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i 

Förord 

Detta examensarbete avslutar min högskoleingenjörsutbildning till byggnadsingenjör vid 
Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings Universitet, campus Norrköping. 
Examensarbetet är utfört på teknikkonsultföretaget WSP inom affärsområdet 
Byggprojektering under våren 2010. Arbetet är genomfört tillsammans med handledare på 
företaget och stöd från en examinator från Linköpings Universitet samt de anställda på WSP 
Byggprojektering. 
 
Ett stort tack till Lars Jahncke, affärsområdeschef för WSP Byggprojektering, som har hjälp 
till att ta fram alla dokument och tillstånd som behövts för studien. Utan dessa hade det inte 
varit möjligt att utföra examensarbetet. Ett stort tack även till handledare och de anställda 
på WSP, som har gjort examensarbetet till en lärorik upplevelse. 
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Sammanfattning 

Byggbranschen står idag inför ett generationsskifte samtidigt som det finns ett 
generationsglapp. Enligt undersökningar som har gjorts finns det nyexaminerade ingenjörer 
inom området för att ersätta pensionsavgångarna. Problemet är just att erfarenheten ofta 
saknas. En satsning på att lära upp de yngre i organisationen och dela den kunskap som finns 
i organisationen är några alternativ.  Rapporten tar upp fördelarna med att ha en lärande 
organisation och vilka förutsättningar som krävs för en sådan. För att kunna dela kunskap 
måste man veta hur kunskap manifesterar sig, alltså vilken sorts kunskap som finns, och i 
vilket forum den kan spridas.  
 
WSP har sedan 2004 gjort medarbetarundersökningar i de olika bolagen inom koncernen. 
Syftet är att ge kunskap om företagets nuvarande nivå och på så sätt hitta 
förbättringsområden. Metoden går bland annat ut på att skicka ut medarbetarenkäter inom 
företagets affärsområden. Frågorna i enkäten är riktade till medarbetare och berör frågor 
som bl.a. organisationsstöd, mål- och utvecklingssamtal och personlig arbetssituation. Det 
ger en utvärdering av vad medarbetare tycker om arbetsplatsen.  
 
Det finns ett behov att utreda vilka möjligheter som finns för att effektivisera de rutiner och 
tillvägagångssätt som påverkar arbetsprocessen inom affärsområdet WSP Byggprojektering. 
Med utgångspunkt från de frågor som tagits upp i medarbetarenkäten har personer i 
organisationen intervjuats. Syftet med examensarbetet är att effektivisera verksamheten 
genom att lyfta fram goda exempel och identifiera de viktigaste faktorerna, för att 
verksamheten ska vara effektiv ur ett medarbetarperspektiv.  
 
Det handlar om långsiktig effektivitet när det talas om åtgärder som gynnar medarbetare, 
eftersom resultat inte syns direkt. Blicken måste lyftas för att se effektivitet på ett mer 
långsiktigt perspektiv. Individen i företaget är den viktigaste tillgången. En satsning på förslag 
som kommit fram ur rapporten och som kanske mer är riktat till de yngre i organisationen 
kan gynna företaget med hänsyn till den rådande situationen på arbetsmarknaden. Det är 
helt klart beroende på hur läget är på det lokala kontoret. Viktiga faktorer för effektivitet är: 
 
Arbetsbelastning, Kunskapsdelning, Återkoppling och Sammanhållning 
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Abstract 
The building industry is today facing a change of generations and at the same time there is a 
generation gap. That makes it hard to cover up for the loss of expertise because of the 
retirements. According to different surveys there are currently enough students graduating 
to fill that gap. The problem is the students’ lack of experience. A commitment to mentoring 
and teaching the younger members of the staff and share the knowledge that the 
organization possesses could be an alternative. This report deals with the benefits that a 
learning organization brings and what conditions is required to sustain one. To be able to 
share knowledge one must first know how and what knowledge manifests itself in the 
organization and how it’s shared.  
 
WSP has since 2004 conducted co-worker studies in the different parts of the organization.  
The purpose of these studies is to identify the current situation in the company to find areas 
of improvement. A survey is sent out regarding questions that focuses on the co-workers 
situation at work concerning organization support, goal- and development discussions and 
the personal work situation. This evaluates what the co-workers think about their current 
situation at work.  
 
There is a need to investigate what possibilities there are to make the different routines and 
procedures that affects the work process. As a starting point the questions from the co-
worker studies have been used to interview different members of the organization. The 
purpose of this degree thesis is to make the organization more efficient. This is achieved by 
focusing on the good examples from the organization and identifying the factors that is the 
most important for the work process to be efficient.  
 
It’s about long term efficiency when it’s about measures that benefits co-workers because 
the results doesn’t show directly. The individual in the organization is the most important 
asset, a commitment to the suggestions that follows the report is more directed to the 
younger members of the organization might be good considering the current situation on 
the market. It all comes down to the local situation however. Important factors are: 
 
Workload, Knowledge Management, Feedback and Solidarity  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

Den kompakta byggprocessen är en realitet idag och än mer i framtiden. Den förutsätter att 
effektivt arbete genomförs under byggnadsprojekten. Inom WSP finns erfarenheten, 
metodiken, utvecklade hjälpmedel och rutiner för att hantera kraven på korta tider. I en 
process av ständig förbättring finns det alltid saker som kan förbättras. Byggbranschen står 
idag inför en generationsväxling i kombination med ett generationsglapp, där tillgången till 
erfarna medarbetare att täcka upp för pensionsavgångarna är svåra att hitta. Antalet 
nyexaminerade är tillräckligt för att täcka upp för pensionsavgångarna enligt en prognos 
utförd av Sveriges Byggindustrier (2010) som täcker en tidsperiod från 2011-2016. I 
konsultbranschen där humankapitalet är den viktigaste resursen så måste det till 
förändringar. Att snabba på utvecklingen av de yngre i organisationen kan vara ett alternativ.  
 
WSP har sedan 2004 gjort medarbetarundersökningar i de olika bolagen inom koncernen. En 
konsultfirma har anlitats för att utföra enkätstudierna. Syftet är att ge kunskap om 
företagets nuvarande nivå och på så sätt hitta förbättringsområden. Metoden går bland 
annat ut på att skicka ut medarbetarenkäter inom företagets affärsområden. Frågorna i 
enkäten är riktade till medarbetarna och berör frågor som bl.a. organisationsstöd och 
personlig arbetssituation. Det ger en utvärdering av vad medarbetare tycker om 
arbetsplatsen. Resultatet sammanställs för varje enhet i ett ”scorecard” där resultatet för 
enheten jämförs med affärsområdet och organisationen i stort.  
 
Det finns ett behov att utreda vad det finns för möjligheter att effektivisera de rutiner och 
tillvägagångssätt som påverkar arbetsprocessen inom affärsområdet WSP Byggprojektering. 
Även att sprida den erfarenhet som finns i organisationens avdelningar med avseende på 
arbetsprocessen. Ur medarbetarenkäten har några frågor lyfts fram, som är viktiga för att 
arbetsprocessen skall löpa smidigt och som har högst prioritet att förbättras. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att effektivisera verksamheten genom att lyfta fram goda 
exempel och identifiera de viktigaste faktorerna för att verksamheten ska vara effektiv.  

1.2.1 Frågeställningar 

Rapporten kommer att behandla följande frågeställningar: 
 

 Hur kan de goda exemplen spridas på bästa sätt? 

 Vilka är de viktigaste faktorerna för effektivitet i arbetsprocessen?  
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1.3 Avgränsningar 

Rapporten kommer att begränsas till affärsområdet byggprojektering inom bolaget WSP 
Sverige. Rapporten begränsas till de avdelningar som har ställt upp på att intervjuas. 
Korrespondenterna består av två gruppchefer från Umeå respektive Linköping samt en yngre 
medarbetare från Linköping. Parallellt med denna studie pågår effektiviseringsdiskussioner 
av teknisk art. Denna studie begränsas då till att se på mer mjuka parametrar ur ett 
medarbetarperspektiv. Eftersom studien inte har några ambitioner till kvantitativa 
mätningar så kommer endast ett resonemang om effektivitet att hållas. 

1.4 Disposition 

Rapporten inleder med ett metodkapitel som redovisar och motiverar vilka metoder som 
valts när det gäller forsknings- och intervjuteknik men även hur korrespondenter och 
litteratur har sökts och valts. En teoretisk referensram följer metodkapitlet och tar upp 
tidigare forskning som berör ämnesområdet. Detta ger rapporten en grund att stå på. Vidare 
beskrivs WSP koncernen kort. Därefter affärsområdet Byggprojektering, vilken verksamhet 
som bedrivs och dess historia samt hur organisationen ser ut. En sammanställning av 
intervjuerna presenteras, där korrespondenternas synpunkter lyfts fram. Till sist analyseras 
empirin och teorin så att frågeställningarna besvaras, och sedan presenteras slutsatserna 
och diskussionen runt dem. 
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2 Metod 
I metodavsnittet beskrivs hur arbetet med studien har utförts. Här motiveras olika metodval 
utifrån teorier om forsknings- och intervjutekniker som passar studiens art. Även hur 
litteratur och källor har sökts och använts kommer att beskrivas. 

2.1 Forskning 

Vid forskning som närmar sig samhällsstudier är det klokt att lyfta fram vilken metod som 
skall användas vid framtagningen och behandlingen av data. Det finns två termer som är 
flitigt använda inom samhällsvetenskapen, nämligen kvalitativ- och kvantitativ forskning. 
Distinktionen mellan de två är strängt taget behandlingen av data. Kvalitativ forskning har en 
tendens att uppfatta ord som den centrala analysenheten, medan kvantitativ forskning 
uppfattar siffror som den centrala analysenheten. (Denscombe, 1998) 
 
Studien kommer att följa den kvalitativa forskningsmetoden. Studiens syfte passar in på 
ovanstående beskrivning av den kvalitativa metoden eftersom syftet är att undersöka och 
beskriva med ord snarare än siffror, olika rutiner och beteendemönster. Eftersom studien 
inte har några ambitioner till kvantitativa mätningar så kommer endast ett resonemang om 
effektivitet att hållas. 
 
Man lägger nämligen initialt inte tyngdpunkten på begreppsplanet, d.v.s. från begreppsliga 
formuleringar i form av teorier, frågeställningar eller hypoteser. Här börjar man istället i 
empirin, samlar in data, för att därefter formulera begrepp i form av hypoteser och teorier. 
Man talar om deduktion och induktion. Många samhällsvetenskapliga undersökningar är 
kvalitativa och hypotesgenererande (induktiva) snarare än traditionella och 
hypotesprövande. (Backman, 1998) 
 
Denna studie kommer att följa den induktiva ansatsen. Induktion kallar vi den process i 
vilken en person med hjälp av olika hjälpmedel (t ex intervjuer) samlar in fakta om ett 
samband mellan begrepp, som han eller hon redan känner. Att begreppen redan är kända 
betyder antingen att sambanden förekommer i vardagsspråket eller att begreppen är 
etablerade. (Andersen, 1994) 

2.2 Val av korrespondenter 

Vid valet av korrespondenter så är uppfattningen att de gruppchefer som finns för de olika 
avdelningarna är fördelaktiga att välja för intervjuserien. Deras kunskap, erfarenhet och 
överblick är en väldigt bra resurs om rapportens syfte skall besvaras. Det har under studiens 
gång vuxit fram ett behov att se saker från yngre medarbetares situation. De ser ofta 
situationen från ett annat perspektiv, samtidigt som de förhoppningsvis har många idéer på 
förbättringar. 
 
En förfrågan skickades till avdelningarna inom byggprojektering, vilka som var intresserade 
av att vara med i studien. Som grund för val av korrespondenter så har avdelningarnas 
medarbetarenkäter undersökts. Därigenom har avdelningarnas styrkor studerats för att 
försäkra sig om att studien får en så bra täckning som möjligt. 
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Vid kontakten med korrespondenterna har allt klargjorts om undersökningens syfte och min 
roll vid en kommande intervju. Det handlar om informerat samtycke, människor behöver 
veta vad de ger sig in på. ”Att delta i en sådan situation måste vara frivillig” (Holme & 
Sovang, 1986). De som intervjuas måste få reda på vad det är de medverkar i för att bygga 
tillit och på så sätt erhålla det djup forskaren vill uppnå. 

2.3 Intervjuer 

I denna studie har den halvstrukturerade intervjutekniken valts (eller den semistrukturerade 
tekniken som den också kallas). Enligt Gillham (2005) inrymmer den en flexibilitet som 
balanseras av struktur och därmed ger data av god kvalitet. Tekniken möjliggör en 
jämförande analys. 
 
Intervjustudien följer de särarter av den halvstrukturerade intervjuformen som Gillham 
(2005) beskriver, dessa punkter utgör den strukturerade delen: 
 

 Samma frågor ställs till alla inblandade; 

 Typen och formen av frågor genomgår en viss utvecklingsprocess för att säkerställa 
ämnesfokus; 

 Ungefär lika lång intervjutid avsätts i varje fall 
 
De delar som är mindre strukturerade, i bemärkelsen att de inte är förutbestämda och 
styrande, kännetecknas av att:  
 

 Frågorna är öppna – det vill säga, svarets riktning eller karaktär är öppen 

 Sonderande frågor används om intervjuaren bedömer att det finns mer att berätta 
vid en viss tidpunkt under intervjun. 

