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Abstract 
The construction industry has more undeveloped improvement work and standardized 

processes than its counterparts in manufacturing, which leads to scientific research openings 

and development opportunities. In the construction industry, waste may account for 35 % of 

the total production cost of a construction project. Through the utilization of knowledge and the 

experience that the companies possesses, the waste may be reduced. 

 

The purpose of this thesis is to determine a standardized process for experience feedback. This 

thesis will analyze and describe how experience and knowledge may be distributed throughout 

the company by using standardized processes and tools. The application of standardized tools 

and processes within the improvement work is based on guidelines for experience feedback. 

This thesis focuses on experience feedback for the whole construction process, from projection 

of a construction project until its finalization.  

 

The thesis was designed through a qualitative cross sectional study and was executed at the 

construction company Wästbygg. Empiric data was obtained through interviews, which was 

given a semi structural design for the enablement of a more precise study. Based on empirical 

studies, research shows how essential experience feedback is. Moreover, the research shows 

that absent experience feedback is caused by obstructive factors, rather than a commitment 

towards continual improvement. Lack of standardized processes for continual improvement 

contributes to difficulties within the area of experience feedback, as well as the time constraints 

that occur from moving to a new project. Experience feedback throughout written documents 

within a database is too complicated according to the empiric studies. To obtain a successful 

experience feedback, verbal communication tools should be used. Therefore, it is essential with 

continuous systematic experience feedback during the entire construction process. 
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Sammanfattning 

Byggbranschen är inte lika utvecklad inom förbättringsarbete och standardiserade processer 

som andra tillverkningsindustrier. Detta ger utrymme till forskning och utveckling inom 

området. Slöseri inom byggbranschen kan uppgå till 35 % av ett byggprojekts totala 

produktionskostnad. Genom att ta tillvara på den kunskap och de erfarenheter som finns inom 

företagen hos medarbetarna kan detta slöseri reduceras.  

 

Syftet med arbetet är att fastställa en standardiserad process för erfarenhetsåterföring. I arbetet 

analyseras och redogörs för hur erfarenhet kan spridas inom företaget genom standardiserade 

processer och verktyg, för att tas tillvara på och användas i framtida arbete. Riktlinjer för 

erfarenhetsåterföring ligger i grund för tillämpning av standardiserade verktyg och processer 

vid förbättringsarbete. Examensarbetet har inriktning mot erfarenhetsåterföring i hela 

byggprocessen, från projektering till avslutat projekt.  

 

Examensarbetet utformades genom en kvalitativ tvärsnittsstudie med en abduktiv ansats. 

Arbetet har utförts på Wästbygg där empirisk data insamlats genom intervjuer. Intervjuerna 

utformades semistrukturerat för att ge möjlighet till följdfrågor och fördjupning kring ämnet. 

Forskning visar att det är av yttersta vikt att arbeta med erfarenhetsåterföring vilket insamlad 

empiri understryker. Det teoretiska och det empiriska resultatet redovisar att det existerar en 

vilja till att arbeta med erfarenhetsåterföring. Dock försvåras förbättringsarbetet av diverse 

faktorer. Tidsbrist i form av att snabbt gå vidare till nya projekt gör att erfarenhetsåterföring 

blir lidande. Bristen på standardiserade processer för arbetet med erfarenhetsåterföring bidrar 

även till svårigheter inom ämnet. Enligt insamlad empiri är databaser med nedskrivna dokument 

för komplicerade för effektiv erfarenhetsåterföring. Detta leder till att författarna föreslår att 

verktyg bör grundas i verbal erfarenhetsåterföring som stöttas av systematiserad 

dokumentstyrning. Det läggs likväl tyngd på att erfarenhetsåterföring skall arbetas med 

kontinuerligt i byggprocessen genom ett systematiserat arbetssätt. 
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1 Inledning 

 
Detta kapitel redovisar det området som studien kommer att avhandla – Erfarenhetsåterföring 

och dess nytta för vinstmaximering. Arbetets fokus ligger på att skapa en process för en lyckad 

och effektiv erfarenhetsåterföring som resulterar i ökad förtjänst genom byggprojekt. Studiens 

relevans och applicerbarhet är baserat på företaget Wästbygg. Detta kapitel syftar till att ge 

en övergripande syn på hur dagens arbete och forskning kring erfarenhetsåterföring används. 

Utöver detta presenteras även studiens syfte, frågeställningar, problemdiskussion, avgränsning 

samt de mål som förväntas att uppnås genom studiens utförande. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Att modernisera byggsektorn är ett deklarerat mål inom många stater och myndigheter (Santos, 

Powell & Formoso 2000). Enligt författarna har byggindustrin en av de värsta offentliga 

bilderna inom den industriella sektorn. Med detta menas att allmänheten hyser svag tilltro till 

den kvalitet och service som diverse byggbolag levererar (ibid). Branschen har länge setts som 

förlegad när det kommer till effektivisering av processer som berör produktion och projektering 

(Atkin, Borgbrandt & Josephson 2003). En majoritet av de arbeten som genomförts med mål 

att förbättra produktionen har skett genom investeringar i teknologi och byggforskning. Trots 

dessa omfattande investeringar fortsätter kvalitetsbristkostnaderna att öka (ibid). Lars Sörqvist 

(2001) definierar kvalitetsbristkostnader som “de totala förluster som uppstår genom att ett 

företags produkter och processer inte är fullkomliga”. Med förluster syftar författaren till den 

effekt som kvalitetsbrister har på företagets intäkter, kostnader och tillgångar, vilket i sin tur 

påverkar företagets lönsamhet (Sörqvist 2004).  

 

Josephson och Saukkoriipi (2005) skriver i sin rapport “Slöseri i byggprojekt – behov av 

förändrat synsätt” att slöseri inom byggprojekt kan uppgå till 35 % av ett byggprojekts totala 

produktionskostnad. Sörqvist (2004) menar att detta slöseri kan minskas genom att ett företag 

implementerar ett systematiserat förbättringsarbete som därmed kan generera att fel i processer 

reduceras och kvalitet ökas vid korrekt tillämpning. För att detta ska lyckas krävs det 

välutformade processer som är accepterade inom hela företaget enligt ett holistiskt perspektiv. 

Förbättringsarbetet syftar sedan till att strukturera, systematisera och förverkliga ett 

välorganiserat arbetssätt för att kontinuerligt driva förbättringar i en verksamhet (ibid). 
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Förbättringsarbetet kan utföras genom att införa verktyg, implementera arbetsmetoder eller 

vidareutbilda personalen. Sörqvist (2004) förklarar vidare “att ett företag eller organisation har 

en stark och tydlig förbättringsprocess torde vara en av de viktigaste faktorerna för att nå 

framgång med förbättringsarbetet”. 

 

Det är en allmän åsikt inom byggbranschen att erfarenhetsåterföring är av stor betydelse för 

utveckling och effektivisering av byggprocesser (Josephson, Knauseder & Styhre 2003). Trots 

detta saknas ofta tydliga instruktioner och exempel från ledningen inom olika företag. Det 

saknas även tydliga riktlinjer för hur arbetet ska utföras när väl ramar är konstruerade. En 

konsekvens av detta är att den projektansvarige för ett bygge eller projektering kan bli tilldelat 

ett nytt projekt innan denne avslutat det första. Detta i sin tur leder till att utvärderingar och 

insamlade erfarenheter försummas (ibid). Svenska byggbranschens utvecklingsfond gav ut en 

rapport 2006 där de redogjorde för att dessa utelämnade erfarenheter leder till att misstag 

upprepas kontinuerligt och att detta bör förbättras genom ett förebyggande arbete (Svenska 

byggbranschens utvecklingsfond 2006). 

 

Effektivisering av processer och förbättringsarbete har inte varit lika effektivt inom 

byggbranschen som den inom produktkvalitet och smidighet (Atkin et al. 2003). Detta har 

resulterat i en undermålig och kortsiktig planering vilket i sin tur har lett till att återkommande 

misstag upprepats (Josephson & Lindström 2010). Problemet som uppstår berör hur en 

förbättringsprocess skall realiseras och utnyttjas av företaget för att uppnå långsiktiga mål. 

Yrkesarbetare inom byggproduktion brukar varken prioritera eller avsätta tid för 

erfarenhetsåterföring (Sterman 2000). Detta utgör en kulturell skillnad mellan 

tillverkningsindustrin och byggindustrin, där fokus istället ligger på individuella projekt och 

inte enhetliga processerna (Meiling & Lundkvist 2010).  

 

Dagens byggindustri har bristfälligt fokus på utförandet av erfarenhetsinsamling och återföring 

efter ett projekts avslutande. Den mängd tid och resurser som spenderas är otillräcklig och leder 

till misstag i processen. Meiling och Lundkvist (2010) förklarar att detta leder till att 

information som har möjlighet att omvandlas till kunskap försvinner, vilket orsakas av brist på 

engagemang och ledarskap. Svårigheten att få medarbetare inom en organisation att sträva mot 

bättre resultat och dela erfarenheter är ett problem som måste adresseras för att lyckas 

implementera en effektfull förbättringsprocess. Ett återkommande problem som uppstår vid 
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informationsinsamling på arbetsplatser är felarkivering, vilket leder till att spridningen av 

erfarenheter uteblir på grund av underutvecklade processer (ibid). 

1.2 Syfte 

Detta arbete syftar till att fastställa en standardiserad process för erfarenhetsåterföring. 

Processen kommer att bestå av ett antal verktyg och modeller som direkt kan appliceras av 

producerande byggföretag. Arbetet lägger ytterligare fokus på den vinstmaximering som kan 

åstadkommas genom implementerandet av förbättringsprocesser. Inom studien ingår även 

rekommendationer om företagsutveckling för att ett hållbart perspektiv skall vara genomförbart 

och även underlätta företagets implementering och upprätthållning av kontinuerliga 

förbättringar. 

1.3 Frågeställningar 

För att uppnå syftet med studien har en ledande forskningsfråga formulerats. Till denna följer 

fyra delfrågor vilka syftar till att ge djupare förståelse inom ämnet och komplettera studiens 

validitet. Eftersom syftet är att skapa en standardiserad process för erfarenhetsåterföring lyder 

den ledande forskningsfrågan: 

 

 Hur bör ett företag agera för att samla in, lagra och sedan dela återföringsinformation 

tids- och kostnadseffektivt?  

 

Vidare följer fyra delfrågor som besvaras genom studiens utförande för att stötta det 

huvudsakliga syftet. 

   

 Hur ser arbetet med erfarenhetsåterföring ut idag inom byggbranschen? 

 Vilka problem existerar i dagens arbete med erfarenhetsåterföring? 

 Vilket utrymme finns det till förbättringar generellt angående erfarenhetsåterföring 

inom byggbranschen? 

 Hur relaterar erfarenhetsåterföring till ökad vinst för företaget? 
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1.4 Avgränsningar 

På grund av studiens omfattning har ett antal avgränsningar av forskningsområdet formulerats. 

Dessa syftar till att informera läsaren om vad som utelämnats, eller inkluderats i rapporten. 

Avgränsningarna skapades med fokus på vilken tid, omfattning och svårighet som arbetet skulle 

innebära för att motsvara 15 högskolepoäng på Borås Högskola. Arbetet avgränsas enligt 

följande:  

 

 Arbetet skall resultera i en erfarenhetsåterföringsprocess som är applicerbar inom den 

svenska byggbranschen. Processen består av ett antal verktyg och modeller som kan 

tillämpas fritt inom företag och organisationer. På grund av arbetets begränsning i tid 

och resurser kommer förbättringsprocessen att bli ett resultat av flertalet verktyg 

designade ur ett avgränsat perspektiv där de anses behövas mest enligt de anställda på 

Wästbygg. Processen beskriver alltså vad som ska göras, vad organisationen bör tänka 

på samt vilka verktyg som kan nyttjas.   

 

 Förbättringsprocessen som skapas utformas med ett fokus på ekonomi och en ökning av 

bolagets förtjänst i separata projekt. Detta uppnås genom eliminering av 

kvalitetsbristkostnader och en förbättring av flexibilitet och kommunikation inom 

organisationen (Sörqvist 2001).  

 

 Studien har utförts i samarbete med företaget Wästbygg och intervjuer har avgränsats 

till anställda inom företaget. Respondenterna har i denna studie fått representera ett 

kvalificerat urval vilka tillförlitligt kan svara på studiens syfte och frågeställningar.  

 

 Arbetet omfattar viktiga punkter inom förbättringsarbete och erfarenhetsåterföring samt 

funktionella verktyg och modeller. På grund av arbetets begränsade tidsaspekt 

inkluderas inte hur implementering, upprätthållning och specifikt utförande sker inom 

företaget. 

 

 Arbetet utförs inom byggsektorn på företaget Wästbygg och studien avgränsas därmed 

till att endast vara representerbar för den svenska byggsektorn.  
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2 Metod 

 
Detta kapitel argumenterar för författarnas val och strukturering av studien samt vilka metoder 

som använts vid empirisk insamling av data. Även studiens autencitet och pålitlighet diskuteras. 

Reflektioner kring intervjuer och metoder genomförs mot slutet samt förs en diskussion 

angående källkritik och ett alternativt angreppssätt till problemet via annan metod. 

 

2.1 Vetenskaplig ansats - Abduktiv 

Då teori och empiri arbetas med parallellt valdes en abduktiv ansats till studien (Alvesson & 

Sköldberg 2007). Studien blir inte låst till en teori utan uppdateras hela tiden i och med att ny 

information kommer till kontakt och berörs. Den teoretiska grunden inom ämnet krävdes för att 

kunna skriva relevanta intervjufrågor (Bryman & Bell 2015). Detta gav mer djup till den 

kvalitativa studien då teori blev incitament till bättre frågor. 

2.2 Datainsamling 

Erfarenhetsåterföring är ett aktuellt ämne som diskuteras mycket inom byggbranschen. För att 

kunna svara på frågeställningar som författarna skapat, behövdes information om ämnet samlas 

in. Först genomfördes en litteraturgranskning vars funktion, enligt Backman (2014), syftar till 

att 

 

• Ge en översikt över historiskt tidigare insamlad information om ämnet 

• Upptäcka betydelsen av ett problem 

• Ange forskningsfronten 

• Identifiera problem (såsom kunskapsluckor motsägelser och brister) 

• Vara till hjälp vid problemformulering 

• Hjälpa till vid precisering och definition av begrepp 

• Bidra med metodiska uppslag, designer och procedurer 

• Visa olika slag av databehandling 

• Bidra med olika tolkningsalternativ 

• Ge ett historiskt perspektiv. 

