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Förord 
Examensarbetet sammanfattar en fallstudie gjord på byggföretaget Skanska 
Sverige AB i Stockholm under vårterminen 2017. Studien inriktar sig mot 
ämnesområdet kvalitetsutveckling, och syftar till att undersöka företagets 
möjligheter till förbättrad avvikelsehantering och erfarenhetsåterföring. Arbetet 
genomfördes vid Luleå tekniska universitet, och dess institution för Industriell 
ekonomi.  

Ett stort tack vill riktas till Jens Aldenlöv, doktorand på Luleå tekniska universitet 
och handledare för examensarbetet, för en mycket engagerad och hjälpsam 
handledning. De råd och vägledning som Jens kontinuerligt försåg studien med var 
av stort värde för mig och bidrog mycket till studiens slutgiltiga resultat. En stor 
eloge ska även institutionens övriga medarbetare ha för ett engagerat arbete. 
Välplanerade seminarier, parallellt med studien, gav bra återkoppling och 
inspiration till projektet. 

Jag vill även tacka mina medarbetare på kvarteret Hornslandet i Norra 
djurgårdsstaden. Ett stort tack till Viktor Ryd, min handledare på Skanska, för 
givande diskussioner och rådgivning som i mycket formade studien. Att jag helt 
själv fick välja att undersöka det jag tyckte var intressant och relevant gjorde 
arbetet extra underhållande. Ett tack ska även riktas till Mimmie Sundin, som 
säkerställde att examensarbetet blev möjligt. 
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Sammanfattning 
En ständigt föränderlig marknad tvingar företag med långsiktiga strategier och 
målsättningar till flexibilitet. Möjligheten att identifiera förändringar i marknaden 
och ständigt förbättra organisationen anses vara en stark framgångsfaktor bland 
större organisationer som långsiktigt vill vara attraktiva bland sina kunder. Ett 
uteblivet förbättringsarbete skapar trögutvecklade organisationer med repetitiva 
avvikelser och stora kvalitetsbristkostnader, som i sig minskar lönsamheten och i 
slutändan försämrar kundnöjdheten. 

Byggföretag, präglade av projektbaserade produktioner, anses ligga efter i 
utvecklingen vad gäller avvikelsehantering och övriga förbättringsarbeten. 
Kvalitetsbristkostnader, som enligt tidigare studier uppgår till omkring 30 
procent utav den totala byggproduktionskostnaden, anses delvis härstamma från 
en bristande avvikelsehantering. Hanteringen sker endast genom korrigerande 
åtgärder, förbättringsåtgärder som förhindrar nya avvikelser och förbättrar 
framtida produktioner existerar sällan. En avvikelsehantering som förbättrar 
produktionen skulle inte bara minska produktionens nuvarande 
kvalitetsbristkostnader, utan även sprida kunskaper inom organisationen genom 
systematisk erfarenhetsåterföring. 

Studien har identifierat tre barriärer att beakta och fyra förutsättningar att uppnå 
för en lyckad implementerad avvikelsehantering. Barriärerna att ta hänsyn till är 
en negativ organisationskultur som motsträvar förändringar, en för låg 
kunskapsnivå bland anställda, samt involveringsgraden av UE. De förutsättningar 
byggproduktionen måste uppnå innan implementering är ett motiverat och 
engagerat ledarskap inom produktionen, delaktiga medarbetare, ett mer 
processinriktat arbete som inkluderar förbättringsarbete, samt möjligheten till 
datainsamling i produktionen. 