 
Vid halvstrukturerade intervjuer har intervjuaren fortfarande en färdig lista med ämnen som 
ska behandlas och frågor som ska besvaras. Intervjuaren är emellertid inställd på att vara 
flexibel när det gäller ämnenas ordningsföljd, och – vilket kanske är ännu mer betecknande – 
att låta den intervjuade utveckla sina idéer och tala mer utförligt om det ämne som 
intervjuaren tar upp. Svaren är öppna och betoningen ligger på den intervjuade som 
utvecklar sina synpunkter. (Denscombe, 1998) 
 
Det har varit ett mål att utföra intervjuerna ansikte mot ansikte, men distansen mellan 
kontoren har i vissa fall varit ett problem. Det har lösts med hjälp av telefonintervjuer. Två 
intervjuer har genomförts på plats i Linköping och en telefonintervju med en korrespondent 
från Umeåkontoret. Intervjuerna har alltid spelats in på ett eller annat sätt med 
korrespondentens medgivande. På så sätt kan personen citeras. Direkt efter intervjuerna så 
har intervjun skrivits ned för att säkra att data inte går förlorad. 

2.4 Litteraturgenomgång 

Vid studien har relevanta böcker och artiklar studerats. En bra litteraturgenomgång 
underlättar utformandet av metodkapitlet och den teoretiska referensramen. Hänsyn har 
även tagits till relevansen och tillförlitligheten i materialet.  
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2.5 Käll- och metodkritik 

Det är viktigt att tidigt utvärdera sina källor. WSP:s internsystem är trovärdigt då det är ett så 
pass stort företag. 
 
Ett problem med att intervjua gruppchefer har varit deras brist på tid. Detta har varit den 
största anledningen till att endast tre intervjuer har kunnat genomföras. En bredare 
intervjustudie hade med största sannolikhet ökat antalet goda exempel från organisationen. 
Dock så har rapporten en positiv förtjänst. Genom att gå på djupet i de genomförda 
intervjuerna, så har också en djupare förståelse för begreppet effektivitet erhållits och hur 
detta hänger ihop med företeelser på kontoret. Det gör att frågeställningarna har kunnat 
besvaras.  
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3 Teoretisk referensram 
I detta avsnitt beskrivs tidigare forskning inom organisationsområdet. Förhoppningsvis 
skapar avsnittet en ökad förståelse för ämnet. 

3.1 Effektivitet 

I det mesta av organisationsteorin finns det en underliggande önskan att komma fram till 
vad som kännetecknar effektiva organisationer och att denna kunskap ska kunna leda fram 
till att skapa sådana. (Lawrence & Lorsch 1967, Weber 1971, Mintzberg 1979a, March & 
Olsen 1995 se Jacobsen & Thorsvik 2008) Organisationer kan ha ytterst skilda mål. 
Gemensam är en önskan att detta ska åstadkommas på bästa möjliga sätt. Detta innebär 
också en önskan om att knappa resurser ska användas så väl som möjligt. (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008) 
 
Som vi ser är begreppet ”effektivitet” oupplösligt knutet till begreppet ”målsättningar”. 
(Simon 1945, J.D. Thompson 1967 se Jacobsen & Thorsvik 2008) En traditionell definition av 
”effektivitet” är därför ”graden av måluppfyllelse i förhållande till resursanvändning”. 
(Mikkelsen & Steenstrup 1983, D.I. Jacobsen & Robertsen 1995 se Jacobsen & Thorsvik 2008) 
I denna definition ligger också ett antagande om att organisationen arbetar på det sätt som 
är mest produktivt, det vill säga att man inte använder mer resurser än nödvändigt för att 
producera en enhet av en vara eller tjänst. För att vara effektiv måste en organisation vara 
produktiv men den behöver inte vara effektiv bara för att den är produktiv. Ett sjukhus kan 
ha mycket låga kostnader per patientdygn (hög produktivitet), men uppnår detta bara 
genom att skriva ut patienter tidigare än man egentligen borde. Sjukhuset når med andra 
ord inte målet att patienterna ska bli friska. 
För att ”effektivitet” ska kunna bli mer konkret begrepp måste vi precisera några av de 
centrala begreppen vilka förklaras nedan. (Jacobsen & Thorsvik, 2008) 

3.1.1 Produktionskostnader 

Traditionell ekonomisk teori har som regel definierat de kostnader som är förbundna med 
produktionen av varor och tjänster som priset på de använda insatsfaktorerna. 
Insatsfaktorerna kan grovt indelas i tre typer: råvaror (inklusive vad man måste betala för 
information), arbetskraft (löner och andra personalkostnader) och kapital (kostnader för 
maskiner, lokaler och dylikt). En produktiv organisation är i detta sammanhang en 
organisation med en optimal sammansättning av produktionsfaktorerna arbetskraft och 
kapital utifrån deras relativpriser och som anskaffar råvarorna till lägsta möjliga kostnad. 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008) 

3.1.2 Tidsperspektiv 

Det är också nödvändigt att bestämma i vilket tidsperspektiv som effektiviteten ska mätas. 
(Levinthal & March 1993, March & Olsen 1995 se Jacobsen & Thorsvik 2008) Kortsiktig 
effektivitet är beroende av att man producerar en tjänst eller vara till lägsta möjliga kostnad. 
Särskilt för börsnoterade företag har begreppet ”kvartalskapitalism” blivit högst reellt. 
Begreppet syftar på att ägarna inte ser mer än tre månader (ett kvartal) framåt i tiden när de 
ska avgöra om organisationen är effektiv eller ej. I många fall innebär detta att 
organisationen ”pressas”, till exempel genom att produktionsutrustning och anställda 



7 

 

utnyttjas fullt ut. Det blir inga marginaler eller lediga resurser. Detta kan faktiskt bli ett hot 
mot effektiviteten på lång sikt, för organisationen blir då mer beroende av att kunna anpassa 
sig till nya förhållanden. I ett långt perspektiv är flexibilitet och anpassningsförmåga viktiga 
kriterier, men omställning kräver i regel vissa marginaler, man måste ha en del lediga 
resurser för att kunna omorganisera, förändra arbetsrutiner, införa ny teknik etc. Har man 
marginaler är man definitionsmässigt inte så effektiv som man kunde ha varit – sett i ett kort 
tidsperspektiv. En organisation som framstår som föga effektiv vid en tidpunkt kan vara den 
mest effektiva i ett längre tidsperspektiv, eftersom den avsätter resurser till anpassning och 
förändring. (Jacobsen & Thorsvik, 2008)  

3.1.3 Balanserad målstyrning 

En av de två senaste årtiondenas mest inflytelserika böcker inom organisationslitteraturen, 
skriven av Robert Kaplan och David Norton 1996, hävdar att det är omöjligt att mäta 
effektivitet genom en snäv uppsättning indikatorer. Samtidigt får indikatorerna inte vara så 
många och komplicerade att det blir svårt att skaffa sig överblick. Det ökar bara 
sannolikheten att de inte blir tillämpade. Som ett alternativ har författarna utvecklat en 
ansats som de kallar ”balanserad målstyrning” (the balanced scorecard), för att förhindra en 
enögd syn på effektivitet så har författarna skapat indikatorer för effektivitet utmed fyra 
centrala dimensioner. Det gäller att förfoga över ett tillräckligt antal indikatorer, men inte ta 
med så många att det blir oöverskådligt och att viktiga indikatorer dränks i förhållande till 
sådana av mindre betydelse. Samtidigt måste man hitta indikatorer som balanserar 
organisationers behov av att mäta kortsiktig och långsiktig effektivitet. (Jacobsen & Thorsvik, 
2008) 
 
Robert Kaplan och David Norton 1996 lyfter också fram fyra centrala element. Den första är 
finansiella indikatorer, där tyngdpunkten läggs på att mäta traditionella ting som 
avkastningen på det egna kapitalet. Det andra elementet är kundperspektivet. Där mäts 
indikatorerna på hur stor marknadsandel ett företag har inom ett visst marknadssegment, 
hur nöjda kunderna är, hur lojala de är och hur många nya kunder man vinner i ett segment. 
Det tredje elementet innehåller indikatorer på organisationsinterna produktionsprocesser. 
Där måste organisationen utveckla indikatorer som fångar upp nyutveckling av produkter 
och tjänster, utöver mer traditionella produktivitetsmått som hur lång tid produktionen tar, 
produktionsfelens omfattning (kvalitet) och vilka kostnader som produktionen för med sig. 
Dessa tre element kan lätt leda till ett relativt kort tidsperspektiv på effektivitet. Därför 
innefattar författarna också en fjärde och ”mjukare” uppsättning indikatorer som fokuserar 
på företagets förmåga att lära och växa. Det handlar här om förhållanden som berör de 
anställda. Viktigt är anknytningen till företaget och de enskilda medarbetarnas produktivitet, 
exempelvis mätt genom intäkt per anställd. Alla de fyra indikatorerna hänger ihop med 
varandra. (Jacobsen & Thorsvik, 2008) 

3.2 Lärande organisationer 

3.2.1 Relevans och definition 

Bakgrunden till det nästan explosiva intresset för organisatoriskt lärande är att ramvillkoren 
för de flesta organisationer har förändrats, från att man tidigare verkat i en relativt stabil och 
förutsägbar omvärld till att man idag måste bemästra en ständigt växande konkurrens. 
Utvecklingen inom informationsteknologin liksom marknadernas globalisering och 
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internationalisering gör att organisationer måste lära sig att bli innovativa och behärska 
omställning till förändrade handlingsvillkor för att kunna överleva på dagens 
konkurrensmarknader. (Prange, 1999 se Jacobsen & Thorsvik, 2008) 

3.2.2 Förutsättningar för lärande organisationer 

Allt lärande i organisationer börjar med att individer reflekterar över vad de upplever. 
Organisatorisk lärande baseras alltså på att individer i organisationen är i stånd att lära. För 
det andra måste det som enskilda personer lär sig spridas till andra i organisationer så att 
det uppstår ett kollektivt lärande. Lärprocesserna på organisationsnivå omfattar alla de 
aktiviteter som bidrar till erfarenhetsutbyte och kunskapsåterföring mellan anställda. Därför 
är intern kommunikation ett nyckelvillkor för lärande i organisationer. För det tredje så 
måste kunskapen få praktisk tillämpning. (Jacobsen & Thorsvik, 2008) 
 
Människans behov av trygghet anses fundamentalt för lärandet, vilket återspeglas i en rad 
andra behov så som behov av gemenskap, kontroll osv. Detta talar för att människor inte 
gärna varierar sina beteenden, vilket kan hämma deras lärande. Å andra sidan förefaller det 
som om de genom att ifrågasätta sina erfarenheter på basis av att individen känner att 
arbetet är stimulerande och ger nya erfarenheter, har en drivkraft att utveckla sina 
kunskaper. (Stein, 1996) 

3.2.3 Lärande i organisationer 

De flesta av oss brukar uppfatta lärande som något som har försiggått när personer tillägnar 
sig ny kunskap eller utvecklat nya färdigheter. Skillnaden mellan kunskap och färdigheter kan 
preciseras som följer: kunskap är insikt hur något fungerar eller sker, medan färdigheter är 
förmågan att använda kunskapen till att få något att fungera eller ske. Lärande är alltså en 
process där människor och organisationer tillägnar sig ny kunskap och förändrar sitt 
beteende på grundval av denna kunskap. (Jacobsen & Thorsvik, 2008) 
 
Tyst kunskap är i huvudsak erfarenhet som individen har utvecklat med tiden, saker som 
man bara vet fungerar men har svårt att sätta ord på. Det ligger i definitionen av tyst 
kunskap att det inte är ovanligt att den enskilde varken är medveten om eller reflekterar 
över att han har sådan kunskap. Det kan vara fallet när man ”bara gör saker” därför att man 
gång efter gång har upplevt att det fungerat bra och gett goda resultat. I kontrast till tyst 
kunskap står explicit kunskap eller kommunicerbar kunskap, det vill säga erfarenheter och 
förhållanden som man kan sätta ord på, och som ofta präglar anställdas samtal och 
diskussioner kring organisationers arbetsuppgifter, problem och möjligheter. Många 
uppfattar att den viktigaste förutsättningen för att utveckla lärande organisationer är att 
man lyckas avslöja och artikulera den tysta kunskap som alla individer i organisationen har 
skaffat sig genom egna erfarenheter. (Jacobsen & Thorsvik, 2008; Stein, 1996) 
 
Externalisering – från tyst till explicit kunskap. Detta är en process där individens tysta 
kunskap artikuleras, skriftligt eller muntligt, och görs tillgänglig för andra. Det kan t.ex. ske 
genom att en duktig medarbetare, som så småningom har hittat ett bra sätt att lösa 
uppgifter på, lyckas skriva ner hur han arbetar och förmedlar det till andra 
Internalisering – från explicit kunskap till tyst kunskap. Här tas explicit kunskap i bruk av flera 
anställda, som anpassar den till sin egen tysta kunskap. (Jacobsen & Thorsvik, 2008) 
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3.3 Förändringar i en organisation 