 

De databaser som användes för att hitta litteratur var olika sökmotorer för vetenskapliga artiklar, 

bibliotek och Google. Relevanta referenser tillkom under tiden som litteraturstudien utfördes. 
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Icke relevanta referenser filtrerades bort och de som ansågs ha potential för arbetets utförande 

sparades och filtrerades vid en senare granskning. De sökord som användes överensstämmer 

med de nyckelord som anges i denna studies sammanfattning. I stort har den insamlade teorin 

avgränsats till att omfatta fyra huvudområden vilka är erfarenhetsåterföring, kvalitet & 

kvalitetsbristkostnader, förbättringsprocesser och slutligen ledarskap & kommunikation. Dessa 

tre syftar till att påvisa de problem eller lösningar som finns inom området erfarenhetsåterföring 

inom byggbranschen. När denna litteraturgranskning utfördes lades det vikt på att vara 

källkritisk och väga olika uttalanden och slutsatser mot varandra för att inte ange felaktig 

information i arbetet. Detta efter rekommendationer från boken ”Att fånga nätet – Kvalitativa 

metoder för Internetforskning” av Svenningsson, Lövheim och Bergquist (2007). 

 

Inom branschen finns det mycket kompetens att ta till vara på och på grund av bristande 

kunskap inom området blev en kvalitativ studie det andra valet av insamlingsmetod. Erfarna 

tjänstemän inom området blev intervjuade under en kvalitativ semistrukturerad intervjuprocess 

vilket fungerade för att fylla kunskapsluckor inom ämnet, samtidigt som det bidrog med 

värdefulla diskussioner där respondenten kunde bidra med nya infallsvinklar inom ämnet 

(Bryman & Bell 2015). 

 

En kvalitativ studie ger mer flexibilitet och frihet i jämförelse med en kvantitativ studie och de 

följdfrågor som åstadkoms ger mer djup- och ingående svar enligt Bryman och Bell (2015). 

Den kvalitativa studien går ofta i samspel med den abduktiva ansatsen (Bryman 2011) vilket 

skapar en mer realistisk bild ankrad till den sociala verkligheten. Silverman (2015) skriver att 

formen av studie, kvalitativ eller kvantitativ, bestäms av vad som en vill studera. 

Empiriinsamlingen undersökte vilka processer som nyttjas för tillfället av företaget samt vad 

inställningen till dessa processer är. Även respondenternas attityd till ett arbete med 

erfarenhetsåterföring undersöktes och vilken betydelse det har personligen för respondenterna. 

Detta för att skapa en anpassad process som fungerar genomgående i byggbranschen. 

Diskussioner under intervjuerna var avgörande för ökad kunskap kring ämnet och expanderade 

därmed studiens relevans gentemot verkligheten.  

  

Intervjuerna har ägt rum på platser som respondenterna har valt ut. Enligt Bryman och Bell 

(2015)   kan en trygg miljö leda till mer genuina svar. För att minska risken av att information 

försvinner eller glöms bort har intervjuerna spelats in med respondenternas godkännande. 
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Organiseringen, struktureringen och tolkningen av det insamlade materialet förenklades av 

inspelningarna vilket då även gjorde analysen av det empiriska materialet bättre. 

 

Backman (2014) redogör för att det finns uppfattningar det kvalitativa intervjumomentet som 

är omdebatterat bra eller dåligt. Han skriver “Man menar nämligen att forskaren, som ju själv 

helt eller delvis utgör instrumentet, kan inkorporera stereotyper, fördomar eller förutfattade 

meningar och således befästa sådana, om han/hon läser på vad andra forskare och lekmän 

tidigare sagt och gjort i ett område” Han argumenterar vidare för att intervjuledaren bör vara 

neutral och nollställd in i forskningsfrågan så att slutsatser som dras från det insamlade 

materialet inte representerar verkligheten felaktigt. Författarnas neutralitet under den empiriska 

studien har säkerställts då intervjuer genomförts tidigt i arbetets uppstart. Endast förberedande 

forskning utfördes innan intervjuerna för att intervjufrågor skulle kunna författas med precision 

för studiens syfte. 

2.3 Design av studie 

Vid valet av forskningsdesign, har det konstaterats att tvärsnittsdesign är att föredra för att 

uppfylla syfte och frågeställningar. Detta för att intervjuer av fler respondenter ökar reliabilitet 

och även variation i svaren (Bryman & Bell 2015). 

 

Tyngden vid tvärsnittsstudier är variationen som fås vid kvalitativa intervjuer med flertalet 

respondenter. Detta i sin tur ökar tillförlitligheten. (Bryman & Bell 2015). Denna 

tvärsnittsstudie ger en inblick i hur intervjupersonerna jobbar med och tänker kring 

erfarenhetsåterföring inom projekt i byggbranschen. Intervjupersonerna representerar ett 

kvalificerat urval från branschen för att svara på de frågor som ställs. Detta skapar en situation 

då slutsatser kan göras precist och genomgående för hela branschen (ibid). De utvalda 

personerna kommer från grader inom området som har nytta av erfarenhetsåterföring och som 

kan ha arbetat med liknande frågor innan. 

2.3.1 Fallstudie - Wästbygg 

Wästbygg är ett byggföretag som är specialiserat inom affärsområdena bostad, kommersiellt 

och logistik. Utöver detta arbetar de med projektutveckling inom samtliga affärsområden. 

Företaget startade sin verksamhet i Borås 1981 och har nu kontor i Göteborg, Stockholm, 

Malmö, Jönköping, Borås och Varberg. Det är ett företag som på senare år tagit ansenliga 

marknadsandelar och därefter expanderat till att ha verksamhet i Norge och Danmark genom 
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koncernbolaget Logistic Contractor. Wästbygg har, likt många andra byggföretag, svårigheter 

med att tillämpa en lyckad erfarenhetsåterföringsprocess. På grund av detta uppfyller Wästbygg 

de nödvändiga kriterier som behövs för att denna studie skall uppnå den reliabilitet och validitet 

som krävs för att säkerställa ett tillförlitligt resultat av de intervjuer som utförs på företaget. 

Som företag värderar Wästbygg kvalitet högt och vill kontinuerligt utvecklas på alla plan. På 

grund av detta är studien av värde för Wästbygg då de vill vara delaktiga i denna rapport för att 

bidra med insikter till branschen samt ta del av arbetets resultat. 

2.3.2 Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer har valts för att ge tydliga och specifika svar på de frågeställningar 

som ställs i studien, samt försöka identifiera mönster i respondenternas svar (Bryman & Bell 

2015). Den möjlighet som finns till följdfrågor fungerar för att ge tydligare svar och ökad 

förståelse kring ämnet. Intervjuerna utgår från specifika frågor vilket skapar en situation där 

intervjusubjekten svarar på ställd fråga och sedan lämnas utrymme för att vidareutveckla sina 

svar (Silverman 2015). Detta bidrar till högre kvalitet på studien och ger mer nyttiga tillägg till 

diskussionen än om intervjun hade varit av ostrukturerad eller strukturerad art (Bryman & Bell 

2015). 

2.3.3 Urval & Intervjureflektion 

Urvalet av respondenter i en kvalitativ studie syftar till att ge ökad förståelse och information 

kring ämnet i sig (Backman 2014). För att svara på frågeställningar och uppnå målet med 

studien har det därför ansetts vara logiskt att utföra intervjuer med de som jobbar kontinuerligt 

med erfarenhetsåterföring och då har insikter samt kunskap angående ämnet. Intervju av 

respondenterna föll naturligt att utföras genom företaget Wästbygg, då det är organisationen 

som arbetet skrivs i samarbete med. 

 

Respondenternas ålder varierade från 37 till 63 och samtliga var män. Tiden som de har varit 

aktiva inom branschen varierade mellan 14 till 43 år. Deras erfarenheter från olika områden 

varierade beroende på deras inriktning. Samtliga hade dock jobbat inom produktionstekniska 

områden. Två av respondenterna hade omfattande erfarenhet inom förbättringsområden medan 

resterande fem respondenter hade en huvudsaklig erfarenhet inom byggproduktion. 

Respondenternas samlade erfarenheter är nästintill heltäckande för branschen utifrån de frågor 

som ställts. 
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Intervjuerna var givande för att ge en bättre inblick till erfarenhetsåterföring och dess storlek, 

plats och betydelse inom byggbranschen. På grund av respondenternas olika erfarenhet 

förväntades detta ge en mer varierad syn på erfarenhetsåterföring och hur dess utformning bör 

se ut inom företaget. Vissa av respondenterna hade olika befattningar inom företaget och detta 

kan anses vara anledningen till att resultatet var delat om vad erfarenhetsåterföring bör innehålla 

och vilken information som skall delas. Detta kan dock inte fastställas som anledningen på 

grund av ingående faktorer som grundas i olika människors preferenser. Intervjuerna visade att 

en process för erfarenhetsåterföring är eftertraktat på företaget. Det var konsensus om att det 

finns ett behov av en överskridande fungerande process för erfarenhetsåterföring inom hela 

branschen. De följdfrågor som ställdes gav bättre inblick och djup av ställda frågeställningar. 

2.4 Metodreflektion 

Det som har undersökts empiriskt är respondenternas attityd och insikter angående 

erfarenhetsåterföring. Syftet med intervjuerna var att ta reda på hur företag inom byggbranschen 

jobbar med erfarenhetsåterföring idag samt hur de värderar ämnet och vilka verktyg som finns 

eller kan skapas för att göra arbetet fördelaktigare. Tillsammans med den teoretiska 

referensramen låg intervjuerna till grund för formuleringen av de verktyg som skall ingå i den 

övergripande erfarenhetsåterföringsprocessen. Reflektion som kan göras angående valet av 

metod är att olika personer har olika preferenser gällande vad de värderar på en arbetsplats. Det 

blir då upp till författarna att avgöra vilka delar som är mest vitala för ett lyckat arbete med 

erfarenhetsåterföring baserat på en avvägning mellan teori och empiri. Ett medvetet 

stickprovsurval ökar sannolikheten för att få ett mer heltäckande perspektiv (Bryman & Bell 

2015). Det kan dock vara så att kvantiteten på respondenter inte ger en rättvis överblick. Detta 

ökar svårigheten för att säkerställa vissa slutsatser men ger ändå viktiga indikationer på hur 

dagens arbete med erfarenhetsåterföring ser ut och vilka förändringar som kan ske. 

 

Eftersom målet var att skapa något nytt, i detta fall en ny process, var det rimligt att utgå från 

en kvalitativ studie då en kvantitativ studie utgår från existerande forskning och ger svar på 

teori som redan formulerats (ibid). En kompromiss har gjorts i den form av att teori som 

insamlats utifrån existerande forskning under arbetets gång har vägts mot insamlad empirisk 

data. 

 

Den metod som valdes ansågs vara av störst relevans för studiens utförande. Ett alternativ var 

att utföra en kvantitativ studie. Detta ansågs dock inte lika aktuellt eller relevant då de svar som 
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tillfallit studien inte hade varit av den detaljspecifika nivån som krävdes för att utforma 

detaljerade verktyg och modeller. Däremot fanns större möjlighet till att upptäcka specifika 

detaljer om erfarenhetsåterföring i stort. Detta har dock bevarats genom den teoretiska 

insamlingen av forskning. 

 

2.5 Autencitet och pålitlighet 

Tillförlitlighet refererar oftast till den grad som de fynd forskaren gjort inte kopplar till de 

möjliga omständigheter som kan påverka intervjuresultatet (Silverman 2015). Med hänvisning 

till respondenternas erfarenhet inom byggbranschen kan de ses som tillförlitliga källor. Dock 

argumenterar Silverman (2015) i sin bok ”Interpreting qualitative research” för att det oftast 

tillkommer förutfattade meningar från intervjurespondenterna viket kan påverka slutresultatet 

av analysen. Detta är dock ett problem som författarna av arbetet bortsett från då så mycket 

hänsyn som möjligt lagts på att undvika detta.  

 

På grund av Wästbyggs organisationsstorlek, marknadsandelar och ålder anses de vara en god 

representant för ett generellt utdrag över samtliga övriga byggbolag i Sverige. En viss nivå av 

generalisering över en population krävs för att säkerställa ett större resultats tillförlitlighet enligt 

Strauss och Corbin (2015). Därav säkerställs att studien inte har utförts inom ramar som kan 

anses vara icke relevanta för sektorn. De verktyg som skapats har utformats efter hur de kan 

appliceras inom Wästbygg och därav säkerställs även dess relevans och funktionalitet för 

effektiv erfarenhetsåterföring.  

 

Genom att säkerställa arbetets autencitet på detta vis ökar studiens värde (Bryman & Bell 2015). 

Pålitlighet av intervjuer har säkerställts genom att respondenten har givits valmöjligheten av 

intervjuplats. Åsikter och tekniska lösningar har under arbetets gång kontrollerats med intern 

och extern handledare för att säkerställa rapportens utformning och arbetets utförande. 

2.5.1 Källkritik 

Eftersom forskningen har en svensk avgränsning har majoriteten av de källor som använts varit 

av svenska forskare. De källor som inte är svenska kan fortfarande anses vara relevanta då de 

svarar på allmänna vinklingar inom byggbranschen, samt vilken utveckling som byggbranschen 

i stort bör ha. Denna kritik mot utländska källor anses därav möjliga att förkastas. Källor från 
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examensarbeten har nyttjats på grund av att den tidigare forskning som utförts har varit av 

relevans för rapportens teoretiska uppbyggnad.  

 

De amerikanska grundvärderingarna inom ledarskap kan ofta anses skilja sig från de svenska 

när det kommer till befogenheter och en anda om medarbetares möjlighet till påverkan av en 

arbetsplats. En del av de källor som handlar om ledarskap och kommunikation är från USA men 

detta är något som författarna av detta arbete har haft i åtanke under arbetets författning.  
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3 Teoretisk referensram 

 
Här redovisas den forskning som är relevant för studiens syfte. Begreppet erfarenhetsåterföring 

samt dess användning och betydelse för vinstmaximering studeras. Forskning om 

förbättringsprocesser, kvalitetsbristkostnader och ledarskap redovisas i relevans till studiens 

mål och frågeställningar. Läsaren finner även att generaliseringar för erfarenhetsåterföring, 

dess användning och effekt diskuteras. 

 

3.1 Erfarenhetsåterföring 

Blomé (2000) skriver i sin bok ”Kunskapsföretaget - Kort och brett” att syftet med 

erfarenhetsåterföring är att öka kapaciteten för att insamla, strukturera, återanvända och skapa 

ny kunskap inom företaget. Han förklarar vidare att företaget själva bör formulera en egen 

definition av erfarenhetsåterföring då arbetet varierar enligt det individuella företaget och bör 

anpassas därefter. Johansson och Mattsson (2006) definierar i sitt arbete ”Nyckelfaktorer för 

mer framgångsrika byggprojekt” erfarenhetsåterföring som ”Uppsamling och lagring av 

information för användning i nuvarande och kommande projekt”. 