För att motverka de barriärer och uppnå de förutsättningar analysen visade 
sammanställdes fyra rekommendationer fallföretaget bör åtgärda eller 
implementera. En omstrukturering av avvikelsehanteringsprocessen krävs för att 
skapa ett integrerat förbättringsarbete. Hanteringen måste både bestå av 
korrigerande åtgärder, men även förbättringsåtgärder. En iterativ 
förbättringsprocess krävs, som ständigt påverkar och förändrar produktionens 
tekniska lösningar. Den nuvarande datainsamlingen måste även uppdateras. Ett 
elektroniskt insamlingsverktyg skulle förenkla och motivera anställda till att 
dokumentera avvikelser korrekt. Utöver ett förbättrat insamlingsverktyg krävs 
även utökade kunskaper hos anställda inom produktionen. Organisationens 
förväntningar på att anställda ska hantera avvikelser korrekt kan endast ställas 
om tillgången till rätt kunskap finns. Den sista rekommendationen bygger på att 
skapa incitament inom de enskilda projekten till att införa ständiga förbättringar. 
Motivation inom projekten finns inte i dagsläget till att förbättra framtida 
produktioner. Målsättningar inom projekten mot mer holistisk utveckling, som 
gynnar organisationen och inte det enskilda projektet, måste införas. Interna 
målsättningar bör engagera ledare inom produktionen, vilket är en kritisk 
förutsättning för en lyckad avvikelsehantering. 

 

   



   

 

Abstract 
A constantly changing market forces companies with long-term strategies and 
goals towards flexibility. The ability to identify alterations on the market and 
constantly improve the organization is considered to be a factor for success among 
major organizations that strive for long-term attractiveness among customers. A 
non-existed constantly improving system creates slow-developed organizations 
with repetitive deviations and high quality deficiency costs, which in turn reduces 
profitability and ultimately degrades customer satisfaction. 

Construction companies, characterized by project-based productions, are 
considered to lack in deviation management and other improvement 
philosophies. Quality deficiency costs, which in previous studies amount to 30 
percent of the total production costs, is considered to be largely due to poor 
deviation management. Deviations are often only managed with corrective 
measures, actions for improvement measures that prevent new deviations and 
improve future productions, rarely exists. A deviation management that improves 
future productions would not only reduce the current quality deficiency costs, but 
also disseminate knowledge within the organization through systematic 
experience retrieval. 

Three barriers and four prerequisites for successful implementation of structured 
deviation management has been identified. The barriers to consider are a negative 
organizational culture that neglect changes, a lack of knowledge among 
employees, and the involvement of subcontractors. The prerequisites that the 
production must achieve before implementing a structural deviation management 
system is a motivated and committed leadership in production, employee 
involvement, a more process-oriented improvement management, and the 
possibility of collecting data in the production. 

In order to counteract the barriers and fulfill the prerequisites that the analysis 
provided, four recommendations were compiled to implement suited for the 
business case. A restructuring of the deviation management process is required in 
order to create integrated systematic improvement into the process. 
Contemporary process for corrective actions must remain in the process, but 
improvements must integrate into the system. An iterative process for 
improvements is required, which constantly affects and changes the productions 
technical solutions. The current data collection system must also be updated. An 
electronical tool for collection of data would simplify the process and motivate 
employees to document deviations correctly. In addition to improvements of the 
current tool for data collection, additional knowledge for employees in the 
production is also required. Expectations on employees about correctly handled 
deviations can only be made if access to knowledge is available. The final 
recommendation is based on creating incentives within the individual projects to 
introduce continuous improvements. A strong focus on individual projects and 
their result inhibits organizational improvements. In opposite to current 
objectives that benefits individual project, holistic objectives towards 
organizational development and progress must be added. These objectives should 
encourage leaders in production to strive for further improvements of the 
production, which is one of the most critical prerequisites for successful deviation 
management.  



   

 

Begreppslista 
FS  –  frågeställning 

NFK  –  nollfelsmätning 

NKI  –  nöjd-kundindex 

PBO  –  projektbaserad organisation 

UE  –  underentreprenör 

VSAA  –  vårt sätt att arbeta 

VSAB  –  vårt sätt att bygga 
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1 Inledning 
I kapitlet ges initialt en introduktion och bakgrund till studiens område. Därefter 
redovisas den problembeskrivning studien ämnar utveckla, för att sedan definiera 
studiens syfte och dess frågeställningar. Kapitlet avslutar med att beskriva studiens 
avgränsningar och fortsatta disposition. 