Organisationsutveckling [OU] kallas en strategi som bygger på att förändring är en 
kontinuerlig process som är nära förknippad med lärande. Förändring betraktas inte som 
något begränsat i tiden utan mer som ett sätt att organisera verksamheten. Strategin 
fokuserar på att förändra inställningar och uppfattningar. OU-traditionens grundare Kurt 
Lewin skisserade tre faser som all organisationsförändring måste genomgå. Den första är 
”upptiningsfasen” en fas som ska skapa motivation för förändring. Under denna fas måste 
det skapas en inställning om att den aktuella situationen inte är bra, och att det kommer att 
gå galet om man fortsätter på samma sätt. Man väcker alltså ett bekymmer om vad som ska 
ske om man inte förändrar organisationen. Upptiningsfasen måste också skapa en 
psykologisk trygghet, där man antingen försöker reducera fruktan och ovilja mot förändring 
eller påpekar vad som kommer förbli stabilt. Efter upptiningsfasen kommer en 
förändringsfas där åtgärder vidtas. Här skapas nya inställningar och nytt beteende genom 
olika åtgärder, till exempel utbildning, kommunikationsträning, förändrad formell struktur 
etc. Till sist behövs det en nedfrysningsfas där nya åtgärder stabiliseras och rutiniseras. Här 
måste åtgärder utvärderas, och man måste undersöka nya inställningar och att faktiskt 
beteende hänger samman. (Jacobsen & Thorsvik, 2008) 

3.4 Gruppdynamik 

3.4.1 Gruppstorlek 

Grupper är olika stora och om det finns möjlighet att påverka antalet deltagare bör det inte 
vara mer än 4 till 8 deltagare om man ska arbeta med relationer (t.ex. i en utbildningsgrupp) 
och 10 till 15 om det handlar om en diskussions- eller seminariegrupp. Är arbetsuppgiften 
komplicerad och viktig kan det krävas fler medlemmar än fem eller åtta för att 
kompetensnivån ska bli den rätta. (Nilsson, B. 2005) 

3.4.2 Sammanhållning och gruppklimat 

Ju viktigare man tycker gruppmedlemskapet är, desto mer motiverad är man att prestera 
bra. Det ger ett engagemang som leder till gruppsammanhållning. (Hogg, 1992 se Nilsson, B. 
2005) Sammanhållning i en grupp står för en närhet mellan medlemmarna, en vilja att 
tillhöra gruppen och en stolthet över medlemskapet som i sin tur bidrar till en 
meningsfullhet i det man gör tillsammans. Det bidrar till en högre stresstålighet, ökad 
tillfredsställelse och kvalitativt bättre prestationer. (Nilsson, B. 2005) 
 
En viss sammanhållning måste finnas i alla grupper, annars skulle de upplösas. 
Sammansvetsade grupper uppvisar sällan smitningstendenser, alla i gruppen kämpar mot 
gemensamma mål. Gruppsammanhållningen är beroende av gruppidentiteten och en stark 
sammanhållning är det kitt som håller medlemmarna samman, ett uttryck för beroendet 
mellan medlemmarna i gruppen och hur starka banden är, dvs. hur de tycker om och 
accepterar varandra, hur pass rolig de upplever gruppsamvaron – samtidigt som arbetet 
löper effektivt. En stark sammanhållning gör också att medlemmarna påverkar varandra mer 
– det ömsesidiga beroendet ökar – och denna påverkan kan stärka arbetet i riktning mot 
målen och skapa ett smidigt samarbete. (Nilsson, B. 2005) 
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3.5 Företagskultur 

De personal- och framför allt kompetensintensiva organisationerna hotas oftast ständigt av 
att sprängas, om det inte finns ett starkt ”kitt” som håller dem samman. De personal- och 
framför allt kompetensintensiva företagen hotas av ”braindrain” dvs. att bli tömda på sin 
enda verkliga tillgång, personalens (=företagets) kompetens. Företagen måste därför med 
alla medel knyta upp personalen och motivera dem till stordåd. Kulturen kan skapa just 
detta. En identifikation med företaget som närmast liknar en familjekänsla. Denna känsla 
kan sedan användas, inte bara för att svetsa ihop utan också att uppnå andra mål i 
organisationen. (Nilsson, N. 1995) 
 
När människor arbetar tillsammans över en viss tid för att lösa uppgifter och nå mål, skapas 
normer och uppfattningar om arbetet och samarbetet. Organisationskultur kan definieras 
som den grupp av uppfattningar, vanor, kunskaper och praxis som utgör det allmännaste, 
mest accepterade beteendet hos organisationer. Kulturen kan beskrivas med hjälp av flera 
dimensioner, och det kan studeras som ett spontant och som ett planerat inslag i 
organisationers verksamhet. Organisationskultur kan i viss utsträckning påverkas, 
manipuleras och göras samstämmig med ledningens intentioner men i hög grad är också 
kultur ett spontant inslag i organisationen. Kultur uppstår i och utvecklas ur gemenskapen. 
Det är rimligt att anta att det råder samband mellan organisationskultur och effektivitet 
liksom mot förhållandet mellan kultur, mål och motivation. Empiriska belägg för dessa 
samband är emellertid svåra att finna. (Abrahamsson & Andersen, 2005) 

3.6 Arbetsförhållanden 

Att under en begränsad tid ha mycket att göra behöver inte ge ohälsa. Men att långvarigt 
arbeta under tidspress kan vara tärande på hälsan, även när arbetet är engagerande. 
Utgångspunkten är att arbetsmängd och svårighetsgrad i arbetet ska anpassas till 
människors skilda förutsättningar. Detta kan gälla generella förhållanden som t.ex. ålder, 
kön, kulturell bakgrund men även andra förutsättningar av mer individuell karaktär, som 
t.ex. skillnader i arbetsförmåga, tillfällig eller bestående. Om arbete med stor arbetsmängd, 
högt arbetstempo eller arbete under tidspress kombineras med små möjligheter att påverka 
den egna arbetssituationen kan det leda till ohälsa och bidra till sjukdomar. Övertid under 
lång tid med små möjligheter till återhämtning kan också ge konsekvenser för hälsan. Om 
arbetet utförs som övertidsarbete är det viktigt att den tid arbetet ska utföras anpassas till 
vars och ens förutsättningar. (Arbetsmiljöverket, 2010)  

Att fördela arbetet mellan arbetstagarna är en uppgift för chefen. Likaså kan en åtgärd vara 
att ge stöd genom att hjälpa till att prioritera mellan arbetsuppgifterna. Det är bra om 
arbetet organiseras så att arbetstagaren har en möjlighet att samordna sitt arbets- och 
privatliv, att arbetstagaren själv kan påverka och styra tidsgränserna mellan dessa. Ett 
konkurrensförhållande mellan arbetsliv och privatliv kan skapa stress och leda till ohälsa. I 
arbetslivet strävas ofta efter en flexibilitet avseende t.ex. arbetstidsförläggning. Denna 
flexibilitet kan istället bli en risk för att arbetet blir gränslöst och omöjligt att kontrollera i 
både tid och rum. Det är viktigt att arbetstagaren har möjlighet att begära hjälp vid stor 
arbetsmängd och vid tidspress. Hjälpen kan vara i form av t.ex. avlastning eller prioritering 
av arbetsuppgifter. (Arbetsmiljöverket, 2010) 
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Ensidigt, upprepat och monotont arbete ger små möjligheter till utmaningar och till 
personlig och yrkesmässig utveckling. Detta leder till understimulering som kan bidra till 
ohälsa. Ett sätt att göra arbetet mindre monotont är att utifrån inventering av de 
arbetsuppgifter som finns utvidga arbetsinnehållet. Det kan samtidigt vara ett tillfälle till 
lärande och kompetensutveckling. Att ha för lite att göra och att inte vara efterfrågad i 
arbetet är en annan form av understimulering som kan vara psykiskt påfrestande. 
(Arbetsmiljöverket, 2010)  

3.7 Återkoppling  

Återkoppling eller ”feedback” är den process varigenom man får reda på hur någon annan 
uppfattat det man sagt och gjort. Det är ett svar på behovet att få reda på hur man själv och 
det man gör uppfattas i exempelvis en grupp samt vilken inverkan det har. Återkoppling är 
en viktig del av kommunikationen i en grupp, och frånvaron av återkoppling brukar utgöra 
en källa till osäkerhet. Återkoppling kan öka förståelsen och fördjupa relationerna i en grupp, 
och den kan öka både effektivitet och trivsel om den framförs konstruktivt i en tillåtande 
atmosfär. (Nilsson, B. 2005) 

3.7.1 Regler för återkoppling 

Att ge konstruktiv kritik är ofta något som måste övas och det hela bör starta med att man 
ser behovet av återkoppling; den bör heller inte ges i laddade eller stressade situationer. 
Återkoppling bör förekomma förhållandevis ofta, annars väcks lätt motstånd. En 
återkoppling som efterfrågas är också mer effektiv än den som påtvingas. Det kanske 
viktigaste är att den ska vara konkret, man ska tydligt kunna se eller inse vad andra menar 
för att förstå och eventuellt förändra något. Den mest värdefulla formen av återkoppling är 
beröm och uppskattning – när detta är allvarligt menat – även om påpekande av specifika 
brister i en viss färdighet eller ett visst beteendemönster också kan få en god effekt.  
Den person som ger återkopplingen ska ha belägg för sina påståenden, dvs. vara beskrivande 
och inte värderande och om möjligt skilja mellan sak och person. En eventuell negativ 
återkoppling ska helst ”ramas in” mellan positiva synpunkter. (Nilsson, B. 2005) 
 
Eisele (2007) menar att hjälpsam feedback är beskrivande, specifik, passar ihop med 
mottagarens behov, tid och kontext samt är utformad så att mottagaren har kontroll över 
ämnet i feedbacken. Han menar att effektiv feedback får man genom: 
 

1. Både mottagare och givare ser på feedbacken som något som hjälper till att lösa ett 
visst problem eller förbättra någon aspekt av arbetet. 

2. Den är direkt och ärlig och kännetecknas av klar kommunicering av adekvata 
problem. 

3. Den är fokuserad på specifika saker, med specifika exempel och scenarier. 
4. Mottagaren är involverad i utveckling av lösningar. 
5. Feedbacken försöker tränga djupare, ofta genom att betona olika förhållningssätt 
6. Den är förstådd. 
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3.8 Motivation 

Den välmotiverade människan kan överträffa sig själv i kapacitet och förmåga, medan den 
omotiverade inte når bråkdelen av sin egentliga kapacitet. Själva ordet motivation har 
mycket att göra med rörelse, aktivitet och härleds från det latinska ordet ”movere” – att 
sätta något i rörelse. Vad ger då motivation? Motivation i arbetslivet är ett mycket 
sammansatt fenomen. Det kan förklaras både av personliga faktorer och av faktorer som 
ligger i arbetsmiljön eller i själva arbetet.  Först och främst tvingas man konstatera att 
människor har olika lätt att bli motiverade. Högt prestationsbehov har den som i alla 
sammanhang strävar efter att ”tävla och vinna”. Lågt behov har den som undviker 
sammanhang där dessa tävlingssituationer riskerar att uppstå. (Nilsson, N. 1995) 

3.8.1 Faktorer för motivation 

Industripsykologen Fredrick Herzbergs utförde under 50-talet studier om vad som motiverar 
personer i deras arbete. Han pratar om motivations- och hygienfaktorer. Hans studier visade 
på att motivation i arbetet kommer av det som rör själva arbetsuppgifterna. De positiva 
känslor som uppstår när individen får återkoppling på ett bra utfört arbete eller har 
möjlighet att växa i yrket leder till positiva arbetsattityder. Vänder man på det så motiveras 
människan inte av saker som är runtomkring vid utförandet av arbetet. Hygienfaktorerna är 
övervakning, mellanmänskliga relationer, fysiska arbetsvillkor, lön, företagspolicys, bonusar 
och arbetstrygghet. När dessa faktorer sjunker till en nivå som medarbetaren tycker är 
oacceptabel så blir de missnöjda. Det motsatta är dock inte sant. När arbetssituationen 
betraktas som optimal inom dessa faktorer så blir vi inte missnöjda, men det ger inte heller 
så mycket till att stärka positiva arbetsattityder. Faktorerna som leder till positiva 
arbetsattityder möter också de individuella behoven för att en människa ska självförverkliga 
sig själv, vilket är ett av människans ultimata mål som beskrivs av bland andra 
beteendeforskare som Maslow. (Herzberg, 1959) 
 
Abraham Maslow har formulerat en av de mest inflytelserika teorierna om behov. Enligt en 
tolkning av Bolman & Deal (2003) så utgick Maslow ifrån uppfattningen att människor drivs 
av många olika behov, varav vissa är mer grundläggande än andra. Behovet av föda 
dominerar den svältandes liv, men människor som har tillräckligt med mat utvecklar också 
andra behov. Maslow delar in människors behov i fem kategorier och ordnade dem i en 
behovspyramid med självförverkligande överst. (se fig. 1) 
 

1. Självförverkligande 
(behov av att utveckla och förverkliga sin inneboende potential) 

2. Uppskattning och självkänsla 
(behov av att känna sig uppskattad och värdefull) 

3. Tillhörighet och kärlek 
(behov av positiva och kärleksfulla relationer med andra människor) 

4. Säkerhet 
(behov av att vara förskonad från faror, angrepp och hot) 

5. Fysiologiska behov 
(behov av föda, vatten, syre och välbefinnande) 
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Figur 1. Maslows behovspyramid Källa: http://www.psychologytoday.com 

 
Enligt Maslow har de grundläggande behoven av fysiskt välbefinnande och säkerhet högst 
prioritet – de måste tillfredsställas först. När de lägreliggande behoven i pyramiden är 
tillgodosedda drivs individen att söka tillfredställa de behov som återfinns högre upp, det vill 
säga behoven att känna tillhörighet och kärlek, uppskattning och självkänsla samt behovet 
av självförverkligande. Ordningen är dock inte orubblig. 