 

I detta arbete definieras erfarenhetsåterföring som en sammanslagning av insamlad empiri och 

den definition som Johansson och Mattsson (2006) nyttjade. Definitionen följer; 

”Erfarenhetsåterföring är insamling och lagring av information grundad i positiva likväl 

negativa resultat som sedan omvandlas till kunskap och sprids vidare inom företaget”. 

 

Loforte Ribeiro och Leitao Tomásio Ferreira (2010)  förklarar i sitt arbete “Using knowledge to 

improve preparation of construction projects” att det idag är av yttersta vikt att fortlöpande 

förbättra sin förmåga att möta osäker efterfrågan. Det kan vara avgörande för företagets 

överlevnad att öka sin prestanda i en kontinuerligt förändrade miljö, både ekonomisk och 

finansiellt. Firmor som ständigt lär sig organisera, kombinera och dela sina resurser levererar 

ökat värde till kunder och framför allt aktörer inom marknaden, vilket kan nyttjas mot 

konkurrenter som inte gör detta. Ervin Revai argumenterar i sin bok Byggstyrning (2012) att 

det efter avslutade byggprojekt är lämpligt att sammanfatta ens erfarenheter. Det bör utföras 

utvärderingar och analyser för att fastställa det som kan vara av värde gällande kalkyler, 

produktion och projekteringsarbete. 
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John Meiling och Robert Lundkvist (2010)  redogör i deras rapport “Förbättringsarbete genom 

erfarenhetsåterföring inom byggentreprenadföretag - Resultat från en webbaserad enkät” för 

att branschen i allmänhet är dålig på att tillämpa återföring av erfarenheter praktiskt. De 

förklarar vidare att det på många ställen saknas organisatoriska initiativ och tillämpningar för 

att arbetet ska lyckas. De skriver att fokus ligger på projekten istället för produkten, vilket de 

förklarar är en viktig kulturell skillnad mot tillverkningsindustrin. Även Andersson, Aspling 

och Johansson (2003) skriver att flera forskningsrapporter visat att det i omfattande skala saknas 

ett holistiskt perspektiv för hela byggprocessen där erfarenhetsåterföring är i centrum. 

Lösningar på problem under ett projekts utförande delas inte vidare inom organisationen utan 

stannar inom den grupp som löste problemet. Det finns dock erfarenhetsåterföring i någon form 

inom olika företag i branschen. Den är dock ofta illa strukturerad och levererar därmed inte de 

resultat som efterfrågas (Josephson & Lindström 2010). I denna bransch förklaras det inom 

leden på olika företag att erfarenhetsåterföringssystem inte fungerar på grund av upplevelsen 

att det dagliga arbetet sker i ett alltför högt tempo. 

 

Mellander och Nystedt (2005) betonar vikten av att de resultat som fås av ett gediget arbete 

med erfarenhetsåterföring måste redovisas för de anställda. Detta är för att påvisa det faktum 

att arbetet ger mer än vad det kostar vilket kan vara viktigt för de anställdas engagemang. De 

skriver att systemet bör vara enkelt att utföra och upprätthålla så de anställda inte ska behöva 

uppfatta som betungande. 

 

Det finns uppfattningar om att stora bolag bör ha en fördel när det kommer till insamling av 

information som kan omvandlas till kunskap på grund av deras många anställda och utförda 

projekt. Persson (2006) argumenterar däremot för att det kan vara ett hinder. Stora byggbolag 

som exempelvis Skanska, Peab och NCC kräver mer processeffektiva, integrerade rutiner för 

att erfarenheter skall tas tillvara på och delas till de övriga anställda. Om organisationen förlitar 

sig till att kunskapen finns flytandes hos dess anställda riskeras förlust av erfarenhetskapital när 

denne byter jobb. Då ett projekt innehåller många olika faser är det av vikt att anskaffade 

erfarenheter delas till varje medarbetare på ett effektivt sätt (Josephson et al. 2003). På detta vis 

kan det anses vara en fördel att vara en mindre organisation då den ofta kan förväntas vara mer 

flexibel. 

 

Underentreprenörer som kontrakteras under ett projekts gång bör ha en introduktion av de 

arbetsmoment som tillfaller för bästa resultat och samarbete (ibid). Ervin Revai redogör i sin 
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bok Byggstyrning (2012) för vikten av att ha möte efter avslutat projekt med sina 

underleverantörer, underentreprenörer och konsulter för att analysera utförda projekt och samla 

in erfarenheter. Syftet med dessa möten är, enligt Revai, att skapa de mest fördelaktiga 

förutsättningarna inför nästa projekt. Detta förklarar han dock kan vara svårt och tidskrävande 

då externa aktörer går vidare till nästa projekt de kontrakterats. Därav måste totalentreprenören 

försöka locka med att erfarenheterna skall vara givande för samtliga parter (ibid). 

 

Inom byggbranschen finns det en allmän inställning till att alla projekt är unika och inget bygge 

är det andra sig likt. Detta behöver dock inte nödvändigtvis vara sant i sin fulla mening. 

Josephson och Saukkoriipi (2005) förklarar i sin rapport Slöseri i byggprojekt - Behov av 

förändrat synsätt att om ett byggprojekt bryts ned tillräckligt mycket delas insikten att de är 

mer lika än olika. De skriver att dessa påståenden är ett försvar för rådande missförhållanden 

och arbetssätt som existerar inom organisationer. Upplysning om detta är första steget till att 

jobba mer tids- och kostnadseffektivt. Även Persson (2006) står bakom uttalandet att projekt är 

mer lika än olika. Han erkänner dock att flertalet byggprojekt är väldigt komplicerade och bör 

behandlas därefter. Detta betyder dock endast att den som projekterar behöver gå in mer 

detaljriktat för att se de liknande arbets- och byggmomenten och därefter lösa dessa effektivt. 

 

Ett projekt är uppdelat i olika arbetsmoment som har start- och slutpunkt (Persson 2006). Det 

är vid slutpunkten som det avgörs om kunskapen som insamlats från arbetsmomentet ska delas 

eller inte. På grund av komplexiteten hos olika projekt är det av stor betydelse att erfarenheterna 

lagras inför liknande projekt i framtiden för bästa lönsamhet (ibid). Angående dessa 

erfarenheter är det viktigt att klargöra hur de förvandlas till ny kunskap. Om erfarenheter skall 

förvandlas till ny användbar kunskap som kan tas del av inom företaget finns det enligt Meiling, 

Lundkvist och Magnusson (2011) fyra grundläggande principer för de som driver frågor om 

erfarenhetsåterföring: 

 

 Att utföra förbättringsarbete systematiskt och försöka införa denna inställning till de 

anställda 

 Att de som arbetar med frågor kring erfarenhetsåterföring har grundläggande kunskaper 

om variation och statistik 

 Att de som driver frågorna om erfarenhetsåterföring har insikt i vilken skillnad som 

finns mellan information och kunskap 
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 Även att de ska ha en insikt om hur människor tänker och arbetar 

 

Detta är ett övergripande strategiarbete som bör initieras av ett fåtal aktörer inom 

företagsledningen (ibid). Författarna av artikeln förklarar vidare att dessa fyra punkter ska 

grundas i ett holistiskt perspektiv vilket i sin tur kommer att medföra att suboptimering undviks. 

Detta i sin tur betyder av komponenterna till systemet blir mindre värda än vad helheten är. Det 

är även viktigt för organisationen att förstå hur den kan motivera och utbilda sina medarbetare 

till att utföra denna förbättringsstrategi vilket kommer att optimera arbetet över längre tid. 

3.2 Kvalitet och kvalitetsbristkostnader 

Sörqvist (2001) skriver i sin bok “Kvalitetsbristkostnader: ett hjälpmedel för 

verksamhetsutveckling” att kvalitetsbristkostnader kan definieras enligt följande “de totala 

förlusterna som uppstår genom att ett företags produkter och processer inte är fullkomliga”. 

Trots omfattande investeringar inom forskning och utveckling i byggsektorn återstår stora 

problem. Kostnader fortsätter att höjas och kunderna och fastighetsägare upplever att servicen 

inom byggsektorn inte når upp till ställda krav (Atkin et al. 2003). Kostnader i form av slöseri 

inom byggbranschen är något som är kontinuerligt återkommande. Detta bidrar till att 

effektiviteten i produktionen blir lidande. Josephson och Saukkoriipi (2005) skriver att slöseri 

inom byggprojekt kan uppgå till 35 % av ett projekts totala produktionskostnad. För att minska 

kvalitetsbristkostnader och slöseri betonar Josephson och Lindström (2010) i sitt arbete “Följ 

upp kostnader för kvalitetsbrister: förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från 

annan industri” vikten av att ha ett väl fungerande verksamhetsledningssystem. Vid 

framgångsrik implementering, där de fyra punkter som nämns i kap 3.1 uppfylls, kan detta 

hjälpa till att minska avvikelser och reducera kostnader inom företagskedjan. 

 

Ett bra verksamhetsledningssystem kan även hjälpa företaget att effektivisera sig samt ge en 

bättre bild av de existerande processerna inom organisationen. Detta hjälper även till att 

förebygga tillfälliga kvalitetsbristkostnader (Sörqvist 2001). Byggprojekt är specifikt känsliga 

mot störningar och avvikelser enligt Meiling et al. (2011). Det är därför viktigt att försöka 

förebygga detta så gott det går, eller åtminstone så smidigt som möjligt hantera dem genom 

effektiva och flexibla processer, när de uppkommer. För de inom företaget som genomför 

förändringen är det av stor vikt att bevaka det faktum att fokus skall ligga på att öka vinsten 

gentemot att reducera kostnader (Josephson & Lindström 2010). Grundfokus inom 

organisationens arbete med företagsutveckling är att integrera en filosofi om hög kvalitet i 
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vardagliga arbetsmoment. Tankegångarna kring kvalitet och dess följder bör vidare hålla ett 

mer holistiskt perspektiv och inte enbart fokusera på sänkta kostnader (ibid). 

 

Elg, Gauthereau & Witell (2007) förklarar i sin bok “Att lyckas med förbättringsarbete - 

förbättra, förändra, förnya” att det finns en grundtanke inom förbättringsarbete som handlar 

om att göra rätt från början. Detta förklaras genom att det inte behöver vara kvaliteten som 

kostar pengar utan att det istället är när implementering av kvalitet misslyckas som extra 

kostnader uppstår, det vill säga kvalitetsbristkostnader. Elg, et al. (2007) förklarar vidare att 

misstag kan begås av vilka personer och företag som helst när en organisation försöker att 

utveckla sina processer. Fel som begåtts av personer bör tas tillvara på då detta är erfarenheter 

som kan omvandlas till något positivt (ibid). 

 

Josephson & Lindström (2010) redogör för att omfattande kvalitetsbristkostnader inom sektorn 

kan ha stor påverkan på företagens ekonomi. Kontinuerliga misslyckanden till reducering av 

slöseri har stor betydelse inom problemområdet då det är på grund av att bristande system har 

utvecklats. Vidare förklarar de att byggföretag generellt sett har misslyckats med att utveckla 

effektiva informationssystem för att analytiskt observera och redovisa fel- och 

kvalitetsbristkostnader (ibid). En förklaring till att försöken har misslyckats kan vara för att 

företag inte har tagit influenser från en annan industri. Det kan också bero på att vissa händelser 

inom organisationen är allmänt accepterade av de anställda och räknas därmed inte som 

specifika brister eller fel (ibid). 

 

Enligt en artikel från Samhällsbyggaren skriven av Meiling et al. (2011) 

“Erfarenhetsåterföring: Dags för klargörande, omtag och nya nivåer” finns det en del interna 

mål som är satta kring platschefer. Dessa kallas för “noll fel” vilket är en sorts tävling mellan 

olika projekt för att se vilket som varit mest framgångsrikt. Detta kan bidra till ett bristfälligt 

utförande av arbetet samt att systematiska fel kan rapporteras som generella fel. Detta gör att 

brister identifieras på ett felaktigt sätt och faller bort från slutdokumentationen under projektets 

avslut. Genom detta påstår Meiling et al. (2011) att det i verkligheten mer motverkar än hjälper 

med en “noll fel-princip”. Genom att inte fullt ut ta till vara på den erfarenhet som existerar hos, 

exempelvis, platschefer försvinner eventuella organisationsförbättringar som annars varit 

möjliga att genomföras. Josephson & Lindström (2010) förklarar att om den information och 

erfarenhet som finns bland de anställda nyttjas effektivt kan kvalitetsbristkostnader reduceras 

och förtjänsten ökas. 
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Ett förbättringsarbete kan ses som ett långsiktigt åtagande. Positiva resultat, skriver Josephson 

& Lindström (2010), kräver tid. Det anses vara av stor vikt att företagets anställda som är 

engagerade i dessa frågor förstår och accepterar detta. Det skall även tryckas på de fördelar som 

arbetet kommer att resultera i. Acceptans och förståelse för dessa faktorer hjälper ledningen och 

dess medarbetare att vilja förändra sitt arbetssätt. 

3.3 Ledarskap och kommunikation 

Per Albinsson (1998) skriver i sin bok “Den lärande organisationen - från vision till verklighet” 

om hur han studerat omfattande mängd litteratur. Efter detta har han kommit fram till slutsatsen 

att en bra ledare som tar tillvara på och utvecklar medarbetarnas kompetens kan ses som den 

verkliga drivkraften bakom framgångsrika företag och organisationer. Drucker (1988) menar 

att ledare kan skapa en gemensam vision. En gemensam vision kan ena en organisation genom 

att skapa ett enhetligt syfte och riktning. Utan en gemensam riktlinje kan en organisation tappa 

lönsamhet och moral inom leden. Det återkommande problemet i organisationer anses vara en 

avsaknad av engagemang från ledningen (Atkin et al. 2003) Ledarskap är speciellt viktigt vid 

en tid då information “flödar över” på en arbetsplats. En viktig uppgift som ledare är därför att 

forma och motivera en intern miljö där människor kan bli involverade och motiverade mot att 

uppnå de gemensamma målen som sätts av organisationen - att agera mer som en motivator och 

instruktör än en auktoritär person och ta vara på samtligas kompetens för att utvecklas 

tillsammans (ibid). 

