

Midroc Entreprenad innan användning för att anpassa den efter deras önskemål i större utsträckning. 

Som grund för utformningen ligger de intervjuer och den enkätundersökning som genomförts på 

Midroc Entreprenad, se kap. 

Eftersom ett projekt fortlöper under flera år bör de utvärderingar ske i direkt samband med start och 

avslut av i mallen nämnda kategorier, UE:n kan med fördel deltaga. Det medför att minnet är färskt 

gällande dessa punkter och en mer rättvis feedback kan då ske. Efter slutbesiktning bör en 

sammanställning av alla kategorier göras där diskussion av lärdomar förs och bokförs i mallen på 

nästa sida. Då finns också utrymme att diskutera mer mjuka värden som kan vara svåra att föra 

vidare i skrift, och därför kanske ska vara just en diskussion snarare än skriftlig. Risken är annars att 

dessa Lessons Learned-dokument blir för implicita, se kap 3.1.3 Implicit kunskap. 

Sättet dessa kan distribueras beror lite på vilket system som Midroc Entreprenad kommer använda 

sig av. Men ett datasystem där ”taggning” av nyckelord i dokument är möjlig, på så sätt kan dessa 

ord lätt identifieras. Då kan dessa dokument användas i ett nytt projekt, där liknelser med gamla 

projekt lätt kan finnas. En viktig parameter är att information ibland kan vara svår att tolkas för 

någon som inte varit med om den, därför kan dessa dokument med fördel ”taggas” med namnen 

som varit med om dem så de kan återberätta sina lärdomar för de som behöver dem för stunden. 

Det ger en bra grund för projektering och inköp då de kan få förstahandsinformation om tidigare 

erfarenheter. 

Idag används ett serverprogram av inköpare på Midroc Entreprenad som gör det möjligt att samla 

alla leverantörer och lätt hitta dem med en sökning på nyckelord. Användare av den programvaran 

anser att det kan användas på andra områden än till inköp. Därför kan detta testas på den 

programvaran för att se om implementering av projektutvärderingar är tillämpbar där. Då borde 

projektutvärderingar kunna kategoriseras efter de i mallen nedan nämnda kategorier för smidig 

sökning. 
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Lessons Learned (LL) för projekt xxxx-xxxx 

 

 

Bild från projektet. 

Deltagande: för att kunna se vilka som deltagit 

Projektnamn: För att se vilket projekt det gäller  

Projekttyp: TE eller GE, internt eller externt, för att kunna kategorisera 

Involverade i projektet: för att kunna se vilka som arbetat med projektet 

Projektid: start och (beräknat) slut för projekt för att se när i projektet denna Lessons Learned ägde 

rum 

Tidpunkt för LL: samma som ovan. 

Beräknad tid för LL: för att se hur mycket tid som var tänkt att lägga ner 

Faktiskt tid för LL: För att se den faktiska tiden som krävdes, för planering av framtida LL 

Energidata och hustyp: Bör rådfråga mer installationskunnig för att specificera detta. Intressant för 

utvärdering av installationsval. 
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 Kundrelationen 6

Vad har fungerat ovanligt bra? 

Vad kunde vi gjort bättre? 

Eventuell feedback från kunden: 

 Grundförutsättningar för upphandling av entreprenad 7

Grundförutsättningar förklaras något ingående. 

 Inköp och upphandlingar 8

Lista de viktigaste leverantörerna och säg vad de gjorde bra respektive mindre bra. Ta gärna hjälp av 

eventuell kontraktspärm. 

Leverantör XXXX 

Positiv feedback: 

Konstruktiv feedback: 

Att tänka på i framtiden: 

Lista de viktigaste underentreprenörerna och säg vad de gjorde bra respektive mindre bra. Ta gärna 

hjälp av eventuell kontraktspärm. 

UE XXXX 

Positiv feedback: 

Konstruktiv feedback: 

Att tänka på i framtiden: 

 

 Metodval 9

Geologiska förutsättningar: Lerjord, morän, berg mm. För att kunna kategorisera 

Grundläggningsmetod: Pålning, platta på mark, pelarplatta, hel platta, väggsulor 
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Positiv feedback:  

Konstruktiv feedback: 

Att tänka på i framtiden: 

Stomval: Typ av stomme För att kunna kategorisera 

Positiv feedback:  

Konstruktiv feedback: 

Att tänka på i framtiden: 

Installationsval: typ av installationer för att kunna kategorisera 

Positiv feedback:  

Konstruktiv feedback: 

Att tänka på i framtiden: 

 Ekonomi och tid 10

Har ekonomin följts som beräknat? 

Om ja, är den en rättvis bild? 

Om nej, vilken huvudorsak har förmoderligen detta? 

 

Har tidplaner följts som uppskattat? 

Om ja, är det en rättvis bild? 

Om nej, vilken huvudorsak har förmoderligen detta? 

 Utförande av moment som vederbörande inte tidigare utfört 11

Moment: 

Positiv feedback:  

Konstruktiv feedback: 
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Att tänka på i framtiden: 

 Logistiklösningar 12

Upplevda svårigheter med logistiken 

Smarta lösningar på ovanstående svårigheter 

Lösning som inte fungerat 
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Bilaga 5 Tidpunkter för Lessons Learned under projekt 

 

 

Slutbesiktning 

Detaljprojektering 

UE-upphandling 

Produktion 

a b 

c 

e f 

d 

g 

a) Insamling av tidigare lessons learned som passar kommande 

projekt som hjälp i projekteringen. 

b) Upprättande av lessons learned med riskanalys för 

produktion att följa upp (feedforward). 

c) Vid upphandling av UE används tidigare Lessons Learned för 

kvalitetskontroll. 

d) Identifiera viktiga aspekter att följa upp i produktionen. 

e) Innan ett stort moment kollas riskanalyser och UE aspekter 

igenom. 

f) Uppföljning av de moment som utförts i direkt samband 

med att de är klara, feedback. 

g) Gemensam Lessons Learned-träff efter slutbesiktning för 

genomgång och diskussion om Lärdomar som dragits. De 

dokumenteras i en mall. 

Innefattar projektering 

Innefattar Inköp 

Innefattar produktion 

Innefattar alla 