3.8.2 Motivation i lärandet 

Om gruppens arbete går ut på att lära sig något, kan vi uppfatta materiella belöningar eller 
ett godkänt kursresultat som en yttre motivation, men det måste också finnas en inre 
motivation, en inifrån kommande vilja att uppfylla de yttre kraven. Utan en inre motivation 
är det tungt att lära sig något och svårt att lägga ner ett större engagemang då det som man 
ändå tillägnar sig försvinner snabbt. Den inre motivationen gör processen lättare och den 
styrs av faktorer som ansvar, delaktighet i beslut, tydliga mål och feedback. (Nilsson, B. 
2005) 

3.8.3 Motivation och delaktighet 

Motivation hänger ihop med delaktighet i arbetet enligt Herzberg (1959). Han menar att 
medarbetarnas delaktighet inte bör sträcka sig så långt som till att vara delaktig i de stora 
bolagens övergripande mål. Han menar att en mera rimlig nivå borde vara att vara delaktig i 
hur dessa mål uppfylls.  
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4 WSP Byggprojektering 
WSP är ett globalt företag som erbjuder konsulttjänster inom hus och industri, transport och 
infrastruktur samt miljö. Med ca 10 000 anställda är de en av de största 
teknikkonsultföretaget i världen. I Sverige finns en rikstäckande organisation med 2 200 
medarbetare. Verksamheten bedrivs genom affärsområdena: Analys & Strategi, 
Byggprojektering, Environmental, International, Management, Samhällsbyggnad, Systems 
och Brand & Risk. 
 
Då arbetet är avgränsat till affärsområdet WSP Byggprojektering kommer inte de andra 
områdena att presenteras närmare i denna rapport. 

4.1 Allmänt 

WSP Byggprojektering erbjuder tjänster inom byggprojektering, byggkontroll, 
byggnadsteknik, skadebesiktning och andra tekniska utredningar. De har ca 300 
medarbetare i hela landet. Samtliga kontor har tillgång till specialistfunktioner och 
avancerade rit- och beräkningsprogram (Tekla Structures, STAAD-3, FEM m m). WSPs största 
kunder är Boliden, Luftfartsverket, Skanska, SSAB och Stora Enso. (WSP Group) 
 
Byggprojektering arbetar inom en stor tjänstesektor som innefattar: 
 

 Industri (tung processrelaterad industri). 

 Energisektorn, främst KVV, biobränsleanläggningar, vindkraftverk m.m. 

 VA och reningsverk 

 Anläggningskonstruktioner 

 Ombyggnadsprojekt 

 Skolor och sjukhus 

 Handel och kontor 

 Bostäder 
 
WSPs största och viktigaste resurs är dess kunniga personal. Med kompetenta medarbetare 
och en stark organisation i ryggen kan WSP sätta ihop den arbetsgrupp som är bäst lämpad 
för respektive projekt. Det gäller såväl stora omfattande projekt som mindre och snabbare 
uppdrag. Det innebär att de olika affärsområden som verkar inom WSP kan samarbeta i ett 
och samma projekt.  (WSP Group) 
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4.2 Organisation 

WSP Byggprojektering är organiserat i olika avdelningar runt om i landet (se fig. 2). Namnen i 
fet stil är namnen på avdelningar och under är de städer där kontoren finns. På varje kontor 
finns en gruppchef som är chef över de anställda på det lokala byggprojekteringskontoret. 
Varje avdelning, som visas i fet stil, har en avdelningschef. 

 

Figur 2. Avdelningar WSP Byggprojektering 

 
Frågan om på vilken nivå i organisationen som har befogenhet att fatta beslut faller inom 
begreppen ”centralisering” och ”decentralisering”. Centralisering innebär att beslutsmakt 
flyttas uppåt i hierarkin, till ledarnivån. Frågan är hur många beslut som flyttas och hur högt i 
hierarkin makten att avgöra ärendet placeras. Om alla ärenden beslutas enbart av den 
högsta chefen har vi en extremt centraliserad struktur. Den andra extremen beskriver en 
situation där alla beslut fattas på lägsta nivån i hierarkin, alltså att det anställda själva 
bestämmer vad de ska göra och hur arbetsuppgifterna ska lösas. (Jacobsen & Thorsvik, 2008) 
WSP Byggprojektering är höggradigt decentraliserat. Ansvaret vilar på den enskilde anställda 
att själv bestämma, inom vissa ramar förstås, hur arbetsuppgiften skall lösas.  
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5 Sammanställning av intervjuer 
Nedan följer resultatet av utförda intervjuer av samtliga korrespondenter. Intervjuerna är 
uppdelade på respektive kontor. En kort presentation av korrespondenterna inleder 
sammanställningen, därefter lyfts de goda exemplen fram. Med goda exempel menas här 
idéer som blivit dagens praxis på kontoren och som löser vissa problem. Sammanställningen 
belyser också frågan om effektivitet.  

5.1 Linköping 

På kontoret i Linköping är det för tillfället 10 stycken anställda ingenjörer. Ålderstrukturen 
består i ett par äldre medarbetare som inom några år tar pension. Det finns tre nyanställda 
på kontoret. Från Linköpingskontoret har två personer intervjuats separat. (Se bilaga 2 och 
3) 

5.1.1 Presentation av korrespondenter 

Ulf Ingvarsson har arbetat på konsultsidan i 23 år. Först i konsultföretaget J&W som 2001 
köptes upp av WSP Koncernen. Ulf är gruppchef sedan 8 år tillbaka vid Linköpingskontoret. 
 
Frida Olsson har jobbat på WSP i drygt ett år. Studerat i Jönköping till byggnadsingenjör, där 
hon valde att inrikta sig på arkitektur och byggnadsutformning.  

5.1.2 Goda exempel 

På kontoret i Linköping har de yngre medarbetarna spånat fram en idé om hur 
kunskapsåterföring kan ske. Det är något som de nyligen börjat med och de kallar det 
”Workshops”. Dessa träffar tar några timmar i anspråk och engagerar alla på kontoret. Ulf 
Ingvarsson förklarar idén närmare. 
 

Vid dessa tillfällen är tanken att vi ska spåna runt ett ämne som har med 
konstruktion att göra. Just nu ska vi börja med grundläggning där vi pratar ganska 
fritt kring området. Någon har uppdraget att leda workshoppen, oftast en erfaren 
på just det området. 
 

Eftersom WSP Byggprojektering arbetar med ett stort spektrum av tjänster så blir det ett 
omfattande område att täcka in. Frida Olsson, som är en av de som har arbetat med idén, 
menar att arbetets komplexitet gör att dessa tillfällen måste byggas upp kring projekt.  
 

Det finns en enormt stor variation av erfarenheter hos medarbetare som tidigare 
kommer från olika företag och har varit med i olika projekt. Följaktligen finns det 
många olika lösningar på samma problem. På workshoptillfällena lär vi oss av de 
diskussioner som uppkommer. 

 
Situationen i Linköping innebär att delar av kompetensen på enheten kommer att gå 
förlorad i och med pensionsavgångar. Frida Olsson inser att det handlar om att bygga upp 
kunskapen i företaget och att det leder till effektivitet. 
 

… vi sitter i en situation där vi har pensionsavgångar inom en snar framtid 
samtidigt som det är ett stort generationsglapp. 
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 ––– 
Det handlar om att bygga upp kunskap så att vi på sikt kan välja de bästa 
lösningarna för situationen och därmed blir vi effektivare att driva projekt. Man 
kan läsa hur mycket teori som helst men det blir aldrig en anknytning till det 
verkliga arbetet som vi behöver. 

 
Att engagera alla medarbetare till dessa tillfällen kostar förstås initialt. Om det ska 
implementeras till andra avdelningar tycker Frida Olsson att det är viktigt att ha ett längre 
perspektiv och att inse vilken situation som råder på det lokala kontoret. Samtidigt är det 
viktigt att ha ett öppet klimat.  
 

Det kanske inte blir en effektivisering direkt eftersom det kostar initialt att driva 
men om man ser till det långsiktiga perspektivet så är det nödvändigt. 
 
Om det ska implementeras på andra avdelningar så måste alla fatta tycke för idén 
och att de måste se nyttan med det vi försöker göra. Dessutom kräver det ett 
öppet klimat där man känner att man kan ställa sina frågor utan att bli dömd. 

 
För tillfället är ambitionen att ta ut praktikanter till aktiviteter som rör arbetet. Syftet är att 
praktikanterna ska med och se hur saker och ting fungerar ute i byggbranschen. Det kan vara 
beställar- och projekteringsmöten eller övriga aktiviteter där jobb inhämtas. Detta gör att de 
kommer in i arbetet och som ibland leder till att praktikanterna får projektjobb. En idé som 
har kommit fram rätt nyligen är att ta med unga och nyanställda i organisationen ut på de 
aktiviteter som beskrevs ovan. Detta kan dels avlasta de övriga anställda och dels bygga upp 
kunskapen hos de yngre i organisationen. På det sättet kan de yngre lättare hämta in jobb. 
Ulf Ingvarsson har precis börjat med detta arbetssätt och ser ett problem med detta men 
också en lösning. 
 

En av anledningarna till att vi inte tar med unga medarbetare i dagsläget är en 
rädsla för vad kunden ska tycka. De vill inte betala för en extra person i uppdraget. 
Men om man klargör hur det ligger till innan mötet, att vi har som ambition att ta 
med nyanställda och att vi bekostar detta så finner de sig i situationen. 

 
Frida ser flera fördelar att som ny komma ut på kundmöten. 
 

Det ger så mycket som ny i branschen att visa sig för kunden, man får erfarenhet 
av hur man startar upp jobb. 
  
Man känner sig mer delaktig, det blir en mer varierad arbetssituation. 
 

Detta arbetssätt kräver att det finns yngre medarbetare i organisationen och ett behov av 
att lära upp de yngre. Frida Ohlsson menar att det beror på ålderstrukturen på avdelningen. 

 
Jag tror det har med hur ålderstrukturen ser ut på avdelningen, andra avdelningar 
kanske inte har samma behov. 
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5.1.3 Faktorer för effektivitet 

En av huvudfrågorna i examensrapporten är att identifiera de faktorer som är viktigast från 
effektivitetssynpunkt. Ulf tar upp en arbetsrutin som gäller fördelningen av uppdrag och 
resurser. På måndagsmötena som hålls varje vecka fördelas arbetsuppgifterna. De som har 
den kompetens som krävs får uppdraget. Ulf förklarar vidare varför måndagsmötena är så 
viktiga. 
 

Jag tycker att mötena är viktiga för alla på enheten, det skapar delaktighet och i 
slutändan engagemang, alla får veta vad som händer på kontoret och vilka 
uppdrag vi har i staden. Innan måndagsmötena infördes hade vi ibland för lite 
kunskap om de byggen vi arbetade i, det var inte bra.  

 
Att vara delaktig i sitt arbete kommer att generera arbetsmotivation. Motivation är viktigt 
för engagemang som i sin tur är viktig för effektiviteten, Ulf Ingvarsson menar att 
engagemang är dels något man har i sig och dels kan bygga upp och att måndagsmötet är en 
del i arbetet att skapa engagerade medarbetare. 
 

Man kan ha en viss nivå av engagemang i sig, men det går också att bygga upp. En 
person som känner sig delaktig blir engagerad och engagemang är punkt ett för 
effektivitet. Det handlar mycket om att se till att man har engagerade 
medarbetare, måndagsmötet är en del i detta. 

 
Många triggas av att ha mycket att göra, att få utmaningar i arbetet och på så sätt bli 
effektiva. Det kan dock bli för mycket så att man hämmas. Ulf Ingvarsson menar att det är 
individuellt. 
 

Det beror på vilken människa man är, vissa behöver pressen att kunna prestera. 
Men får man för mycket att göra så har man inte tid att göra det som behövs och 
på så vis blir arbetet ineffektivt. Kommer man över gränsen vad man har kapacitet 
till blir man bara blockerad, det finns en gräns för alla. Var den gränsen går är 
olika för alla. 
 

Han beskriver ett regleringssätt där avlastning kan ske. Genom att ta ut ungdomar på möten 
så kan en eventuell avlastning av jobb ske effektivare. 
 

Då har inhopparen varit med från början. Det leder till att den övergången kan ske 
effektivt. 