 

Albinsson (1998) återger att ett återkommande problem inom organisationer är att de 

rutinmässigt avstår från den viktigaste resursen som de kan få. Detta är de inarbetade 

erfarenheterna och nya idéer från de anställda. Han identifierar fyra stycken anledningar till 

varför organisationer misslyckas med att ta vara på erfarenheter och kunskap från sina anställda: 

 

1. Det hierarkiska samhället - Detta har rötter inom taylorismen där det finns en 

inställning till att “tänkande” bör ske mer på högre nivåer än de lägre. Detta får 

negativa konsekvenser då de högre nivåerna inom företaget har en olycksalig tendens 

till att inte lyssna på idéer från lägre ned i organisationen. 

2. Rädslan för att göra misstag - Varje gång en arbetare ska testa en teori så innebär det 

en risk. Vedertagna principer innebär att en arbetare kan förlita sig på de vanliga 

rutiner som existerar inom företaget och på så vis slippa ta ansvar för nya idéer. Detta 
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problem ingår ofta inom organisationers kultur där experiment som inte fungerar 

uppfattas som individuella misslyckanden varav nivån på experiment då lider. 

3. Arbetets innehåll och frihetsgrader - Inom ramen för större handlingsfrihet kan den 

enskildes unika förmåga komma bättre till uttryck. Det är vanligt med standardiserat 

arbete och specificering av uppgifter vilket i sin tur hämmar tillväxten av nya idéer. 

4. Värderingar och Normer - Normer kan utgöra ett hinder för nytänkande. I alla 

organisationer finns en kultur i form av mer eller mindre uttalade normer. Inom 

byggbranschen kan detta gälla den inställning som existerar mot underentreprenörer och 

andra arbetslag (ibid). 

 

Loforte Ribeiro och Leitao Tomásio Ferreira (2010) förklarar att byggprojekt kan förbättras 

väsentligt om de anställda kommunicerar och delar sina åsikter, erfarenheter och insikter. 

Organisationer bör bedriva möten där ny information kan delas och vidarebefordras till olika 

led för att öka kommunikationen mellan medarbetare. De krav som ställs på de med ledande 

befattningar i detta kan inte understrykas tillräckligt. Det är de som styr företaget till att anamma 

förändring och utveckling genom bra kommunikation och välformulerade prioriteringar med 

tydliga ramar (Kaufmann 2005). Detta samtidigt som de ska tillgodose de anställdas krav och 

behov. Andersson et al. (2003) förklarar att de avvikelser, fel och förändringar som sker från 

ursprungliga handlingar orsakar upprepade problem inom byggföretag. Detta har en påverkan 

på företagets resultat inom produktion och lönsamhet. Orsakerna till detta kopplas ofta ihop 

med just det förtroende som arbetslaget saknar för ledningen. Problem som bristande 

engagemang, beställarens kompetens eller för korta byggtider är faktorer vilket inte bygger upp 

förtroende till arbetslaget, utan istället motverkar och försämrar förhållanden inom 

organisationen. 

 

Byggprocessen är ofta strikt uppdelad. Detta medför brister i informationsöverföring vilket har 

en påverkan på det förtroendet som finns för ledningen (Skerfving 1998). Det är ett 

återkommande fenomen att projektörer tidigt kopplas bort från projektet och med detta 

försvinner möjligheterna för uppföljningar. Om kommunikationen mellan produktion och 

projektering förbättras finns det möjlighet till framsteg inom ämnet då relationer utvecklas och 

kedjan fungerar mer sammansvetsat. Andersson et al. (2003) menar att det finns potential för 

att höja kvaliteten på utfört arbete väsentligt om mer effektiv informationsöverföring och 

kommunikation skapas inom organisationen. Atkin et al. (2003) skriver att ett företag bör införa 

ett informationssystem för hantering av kunskap och kommunikation. Detta ska fungera som 
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ett verktyg för organisationer, vilket de kan använda för att integrera processarbetet in i det 

dagliga arbetet för att lättare hantera mer information. 

 

Kommunikation är en viktig del i att skapa en erfarenhetsåterföringsprocess. Det handlar om 

att utveckla ett system som kan synliggöra och kommunicera fel, men även positiva 

erfarenheter. Denna kommunikation måste sedan standardiseras. Lundin och Silverberg (2005) 

pratar om att ett standardiserat arbetssätt är en förutsättning för lyckad erfarenhetsåterföring. 

Om företaget inte standardiserar förlorar det sin struktur över vad som är mätbart och inte. 

Därmed förloras också den struktur som beskriver vad som ska göras mer resurseffektivt till 

nästa projekt. Vidare rekommenderas det att utbildning genomförs för att öka medvetenhet hos 

de anställda och motivera dem till att utnyttja det nya systemet (ibid). 

 

Landin, Andersson och Persson (2006) förklarar i sin fallstudie “Kunskapsuppbyggnad och 

erfarenhetsåterföring i byggföretag” att kunskapsuppbyggnad kan ses som en process i tre steg. 

Först måste data inhämtas. Denna behöver inte ha ett relevant sammanhang i det stora 

perspektivet. I nästa steg sorteras data för att sätta det i relevans till den kunskapsuppbyggnad 

som efterfrågas och därefter omvandlas den till information som sätts i sammanhang. Syftet till 

detta arbete är att ur ett långsiktigt perspektiv bygga upp en kunskapsbank som samlar de 

anställdas erfarenheter och kunskaper för vidareutnyttjning i framtiden. 

 

Möten sker återkommande inom byggbranschen. Enligt Josephson och Lindström (2010) 

saknas det dock en användning av databaser som lagrar informationen från dessa möten. Detta 

leder till att erfarenheter och information som samlas in på dessa möten i många fall stannar där 

och inte delas vidare. Persson (2006) argumenterar däremot för att informationslagringssystem 

existerar, men att problemet ligger i att göra informationen enkel att förstå och även lätt att 

tillhandahålla samt sprida. Det är ofta bristen på engagemang från de anställda som bidrar till 

att systemen underutnyttjas. 

 

Loforte Ribeiro och Leitão Tomásio Ferreira (2010) skriver att företag ska försöka ta vara på 

de samlade erfarenheterna och kunskaperna som finns inom företag genom att organisera och 

strukturera sina processer och system så att lärande kan fortgå kontinuerligt. Josephson et al. 

(2003) menar dock att effektivt lärande inom byggsektorn är svårt då det finns många hinder 

som måste klaras av för att det ska fungera på ett bra sätt. Pedler och Aspinwall (2000) skriver 

i sin bok “Den lärande organisationen – en kortfattad vägledning” att lärande i en organisation 
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kan vara avgörande för överlevnad och framgång. Det är viktigt för ett företag att ha förmågan 

att lära sig för att kunna reagera på förändringar (ibid). 

 

Albinsson (1998) anger att det är viktigt i den lärande organisationen att fokusera på allas 

delaktighet för att producera högre kvalitet av produkter istället för att låta fokus ligga på 

snabbare produktion. Vidare förklarar han att det är viktigt att alla i organisationen har samma 

målbild som de strävar mot för att varje individ ska förstå sin del i helheten och på detta vis 

arbeta mot samma mål. Atkin et al. (2003) förklarar att engagemang från arbetarna på företaget 

och deras chefer är mycket viktigt. Personer på alla plan i organisationen måste bli stimulerade 

för att kunna skapa ett effektivt samarbete, skapa värdefulla relationer med leverantörer och 

kunder och även för att kunna vara kritiska mot sin egen organisation för att på så sätt lära sig 

och förbättra arbetsmetoderna (ibid). 

3.4 Förbättringsarbete 

Ständiga förbättringar och ett bindande engagemang mot lärande borde vara noga definierade 

mål inom alla organisationer enligt Atkin et al. (2003). En process kan definieras som ”en 

samling av aktiviteter som tar en eller fler sorter av indata och skapar en utdata som är av värde 

för kunden” (Hammer & Champy 1993). Sörqvist (2004) definierar det som “En begränsad 

mängd av samordnade aktiviteter som tillsammans har ett bestämt syfte”. Identifieringen och 

övervakningen av ett företags processer skapar förutsättningar för att ledningen inom 

organisationen ska kunna ta beslut som fungerar för att korrigera och förebygga problem inom 

kedjan, samt undvika att felen återuppstår (Atkin et al. 2003). Detta är även enligt Bessant och 

Francis (1999) grundläggande nycklar för ständiga förbättringar på en högre nivå inom 

företaget. Dessa ständiga förbättringar fungerar som en allmän filosofi. Det första ett företag 

borde göra är att prioritera hur de ser på sin produkt samt kedjan som leder fram till produkten. 

Elg et al. (2007) skriver att företaget bör vända uppmärksamheten från vad de skapar till hur 

det skapas. Detta ger förutsättningar för att kontinuerligt arbeta med förbättring och förnyelse 

av verksamheten. 

 

Byggsektorn är den med sämst anseende av de olika industrierna enligt Santos et al. (2000). 

Enligt Gieskes & Broeke (2000) har inte företag inom byggsektorn ett rykte av att vara speciellt 

orienterade mot Total Quality Management. Detta bör dock vara en effektiv motivator till en 

implementering av ett förbättringsarbete vilket kan öka kundnöjdheten och tillförlitligheten hos 

de som anställer byggbolag. Att jobba med kontinuerliga förbättringar är även motiverat av 
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konkurrensmässiga anledningar. Atkin et al. (2003) förklarar att en överlevnad i en ständigt 

förändrande miljö, ekonomiskt och finansiellt, kräver att en organisation jobbar kontinuerligt 

med förbättringsprocesser. 

 

Att skapa processer för ständiga förbättringar är dock inte lätt enligt Sommerville & Robertson 

(2000). Sörqvist (2004) förklarar att ett implementerat holistiskt arbetssätt i hela organisationen 

krävs för att lyckas med ett systematiskt förbättringsarbete och detta tar tid att införa i samband 

med utbildning och upplysning till de anställda. Meiling et al. (2011) förklarar att medarbetare 

i en organisation måste se en helhet för att skapa en effektfull erfarenhetsåterföringsprocess. 

Organisationen måste kombinera ständiga förbättringar med en bra förbättringsstrategi vilket i 

sin tur medför att erfarenhetsåterföring som helhet och verktyg kan effektiviseras. Helheten är 

i detta fall inte starkare än den svagaste länken (ibid). Atkin et al. (2003) förklarar att ett företag 

borde sköta de kopplade processerna som ett helt system och integrera dem. Detta för att skapa 

en holistisk syn på arbetet vilket i sin tur bidrar till att organisationens effektivitet och 

verkningsgrad ökar. Meiling et al. (2011) går vidare med att förklara att helheten består av de 

övergripande strategier inom företaget som erfarenhetsåterföringen skall byggas på. De 

förklarar att grunden läggs med de dagliga arbetsuppgifterna som utförs av samtliga inom 

organisationen och att arbetet kommer att drivas av konceptet förbättringsarbete. Vidare kan de 

insamlade erfarenheterna ses som det resultat som producerats av de två föregående faktorerna 

(ibid). 

 

Elg et al. (2007) beskriver att den utgångspunkt som finns i offensiv kvalitetsutveckling genom 

ständiga förbättringar är bestående av tre stycken principer: 

 

 Grundläggande värderingar,  

 Arbetssätt  

 Metoder 

 

De tre principerna assimileras i varandra och skapar ett hjul som syftar till att flytta fokus från 

teori till praktik. Tanken är att ledningen i organisationen ska flytta över de grundläggande 

värderingarna som företaget står för till ens eget arbetssätt. Detta skapas genom en utformning 

av handlingsprogram som de anställda skall lyda under. Metoder som kopplar till det arbetssätt 

som företaget strävar mot skapar den praktiska lösningen till problemet (ibid). 
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Grunden i förbättringsarbete förklarar Meiling et al. (2011) är engagerade medarbetare. 

Kunskap ska lagras och existera i våra standardiserade processer och i form av organisationens 

tekniska lösningar under projektets- eller projektens gång. De betonar att företag som äger hela 

processen har en fördel men att nyttan för hela branschen är klar. Josephson och Lindström 

(2010) förklarar att problemet med bristande engagemang från de anställda är det primära 

problemet. Utöver detta tillkommer att organisationen saknar de ekonomiska och praktiska 

musklerna för att genomföra förändringar. Detta är på grund av faktorer som nämnts tidigare i 

rapporten: effekterna av förbättringsarbete tar lång tid innan det börjar löna sig och det kräver 

engagemang och energi (ibid). Det rekommenderas därför att förbättringsarbetet startar där den 

största flaskhalsen finns för att kontinuerligt minska primära problem inom organisationen och 

lättare hantera övriga därefter. 

 

Ett centralt karaktärsdrag för en process är att den är grundad i ett repetitivt standardiserat flöde 

(Atkin et al. 2003). Inom byggsektorn är det essentiellt för den framtida utvecklingen att 

industrialisera byggandet. Detta för att skapa möjlighet att identifiera standardiserade processer 

vilket medför en ökad chans för lyckad implementering av förbättringsprocesser. Utan en 

blandning av subjektiva och statistiska mätvärden som skapas genom repetitiva processer så 

kan det inte avgöras om förbättring skapats eller ej.  

 

Sörqvist (2004) visar att ett företags förbättringsprocess kan ses som en fyrdelad cykel, Plan 

Do Study Act-cykeln. Denna cykel, som illustreras i Figur 1, agerar i fyra steg för kontinuerlig 

utveckling och förbättringar: 

 

1. Planera – Här identifieras rådande problem samt så diskuteras diverse lösningar 

samtidigt som en plan formuleras. 

2. Utför - Implementera planen preliminärt och observera hur den utspelar sig. 

3. Studera – Se över vilka effekter som den aktuella planen hade och utvärdera om de 

effekter som eftertraktades infinner sig. 

4. Agera - Om förbättringarna är signifikanta, implementera planen permanent och gör den 

till en del av den normala verksamheten. Återgå sedan tillbaka till steg 1 och identifiera 

de nu rådande problemen. 
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Figur 1 - PDSA-cykeln (Moule, Evans & Pollard 2013, s. 594) 

PDSA-cykeln fungerar som projektmodell, lärandestyrt förbättringsarbete och även testcykel 

(ibid). Om ett företag implementerar en filosofi för förbättringsarbete som överensstämmer med 

PDSA-cykeln har första steget mot kontinuerliga förbättringar gjorts. 