1.1 Bakgrund 
Globaliseringen av marknader och industrier har under de senaste decennierna 
haft stor inverkan på världsekonomin (Wiersema & Bowen, 2008; Jung & Wang, 
2006). I takt med att allt fler företag globaliseras ökar kundernas valmöjligheter, 
vilket tvingar företagen att pressa sina marginaler för att bibehålla sin 
konkurrenskraft och marknadsandel (Fryer, Antony & Douglas, 2007; van 
Eijndhoven, Iacob & Ponisio, 2008). Möjligheten till att identifiera förändringar i 
marknaden, och att arbeta proaktivt med ständiga förbättringar, anses vara en 
framgångsfaktor för större organisationer som ständigt vill vara en attraktiv part 
på marknaden (Bergman & Klefsjö, 2012; Brown & Eisenhardt, 1998). 

Systematisk kvalitetsutveckling har, under de senaste sex decennierna, ofta visat 
sig vara en framgångsfaktor för lägre interna kostnader och snabbare 
produktioner (Bergman & Klefsjö, 2012). Författarna beskriver att ett aktivt 
arbete med ständiga förbättringar hjälper företag att bibehålla eller förbättra sina 
positioner på den internationella marknaden, vilket har skapat en trend bland 
större svenska företag att implementera metoder för kvalitetsutveckling inom 
organisationen. Företag fokuserar på att arbeta med processer som tillåter 
repeterbarhet, standardisering och systematisk uppföljning för att ständigt kunna 
utveckla och förbättra produktionen (Meiling, 2008). Enligt författaren synliggörs 
avvikelser genom standardisering, vilket möjliggör för utveckling och förbättring 
av processer. Detta har medfört en allt större implementering av kvalitetsarbeten 
hos de företag som grundas i processbaserade och standardiseringsvänliga 
produktioner (Jung & Wang, 2006). Dessa företag härstammar ofta från 
tillverknings- och produktionsindustrin (Gieskes & ten Broeke, 2000), eller 
servicesektorn (Sanchez & Blanco, 2014). PBOer har inte haft samma 
förutsättningar för att anamma förbättringsarbeten i samma utsträckning (Riley 
& Clare-Brown, 2001), även fast ständig förbättring också är en kritisk aspekt för 
PBOer som ständigt vill utvecklas (Kaye & Anderson, 1999; Meredith & Manthel, 
2003). Enligt Riley och Clare-Brown (2001) beror detta på att enskilda projekt 
tenderar till att överskugga förbättringsarbeten och organisatorisk utveckling. 
Nyckeln till framgång för dessa organisationer är via styrning och ledning mot 
ständig utveckling och förbättring (Andersen & Jessen, 2003; Dai & Wells, 2004). 

Även om den större delen av Sveriges industrier arbetar med kvalitetsutveckling 
har den svenska byggindustrin länge kritiserats för sitt bristande engagemang till 
kvalitetsarbeten (Lundkvist & Meiling, 2010; Meiling, 2008). Ett uteblivet 
kvalitetsarbete har resulterat i produktioner med stora andelar slöserier och höga 
kvalitetsbristkostnader (Josephson & Saukkoriipi, 2005). Enligt författarna kan 
dessa kvalitetsbristkostnader uppgå till 35 procent utav byggföretagens totala 
produktionskostnader.  Dessa kostnader består till stor del av fel och omarbeten 
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samt felaktig resursanvändning. En minskning av byggproduktionens slöserier 
skulle minska företagens utgifter och i slutändan skapa billigare produktioner och 
nöjdare kunder (Josephson & Saukkoriipi, 2005). 