 
Idag har WSP kvalitetskontroller som ett led i de olika uppsatta kvalitetsmålen. Det 
innefattar egenkontroller samt granskning och godkännande innan utskick. I dagsläget synar 
de med erfarenhet handlingarna under rimlighetsprincipen. Det fungerar i praktiken och det 
går snabbt men de yngre i organisationen känner en osäkerhet inför detta och oroar sig över 
om handlingarna blir ordenligt genomkontrollerade. Återkoppling är viktigt för gruppens 
kommunikation, och frånvaro brukar utgöra en källa för osäkerhet. Återkopplingen kan öka 
kunskapen, effektiviteten och den kan också öka trivseln. Ulf Ingvarsson menar att 
kvalitetskontrollerna, där de producerade handlingarna granskas, är viktiga från 
återkopplingssynpunkt. 
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Att utöka kvalitetskontrollerna är viktigt för att göra så att ungdomarna känner att 
de får stöd och återkoppling på det de gör. Att någon ordentligt går igenom 
jobbet. Återkoppling är viktigt eftersom kunskapen ökar och samtidigt tryggheten, 
man lär sig bättre och man blir i längden effektivare. 

 
WSP i Linköping har för yngre nyanställda ett sorts mentorskap där någon i gruppen tar 
ansvar för att se till så att den nyanställde kommer in i arbetet. Det här har också på sätt och 
vis utökats till projektarbeten där den yngre är med i större projektarbeten och samarbetar 
med de äldre. Frida Olsson beskriver nyttan med detta arbetssätt. 
 

För oss yngre är det viktigt att man har någon att bolla idéer med där en mer 
erfaren också är inkopplad i projektet, typ som en mentor. 

 
Ett av de stora bergen att bestiga för en relativt nyanställd är att lära sig att konstruera så att 
det går lättare att bygga. Det kräver oftast en erfarenhet av hur entreprenören bygger. Får 
man återkoppling på sina lösningar där det i verkligheten realiseras kan det öka förståelsen, 
om det sker i en tillåtande miljö. Frida Olsson förklarar detta och menar att det också kan 
fungera på motsatt part. 

 
Ett bra sätt är kanske att komma ut på byggarbetsplatser där de arbetar enligt 
våra bygghandlingar. Här ser man om de följer ritningarna eller om de löser det på 
annat sätt. De kanske har ett bättre eller enklare sätt att uppnå samma funktion, 
då får vi bra feedback. Feedbacken fungerar också på motsatt part, jag kan här 
försvara mina lösningar och förklara hur vi har tänkt med hänsyn till flexibilitet. 

 
De kunskaps- och kompetensintensiva företagens största tillgång är personalen. Det är 
därför viktigt att bygga på sammanhållningen och stärka motivationen för de anställda, att 
skapa en ”vi-anda”. Denna känsla kan sedan användas, inte bara för att svetsa ihop utan 
också för att uppnå andra mål i organisationen. Frida Olsson menar att denna ”vi-anda” 
skapar mervärde för hela kontoret. 
 

Man spenderar mycket tid på kontoret, trivs man inte här så mår man inte bra. 
”Vi- andan” gör att man blir motiverad. Jag tror att det viktigaste av allt är att 
man stöttar varandra. Viktigt att uppskatta det andra gör samtidigt som man själv 
kan känna sig uppskattad. Det bygger på ”vi-andan” och gör att vi kommer 
framåt, vilket lyfter hela kontoret. 

5.2 Umeå 

På kontoret i Umeå arbetar 14 anställda. Av dessa är fyra relativt nya i organisationen, där 
vissa har anställts genom att de gjort ett examensarbete på företaget. Det finns två äldre 
medarbetare som inom en framtid kommer att ta pension. I övrigt det är det rätt spridda 
åldrar. 

5.2.1 Presentation av korrespondenter 

Eric Järvholm är gruppchef på kontoret i Umeå, han har varit i byggbranschen sedan 70-talet. 
Från Umeå är Eric Järvholm den som har intervjuats. (Se bilaga 4) 
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5.2.2 Faktorer för effektivitet 

Belastningen på kontoret spelar en stor roll hur effektivt man jobbar. Eric Järvholm menar 
att det finns två sidor av effektiviteten. 
 

Vet man om att det inte finns något jobb efter det att nuvarande arbetet är klart, 
så kanske man lägger lite extra tid på det som pågår. Om man vänder på det så 
sporras man kanske av att gå över på ett annat intressant jobb som man vet 
kommer efter. 

 
Ett stillasittande arbete med liten chans till personlig och yrkesmässig utveckling hämmar 
motivationen och där med effektiviteten. Eric Järvholm menar att det är utvecklande att 
bredda arbetsuppgifterna samtidigt som det är upp till var och en att bestämma vad de vill 
sysselsätta sig med. Han menar också att det är en sak för ledaren att sätta folk på rätt ställe. 
 

… vill man bara göra en sorts uppgift så får man göra det också. Trivs man så får 
man leva med det. Det är mycket upp till ledarskapet att man sätter rätt folk på 
rätt ställe, var de vill vara. 

 
Att delegera arbetsuppgifter i ett stort projekt kan verka positivt för effektiviteten och 
minska risken för att överbelasta medarbetare. Eftersom ett uppdrag inte är linjärt i 
arbetsmängd kan det bli tillfällen med toppar. Eric Järvholm förklarar. 
 

Det är viktigt att planera sin projektering för att rymma fler medarbetare än sig 
själv. Många är vana att själv driva stora projekt, vid slutet av projektet kanske 
man behöver hjälp, då kan det köra ihop sig och blir ineffektivt. Det är inte effektivt 
att en människa dräper sig för att hon är ensam med överväldigande 
arbetsuppgifter. 
 

På kontoret i Umeå fördelas inte arbetet genom formella möten utan informationsflödet 
anses tillräckligt. Eric Järvholm beskriver att det sker mer informellt. 
 

… vi fikar tillsammans två gånger om dagen då i princip alla är samlade. Blir det 
mycket att göra så görs en projektplanering så att det fungerar. 

 
Eric Järvholm tar upp ett exempel på kunskapsdelning och lärande. Han menar att mycket av 
detta sker på fikarasterna där de flesta på enheten är samlade. Det blir ett forum för 
problemlösning och skapar en miljö där de yngre kan suga åt sig kunskap. Han förklarar 
vidare vad det har för effekter. 
 

Vid dessa tillfällen hittar man kanske gamla lösningar i ett projekt som kan 
tillämpas på det aktuella projektet som någon håller på med. Det är framför allt 
bra för de yngre, de har oftast ingen kunskapsbank över vad som har gjorts 
tidigare på kontoret. 

 
En förutsättning för kunskapsdelning är att kommunikationen fungerar i gruppen. Eric 
Järvholm lyfter fram kommunikationen och andra faktorer för att underlätta 
kunskapsdelning. 
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Att våga fråga är viktigt för att underlätta kunskapsöverföring, ingen ska känna sig 
utpekad för att han ställer en fråga. Det kräver ett mer öppet klimat på kontoret. I 
och med att vi hjälper ungdomarna så blir det omvänt sedan när det gäller 
datorfrågor. 
 

I ett vidare perspektiv så sker kunskapsåterföringen i större projekt. Eric Järvholm styrker 
detta och menar att detta också kan vara ett bra tillfälle att få återkoppling på det som har 
gjorts i projektet. 

 
Ibland om man har stora projekt så summerar man resultatet, vad har varit bra 
och vad har varit dåligt. 

 
En fungerande kommunikation där återkoppling är en naturlig del i arbetet kan framföras på 
många sätt. Eric Järvholm menar att det är de kärnfulla kommentarerna som ger bäst effekt. 
 

Ett lönelyft kan ses som återkoppling att man gjort något bra. På kontoret är det ju 
de korta kärnfulla kommentarerna som säger att det där hade du löst bra. 

 
Bland det svåraste att bemästra är att bygga produktionsanpassat. Eric Järvholm styrker 
detta och menar att utvecklingen försvårar det ytterligare. 
 

… det är svårt att lära sig med en gång. Bland annat så utvecklas 
produktionsapparaten kontinuerligt samtidigt så har vi en världsbild som är 
föränderlig. 

 
WSP:s bonussystem fungerar så, att om enheten når ett visst resultat så får de antingen 
lägga bonusen i egen plånbok eller i en reskassa. Eric Järvholm menar att det bästa 
alternativet är att lägga det i en reskassa, vilket stärker sammanhållningen och ökar 
motivationen att göra bra resultat. 
 

Vi har kontinuerligt rest för att hålla ihop gänget och det har varit positivt. Det ger 
motivation till arbetet och gör folk medvetna om, att om vi gör ett bra resultat så 
kan vi ha roligt. 

 
Sen har vi en lämpligt stor grupp, vi är 14 anställda just nu. Jag tror det blir svårare 
att få en gruppsammanhållning om man är fler. Runt 14 anställda är maximalt 
antal tror jag för att få en naturlig gruppsammanhållning utan att anstränga sig 
för att hålla ihop gruppen. 
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6 Analys 
Rapportens teoretiska referensram och sammanställningen av intervjuerna ligger till grund 
för analysen. Avsnittet är ordnat efter teman för att göra det enklare att analysera. 

6.1 Goda exempel 

6.1.1 Workshops 

För att kunna implementera workshops till övriga avdelningar måste det först och främst 
finnas ett behov av att lära och sprida kunskap. I intervjuerna framkom det att det funnits 
ett behov från de yngre i organisationen att lära sig mer och få fler synvinklar på problem 
och på så vis bli effektivare att driva projekt. Behovet finns också på enhetsnivå. Situationen 
i Linköping handlar om, att en del av medarbetarna inom några år står inför sin pensionering 
samtidigt som det på grund av ett generationsglapp är svårt att rekrytera erfaren personal 
att täcka upp för kunskapsförlusten. I kombination med att kontoret har tre yngre 
medarbetare, så kan en snabbare utveckling av de yngre vara ett alternativ. En förutsättning 
är att få med de äldre i organisationen på workshoptillfällena och att få dem att inse den 
rådande situationen. I teoriavsnittet beskrivs ett antal faser som måste användas för att en 
förändring ska ske. I den inledande fasen ger man motivation till förändring genom att 
förklara att det går galet om inget görs åt nuvarande situation. I förändringsfasen genomförs 
förändringarna där inställningar och beteenden ändras genom att införa lärandeformen. I 
nedfrysningsfasen stabiliseras och rutinieras de nya åtgärderna. 

6.1.2 Ta med yngre medarbetare till möten 

De goda effekterna av att ta med yngre medarbetare ut på diverse möten är många, vilket 
också beskrivs av korrespondenterna under intervjuerna. Effekten för individen är att 
arbetet blir mer varierat. Arbetsmiljöverket beskriver att ett arbete som är mindre varierat, 
minskar chanserna för individen att utvecklas som person och inom yrket, leder till 
understimulering och kan bidra till ohälsa. Om det finns ett individuellt behov av att komma 
ut på möten, så kan det bidra till att individen blir mer delaktig i det som händer på kontoret, 
vilket skapar motivation och till slut effektivitet. De beskriver också att det har positiva 
effekter på lärandet eftersom de yngre lättare kommer in i arbetsrollen och då snabbare kan 
ta projektjobb. Detta har en positiv effekt på effektiviteten. Det förhindrar ineffektivitet då 
arbete vid behov kan lyftas över på andra som också är insatta i ett tidigt skede i projektet.  
 
De faktorer som gör att idén kan spridas är att det finns ett behov från de yngre i 
organisationen att komma ut på de aktiviteter som är igång på enheten. Det är viktigt att i 
förväg klargöra för beställaren, att det kommer två till mötet och att det är en satsning som 
görs på de yngre, liksom att organisationen bekostar den andre personen som är med på 
mötet om det uppenbart är för många närvarande. Det gör att idén förhoppningsvis går hem 
hos beställare och övriga. 
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6.2 Arbetsprocessen 

6.2.1 Arbetsbelastning 

Under intervjuerna så tas arbetsbelastningen på kontoret upp som en viktig faktor som 
påverkar effektiviteten. De belyser olika perspektiv på hur arbetsbördan påverkar arbetets 
effektivitet. De är överens om att det finns en gräns för vad som är en hälsosam 
arbetsbelastning. Ett högt arbetstempo motiverar vissa människor men gränsen är 
individuell. Korrespondenterna är överens om att en lagom arbetsbelastning är nyttig. 
 
Under intervjuerna har det identifierats flera hot mot effektiviteten. Gränsen för att få för 
mycket att göra är individuell. Om den gränsen överskrids så blir man låst i arbetet och 
effektiviteten påverkas negativt. De mer erfarna medarbetarna är vana med att driva 
uppdrag som sina egna och planerar inte för att involvera en annan person i uppdraget. Ett 
uppdrag är inte förutsägbart i arbetsmängd och kan resultera i toppar med för mycket att 
göra. Det finns här risk för överbelastning. Å andra sidan kan det bli så att man får för lite att 
göra och inte har något nytt jobb efteråt, vilket kan resultera i att man drar ut på sitt 
nuvarande jobb med ineffektivitet som följd. Det stämmer överens med teoriavsnittet där 
Arbetsmiljöverket säger att understimulering kan leda till ohälsa.  
 