 

Sörqvist (2004) lägger betoning på vikten av att en förbättring i organisationen lyckas redan vid 

första försöket. Misslyckande leder till ifrågasättande och tveksamheter bland medarbetare 

vilket försvårar framgång vid nästa försök. Elg et al. (2007) poängterar följande punkter som 

väl sammanfattar nycklar för ett lyckat förbättringsprogram: 

 

 Programmet måste vara fastställt av ledningen 

 Det ska ske löpande eller inom ett tidsbestämt långsiktigt åtagande 

 Det krävs delaktighet från ett flertal medarbetare eller övriga personer (Antingen i linje 

eller genom experter) 

 Det ska nyttja en bas av förbättringsverktyg 

 Det ska bygga på principer för ständiga förbättringar 

 Det ska ha syftet att uppnå en högre grad av kundtillfredsställelse eller minskade 

kostnader. 
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Genom att utföra dessa punkter kommer kostnaderna att minska och kundnöjdheten att öka. 

Detta, i sin tur, leder till större marknadsandelar (ibid).  
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4 Resultat av intervjuer 

 
Detta kapitel sammanfattar det insamlade empirimaterialet utfört genom kvalitativa intervjuer. 

Tillsammans med den teoretiska referensramen ligger svaren till grund för att nå det satta målet 

med studien samt att svara på ställda frågeställningar. Relevanta delar från intervjuer kopplas 

ihop och ger grund för strukturering av kapitlet och läses som en sammanfattning av 

uppfattningar och lösningar på det aktuella ämnet. 

 

4.1 Erfarenhetsåterföring och engagemang 

Respondenterna beskrev erfarenhetsåterföring som processen av att införskaffa upplysningar 

om vad som hänt, utvärdera vad de lärt sig och sedan ta med sig den kunskapen in i framtiden. 

De flesta underströk vikten av att inte utelämna studier av det som gått bra under ett projekt. En 

av respondenterna beskriver erfarenhetsåterföring som följande: “Att lära utav sina misstag och 

att utveckla det som redan är bra till det bättre”. En respondent beskriver erfarenhetsåterföring 

som förbättringsförslag och ständiga förbättringar samt återkoppling till tidigare skeden vilket 

resulterar i bättre förutsättningar. Samtliga respondenter förklarade att de upplever 

erfarenhetsåterföring som viktigt men att det är ett underutnyttjat system. Möjligheter till detta 

förklaras vara att nya projekt påbörjas innan de tidigare avslutats. Erfarenhetsåterföring uteblir 

då på grund av tidsbrist och bristande engagemang gentemot det projektet som är i 

avslutningsfas. 

 

Angående respondenternas engagemang varierar svaren mellan nästintill inget alls till att det är 

en stöttepelare för dagens arbete framåt. Enligt respondenterna kan anledningen till det låga 

engagemanget bero på att händelser inom den dagliga produktionen tar uppmärksamhet från 

mer långsiktigt verkande aktiviteter. En av respondenterna uttrycker frågan om hur 

engagemang appliceras i organisationen och om engagemanget inte finns, hur förs då uppgiften 

vidare. Det finns anställda som idag har i uppdrag att leda dessa frågor. Arbetet måste dock 

anammas av hela organisationen för att visa effektiva resultat. Det förklaras också att ett 

personligt engagemang är av betydelse för att motivera andra inom frågan. 

 

Företagets totala ansträngningar inom ämnet erfarenhetsåterföring diskuterades. Detta gav 

blandade svar. Respondenterna förklarade att det existerar en filosofi och ett körschema i deras 

ledningssystem men att detta inte gav de resultat som eftertraktades. Enligt en av 
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respondenterna utförs det återkommande försök inom branschen att implementera ett 

återföringssystem. I Sverige har dock inget välfungerande system som levererar de resultat som 

efterfrågas implementerats ännu till dennes kännedom. Respondenten anser att 

återföringssystem är högt ”komplicerade” system som måste avgränsas för att utnyttjas på rätt 

vis. Enligt respondenterna finns engagemang från ledningens sida men implementeringen och 

utförandet av erfarenhetsåterföring blir inte fullständigt på grund av ett alltför stort urval av 

andra prioriteringar. 

 

Respondenterna upplever inte att det finns några påtryckningar uppifrån i organisationen för att 

jobba med erfarenhetsåterföring. En respondent förklarar att om han hade fått påtryckningar 

ovanifrån hade han utfört erfarenhetsåterföring ”så gott det går”. Dock, eftersom det saknas 

initiativ faller systemet isär. Kvalitet, miljö och arbetsmiljösamordnare har dokument som kan 

nyttjas för återföring men enligt de som jobbar i produktion nyttjas inte dessa tillgångar. Det är 

vid ett fåtal större projekt som återföring genomförs, men de erfarenheter som inhämtats 

förloras på grund av undermåliga förhållanden för lagring av dokumentation. En respondent 

berättar att det ska ligga i allas intresse att kontinuerligt utvecklas. För detta krävs verktyg som 

organisationen ansvarar för att leverera. 

 

Större delen av respondenterna anser att underentreprenörerna har en vilja att utvecklas då det 

finns initiativ till erfarenhetsåterföring från deras sida. Resterande del av respondenterna 

berättar att de inte har upplevt någon efterfrågan på erfarenhetsåterföring från 

underentreprenörers sida. Detta är något som tyder på komplexiteten och diversiteten när det 

handlar om olika aktörer på en marknad som är kontinuerligt varierande. Morgonmöten sker 

mellan underentreprenör och platsledning inom produktion där dagens agenda analyseras för 

att förebygga eventuella problem och fel. Det finns dock inte någon fungerande systematisk 

erfarenhetsåterföring mellan underentreprenör och entreprenören. 

 

Samtliga respondenter med huvudsakligt ansvar inom produktion uttrycker sig som att det är 

sällan arbete med erfarenhetsåterföring sker. När erfarenhetsåterföring ske är problemet att det 

inte omsätts i ett standardiserat system. En av respondenterna berättar att han hade arbetat mer 

frekvent med erfarenhetsåterföring om det existerat standardiserade riktlinjer att använda sig 

av. Däremot återvinns erfarenheter kontinuerligt i samband med fikaraster och möten på 

arbetsplats. Denna kunskap delas dock inte vidare. 
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Samtliga respondenter anmärker att erfarenhetsåterföring inte har varit ett prioriterat ämne i 

deras tidigare arbetsliv. Erfarenhetsåterföring är ett koncept som fått mer uppmärksamhet på 

senare år. Endast en respondent beskriver hur han tidigare jobbat med erfarenhetsåterföring för 

att lösa problem som dåvarande företag stod inför. 

4.2 Erfarenhetsåterföring vid möten 

Företaget har möten angående erfarenhetsåterföring. Oftast sker erfarenhetsåterföringsmöten 

efter ett avslutat projekt. De som deltar i dessa möten är varierande för projekt men brukar oftast 

innefatta platschef, KMA, kalkylingenjör och inköpare. Möten sker även mellan platschef, 

arbetsledare och yrkesarbetare på plats under produktionsfasen. Denna erfarenhetsåterföring i 

mindre grupper inom företaget anser respondenterna vara mycket givande på grund av dess 

möjlighet till att leverera detaljspecifik information på ett förståndigt vis. 

 

Ekonomisk avstämning sker varje månad inom företaget. Respondenterna tillfrågades om 

erfarenhetsåterföringsmöte var lämpligt att hålla i samband med detta. Större delen av 

respondenterna ansåg det vara en bra idé. Vidare förklarade respondenterna att dessa möten 

skulle vara i små grupper, förslagsvis i projektorganisationer för specifika projekt. I dessa 

grupper diskuteras riskmoment, utvecklingsmoment och mindre delar från produktion. Genom 

platschef kan informationen förmedlas vidare till kalkylingenjör och inköpare för att dela 

erfarenheten hur projektet gått till gentemot hur det projekterats. 

 

Respondenterna ansåg att möten bör hållas löpande under projektets utförande. Alla var eniga 

om att minst ett möte bör utföras i slutet av varje projekt. Ett förslag som flera av respondenterna 

diskuterade var att möten bör utföras inför varje större arbetsmoment. Där ska insamlade 

erfarenheter från tidigare projekt analyseras för att projektet skall flyta effektivt. En del av 

respondenterna menar att erfarenheter bör delas gruppvis, relevant till yrkesroller. Vidare 

frågades respondenterna hur ofta de skulle kunna arbeta med erfarenhetsåterföring i form av 

möten. Större delen av respondenterna svarade att detta skulle utföras varje vecka till 3-4 gånger 

under ett projekt beroende på dess storlek. 

 

Vid frågan om vem respondenterna ansåg ska driva frågor om erfarenhetsåterföring var svaren 

varierande men den större delen ansåg att projektchef eller arbetschef bör göra detta. Även 

platschef anses lämplig till viss del att driva frågorna under produktion. 
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4.3 Processer för erfarenhetsåterföring  

Större delen av respondenterna förklarade att det inte finns några direkta processer för 

erfarenhetsåterföring inom företaget. Det kan dock finnas arbetsprocesser som berör 

erfarenhetsåterföring i vissa fall. Exempelvis återvinns erfarenhet under slutskedet av ett projekt 

i form av möte där involverade diskuterar om projektets resultat ekonomiskt och utförande 

praktiskt. 

 

Problemområden som existerar i det nuvarande arbetet med erfarenhetsåterföring är exempelvis 

tidsbrist då ett nytt projekt ofta påbörjas innan ett annat avslutas. Ytterligare exempel är 

avsaknaden av en tydlig process eller system för att ta tillvara på erfarenhetsåterföringen. Det 

är även svårt att specificera exakt vilken erfarenhet som går att ta tillvara på eftersom projekten 

varierar. En del av respondenterna menar även att det inte finns tillräckligt med möten som 

handlar om erfarenhetsåterföring vilket kan ses som en bristpunkt i företaget. 

 

Respondenterna frågades om de upplever några brister i arbetet som utförs innan de tar över 

ansvaret för ett bygge. De konstaterade att projektering innan produktionen inte var ett 

problemområde. Däremot diskuterades återigen tiden och hur projektering är pressad för att 

hinna med byggtider. Detta leder till att processen går för fort, men att de i övrigt är väl 

förberedda inför nya projekt på grund av att de har processer som efterföljs i ledningssystemet. 

Respondenterna svarade därefter på om de hade några egna förslag till lösningar på de 

problemområden som finns. Större delen svarade att några konkreta lösningar för tillfället inte 

fanns. Dessa frågor behöver dock arbetas med kontinuerligt och regelbundet. 

 

Respondenterna anser det vara lämpligt att arbeta med erfarenhetsåterföring löpande under 

byggprocessen. En av respondenterna berättade att ett arbete med erfarenhetsåterföring 3-5 

gånger om året hade varit fördelaktigt. Samtliga respondenter var eniga om att 

erfarenhetsåterföring bör utföras flera gånger under ett projekts utförande. 

 

Det viktigaste att fokusera på, ur ett ekonomiskt perspektiv, för att bygga en process för 

erfarenhetsåterföring är enligt respondenterna vid inköp- och kalkylprocessen. Ur ett 

ekonomiskt perspektiv är det viktigt att göra rätt från början och att avtal speglar det som 

köparen frågar efter. En del av respondenterna förklarade att platschef och kalkylingenjör ska 

dela erfarenheter för att göra projekteringsprocessen mer effektiv och mer utförlig. 
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Resultaten visar att en tydlig arbetsfördelning krävs för att egna idéer skall införas i 

erfarenhetsåterföringsprocessen. Det förekom även förslag om att skapa en kontaktlista. Där 

redovisas olika personers erfarenhet i samband med deras kontaktuppgifter. Detta i syfte av att 

ha en levande erfarenhetsbank som noviser och övriga kan nyttja. Flera av respondenterna 

uttryckte vikten av att nyttja verbal kommunikation istället för nedskrivna dokument. Möten 

anses vara en bra form för att dela med sig av erfarenheter och ett effektivt vis att redovisa det 

som varit mer eller mindre framgångsrikt. 

 

Några av respondenterna ansåg det viktigt att dela erfarenheter i ett levande forum och inte 

genom dokumentation. En av respondenterna uttryckte att möten bör utföras i brukarfasen för 

att få reda på de problem som skett efter bygget har överlämnats. Ytterligare ansåg 

respondenterna det viktigt att utforma riktlinjer som en del i processen. Dessa riktlinjer syftar 

till att sammanfatta det som bör tas i beaktning under kommande arbeten. En av respondenterna 

citeras ”Kunskapen finns i varje människa egentligen, och då gäller det att hitta människan”. 

Med det menas att genom god kommunikation och samarbete kan olika sorters kunskap tas 

tillvara på för organisationens utveckling. 

4.4 Kommunikation 

Ingen av respondenterna anser att informationen som insamlas med avsikt att återvinnas bör 

lagras i form av dokument i en databas. Problemet med detta är att det är brist på de resurser 

som krävs för att skapa, utforma och göra informationen korrekt och lättillgänglig från 

databasen. Fokus bör istället ligga på att information ska delas inom specifika grupperingar med 

särskilda ansvarsområden. Intervjuerna visar att olika aktörer som till exempel inköp, 

kalkylering, projektledning och produktionslaget bör ha en särskild erfarenhetsåterföring där 

fokus ligger på deras specifika uppdrag och eventuella problem. Vidare bör lösningar och 

problem som berör olika ansvarsområden samlas in, dokumenteras och delas vid övriga 

gränsöverskridande möten. Resultaten visar att vikten av att rätt person ska ha rätt information 

kan ge bättre förutsättningar vilket bidrar till en mer framgångsrik prestation i framtida projekt. 

En av respondenterna föreslog en workshop vilket i projektering kan vara av avgörande 

betydelse för framtida utgång av projektets resultat. Erfarenheter är en färskvara enligt en 

respondent. Det är därför viktigt att utföra erfarenhetsåterföring nära i tiden till det specifika 

problemets lösning. Ett förslag från respondenterna är att ha erfarenhetsåterföring efter varje 
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avslutat byggmoment. Samtliga är överens om att det mesta av förbättringsarbetet kan utföras 

inom ramarna för projektering. 

 

Informationen som bör delas enligt respondenterna är som nämnt ovan; den information som 

kan integreras mellan projektering och produktion. Detta kan vara faktorer som berör inköp av 

underentreprenörer, kalkylering av kostnader och tidplaner vilket bestäms inom projekteringen 

och sedan övergår till produktionen. Även ekonomi i sin helhet, vad som är viktigt i kundens 

perspektiv och kvalitetsförväntningar på projektet bör delas inom arbetsorganisationer. Flera 

respondenter värdesätter kunskapen de kan få utav sina medarbetare beroende på deras 

delaktighet i andra projekt. Vikten av att ha möten för att diskutera med någon som är insatt i 

ett projekt och vill lyssna har även lyfts fram. 