1.2 Problembeskrivning 
Bristande kvalitetsarbeten skapar både ineffektiva produktioner och en trögrörlig 
organisations- och produktionsutveckling (Lundkvist & Meiling, 2010; Jung & 
Wang, 2006). Enligt författarna kräver en flexibel organisation ett ständigt 
förbättringsarbete som systematiskt utvecklar organisationen. Enligt Backlund 
och Sundqvist (2014) är implementering av ständiga förbättringar svårare för en 
PBO, med projektbaserad produktion, än för en mer processbaserad organisation 
präglad av en repetitiv produktion. Ständiga förbättringar bygger till stor del på 
standardiserade arbetsmoment, vilket i sin tur förutsätter repetitiva processer. 
Studier visar att mjuka delar inom offensiv kvalitetsutveckling bidrar i större del 
till ständiga förbättringar för PBOer (Jung & Wang, 2006). Engagerat ledarskap 
och bra förutsättningar för delaktighet anses vara de aspekter inom offensiv 
kvalitetsutveckling som har störst positiv påverkan på PBOers förutsättning för 
ständiga förbättringar (Ibid.). PBOer präglas generellt sett av kortsiktiga och 
projektbaserade målsättningar där mycket fokus hos ledare och anställda ligger 
på det enskilda projektets resultat (Gieskes & ten Broeke, 2000; Backlund & 
Sundqvist, 2014). Prestationer mäts ofta utifrån monetära och tidsmässiga 
aspekter angående projektet, vilket överskuggar mer långsiktiga mål om 
organisatorisk utveckling och förbättring (ibid.). 

Synen på kvalitetsarbeten har ändrats från att vara reaktiv till proaktiv med 
förebyggande angreppssätt, exempelvis kvalitetssäkring (Bergman & Klefsjö, 
2012). Dale (1999) menar även att majoriteten av kvalitetsrelaterade problem 
beror på bristfällig utformning av produkter och processer, kvalitet skapas enligt 
författaren i produktionen och inte vid slutkontrollen.  

Josephson och Saukkoriipi (2005) beskriver att byggindustrin präglas av större 
andelar slöserier än andra industrier. Författarna uppskattar industrins 
kvalitetsbristkostnader till omkring 35 procent utav den totala 
produktionskostnaden. Författarna beskriver majoriteten av dessa 
kvalitetsbristkostnader som fel och omarbeten samt felaktiga resursfördelningar. 
Enligt Valero, Adán och Cerrada (2015) är de främsta orsakerna till de omfattande 
kvalitetsbristkostnaderna bristfällig kontroll och uppföljning av processer. 

En blygsam dokumentering och hantering av slöserier inom byggproduktion, 
vilket skapar ineffektiva produktioner och höga kvalitetsbristkostnader 
(Josephson & Saukkoriipi, 2005). Den projektbaserade produktionen utesluter en 
proaktiv avvikelsehantering och skapar en trögrörlig erfarenhetsåterföring (Jung 
& Wang, 2006). Anheim (2001) påpekar att en bra hantering av 
erfarenhetsåterföring inom byggproduktion är en viktig aspekt för utvecklingen i 
att skapa ett bra förbättringsarbete. En ständig avvikelsehantering, där 
erfarenheter utifrån uppkomna avvikelser systematiskt sprids, skulle ständigt 
utveckla och förbättra byggproduktionen (Ibid.). 
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1.3 Syfte 
Studiens syfte var att undersöka och identifiera förbättringsförslag till 
byggproduktionens nutida avvikelsehantering. Avvikelsehanteringen ska 
systematiskt dokumentera och sprida erfarenheter inom organisationen i syfte att 
skapa en mer förutsägbar och effektiv produktion. Studiens syfte definierades 
enligt följande: 

 

”Syftet var att undersöka och identifiera förbättringsåtgärder till 
byggproduktionens avvikelsehantering för att främja organisationens 

systematiska erfarenhetsåterföring.” 

 

Tre frågeställningar sammanställdes för att besvara studiens syfte.  Studiens 
första frågeställning (FS) undersökte de teoretiska aspekterna som finns 
angående avvikelsehantering och en projektbaserad byggproduktion. Frågan gav 
studien en teoretisk grund att kretsa kring vid empiriska studier och analyser. 