Enligt korrespondenterna kan lösningen vara att i ett tidigt skede planera för att låta andra 
medarbetare vara med i arbetet och på så vis ha möjlighet att kunna överföra arbete på 
dessa vid behov. Det är också i linje med vad Arbetsmiljöverket föreskriver för att minska 
risken för överbelastning. Idén att ta ut yngre i organisationen till möten är i detta 
sammanhang fördelaktigt. Arbete kan då fördelas effektivt eftersom de i ett tidigt skede 
blivit insatta i projektet. Riskerna för överbelastning minskas då eftersom det på detta sätt 
finns en utväg att föra över en del av arbetet på någon annan. De yngre medarbetarna har 
oftast inte något stort kontaktnät ute i byggbranschen, så dessa tillfällen ger goda 
möjligheter till att skapa nya kontakter för framtiden. Det gör att de yngre lättare kan 
komma in i arbetet och lär sig ta nya jobb. 
 
För att reglera och kontrollera arbetsbelastningen så har avdelningen i Linköping 
måndagsmöten. Ett öppet klimat är förutsättningen för att detta ska fungera. Enligt 
korrespondenterna är dessa träffar ett bra forum för fördelning av uppdrag för att förhindra 
att den enskilde blir överbelastad. Enligt korrespondenten så skapar dessa tillfällen 
delaktighet i arbetet som i slutändan skapar engagemang, vilket stämmer väl överens med 
teorin. Att en person är delaktig i sin arbetssituation skapar motivation och till slut 
engagemang. Inte alla kontor har dessa måndagsmöten. I Umeå så sker uppdelning av 
arbetet mer informellt, informationsflödet anses tillräckligt. Anledningen är att gruppen är 
så pass sammankopplad att ett veckomöte inte behövs. När kontoret blir överbelastat så 
görs i stället en projektplan för att fördela projekten.  

6.2.2 Kunskapsdelning och lärande 

För att företag inte ska bli för kortsiktiga i sin mätning av effektivitet, så bör man – enligt den 
balanserade målstyrningens principer – fokusera mer på förmågan att lära och växa. 
Eftersom den tysta kunskapen är bunden till individen, så står och faller den också med 
individen om den inte delas på ett eller annat sätt. Det är på så sätt lätt att koppla idén om 
kunskapsdelning till långsiktig effektivitet, då man behåller den höga kunskapsnivån. Det 
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handlar här om förhållanden som berör de anställda. Under intervjuerna så har flera 
företeelser dykt upp som följer dessa principer. Nya idéer som t.ex. workshops och att ta ut 
yngre medarbetare på arbeten hjälper till att öka kunskapsnivån. Tryggheten i uppdrag och 
kontakten till kunskapsbasen på kontoret blir bättre. Det handlar om att lära upp 
medarbetare för att på sikt bli effektiv. Om man har ett tidsperspektiv på endast några 
månader framåt så blir det ineffektivt att spendera pengar på medarbetare och 
kunskapsdelning. Lyfts blicken mot ett längre tidsperspektiv så kan detta vara ett sätt för 
organisationen att få en ökad anpassningsförmåga, få bättre konkurrenskraft och på sikt bli 
effektivare.  
 
Som nämnts här ovan är problemet med den tysta kunskapen är att den är individuellt 
bunden. Enligt teori så måste den tysta kunskapen bli explicit kunskap för att den ska kunna 
delas mellan medlemmarna på enheten. Vidare så kan aktiviteter som workshops öka det 
organisatoriska lärandet, då kunskap mellan medlemmarna delas och på så vis blir 
kunskapen tillgänglig för kollektivet. Workshops är ett strukturerat sätt att dela kunskap för 
alla på enheten. Vissa kontor har kunskapsdelning på en lite mer informell nivå, som att 
diskutera projekt vid fikarasterna. Det gemensamma för de båda är att kunskap vid dessa 
tillfällen kan externaliseras och internaliseras, då ett utbyte mellan tyst och explicit kunskap 
sker, d.v.s. då framväxta arbetssätt skrivs eller framförs muntligt till andra i gruppen. Den 
explicita kunskapen blir sedan tyst kunskap hos dem som lyssnar genom att de senare 
tillämpar detta i arbetet. De medarbetare som är mer erfarna kommer sedan tidigare från 
olika företag och har arbetat i olika projekt, de yngre medarbetarna lär av de diskussioner 
som uppstår. Teorin säger samma sak och styrker att ny kollektiv kunskap bildas genom att 
skapa möten där olika uppfattningar om problem kan belysas och diskuteras.  
 
En förutsättning för att kunskapsdelning ska fungera är att kommunikationen i gruppen 
fungerar. Teori och korrespondenterna är överens om att ett öppet gruppklimat där alla 
sorters frågor är tillåtna är en förutsättning för att det ska fungera.  

6.2.3 Återkoppling 

I dagsläget vid kvalitetskontroller så granskas handlingarna på så sätt att de med mer 
erfarenhet synar igenom de producerade handlingarna med ett rimlighetsperspektiv. Det 
här går fortare och fungerar i praktiken, men åsikterna från de yngre i organisationen är att 
det finns ett behov av att utöka dessa kontroller. De känner sig osäkra över om handlingarna 
blir ordenligt genomkontrollerade eller inte. Granskningskontrollerna i sig ger återkoppling 
på om man gjort rätt eller fel, här finns det utrymme för ytterligare återkoppling i form av 
konstruktiv kritik. Enligt teoriavsnittet så kan återkoppling ge trygghet och därav motivation 
och skynda på läroprocessen. En människa som är motiverad och drivs av inre belöningar blir 
effektiv. Det finns vissa regler för återkoppling och det kräver övning för att bli bra på det. 
Enligt korrespondenterna så är det de kärnfulla berömmen som ger bäst effekt och det ska 
enligt teorin ges när det är allvarligt menat. I och med att yngre medarbetare känner sig 
tryggare i sin roll så kan de ta mer ansvar och agera på egen hand. Korrespondenternas 
åsikter och teorin går alltså ihop, återkopplingen kan öka tryggheten och trygghet är 
fundamentalt för lärandet. För att effektivisera lärandet behövs alltså återkoppling. 
 
Korrespondenterna är överens om att det är svårt för yngre medarbetare att presentera 
lösningar som är produktionsanpassade. I och med att de ofta kräver en kunskap om hur 
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entreprenörer bygger samt att produktionstekniken ständigt utvecklas. Att arbeta som 
konstruktör innebär i det här fallet att man producerar handlingar som entreprenören skall 
bygga efter. En lösning som kom fram under intervjuerna var att man besöker 
byggarbetsplatser och försöker inhämta så mycket återkoppling som möjligt där ritningarna 
realiseras. Här kan enligt teorin om återkoppling ges en ökad förståelse för området, om den 
framförs konstruktivt och i en tillåtande miljö, vilket kan vara något att arbeta på.  

6.2.4 Sammanhållning 

Korrespondenterna lyfter fram att de blir motiverade av sammanhållningen på enheterna. 
Ett medvetet val är att den bonus de erhållit för att ha nått ett visst resultat läggs på resor. 
Detta stärker sammanhållningen samtidigt som det motiverar till att göra bra resultat. Att 
lägga bonusen på mer pengar i plånboken är enligt korrespondenterna inte lika 
motiverande. Enligt teorin så är behovet av sammanhållning en faktor för motivation. En 
människa behöver känna tillhörighet. När det behovet är uppfyllt så ökar chanserna att det 
överordnade behovet att känna sig uppskattad uppfylls. Den självkänsla som erhålls är enligt 
teorin en bra grund för att uppfylla de högsta behoven. Därför kan man se, att bonusen som 
läggs på saker som stärker sammanhållningen kan motivera människor. Den ”vi-anda” som 
skapas har den effekten att det lyfter hela kontoret och ökar trivseln. 
 
Kultur uppstår och utvecklas ur gemenskapen. Det är enligt teorin rimligt att det råder 
samband mellan organisationskultur och effektivitet. Det är dock svårt att hitta empiriska 
bevis för detta. Detsamma gäller mellan kultur, mål och motivation. 
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7 Slutsats och diskussion 
Detta kapitel presenterar slutsatserna från rapporten och avslutas med en diskussion om 
vad som kan vara intressant att forska vidare på. 

7.1 Slutsats 

7.1.1 Hur kan de goda exemplen spridas på bästa sätt? 

Workshops 
En slutsats är att det måste ses som nödvändigt och relevant för organisationen och den 
enskilde för att den här sortens lärande ska äga rum. Det är ett mer strukturerat sätt att 
underhålla läroprocessen på och det bör vara en grupp på 10-15 personer, alltså en rätt stor 
grupp som engagerar alla medarbetare på enheten. Att sedan implementera idén handlar 
om att till en början beskriva vad det är som ska göras. Att få med alla på idén är nödvändigt 
för att få rätt kompetensnivå och givande diskussioner. 
 
Ta ut yngre medarbetare till möten 
För att sprida idén om att ta ut yngre på möten så måste det finnas ett behov från dem att 
komma ut på möten. Det är viktigt att innan man möter beställaren klargör att det kommer 
två till mötet och att det är en satsning som görs på de yngre. Även att organisationen står 
för kostnaden om det är uppenbart för många på mötet. Det gör att idén går hem hos 
beställare och övriga. 

7.1.2 Vilka är de viktigaste faktorerna för effektivitet i arbetsprocessen? 

Det handlar om långsiktig effektivitet när man talar om åtgärder som berör medarbetare. 
Individen i företaget är den viktigaste tillgången. En satsning på långsiktiga förslag som 
kommit fram ur rapporten och som kanske mer är riktade till unga i organisationen, kan 
gynna företaget med hänsyn till det rådande läget på arbetsmarknaden. Det är dock helt 
klart beroende på hur läget är på det lokala kontoret. 
 
Därför anger jag nedanstående faktorer som viktiga för att arbetsprocessen ska förbli 
effektiv även i framtiden och med en förklaring varför. 
 
Arbetsbelastning 
En slutsats som dragits är att det är riskabelt att hamna i den situationen att enskilda 
personer blir överbelastade med arbete vid stora projekt om de drivs enskilt. Vid längre tid 
under hård tidspress och hög arbetsbelastning kan det vara skadligt för hälsan.  En del är 
vana att driva stora projekt ensamma. Gränsen för att bli överbelastad är individuell. Det är 
svårt att kontrollera yttre faktorer, som har att göra med hur stor mängd arbete som 
kommer utifrån. Det är då enklare att kontrollera de inre faktorerna. Man kan redan i 
samband med att arbetet inhämtas med fördel ta användning av exemplet att ta med yngre 
medarbetare till möten. När arbetsmängden börjar bli för omfattande så kan överförandet 
av arbete ske effektivare. Det är alltså viktigt för organisationen att ha extra kontroll på hur 
arbetsbelastningen ter sig på enheten för att undvika ineffektivitet. En hälsosam 
arbetsbelastning är det som bör eftersträvas. Då blir medarbetare motiverade och 
effektivare i sitt arbete samt minskar riskerna för överbelastning. 
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Kunskapsdelning och lärande 
En slutsats är att om man ökar antalet tillfällen där medarbetare kan samlas kring ett projekt 
eller liknande för att dela kunskap så ökar det organisatoriska lärandet och vägen mot en 
lärande organisation. Det kan ske mer strukturerat genom workshops eller ostrukturerat 
genom givande diskussioner på arbetsplatsen. Att ha ett öppet klimat där kommunikationen 
fungerar i en grupp är en förutsättning för en lärande miljö. En lärande organisation kan 
lättare anpassa sig inför förändringar i omgivningen och på så sätt blir organisationen 
långsiktigt effektiv om effektiviteten mäts i anpassningsförmåga och konkurrenskraft. 
Lärande och återkoppling hänger ihop på det sättet att återkoppling är en förutsättning för 
ett effektivt lärande. 
 
Återkoppling 
Återkoppling är som sagt en förutsättning för att effektiv inlärning skall kunna ske. Ur ett 
yngre medarbetarperspektiv så kan även återkopplingen öka tryggheten. De yngre blir allt 
säkrare i arbeten och kan agera på egen hand. Detta kan ske genom att utöka 
kvalitetsgranskningarna, framför allt på handlingar som produceras av de yngre i 
organisationen. Det handlar även här om långsiktig effektivitet. En slutsats är att ett av de 
svåraste momenten för en yngre medarbetare är att lära sig att konstruera så att det blir 
lättare att bygga. Att få återkoppling på handlingar där de på byggplatsen realiseras kan öka 
förståelsen och läroprocessen blir effektivare.   
 
Sammanhållning 
En slutsats är att medarbetare blir motiverade av sammanhållningen på kontoret. Det 
bottnar i individens behov av att känna tillhörighet. Att lägga en erhållen bonus på resor är 
ett sätt att bättra på sammanhållningen på kontoret. Den ”vi-anda” som skapas har den 
effekten att det lyfter hela kontoret och ökar trivseln.  
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7.2 Diskussion 

Det finns självklart många andra faktorer som är av stor betydelse för arbetsprocessen. Det 
absolut viktigaste är att ha medarbetare som har en hög arbetsmotivation och känner sig 
nöjda med sin arbetssituation. När individens behov blir tillfredställda i arbetet kan detta öka 
motivation och välbefinnande, vilket bidrar till att individen arbetar effektivt för att nå sina 
egna och organisationens mål. 
 