 

Respondenterna förklarar att om det vore någon information som saknas rörande de processer 

som de jobbar inom, är det att få delta tidigare i projektering. Detta för att se byggnaden och ha 

full insyn i ett projekt i ett tidigare skede. Projektering lyfts återkommande fram som den faktor 

som har mest potential för utveckling. En förbättring som föreslås är att integrera processerna 

och dela information i tidigare skeden för att alla parter är med på projektets status och 

förutsättningar.  



 

- 32 - 

 

5 Analys 

 
Detta kapitel redogör för insamlad teori och empiri. Forskningen sammanflätas för att ge en 

överblick av samtlig insamlad forskning. Verktyg och modeller redovisas genom enklare 

förklaring vilket sedan kompletteras med bilagor i slutet av rapporten. Vidare diskuteras viktiga 

områden för ett lyckat arbete med erfarenhetsåterföring. 

 

5.1 Analys av insamlad teori och empiri 

Nedan följer en analys av insamlad data. Detta för att ge en integrerad översikt av teorin och 

empiri inför nästkommande delar i kapitlet. 

5.1.1 Erfarenhetsåterföring 

Forskning och insamlad empirisk data redogör för att erfarenhetsåterföring är underutnyttjat 

inom byggbranschen. Organisatoriska initiativ saknas inte men däremot finns en avsaknad av 

lämpliga praktiska lösningar. Inom många företag saknas ordentliga riktlinjer för 

erfarenhetsåterföring. Detta leder till bristande struktur vilket får konsekvensen av att återföring 

uteblir. Insamlad empiri visar på en allmän uppfattning inom företaget att erfarenhetsåterföring 

är viktigt och att mer resurser därav bör investeras i ämnet. Teorin bekräftar att detta stämmer 

och ger en blick av att erfarenhetsåterföring är kritiskt för att företag skall bli flexibla och möta 

förändringar i branschen.  

 

Återföring av erfarenheter uteblir ofta på grund av faktorer som brist på engagemang från 

ledning och anställda, tidsbrist, ofullkomliga processer samt andra prioriteringar inom företaget 

och bland de anställda. Detta leder till att likartade misstag återupprepas kontinuerligt. 

Ytterligare ett problem är att projekt inte avslutas innan ett nytt påbörjas. Om tydligare struktur 

och bättre hjälpmedel existerat inom företaget hade fler arbetat mer flitigt med 

erfarenhetsåterföring. Detta är något som författarna haft i åtanke under utformandet av den 

standardiserade processen för erfarenhetsåterföring. 

5.1.2 Arbetsprocesser för att reducera kvalitetsbristkostnader 

Teorin visar att byggindustrin har investerat omfattande resurser på forskning och utveckling 

de senaste åren. Detta har inte levererat de resultat som efterfrågats. Kostnader inom sektorn 

ökar och standardiserade rutiner inom ekonomiska områden saknas vad gäller produktion. Detta 

leder till att pengar försvinner mellan byggmoment. För att minska slöseri inom byggprojekt 
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krävs standardiserade rutiner och ett kontinuerligt förbättringsarbete. Detta bidrar till att sänka 

kvalitetsbristkostnaderna och samtidigt öka organisationens produktkvalitet. Teori och empiri 

beskriver hur resurser bör läggas på att försöka öka förtjänst i kontrast till att sänka kostnader. 

Sänkta kostnader leder till ökad risk för minskad kvalitet samtidigt som det bidrar till ett mindre 

långsiktigt hållbart perspektiv inom organisationen. Teorin visar på att kvalitetsbristkostnader 

kan reduceras genom att organisationen implementerar ett holistiskt perspektiv där olika 

medarbetares kunskap kan tillvaratas för att minska diverse fel i olika arbetsmoment. 

 

De ekonomiska besparingar som kan verkställas då en brist undviks i framtiden är en motivator 

till att jobba med erfarenhetsåterföring. De brister som existerar inom individuella 

arbetsmoment kan inte elimineras innan grundläggande systembrister inom organisationen först 

avhjälps. Som empirin beskriver att gamla projekt inte avslutas innan nya påbörjas, att samma 

misstag begås på upprepande basis eller att ledningen inte visar engagemang inför 

förbättringsfrågor är exempel på grundläggande organisationsfel där bristkostnader 

återkommande dyker upp i onödan. Verktyg som avhjälper dessa problem bör grundas i en 

helhetssyn på företaget. Teori och empiri efterfrågar verktyg som ska fungera för att ge riktlinjer 

till hur förbättringsarbetet ska bedrivas. Utöver detta ska även en illustrativ bild av hur 

informationsflödet ser ut visa kommunikationskrav som ställs på utövaren av 

erfarenhetsåterföring. Detta för att information och tydliga ramar är centrala teman i 

standardisering. 

5.1.3 Förbättringsprocesser 

Grunden för ett lyckat förbättringsarbete följer PDSA-cykeln. Fokus på detta verktyg är att 

planera, agera, studera och kontrollera sitt arbete och kontinuerligt fortskrida cyklist. 

Identifiering och övervakning av ett företags processer är av stor vikt. Ett välutvecklat 

förbättringsarbete är centralt för organisationers konkurrenskraftighet. För att kunna 

effektivisera ett företags processer maximalt är det av vikt att arbete med förbättringsarbete sker 

kontinuerligt. 

 

Insamlad empiri redogör för att förbättringsprocesser inom företaget Wästbygg går att utveckla. 

För att återvinna erfarenheter från projekt utförs det för närvarande möten efter dess avslutande. 

Den nuvarande erfarenhetsåterföringsprocessen som existerar är dock inte fullständig. 

Processer som finns bör utvecklas och integreras till ett enhetligt system vilket gör 
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erfarenhetsåterföringsarbetet mer komplett. För att utföra detta bör tre grundläggande 

byggstenar analyseras: 

 

 Grundläggande värderingar 

 Arbetssätt  

 Metoder 

 

Dessa tre assimileras i varandra och skapar ett hjul vilket syftar till att flytta fokus från teori till 

praktik. Effekterna av förbättringsarbete dröjer dock ofta innan önskade resultat presenteras. 

5.1.4 Ledarskap och kommunikation 

Ledarskap kan ses som en grundläggande drivkraft för att organisationer och företag ska bli 

framgångsrika. Genom bra ledarskap och kommunikation kan engagemang skapas och 

utvecklas hos ledningen och de anställda. Detta visar även den insamlade empirin vilket 

beskriver att ledningens engagemang är centralt inom arbete med erfarenhetsåterföring. Enligt 

forskningen är ledningens engagemang för frågan ett återkommande problem inom hela 

branschen. Engagemanget från ledningen ska fungera som en drivkraft för förbättring och 

förändring. 

 

Forskning och empiri menar att vissa områden inom byggprocessen behöver förbättras genom 

god kommunikation och bra ledarskap. Byggprocessen är ofta strikt uppdelad vilket medför 

brister i informationsöverföring. Att projektörer kopplas bort för tidigt gör det svårt att göra 

uppföljning efter produktion vilket då medför att erfarenheterna från projektet går förlorat. 

Forskning och empiri redogör för att organisationer bör skapa en effektiv 

informationsöverföring och kommunikation vilket kommer att öka projektets kvalitet och 

minska kvalitetsbristkostnader. Vidare redogör empiri för att ett enkelt och lättförstått 

informationsöverföringssystem bör implementeras och att det inte enbart skall vara 

dokumenterade blad som lagras. Detta bör istället hanteras genom verbal kommunikation för 

delning av erfarenheter. Informationssystemet skall ha i funktion att systematiskt föra 

erfarenheter vidare. 

5.2 Arbetsutförande av erfarenhetsåterföring 

I denna del redogör författarna för den ledande frågeställningen genom att hänvisa till insamlad 

forskning. Denna del tolkas som de centrala delar inom området som krävs för att lyckas med 
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ett standardiserat arbete med erfarenhetsåterföring. Detta ligger sedan till grund för den 

praktiska tillämpningen av verktyg och metoder senare i kapitlet. 

5.2.1 Insamling av information 

Forskning visar att information och kunskaper bör insamlas kontinuerligt under byggprocessens 

olika steg med hjälp av standardiserade verktyg. Detta för att öka informationens tillförlitlighet. 

Om information och kunskaper inte når rätt person inom, vad nyttjaren anser vara ett rimligt 

tidsintervall från eventuella händelser, är informationens nytta förminskad. Då förfaller 

möjligheter att applicera informationen till nästa steg i bygget. Informationen skall vara tydlig 

och filtrerad. Det är av vikt att rätt person får rätt information i rätt tid så att erfarenheter kan 

lagras och delas effektivt inom försörjningskedjan. Empirin lägger tyngd vid att information 

har en specifik avsändare och mottagare. Detta för att undvika överarbetning av processerna. 

 

Inom byggprocessen finns många aktörer med olika kompetenser. Det är därför av vikt att den 

aktör som har en insamlad erfarenhet från produktion eller projektering delar denna med den 

aktör det berör direkt. Inom detta är det också avgörande för processens överlevnad och 

acceptans inom företaget att informationen är relevant. Om informationen inte är relevant för 

att skapa förbättring, eller om den inte är relevant för den aktör som får sig den tilldelad, 

förfaller systemets trovärdighet och därmed slutar de anställda att nyttja de verktyg som finns 

inom företaget. 

5.2.2 Lagring av information 

Lagring av information är en utmanande del i arbetet med erfarenhetsåterföring eftersom att 

den ofta är individbaserad, alltså att varje individ har byggt upp sina egna erfarenheter och 

kompetens. Erfarenhet och kunskap lagras kontinuerligt i form av mångsidigt arbete inom olika 

projekt. Detta betyder att mycket information finns att tillgå hos individer men inte allt för stor 

del av den lagras för att andra ska kunna ta nytta av den. Eftersom att det finns mycket 

erfarenheter att dela med sig av inom byggbranschen är det viktigt att det finns effektiva sätt att 

lagra dessa. Empiri redogör för svårigheten med att dela skriftligt dokumenterade erfarenheter. 

Dessa är ofta för komplicerade och detaljinriktade. Empirin förklarar vidare att information bör 

lagras i form av fokusgrupper. Exempelvis kan en platschef möta en annan inför ett projekt eller 

moment och diskutera diverse olika problemområden. Detta blir en levande form av 

erfarenhetslagring vilket lättare kan delas. Mallar kan skapas för att lagra kunskaper och 

information vilket sedan kan diskuteras vidare på möten. Viktiga delar i projektering eller 
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produktion som antecknas efter en mall kan tas vidare under projektet för att sedan stämmas av 

vid slutmötet. 

 

Det är viktigt att anteckningar sker under projektering och produktion för att central information 

inkluderas och inte försvinner under arbetets gång. Sedan kan denna lagrade information föras 

vidare. Ett sätt att bistå lagring av information är att nyttja riktlinjer för vad som ska antecknas 

och när. 

5.2.3 Delning av information 

Efter de två stegen; samla in och lagra information, är det viktigt att denna information har 

omvandlats till kunskap. Kunskapen delas sedan vidare för att den som behöver kunskapen ska 

ha möjlighet att utföra förbättringar inom kedjan. Verktyg som behandlar detta problem är 

inbakade i processen vilket överskådligt kan beskådas genom bilaga 1 riktlinjer för 

erfarenhetsåterföring. Viktiga faktorer för att lyckas dela kunskap är att: 

 

 Den som tar emot kunskap är redo att nyttja den till det bättre  

 System finns strukturerade för att behandla och lagra kunskap inom företaget  

 Den som delar kunskap har bildat en tanke om vad denna ska nyttjas till 

 Företaget är flexibelt nog för att kunna genomföra förändringar som föreslås 

 

Den sista av ovanstående punkter visar på problemet med att ett företag möjligtvis inte är 

flexibelt nog för att genomföra eventuella förändringar. Detta har effekten av att engagemanget 

för frågan minskar vilket resulterar i att hela systemet rasar. Varje medarbetare som får ta del 

av information är därefter skyldig till att själv sprida den vidare. Verktygen för att behandla, 

samla in samt lagra information finns inom den processen som författarna av detta arbete 

skapat. Delningen av erfarenheter är komplicerat att standardisera på grund av att informationen 

återkommande är ny, vilket kontinuerligt kräver nya åtgärder. 

 

5.3 Verktyg och modeller för erfarenhetsåterföring 

I denna del följer en redogörelse av de verktyg och modeller som skapats på grund av en 

efterfrågan i forskningen. Målet är att främja ett lyckat arbete med erfarenhetsåterföring genom 

tydliga ramar. Denna del läses som beskrivande för verktygen. Dessa, förutom studiemötet, 

finns sedan illustrerade i bilagor (Bilaga 1-9). Studiemötet anses vara anvisningar och kräver 
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ingen illustrerande bilaga. Figur 2 är en processbild som representerar de olika verktygens 

möjliga sammansättning, för att illustrera dess koppling till varandra. Vidare illustreras de olika 

verktygen och modellerna separat via bilagor. 

 

 

5.3.1 Riktlinjer för erfarenhetsåterföring  

Detta dokument syftar till att beskriva hur de olika verktygen hör ihop och i vilken ordning de 

kan utföras. Målet är att skapa tydliga ramar för den tekniska lösningen till erfarenhetsåterföring 

då detta efterfrågats i insamlad data. Riktlinjerna redogör grundläggande för de tre stegen; 

insamling, lagring och delning av erfarenheter samt vilka verktyg som ingår i vardera steg. 

Dessa riktlinjer skall kopplas ihop med informationsöverföringsmodellen på grund av dess 

beroende till varandra för effektiv erfarenhetsåterföring. (se Bilaga 1) 

5.3.2 Erfarenhetsblad  

Detta verktyg syftar till att dokumentera erfarenheter under produktion för att sedan användas 

som underlag till diverse former av möten. Syftet är att anteckna det moment som utförts för 

att sedan analysera resultatet och diverse förslag till förbättringar. Platschefen dokumenterar 

efter ett moments avslutning och därmed lagras aktuella erfarenheter direkt som annars riskerats 

att försvinna. Detta förvaras sedan tills ett erfarenhetsmöte utförs där informationen 

Figur 2 - Processöversikt (Lundborg & Nordling 2017) 
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vidarebefordras. Erfarenhetsbladet har en elementär utformning vilket bidrar till att dess 

användning ökas på grund av att erfarenheter effektivt kan dokumenteras. (se Bilaga 2) 

5.3.3 Utvärdering av UE/Beställare  

Detta verktyg används för att utröna om samarbetet med underentreprenör eller beställare har 

varit till full nytta eller ej. Detta dokument redogör för varför komplikationer uppstått, vad 

underentreprenören var avsedd att kosta och vad den faktiska kostnaden blev. Syftet är att 

företaget i framtiden skall veta om vilka underentreprenörer som är mer eller mindre 

komplicerade att arbeta med, och likaså för beställare. Detta dokument delas till aktörer som 

utför projektering. Dessa kan sedan nyttja insamlade erfarenheter för ett mer precist urval av 

underentreprenörer som kan kontrakteras, och utföra tilldelat arbete effektivt. (se Bilaga 3 & 4) 

5.3.4 Efterkalkylblankett  

Efterkalkylblanketten är ett centralt redskap inom området gentemot ekonomiskt ökad vinst. 