FS1. Hur ska avvikelsehantering struktureras för att anpassas till 
byggproduktion? 

 

Studiens andra frågeställning syftade till att ge undersökningen material 
angående avvikelsehantering i dess verkliga kontext. Med hjälp av den tidigare 
teoretiska referensramen kunde materialet analyseras för att kartlägga nuläget i 
byggproduktionen. Analysen bidrog senare till studiens slutsatser och förslag till 
rekommendationer. 

FS2. Hur hanteras avvikelser i byggproduktion? 

 

Den tredje och sista frågeställningen besvarade hur avvikelser i 
byggproduktionen bör hanteras för att förbättra erfarenhetsåterföringen inom 
organisationen. Genom en analys av de två tidigare frågeformuleringarna kunde 
studiens sista frågeställning besvaras. 

FS3. Hur ska avvikelsehantering i byggproduktion struktureras för att 
främja systematisk erfarenhetsåterföring? 

1.4 Avgränsningar 
Studien ämnade till att förbättra kvaliteten och öka lönsamheten i 
byggproduktion, men fokuserade endast mot att undersöka möjligheterna med att 
förbättra avvikelsehanteringen. Undersökningen tog heller ingen djupare hänsyn 
till monetära aspekter och mätetal. De rekommendationer som ges har inte 
genomgått någon djupare analys vad gäller specifika resurskrav. 

1.5 Disposition 
Studiens disposition utgår från de metoder och metodval studien grundar sig i. 
Dessa påverkade hur teorier och empiriskt material inhämtades och analyserades. 
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Syftet med metod-kapitlet var att redovisa hur och varför undersökningen 
hanterades som den gjorde. En redovisning av den använda metoden krävs för att 
skapa trovärdiga slutsatser och rekommendationer. 

Den teoretiska referensramen ämnade till att skapa en förståelse för studiens 
första frågeställning, samt ligga till grund för den empiriska datainsamlingen. Med 
kunskap i hur avvikelser ska hanteras i teorin kunde en effektiv empirisk 
insamling av relevant data genomföras. Den empiriska referensramen gav sedan 
information angående studiens andra frågeställning. 

Genom analys av teoretisk och empirisk data kunde studiens första och andra 
frågeställning slutligen besvaras. Analysen, tillsammans med studiens första 
frågeställning, ämnade även till att slutligen besvara studiens sista frågeställning. 
Det analyserade data hjälpte undersökningen slutligen att dra slutsatser om de 
undersökta data, tillsammans med information från studiens sista frågeställning. 
Utifrån de slutsatser som antogs, strukturerades relevanta rekommendationer för 
fallföretaget att implementera för en förbättrad avvikelsehantering och 
erfarenhetsåterföring. 

 
Figur 1: Rapportens disposition redovisas i processchemat. 
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2 Metod 
I kapitlet redovisas de metodval för systematisering, kartläggning, datainhämtning 
och dataanalysering som studien grundar sig i. Kapitlet bidrar till att bevisa studiens 
trovärdighet genom att synliggöra hur studiens resultat och slutsatser 
sammanställts. 

I kapitlet redovisas och motiveras de metodval som använts i studien för att 
besvara studiens frågeställningar och syfte. För att skapa reliabilitet och validitet 
i undersökningen genomfördes studien planerat och metodiskt. Delkapitlen 
redovisar de individuella metodval som gjorts med en längre förklaring och 
värderingen utifrån de valmöjligheter som finns. Metod-kapitlet visar hur studien 
utformats, och hur teoretisk och empirisk data samlats och analyserats för att 
besvara studiens frågeställningar. Tabell 1 nedan sammanställer de metodval som 
studien grundat sig i. 

Tabell 1: Tabellen sammanfattar de metodval som studien antagit. 