Ett fortsatt arbete i denna studie kan vara att utföra fler intervjuer och försöka hitta fler 
goda exempel i organisationen. Denna rapport har tagit upp bland de viktigaste faktorerna 
som påverkar arbetsprocessen, flera goda exempel som rör dessa faktorer kan vara 
intressanta att ta fram. Intervjuguiden kan med fördel användas där de två första frågorna 
kan uteslutas. Ett område som inte har täckts in så bra i rapporten är handlingsplanen. Enligt 
enkäterna så har frågor som rör handlingsplanen fått dåliga betyg. En del ser den som en 
papperstiger och av olika anledningar – som t.ex. tidsbrist – tas den inte på allvar.  Ansvaret 
att utföra de strategiska handlingarna hamnar oftast på gruppchefer som inte har den tid 
som krävs. Handlingsplanen är ett slags strategiskt dokument som skall säkerställa olika mål. 
Linköpingskontoret har gjort strukturella förändringar i handlingsplanen. Ansvaret ligger nu 
delat på medarbetarna och gruppchefen samtidigt som en tätare uppföljning skall säkerställa 
utförandet. Handlingsplanen kan användas till att sätta upp mål för att säkerställa en god 
utveckling för yngre medarbetare samt att främja kunskapsdelning, den måste som sagt bli 
mer spetsig i sitt utförande för att ha bästa effekt. 
 
Rapporten syftar inte till att vara heltäckande i ämnet utan som tidigare nämnts – har 
avsikten varit, att försöka hitta goda exempel från avdelningarna och tillämpa dessa för att 
förbättra arbetsprocessen. Rapporten kan inte sägas vara en helhetslösning för problem som 
rör kontoren, det är många faktorer som spelar in. Den söker istället vara en 
kunskapsspridare som kan bidra till att lyfta blicken och försöka se saker och ting i sin helhet. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Vilka faktorer tycker ni är viktigast för ett effektivt arbete? 
 
 
Vad är de främsta anledningarna till ineffektivitet på kontoret? 
 
 
Hur arbetar ni med kunskapsåterföring på kontoret? 
 
 
Hur ges återkoppling på det medarbetare uträttar? 
 
 
Hur arbetar ni med sammanhållningen på kontoret? 
 
 
Hur fördelas arbetet på kontoret? 
 
 
Vilka utvecklingsmöjligheter finns för medarbetare på er avdelning? 
 
 
Följer arbetet på kontoret uppgjord handlingsplan? 





1 

 

Bilaga 2. Intervju – Ulf Ingvarsson  
Intervju – Linköpingskontoret 
Namn: Ulf Ingvarsson 
Befattning: Gruppchef 
Datum: 2010-04-22 
 
Vilka faktorer tycker ni är viktigast för ett effektivt arbete? 
 
Om man tittar på hela enheten så är en rutin fördelning av uppdrag. Det gör vi genom våra 
måndagsmöten. Det handlar dels om lämplighet, vem ska utföra just det uppdraget, dels 
fördelning av resurser. Jag tycker att mötena är viktiga för alla på enheten, alla får veta vad 
som händer på kontoret och vilka uppdrag vi har i staden, det skapar delaktighet och i 
slutändan engagemang,. Innan måndagsmötena infördes hade vi ibland för lite kunskap om 
de byggen vi arbetade i, det var inte bra. Man kan ha en viss nivå av engagemang i sig, men 
det går också att bygga upp. En person som känner sig delaktig blir engagerad och 
engagemang är punkt ett för effektivitet. Det handlar mycket om att se till att man har 
engagerade medarbetare, måndagsmötet är en del i detta.  
 
Ett sätt att bli effektivare på sikt är att lära upp ungdomarna. Som det är nu så följer 
praktikanterna ut på projekteringsmöten och hos beställare. Varför gör vi inte så med våra 
nyanställda? Det är ett sätt för ungdomarna att komma in i arbeten. Samtidigt gör det att 
om de andra på kontoret känner att de inte har tid, så kan en annan medarbetare hoppa in 
istället. Då har inhopparen varit med från början. Det leder till att den övergången kan ske 
effektivt. En av anledningarna till att vi inte tar med unga medarbetare i dagsläget är en 
rädsla för vad kunden ska tycka. De vill inte betala för en extra person i uppdraget. Men om 
man klargör hur det ligger till innan mötet, att vi har som ambition att ta med nyanställda 
och att vi bekostar detta så finner de sig i situationen.  
 
 
Vad är de främsta anledningarna till ineffektivitet på kontoret? 
 
För hög arbetsbelastning är ett skäl, får man för mycket att göra blir man ineffektiv till slut. 
Dock så triggas många av oss att ha mycket att göra det är då vi blir mest effektiva i arbetet, 
vi talar om positiv stress. Det beror på vilken människa man är, vissa behöver pressen för att 
kunna prestera. Men får man för mycket att göra så har man inte tid att göra det som 
behövs och på så vis blir arbetet ineffektivt. Kommer man över gränsen vad man har 
kapacitet till, så blir man bara blockerad, det finns en gräns för alla. Var den gränsen går är 
olika för var och en. Ett av syftena med måndagsmötena är att fördela arbetena för att 
förhindra att medarbetarna inte trillar över gränsen. Vi har haft en period med totalt sett en 
för stor mängd jobb och många ligger nära den gränsen. Det är en balansgång, ett 
regleringssätt kan vara att säga nej till jobb, ett annat är att ta hjälp utifrån och det gör vi för 
lite. Vi bör utnyttja ”dragspelet” byggprojektering bättre än vad vi gör idag.  
 
Det vi måste ägna mer tid åt det är granskning av våra uppdrag. Det kan verka ineffektivt på 
kort sikt att vi lägger ner mer tid till granskningen, vi tjänar kanske mindre pengar. 
Effektiviteten syns på lång sikt, det handlar om trygghet, upplärning, säkerhet i uppdragen så 
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att ungdomarna blir säkrare och kan snabbare kan ta jobb. Vi har börjat med så kallade 
”Workshops”, idén kommer från ungdomarna, som ung ser man behovet. Vid dessa tillfällen 
är tanken att vi ska spåna runt ett ämne som har med konstruktion att göra. Just nu ska vi 
börja med grundläggning där vi pratar ganska fritt kring ämnesområdet. Någon har 
uppdraget att leda workshoppen, oftast en erfaren på just det området. Vad handlar det 
om? Inte minst att lära upp ungdomar. Öka kunskapen och därmed effektiviteten. 
 
Hur arbetar ni med kunskapsåterföring på kontoret? 
 
Mycket kunskapsåterföring sker i projekten, jobbar man ihop med en erfaren så lär man sig 
mer. Man kan säga att har man ett klimat där man öppet kan ställa alla sorters frågor så 
bidrar det till att lättare kunna sprida kunskapen. Det krävs att man hjälps åt i gruppen för 
att skapa detta i klimat. Ett sådant skapas genom att försöka förklara för gamla rävar att det 
har betydelse. Alla är inte den typen att de tycker att det är roligt att dela kunskap, det kan 
vara en fråga om tidsbrist. Då är det viktigt att vara öppen och ärlig genom att säga ifrån 
och vidarebefordra frågan till en kollega. 
 
Hur ges återkoppling på det medarbetare uträttar? 
 
Att utöka kvalitetskontrollerna är viktigt för att göra så att ungdomarna känner att de får 
stöd och återkoppling på det de gör. Att någon ordentligt går igenom jobbet. Återkoppling är 
av stor betydelse eftersom kunskapen ökar och samtidigt tryggheten, man lär sig bättre och 
man blir i längden effektivare. 
 
Hur arbetar ni med sammanhållningen på kontoret? 
 
Det finns två tolkningar av frågan, enhetsnivå eller helhet på kontors nivå. De regelbundna 
träffar vi har med de anställda på Byggprojektering är på måndagsmötena och 
avdelningsmötena, där hela avdelningen träffas. Måndagsmötet är en viktig del i att skapa 
en ”vi-anda” för enheten. Jag själv tycker inte att vi har ett sådant stort behov av att, på 
raster o s v, öka ”vi-andan” på det sättet. Nyanställda har säkert en annan bild av det hela 
där enhetsgruppen möjligtvis är viktigare. På ett sådant stort kontor, som vi ändå har, med 
60-70 anställda så finns vissa avdelningar som medvetet fikar ihop, det kan bero på att vissa 
grupperingar har behov av att hålla sig till personerna i enheten. Jag tror att en ny 
gruppering har större behov av att hålla ihop än de som har arbetat ihop i säg 20 år. Jag 
tycker att gruppsammanhållningen på enhetsnivå är viktig samtidigt som helheten är minst 
lika viktig.  
 
Hur fördelas arbetet på kontoret? 
Se tidigare frågor 
 
Har ni några metoder för uppföljning av misstag? 
Se tidigare frågor 
 
 
Vilka utvecklingsmöjligheter finns för medarbetare på er avdelning? 
Se tidigare frågor  
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Följer arbetet på kontoret uppgjord handlingsplan? 
 
I någon mening så följer arbetet handlingsplanen. Vi har diskuterat nyttan av att ha en 
handlingsplan, några frågor som har dykt upp är hur delaktiga medarbetare känner sig, hur 
får man en handlingsplan att fungera på ett bra sätt. Här skulle vi behöva tips utifrån. Jag 
tror att det handlar om att folk ska känna sig delaktiga i planen. Gör man det får man ett 
engagemang och ser då till att den blir som vi vill ha den. Nu upprättar vi den och sen lägger 
vi den undan i princip. Det kan bero på att vi lever allt för mycket i nuet. Därför att vi har för 
mycket jobb som måste lösas att man prioriterar bort den. Det känns som en ökad 
arbetsbelastning. Det gäller på alla nivåer, jag som chef som borde driva handlingsplanen 
framåt tycker att intresset inte är så högt och har för lite tid till frågorna i handlingsplanen. 
De flesta tvingas att leva i nuet och orkar inte tänka på de långsiktiga frågorna. Det kan 
bottna i att vi har för mycket jobb. Det kan vara fel typ av jobb, den projekttypen vi har i 
Linköping innebär snabba och korta jobb. Det kan bero på att vi skämmer bort kunderna, 
alltså tillhandahåller för bra service. Det får inte gå ut över att personalen blir utslitna, för 
det är ingen nytta för någon. Det gäller att balansera, om någon går in i väggen innebär det 
en katastrof.  
 
Handlingsplanen borde nog få ett utökat perspektiv, det borde vara en 3-5 års plan. Ansvaret 
i handlingsplanen är alldeles för flummig idag, mycket arbete hamnar hos cheferna som 
sällan har tid. Frågan är om medarbetarna har tid men det borde fördelas mer ansvar. 
Attityden till handlingsplanen är idag alldeles för ljummen. Det beror på att den inte är så 
intressant, den är för trubbig. Vad gör vi åt detta?
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Bilaga 3. Intervju – Frida Olsson 
Intervju – Linköpingskontoret 
Namn: Frida Olsson 
Befattning: Nyanställd 
Datum: 2010-04-27 
 
Vilka faktorer tycker ni är viktigast för ett effektivt arbete? 
 
Jag tycker att det är viktigt att man blir insatt i ett tidigt skede. Ju mer man blir insatt innan 
ett arbete desto mindre faller mellan stolarna. Jag tror att man vinner på att så snabbt som 
möjligt bli insatt i projekten, antingen hänga med eller ta del utav arbetet. Sen för oss yngre 
är det viktigt att man har någon att bolla idéer med där en mer erfaren också är inkopplad i 
projektet, typ som en mentor.  
 
 
Vad är de främsta anledningarna till ineffektivitet på kontoret? 
- 
 
Hur arbetar ni med kunskapsåterföring på kontoret? 
 
Vi har nyligen börjat med workshops. Arbetet i sig är väldigt varierande från projekt till 
projekt och det finns inga givna regler som gäller på alla projekt. Då är det enklast att 
genomföra en workshop genom ett projekt. Det finns en enormt stor variation av 
erfarenheter hos medarbetare som tidigare kommer från olika företag och har varit med i 
olika projekt. Följaktligen finns det många olika lösningar på samma problem. På 
workshoptillfällena lär vi oss av de diskussioner som uppkommer. Det handlar om att bygga 
upp kunskap så att vi på sikt kan välja de bästa lösningarna för situationen och därmed blir vi 
effektivare att driva projekt. Man kan läsa hur mycket teori som helst men det blir aldrig en 
anknytning till det verkliga arbetet som vi behöver. 
 
Om det ska implementeras på andra avdelningar så måste alla fatta tycke för idén och att de 
måste se nyttan med det vi försöker göra. Dessutom kräver det ett öppet klimat där man 
känner att man kan ställa sina frågor utan att bli dömd. Det kanske inte blir en effektivisering 
direkt eftersom att det kostar initialt att driva men om man ser till det långsiktiga 
perspektivet så är det nödvändigt. Eftersom vi sitter i en situation där vi har 
pensionsavgångar inom en snar framtid samtidigt som det är ett stort generationsglapp. 
Införandet får inte innebära att arbetsbelastningen blir större så att det blir en negativ syn 
på idén. Alla måste inse vikten av detta. Sen är det ju ett enormt område att bestiga, då 
måste man få ned det i mindre delar, ta en nivå i taget. 
 