Verktyget redogör uppskattade kostnader mot faktiska, och separerar ÄTA-kostnader mot 

övriga. Kommentarer lämnas via anmärkningar till höger där avvikelser till uppskattad kostnad 

redogörs för. Detta arbete måste utföras löpande under projektets byggtid då ekonomiska 

erfarenheter är flyktiga på grund av sin detaljspecifikation. Det föreslås att efterkalkylmöte 

utförs efter omfattande byggmoment avslutats, som exempelvis grundläggning, stomresning 

och fasadkomplettering. Kalkylingenjör och platschef skall ha en flytande konversation om 

ekonomiska händelser och avvikelser. Om platschef har svårt att minnas anledningar till 

avvikelser kan denne nyttja erfarenhetsbladet till att dokumentera specifika händelser och 

sedan redovisa dessa i ett efterkalkylmöte. Målet är att kalkylingenjör skall skapa mer precisa 

kalkyler inför framtiden och därmed få större marginal för uppskattat entreprenörsarvode. 

Efterkalkylblanketten blir mer precis om denna kombineras med erfarenhetsblad och 

utvärdering av UE/beställare på grund av de ekonomiska faktorerna som ingår. (se Bilaga 5) 

5.3.5 Kontaktlista  

Kontaktlistan är ett verktyg som redogör vilken erfarenhet vissa personer har inom specifika 

områden i företaget. Kontaktlistan kopplar den anställdes CV vilket ger en detaljerad syn över 

erfarenheter. Detta verktyg är främst till för kalkylingenjör och platschef vid projekteringen 

eller komplicerade moment inom produktion. Det kan med fördel användas av platschefer som 

utför en viss typ av projekt för första gången, en anställd som är ny i branschen, om det är ett 

kritiskt moment eller ett specifikt komplicerat moment. Syftet med kontaktlistan är att redovisa 



 

- 39 - 

 

på elementär nivå vilken person som har passande erfarenhet inom ett specifikt område och 

vilken befattning. Kontaktlistan fungerar som en levande kunskapsbank där detaljerad 

information ges ut och tas upp via samtal istället för att söka igenom dokument i en bank. 

Kontaktlistan kan användas som grund till områdesmötet och studiemötet. (se Bilaga 6) 

5.3.6 Mötesmall  

Mötesmallen beskriver hur möten ska planeras och utföras samt vilka frågor som ska ingå. 

Ingående punkter beskriver vad som ska innefattas vilket resulterar i att effektiviteten på mötet 

blir bättre, då möjlighet för förberedelse finns. Punkter i mötesmallen gör att det alltid finns en 

agenda. Mötesmallen baseras på erfarenhetsbladet och ska besvara och knyta an till de frågor 

som ställs där. Mötesmallen skall ha en elementär utformning. Syftet är att diskutera vilket 

moment som utförts, analysera projektets resultat och se vilka förslag till förbättringar som 

finns. Deltagare bestäms av mötesansvarig beroende på de frågor som ska diskuteras. (se Bilaga 

7) 

5.3.7 Områdesmöte  

Områdesmötet syftar till att dela erfarenheter om problemområden samt även tekniska lösningar 

om ett framtida eller pågående projekt. Detta möte bör exempelvis ta plats inför specifikt 

komplicerade projekt, projekt där många är inblandade, projekt med hög risk, projekt som 

organisationen utför för första gången eller projekt som blivit fel tidigare. Mötet skall drivas av 

en utsedd mötesledare, vilken är högt insatt i projektet. Denne person upprättar en mötesmall 

där projektet, dess inblandade parter, samt problemområden anges. Med hjälp av kontaktlistan 

kan den ansvarige mötesledaren på ett elementärt vis se vilka som är kvalificerade för att delta 

och därmed effektivt kalla till ett möte med ett avgränsat antal deltagare. (se Bilaga 8) 

5.3.8 Studiemöte 

Studiemötet ämnar till att ge platschefer och övriga aktörer inom projektering samt produktion, 

en chans att se vilka lösningar till problem som kan appliceras på ett projekt. Det kan vara vid 

projektering av ett projekt där inspiration behövs, eller vid komplicerade moment där en bra 

lösning efterfrågas. Mötet går ut på att besöka en byggarbetsplats där en visning sker i samband 

med att samtal och frågeställningar utbyts. Problem som uppstått, hur detta har lösts, vad som 

kunde gått bättre, vad som gick bra, vad som gick bättre än förväntat och andra frågor som kan 

gynna deltagarna bör diskuteras. Detta avslutas fördelaktigen med lunch eller middag/fika och 

blir en inspirationskälla av erfarenheter som kan tas med till eget projekt. 
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5.3.9 Kommunikationsmodell  

Detta dokument syftar till att redogöra för hur information bör delas och filtreras inom företaget. 

Det är en illustrativ modell där informationsflödet visualiseras. Verktyget fungerar som en 

referensmodell för förbättringsarbetet inom informationsdelning och ska vara en grund 

tillsammans med riktlinjerna för erfarenhetsåterföring, för att förbättringsarbetet ska vara 

effektivt inom företaget. Information som ska delas redovisas i pyramidform då dess 

detaljspecifikation, omfattning och mängd, metaforiskt, kan beskrivas på så vis. (se Bilaga 9) 
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6 Diskussion 

 

I detta kapitel diskuteras de centrala delarna för ett lyckat arbete med erfarenhetsåterföring 

utöver de verktyg som skapats. Detta kan även ses som rekommendationer för hur ett företag 

bör agera när de överväger att implementera eller omstrukturera ett 

erfarenhetsåterföringssystem. 

 

 

Erfarenhetsåterföring inom byggbranschen är komplicerat. Därför krävs det arbete med olika 

faktorer för att detta ska bli lyckat. Centralt är ledningens engagemang vilket gäller 

genomgående för alla företag. En engagerad ledning kan få med sig medarbetare i 

förbättringsarbete och på så vis driva projekt och förbättringsarbeten framåt. För att få med 

samtliga medarbetare i förbättringsarbetet krävs ett holistiskt perspektiv inom hela 

organisationen. Organisationen bör integrera sina arbetsprocesser inom företaget för att 

maximal nytta av erfarenhetsåterföring skall uppnås. Överskridande processer medför delad 

förståelse och kunskap bland medarbetare.  

 

Under de genomförda intervjuerna betonade en del av respondenterna den komplexitet som ett 

framgångsrikt erfarenhetsåterföringssystem innebär. Det är av författarnas åsikt, efter studiens 

genomförande, att erfarenhetssystemet bör betraktas ur ett elementärt perspektiv. Det går att 

utföra återföring enkelt om de ingående elementen betraktas först. Att ha bra ledarskap som tar 

vara på medarbetarnas kompetens, att utforma standardiserade processer som inte kräver 

mycket tid och att se till att alla är involverade och vill utvecklas inom de ramar som 

återföringen efterfrågar är nycklar som systemet kräver. Utöver detta behöver inte dokument 

eller processer vara av komplicerad form. Det som kan anses vara svårt, är att få folk inom 

företaget att nyttja de verktygen som skapas. 

 

Modeller och verktyg är till för att assistera erfarenhetsåterföringsarbetet och ge fördelaktiga 

förutsättningar. För att skapa en standardiserad process är det avgörande att verktyg och 

modeller nyttjas på rätt vis. Det krävs kunskap av dessa för att förstå dess funktion, varför de 

ska användas samt vilka fördelar de medför. Det är ledningens ansvar att klargöra för resten av 

organisationen hur arbetet med dessa verktyg ska ske för maximal effektivitet. Genom att 

kombinera verktygen med engagemang från ledningen samt en syn i företaget att arbetet med 

erfarenhetsåterföring är viktigt, kan företaget utvecklas konkurrensmässigt och inbördes. 
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Erfarenheter är en av de viktigaste tillgångarna i en organisation och inom en bransch som är 

så varierande som byggbranschen, kan verktyg och modeller användas för att ligga i framkant. 

De kan användas likt en verktygslåda vilket tas fram för att lösa problem med de rätta verktygen. 

 

Vidare ligger det tyngd på att få organisationen att ta vara på alla medarbetares kompetenser 

för att vidareutveckla företaget. Genom att motivera människor till att utvecklas på ett 

personligt plan motiveras människor till att vidareutveckla sina kompetenser på jobbet och där 

är det av vikt att företaget erbjuder stödsystem för att tillfredsställa de anställda. 
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7 Slutsats 

 
Detta kapitel redogör för de slutsatser som kan dras genom studiens utförande. 

Frågeställningar besvaras och vidare diskuteras om syftet med studien har uppnåtts. 

 

  

Syftet med examensarbetet är att fastställa en standardiserad process för erfarenhetsåterföring 

inom byggindustrin. Processen skulle bestå av ett antal verktyg och modeller som är 

applicerbara av producerande byggföretag. Arbetet lade fokus på den vinstmaximering som kan 

åstadkommas genom implementerandet av förbättringsprocesser. I studiens syfte ingick även 

rekommendationer till organisationer om företagsutveckling. Detta för att ett hållbart perspektiv 

till utveckling skall underlätta företagets implementering och upprätthållning av kontinuerliga 

förbättringar. 

 

Resultatet visar att syftet har uppnåtts då en erfarenhetsåterföringsprocess med följande verktyg 

har skapats och kan nyttjas under standardiserade former. Utöver detta har rapporten redogjort 

för viktiga ingående element i ett arbete med erfarenhetsåterföring såsom ledarskap och 

kommunikation. Rapporten har fokuserat mot vinstmaximering genom att redovisa de 

kvalitetsbristkostnader som existerar inom byggindustrin och hur dessa kan förhindras genom 

förbättringsprocesser och erfarenhetsåterföring. Ytterligare har ett hållbart perspektiv 

diskuterats med grund i PDSA-cykeln där ett kontinuerligt arbete med erfarenhetsåterföring står 

i centrum. Rekommendationer till centrala delar för ett framgångsrikt arbete med 

erfarenhetsåterföring har angetts och diskuterats. Nedan följer svar på den ledande 

frågeställningen. 

 

 Hur bör ett företag agera för att samla in, lagra och sedan dela återföringsinformation 

tids- och kostnadseffektivt? 

 

Forskningen har visat att det effektivaste sättet att samla in information är genom att 

dokumentera moment kortsiktigt och sedan utväxla erfarenheter verbalt vid ett senare tillfälle, 

som vid exempelvis ett erfarenhetsåterföringsmöte. För att arbeta med erfarenhetsåterföring 

kontinuerligt redogör teori och empiri för att det krävs att företaget har en standardiserad mall 

och plan för dess utförande. Information skall samlas in kontinuerligt och via olika medel, 
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exempelvis erfarenhetsblad. Den kunskap som skall delas bör vara av värde för avsiktlig 

mottagare och skall därav filtreras för att undvika överarbetning.  

 

Informationen som samlas in bör lagras dokumenterat och inom de individuella medarbetarnas 

kompetens. Verktyg som exempelvis erfarenhetsbladet bör fyllas i och lagras för att sedan 

nyttjas för delning vid ett erfarenhetsåterföringsmöte. En kan ta del av den lagrade kunskapen 

hos medarbetare genom att nyttja kontaktlistan som länkar till CV och utförda projekt. 

Informationen lagras på detta vis för att undvika de komplikationer som kan uppstå om moment 

lagras dokumenterat och för detaljspecificerat vilket gör informationen otillgänglig.  

 

För att dela informationen effektivt bör filtrering av mottagare utföras. Detta för att den som 

kan tillämpa och skapa förändring skall vara den som tar del av erfarenheterna. Därav skall 

delning av erfarenheter utföras i form av möten vid specifika tillfällen där informationen är ny, 

applicerbar och användbar. I samarbete med de verktyg som finns till för dokumentering och 

de verktyg som kan nyttjas för att hitta rätt mottagare eller leverantör kan erfarenheter delas 

effektivt och flexibelt inom företaget. Därefter är det mottagarens ansvar att agera utefter 

informationen som den blivit tilldelad och utföra nödvändiga förändringar. Nedan besvaras 

delfrågeställningar som syftar till att vara av kompletterande art för ämnet. 

 

 Hur ser arbetet med erfarenhetsåterföring ut idag inom byggsektorn? 

 

Rapporten redogör för att byggbranschen i stort har ett bristande arbete med 

erfarenhetsåterföring. Det saknas inte initiativ, däremot är det praktiska utförandet undermåligt. 

 

 Vilka problem existerar i dagens arbete med erfarenhetsåterföring? 

 

De problem som existerar är en konsekvens av ett bristfälligt instiftande av rutiner och 

processer. Detta leder till tidsbrist, förminskat engagemang och att dokumentering av 

erfarenheter bortfaller. 

 

 Vilket utrymme finns det till förbättringar angående erfarenhetsåterföring? 

 

Förbättringar inom området kan utföras genom att instifta standardiserade processer och 

riktlinjer. Dessa bör vara av elementär utformning med fokus på de övergripande faktorerna 
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inom byggprocessen. I arbetet har verktyg och modeller skapats och rangordnats enligt 

riktlinjer. Detta för att ge förutsättningar till att lyckas standardisera arbetet med 

erfarenhetsåterföring. Ytterligare utrymme till förbättring finns genom att medvetengöra 

medarbetare om vikten av erfarenhetsåterföring. Detta leder till att arbetet fortskrider och kan 

utvecklas vidare då fler inom organisationen blir engagerade i ämnet. Detta trycker även på 

vikten av kommunikation och ett flexibelt ledarskap inom företaget. 

 

 Hur relaterar erfarenhetsåterföring till ökad vinst för företaget? 

 

Rapporten visar att det teoretiskt finns möjlighet till att minska kvalitetsbristkostnader genom 

ett kontinuerligt arbete med erfarenhetsåterföring där fel i produktion och projektering kan 

reduceras. De reducerade kvalitetsbristkostnaderna leder i sådana fall till en ökad vinstmarginal. 

Arbetet lägger dock tyngd på det engagemang och utveckling av standardiserade processer som 

krävs för önskat resultat. 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

På grund av arbetets avgränsning i tid och omfattning har vissa relevanta frågeställningar 

utelämnats. Dessa presenteras i punktform som förslag till fortsatt forskning.  

 

 Hur introduceras en standardiserad erfarenhetsprocess med positivs respons från 

organisationens anställda? 

 Hur undviks det att arbetet med erfarenhetsåterföring avtar med tiden?  

 Vilket är ett bra sätt att undersöka om erfarenheter som delats, har återvunnits?  

 Hur kan en databas för lagring av erfarenheter utformas och nyttjas till fullt ut? 

 

7.2 Företagsrekommendation 

Genomgående i arbetet har författarna diskuterat och analyserat olika ingående nycklar för ett 

lyckat arbete med erfarenhetsåterföring. Dessa kan läsas som rekommendationer vilket kan 

kombineras med de verktyg som skapats och redogjorts för i kapitel 5.3. Ytterligare 

rekommendation som författarna ger är att se över hur företagets struktur ser ut samt vilket 

engagemang som finns för frågan inom företaget. Detta för att undersöka vilka förutsättningar 

som existerar inför en implementering av den standardiserade processen som skapats.   
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 – Riktlinjer för erfarenhetsåterföring 

 

 

 

 

 

 

 

  

Utvärderingar Efterkalkylblankett Erfarenhetsblad 

Insamling 

Efterkalkylblankett 

Lagring 

Kontaktlista 
Mötesmall 

Implementering av nya 

rutiner till ledningssystem 

för standardisering 
Erfa-Möte Områdesmöte Studiemöte 

 

 

Delning 
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Insamling 
 

I Insamlingsstadiet utförs allt arbete med att dokumentera och insamla erfarenheter. 

Upplevelser och händelser från plats skrivs ned i ett erfarenhetsblad och sparas eller skickas till 

avsett redovisningstillfälle. Utvärderingar av underentreprenörer och beställare dokumenteras i 

detta steg. Under produktionens framgång dokumenteras också efterkalkylblanketten 

fortlöpande. 

 

Lagring 

 
I detta stadie transkriberas insamlade erfarenheter till en mötesmall som agerar förberedande 

inför erfarenhetsåterföringsmöten. Efterkalkylblanketten fylls i fullständigt under avslutande av 

projektet och slutsatser om projektets aktörer, händelser och förhållanden renskrivs in i 

mötesmallen. Kontaktlistan uppdateras med de specifika erfarenheterna hos de anställda inför 

framtida utnyttjande. Erfarenheter kan härifrån diskuteras om det krävs nya processer som kan 

skrivas in i ledningssystemet. 

 

Delning 
 

I detta stadie delas erfarenheter som samlats in och analyserats i tidigare stadier. Delningen 

syftar till att skapa förståelse och kunskap om en viss del av ett visst projekt i förväg för att 

minska risken för fel i projektets styrning. Kontaktlistan kan utnyttjas för att samla relevanta 

personer inför momentet/projektet som ska utföras. Det är den ansvarige för projektet som 

ansvarar för att skriva mötesmall och samordna mötet. Dessa möten kan även mynna ut i nya 

standardiserade lösningar för hur företaget jobbar och därför anges det att dessa lösningar skall 

försöka implementeras i ledningssystemet.  
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9.2 Bilaga 2 – Erfarenhetsblad 

 

Upprättad av:  Kontrollerad av:  Datum:  

Byggmoment:  Område inom moment:  

Mottagare:  

Blad avser:  

Närvarande:  

Delgives:  

 

Vad hände? 

 

 

 

 

 

Varför hände det? 

 

 

 

 

 

 

Vilka förutsättningar fanns? 

 

 

 

 

 

Vilka förslag till förändring har du/ni inför framtiden? 
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Finns det några övriga tillägg/tankar värt att ta med sig in i framtiden? 
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9.3 Bilaga 3 – Utvärdering av UE 

 

Avser UE:  Projekt:  

Kontraktssumma:  Slutkostnad:  

Motsvarade UE förväntningar? Ja Nej ÄTA kostnad:  

Hade du anställt samma UE igen? Ja Nej Lämna kommentar till ditt svar i text 

 

Motivera dina tidigare svar 

 

 

 

 

 

 

 

Vid ÄTA, var det en plus eller minus? 

 

 

 

Vad gjorde UE bra, eller vad hade de kunnat göra bättre? 
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9.4 Bilaga 4 – Utvärdering av beställare 

 

Beställare:  Projekt:  

Kontraktsumma:  Slutlig Summa:  

Beställarens nationalitet:  ÄTA Summa:  

Uppstod det komplikationer med beställaren? Ja Nej Lämna kommentar i text om Nej 

Skulle ni rekommendera att jobba med denna beställare igen? Ja Nej  

 

Hur var relationen med beställaren? 

 

 

 

 

Vad var negativt/positivt? 

 

 

 

 

Fanns det något utmärkande med ÄTA-summan som berodde på beställaren? 
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Har du några övriga kommentarer? 
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oje  

 

S apad  
 

ntrollerad  
 

9.5 Bilaga 5 – Efterkalkylblankett 
 

 
Konto Kontonamn Kontraktsumma Faktisk kostnad Differens (%) Resultat ÄTA Resultat efter ÄTA Anmärkning 

4001 Lön arbetsledare 
       4002 Lön mm platsledning 
       4003 Lön mm projektledning 
       4004 Lön mm projektering 
       4005 Lön mm inköp 
       4006 Lön KMA 
       4007 Lön övr adm personal 
       4201 Formvirke 
       4202 Systemform, bockryggar & stämp 
       4203 Armering rakstål 
       4204 Fabriksbetong 
       4205 Betongpump 
       4206 Fix & Fogprodukter 
       4207 Plåtsandwichväggar 
       4208 Virke 
       4209 Plåtreglar 
       42010 Slätplåt 
       42011 Profilerad plåt 
       42012 Ingjutningsgods 
       42013 Cellplast 
       42014 Träskivor 
       42015 Gipsskivor 
       42016 Fasadfibercementskivor 
       42017 Plastfolie 
       42018 Tambur‐ Loftgångs‐ Ytterdörr av trä 
       42019 Övriga öppningskompletteringar 
       42020 Trappor av stål 
       42231 Kakel & klinker 
       42123 Lister av furu 
       42543 Skåpsnickerier kök inkl diskbänkar 
       42567 Vitvaror 
       42231 Dörr‐, fönster‐, portbeslag 
       43321 UE Mark 
       43987 UE Håltagning 
       43677

8 
UE Betonggjutning 

       43987 UE Betongelement 
       43456 UE Smide 
       43345 UE Taktäckning 
       44560 UE Plåt 
       43456 UE Portar 
       43678 UE Metallpartier 
       43789 UE Fogning 
       43098 UE Brandtätning 
       43123 UE Undertak 
       43345 UE Målning 
       43567 UE Golvbeläggning 
       43678 UE Plattsättning 
       43123 UE Låssystem 
       43543 UE Entreprenadstädning 
       44567 UE El 
       44765 UE Värme och sanitet 
       44867 UE Ventilation 
       46364 Hyra maskiner 
       46157 Hyra Saxlift 
       46654 Hyra interna transportmaskiner 
       46857 Inköp personlig skyddsutrustning 
       46391 Bodar, vagnar & containrar 
       46589 Bodinredning och utrustning 
       46412 Skyltutrustning 
       46890 Telefon, data, skrivare 
       46471 Förbrukningsmaterial kontor 
       46789 El‐utrustning tillfällig el 
       46941 VA‐utrustning tillfällig VA 
       46351 Tillf anslutningsavgifter el 
       46631 Förbrukning tillfällig el 
       46690 Skyddsräcken 
       46521 Stängsel och inhängnad 
       46789 Bodstädning 
       46579 Tömning, hyra av sopcontainer 
       46890 Transport till/från arbetsplats 
                                                                                                  Summa skillnad mellan kontraktssumma & faktisk kostnad: 0 kr 0 kr 0 kr 
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9.6 Bilaga 6 – Kontaktlista 
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9.7 Bilaga 7 – Mötesmall 

 

Ansvarig 
 

Sekreterare: 
 

Datum: 
 

Projekt 
 

Typ av projekt 
 

Medverkar: 
 

Medhavda dokument   

 

Vilka moment är gjorda? 

 

 

 

 

 

 

 

Vad gick bra och dåligt med de olika momenten? Finns det något som var extra bra eller 

extra dåligt utfört? 

 

 

 

 

 

 

 

Varför gick momenten som de gjorde? Följdes projekteringen helt eller utfördes egna 

tekniska lösningar?  
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Vilka förutsättningar hade momentet? Väderförhållanden, manskap, verktyg, logistik, 

tid etc. 

 

 

 

 

 

 

Förändringsförslag inför framtida projekt? Ändringar i projektering, kritiska moment, 

erfarenhet av teknisk lösning.  

 

 

 

 

 

 

 

Hur gick det med använd UE? Koppla till Utvärdering av UE. 

 

 

 

 

 

 

Övriga frågor från medverkande på mötet. 
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9.8 Bilaga 8 – Riktlinjer för områdesmöte 

 

Inför Projekt:  Datum för möte:  

Medverkande:  

 

Områdesmötet syftar till att förbereda arbetsledning inför diverse moment eller projekt. 

Områdesmötet bör användas vid specifikt komplicerade projekt, projekt där många är 

inblandade, projekt med hög risk, projekt som organisationen utför för första gången eller 

projekt som blivit fel tidigare. Är till för att ta tillvara på tidigare erfarenhet från personer som 

gjort liknande arbeten innan. Denna mall bör delas till samtliga deltaganden innan mötet för 

effektivt och givande utbyte av erfarenheter. 

 

Mötesmall för områdesmötet 

 

 Övergripande genomgång av vilket projekt eller moment som ska utföras 

 

 Diskutera eventuella frågetecken angående projektering och ritningar.  

 

 Genomgång av lösningar från tidigare projekt som är relevanta för det kommande 

projektet.  

 

 Analysera risker och potentiella fallgropar som är relevanta för det kommande 

projektet. 

 

 Diskutera de tekniska lösningar som kan uppstå i specifika moment.  

 

 Frågor att lyfta till projektering. 
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9.9 Bilaga 9 – Kommunikationsmodellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Informationen som delas på yrkesåterföringsnivå är den där information samlas in. 

Denna information är ofta detaljinriktad. Det kan ses som ett grundläggande steg 

vilket ofta kan återgäldas på plats i produktion eller i projektering. Det kan till 

exempel beröra de yrkesarbetare som är i produktion. Dessa rapporterar till en 

arbetsledare som, om problemet är tillräckligt komplicerat, rapporterar till en 

platschef. Platschefen sorterar och filtrerar sedan denna information och om problemet 

eller lösningen är tillräckligt användbar och omfattande dokumenteras denna genom 

erfarenhetsblad och tas sedan vidare till nästa steg i momentåterföring. 

2. Momentåterföringen berör de högre rollerna inom företaget och är där exempelvis 

platschef och kalkylingenjör möts för att diskutera och reda ut efterkalkylbladet. Om 

momentet som diskuteras är tillräckligt stort och omfattande samt av värde för andra 

anställda på företaget sammanfattas det tillsammans med andra större moment i ett 

samlat projektåterföringsmöte. 

Yrkesåterföring 

Momentåterföring 

Projektåterföring 
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3. Projektåterföringen består av de med mest inflytande i ett projekt eller företaget. 

Erfarenhetsåterföringsmöten fortgår som vanligt men punkterna på agendan anpassas 

efter vad som inte har lösts i ett tidigare skede. Informationen som delas här kan vara 

filtrerad genom hela kedjan från yrkesarbetarna upp till regionchef, till och med VD. 

Frågorna som ställs och diskuteras här berör omfattande frågor inom företaget vilket, 

exempelvis, kan påverka ledningssystem, miljöarbete och företagets struktur. 
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9.10  Bilaga 10 – Intervjuguide 

Respondent: X 

 

 Ålder? 

 Kön? 

 Hur många år har du varit aktiv inom byggbranschen? 

 Vilken erfarenhet har du inom olika områden? 

 Vad skulle du säga att du har för titel idag? 

 Vad är dina ansvarsområden idag? 

 Vad tänker du på när du hör ordet erfarenhetsåterföring? 

 Vilket personligt engagemang har du angående erfarenhetsåterföring och vad har det för 

betydelse för dig i ditt jobb? 

 Hur upplever du företagets totala ansträngningar för att jobba med erfarenhetsåterföring 

idag? 

 Hur upplever du ledningens engagemang i arbetet med erfarenhetsåterföring? 

 Finns det några påtryckningar uppifrån organisationen att jobba mer med 

erfarenhetsåterföring? 

 Samma fråga för nedifrån i organisationen? Det vill säga de yrkesarbetare ni 

kontrakterar. 

 Hur bör man dela informationen som man får genom erfarenhetsåterföring? Vilka bör 

ta del av den och hur ska den förmedlas och återvinnas? 

 Vad bör man dela för information gällande erfarenhetsåterföring? 

 Upplever du att du saknar någon information som borde tilldelats dig innan du tar över 

ansvar för ett projekt? Och i så fall, vilken information är det och vem är ansvarig för 

att den förmedlas? 

 Har företaget möten angående detta ämne och i så fall vilka deltar i dessa möten? 

 Vilka processer jobbar ni med angående ämnet? 

 Vilka bristpunkter kan du se i det nuvarande arbetet med erfarenhetsåterföring inom 

företaget? 

 Upplever du några brister i arbetet som utförs innan du tar över ansvaret för bygget? 

 Har du några egna idéer och lösningar på dessa två föregående frågor? 

 När i byggprocessen anser du det lämpligt att arbeta med erfarenhetsåterföring? 

 Skulle det passa att ha möte om ämnet efter ekonomisk avstämning? 



 

- 65 - 

 

 Hur ofta tycker du att man ska ha möten ang. erfarenhetsåterföring? 

 Vem anser du ska driva frågorna om erfarenhetsåterföring? 

 Hur ofta är du personligen villig att arbeta med detta i form av möten? 

 Hur tror du att den framtida utvecklingen kommer att se ut gällande ämnet? 

 Hur jobbade du med erfarenhetsåterföring senast? 

 Vilken tidigare erfarenhet har du med erfarenhetsåterföring på andra arbetsplatser? 

 Ur ett ekonomiskt perspektiv, vad är det viktigaste att fokusera på om man skulle bygga 

en process för erfarenhetsåterföring enligt dig? 

 Har du några egna idéer för att hjälpa till att skapa den processen? Alltså vad som borde 

ingå? 

 Har du vid ekonomisk avstämning flyttat pengar mellan konton för att få “snyggare 

siffror”? 

 Slutligen, finns det någon du vill tillägga som kan vara av betydelse för vår utformning 

av en erfarenhetsåterföringsprocess som vi inte diskuterat innan? 
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