En viktig sak som har kommit på tal är att de yngre ska följa med ut på jobb. Det ger så 
mycket som ny i branschen att visa sig för kunden, man får erfarenhet av hur man startar 
upp jobb. Dessutom så finns det någon som kan agera ”stand-in” om den uppdragsansvarige 
inte är på kontoret. På så sätt kan man också avlasta arbete på någon som är mer insatt från 
början. Man känner sig mer delaktig, det blir en mer varierad arbetssituation. Det är ju 
kostnaden som är det som de flesta har invändningar mot. En utgångspunkt för att det här 
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ska fungera är att det ska ses som en investering från vår sida. Jag tror att det är en viktig del 
i att vi ska klara oss på lång sikt. Jag tror det har med hur ålderstrukturen ser ut på 
avdelningen, andra avdelningar kanske inte har samma behov. 
 
 
Hur ges återkoppling på det medarbetare uträttar? 
 
I och med att man får feedback så får man veta om man har gjort rätt eller fel. Det skyndar 
på läroprocessen. Kritik ser inte jag som något negativt, det gör att man blir tryggare i 
arbetsprocessen och kan gå snabbare framåt istället för att känna oro och på så sätt 
hämmas. Får man feedback och vet att man är på rätt spår så utvecklas man fortare.  
 
Hur feedback ges på kontoret är olika beroende på hur man jobbar och i vilket projekt. 
Arbetar man två stycken i ett större projekt får man mer återkoppling på det man gör. Jag 
arbetar med en erfaren medarbetare i ett stort projekt, där får jag mycket feedback på mitt 
arbete. Även vid granskning så får man återkoppling, då vågar man gå ett steg till istället för 
att känna oro och därav hämmas. Det är olika från individ till individ hur mycket feedback 
som behövs men jag tror att alla skulle tjäna på det. Det är viktigt att alla kan känna att de 
har möjlighet att få återkoppling. Förr så skickade man in handlingar till granskning hos 
byggnadsnämnden, den möjligheten finns inte idag. Jag tror att det är bra att ha en ordentlig 
genomgång och dokumentation av handlingarna när de i framtiden ska användas. Av 
granskningen får man ur ett personligt perspektiv en trygghet i det man gör. 
 
Jag ser också en möjlighet att utveckla kunskaper om hur man ska konstruera så att det går 
lätt att bygga. Ett bra sätt är kanske att komma ut på byggarbetsplatser där de arbetar 
enligt våra bygghandlingar, här ser man om de följer ritningarna eller om de löser det på 
annat sätt. De kanske har ett bättre eller enklare sätt att uppnå samma funktion, då får vi 
bra feedback. Feedbacken fungerar också på motsatt part, jag kan här försvara mina 
lösningar och förklara hur vi har tänkt mht flexibilitet t.ex.  
 
Hur arbetar ni med sammanhållningen på kontoret? 
 
Byggprojektering har en del gemensamma träffar som ökar sammanhållningen. Vi har våra 
måndagsmöten som har med själva arbetet att göra. Vi går även ut varje tisdag och äter 
lunch ihop. Sen på kontoret som helhet är det fika klockan 9 där lär vi känna vad andra 
avdelningar sysslar med. Det tycker jag är viktigt eftersom det gynnar ett bra samarbete, vi 
kan överföra arbete då vi har olika delar av branschen i samma kontor.  
 
Man spenderar mycket tid på kontoret, trivs man inte här så mår man inte bra. ”Vi andan” 
gör att man blir motiverad. Jag tror att det viktigaste av allt är att man stöttar varandra. 
Viktigt att uppskatta det andra gör samtidigt som man själv kan känna sig uppskattad. Det 
bygger på ”vi-andan” och gör att vi kommer framåt och det lyfter hela kontoret. 
 
Hur fördelas arbetet på kontoret? 
Se tidigare frågor 
 
Vilka utvecklingsmöjligheter finns för medarbetare på er avdelning? 
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Vi kan utveckla oss inom olika delar av verksamheten, där vi kan ta ansvarsområden som 
exempelvis trä, betong, stål, reparationer. Denna utveckling måste ske snabbare på grund av 
läget vi har. Jag tror det finns i handlingsplanen en plan för detta. Använder man 
handlingsplanen rätt så är det ett sätt att lösa allt det här. Men då måste tiden finnas och att 
alla är villig att tjäna mindre för att utveckla andra. Man är sårbar när kunskapsbalansen är 
så skör då de äldre som besitter så mycket kunskap går i pension inom kort .  
 
Dessa frågor kan lyftas upp vid MU-samtalet, då träffar man sin gruppchef och diskuterar sin 
mål- och utvecklingsblankett. På mötet utvärderas om man har uppfyllt de mål som sattes 
upp vid förra mötet, därefter sätts nya mål upp för fortsättningen. Här kan man ta upp vad 
man tycker om jobbet, det är också lätt att lyfta alla sorters frågor eftersom det är ett öppet 
klimat.  
  
 
Följer arbetet på kontoret uppgjord handlingsplan? 
 
Vi har en handlingsplan som vi går igenom en gång om året. Nyligen har vi ändrat den så att 
ansvaret hamnar på individnivå. Det kommer hjälpa eftersom de får mer ansvar, det krävs 
även engagemang och en vilja att genomföra det som står i handlingsplanen. Det gäller att 
våga lyfta frågan om handlingsplanen på enhetsnivå och avdelningsnivå. Kanske också på 
MU-samtal där vågar folk prata. Då hoppas man att den ska följas, mycket det är som sagt 
mycket upp till individen. Det handlar också om uppföljningen av handlingsplanen, tar vi upp 
den ofta så blir det mer allvarligt och att den betyder något. 
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Bilaga 4. Intervju – Eric Järvholm 
Intervju – Umeåkontoret 
Namn: Eric Järvholm 
Befattning: Gruppchef 
Datum: 2010-05-10 
 
Vilka faktorer tycker ni är viktigast för ett effektivt arbete? 
 
En faktor som är väldigt avgörande är den belastning man har på kontoret. Är man på 
gränsen till vad man klarar så jobbar man effektivt. Jag tror om man har för gott om tid eller 
för lite att göra så gör man inte saker effektivt. Vet man om att det inte finns något jobb 
efter det nuvarande arbetet är klar så kanske man är lite extra tid vid det andra. Om man 
vänder på det så sporras man kanske av att gå över på ett annat jobb som man vet kommer 
efter. En annan sak som är viktig för att få en effektiv projektering är att våra konsultkollegor 
går i takt. Fler av oss kan bli låsta genom att någon handling saknas eller att något arbete på 
arkitektens sida inte är klar. För att effektivisera projektarbetet så efterlyses en bra tidsplan 
där alla konsultarbeten samordnas på ett bra sätt. Ibland kan det vara att en beställare kan 
ha svårt att fatta beslut. Det kan vara i det skedet att beställaren inte kan besluta om hur 
slutlayouten ska se ut då blir arkitekten hindrad och på så vis hela projektgruppen. Vi styrs av 
yttre faktorer här som är svårt att påverka. 
 
Vad är de främsta anledningarna till ineffektivitet på kontoret? 
 
 
Hur arbetar ni med kunskapsåterföring på kontoret? 
 
Vi jobbar icke protokollfört på det sättet att vi har väldigt tråkiga fikaraster, mycket prat och 
diskussion om tekniska lösningar, ett forum för problemlösning. Det skapar en miljö där 
ungdomarna suger åt sig mycket kunskap. Vid dessa tillfällen hittar man kanske gamla 
lösningar i ett projekt som kan tillämpas på det aktuella projektet som någon håller på med. 
Det är framför allt bra för de yngre, de har oftast ingen kunskapsbank över vad som har 
gjorts tidigare på kontoret. Att våga fråga är viktigt för att underlätta kunskapsöverföring, 
ingen ska känna sig utpekad för att han ställer en fråga. Det kräver ett mer öppet klimat på 
kontoret. I och med att vi hjälper ungdomarna så blir det omvänt sedan när det gäller 
datorfrågor. Ibland har vi i de större projekten med många människor inblandade 
konstruktionsgenomgångar där man diskuterar principer och tekniker. Här kan 
kunskapsdelning ske. Ibland kan det vara så att han som har kontakt med beställaren har en 
del information att överföra till konsultgruppen. Ibland om man har stora projekt så 
summerar man resultatet, vad har varit bra och vad har varit dåligt. 
 
Hur ges återkoppling på det medarbetare uträttar? 
 
Det finns flera perspektiv man kan få återkoppling genom kommunikation utifrån och inifrån 
men också ett lönelyft kan ses som återkoppling att man gjort något bra. På kontoret är det 
ju de korta kärnfulla kommentarerna som säger att det där hade du löst bra. Indirekt kan 
man få feedback utifrån, då i samband med ett nytt jobb. Där kan man höra från en 
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beställare att han efterfrågar en viss person som har gjort ett bra jobb tidigare, då kan man 
framföra den återkopplingen. I min värld är det viktigaste att beställaren är nöjd.  
 
Det man får av återkoppling är att de som känner att de gjort något bra genererar sedan 
mervärden för hela kontoret. Det är många bitar i återkoppling man får tekniskt kunnande 
samtidigt handlar det om social kompetens, att figurera i byggbranschen är mycket att 
hantera människor. Det tekniska kunnandet är viktigt men också att man har koppling till 
kunskapsbanken på kontoret.  
 
Hur det fungerar på bygget sen är en viktig del. Jag brukar skämta men det stämmer överens 
med verkligheten att får man inga samtal så ska man betrakta det som beröm. Det är viktigt 
att poängtera det till medarbetarna att tystnaden är positiv. Det svåraste i den här 
branschen är att presentera lösningar som är produktionsanpassat, det är svårt att lära sig 
med en gång. Bland annat så utvecklas produktionsapparaten kontinuerligt samtidigt så har 
vi en världsbild som är föränderlig. Marknaden styr lite vilka sorts lösningar som ska väljas. 
Om stålprodukter är billiga på marknaden så väljs stålkonstruktioner över träkonstruktioner 
och vise versa. Är man uppdaterad på det området så har man mycket vunnet i och med att 
man kan välja ekonomiska lösningar.  
 
Jag tror att det utvecklar en person mer att bredda arbetsuppgifterna, det ska helst inte vara 
så att man sitter som en slav och inte får träffa folk. Men det är klart att vill man bara göra 
en sorts uppgift så får man göra det också. Trivs man så får man leva med det. Det är mycket 
upp till ledarskapet att man sätter rätt folk på rätt ställe, var de vill vara. 
 
 
Hur arbetar ni med sammanhållningen på kontoret? 
 
Vi har en bra sammanhållning på enheten. Jag tror att det har att göra med att vi har haft 
bra resultat ett tag nu där vi har fått bonus. Där får vi välja mellan att lägga den bonusen i 
en reskassa eller i börsen. Vi har kontinuerligt rest för att hålla ihop gänget och det har varit 
positivt. Det ger motivation till arbetet och gör folk är medvetna om att om vi gör ett bra 
resultat så kan vi ha roligt. Jag ser hellre att vi satsar på resor, om man får lite mer i 
plånboken så kanske det inte gör något för gruppen i sig. Sen har vi en lämpligt stor grupp, vi 
är 14 anställda just nu. Jag tror det blir svårare att få en gruppsammanhållning och man är 
fler. Runt 14 anställda är maximalt antal tror jag för att få en naturlig gruppsammanhållning 
utan att anstränga sig för att hålla ihop gruppen. 
 
Hur fördelas arbetet på kontoret? 
 
Vi fördelar uppdragen ganska fritt, det är ingen riktig hierarki. Beroende på tillgången och 
storleken på uppdragen så utkristalliseras olika projektorganisationer. Har vi ett större 
projekt på gång så kan en vara uppdragsledare samtidigt som kanske alla projektörer är med 
och hjälper till. Vi har en del som kallar sig uppdragsledare som delegerar uppdrag, det har 
visat sig vara en svår konst. Många är vana att göra allt själv i ett projekt, om de då blir 
tvingande att ta hänsyn till att andra ska vara med i projekten så blir det som en ny fas i 
utvecklingen. Vi har inga måndagsmöten därför att vi har en sådan tajt grupp. 
Informationsflödet är tillräkligt men inte så strukturerat i form av formella möten. Jag tycker 
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att det fungerar, vi fikar tillsammans 2 gånger om dagen då är i princip alla samlade. Blir det 
bli mycket att göra då görs en projektplanering så att det fungerar.  
 
 
Vilka utvecklingsmöjligheter finns för medarbetare på Er avdelning? 
 
 
Följer arbetet på kontoret uppgjord handlingsplan? 
 
Vi har en ganska kort handlingsplan, förutom nyckeltalsmål så står där om att bredda 
kontaktyta och öka försäljningen. Det görs ingen strikt uppföljning eftersom hittills så har vi 
en marknad där vi är dominanta i Umeå och har många av de beställare som finns här som 
återkommande kunder. Det står i planen att det är viktigare att behålla gamla kunder än att 
satsa på marknadsföring. Den viktigaste och svåraste frågan är generationsskiftet, där jag 
försöker delegera kontaktnät och delegera möten till de yngre medarbetarna. Den större 
delen av beställarkåren är 40-talister. Vi har levt gott genom att vi har känt varandra. Det 
kan vara något som kan komma in i handlingsplanen. Vi har också ett yngre råd på kontoret 
som gjort vissa ansträngningar för att träffa andra ungdomar från andra delar av branschen, 
där huvuddelen mer hör till produktion än konsultverksamheten.  