Metod Metodval 

Forskningssyfte utforskande och beskrivande 

Forskningsansats abduktiv 

Forskningsstrategi inbäddad och singel fallstudie 

Urvalsmetod icke-sannolikhetsurval; 
bedömningsurval 

Datainsamling sekundär; dokument & litteratur 

primär; Intervjuer, observationer 
& artiklar 

Dataanalys mösterjämförelse samt explanation 
building strategy 

 

2.1 Forskningssyfte 
Enligt Saunders et al. (2009) så vägleder forskningssyftet studien mot att besvara 
dess frågeställningar. Utformningen av frågeställningarna bestämmer karaktären 
av forskningssyftet. De tre forskningssyften som författarna beskriver är 
förklarande, utforskande eller beskrivande, och dessa kan antingen fungera 
individuellt eller vid behov bilda kombinationer för att besvara studier med flera 
frågeställningar (Saunders et al., 2009; Sekaran, 2000). 

En utforskande studie kan liknas vid en upptäckare som utifrån nya iakttagelser 
under resandets gång ändrar sin riktning (Adams & Schvaneveldt, 1991). En 
utforskande studie är flexibel och anpassningsbar mot förändringar som kan 
uppstå under tiden som undersökningen pågår (Saunders et al., 2009). 
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Då en korrekt beskrivning av en person, händelse eller situation behöver 
genomföras är en beskrivande studie lämplig. Metoden syftar till att ge 
undersökaren en klar bild över en situation eller fenomen (Saunders et al., 2009). 

För att finna relationer mellan olika aspekter är en förklarande studie lämplig att 
genomföra. Undersökningen granskar en situation eller ett problem med syftet att 
förklara dess orsaker och relationer till involverade variabler (Saunders et al., 
2009). 

Kartlagda relation och mönster mellan variabler inom undersökningar var inte av 
intresse för studiens frågeställningar, därav uteslöts det förklarande 
forskningssyftet. Studiens två första frågeställningar ämnade till att undersöka 
och skapa en djupare förståelse för det aktuella problemet. Undersökningen av 
dessa skedde genom utforskande syfte. Studiens sista frågeställning utgick till 
mycket från de två initiala frågeställningar. Syftet var att skapa en förståelse för 
avvikelsehantering och dess påverkan på erfarenhetsåterföring. Frågeställningen 
undersöktes med hjälp av ett beskrivande syfte. 

2.2 Forskningsansats 
Angående studiens forskningsansats så finns det, enligt Saunders et al. (2009) två 
typer att välja mellan – deduktiv och induktiv ansats. Författarna beskriver även 
en kombination mellan dessa två – abduktiv ansats, något som även stöds av 
Bryman och Bell (2007). 

Enligt Saunders et al. (2009) används en deduktiv ansats för att testa hypoteser, 
sammansatta av teoretiska analyser, i dess verkliga kontext. Detta möjliggör en 
jämförelse mellan hypotetiska problem och empiriska resultat, på så sätt kan 
hypoteser förkastas eller antas (Ghauri & Grönhaug, 2005). 

En induktiv ansats kan i mycket ses som motsatsen till deduktiv ansats. Vid 
induktiva studier samlas empirisk data angående det upplevda problemet, som 
efter analysering jämförs med relevanta teorier. Detta synliggör mönster och 
skapar förståelse för det aktuella problemet. (Saunders et al., 2009) 

Kombinationen av deduktiv och induktiv ansats – abduktiv ansats – används då 
hypoteser, tagna från teorier, testas och utvecklas allt eftersom empirisk data och 
resultat färdigställs. De empiriska studierna kan under studiens gång ifrågasättas 
med hjälp av teorier, relevant teorier kan på så sätt fungera som vägledning för 
den empiriska studien. (Bryman & Bell, 2007) 

Ansatsen för studien har varit abduktiv. Teorier angående avvikelsehantering och 
erfarenhetsåterföring har sammanställts till en teoretisk referensram. Teorierna 
ämnar till att besvara studiens första frågeställning, och ligga till grund för den 
fortsatta empiriska undersökningen. Empirisk data har, utifrån teorin, kartlagts i 
syfte att besvara den andra frågeställningen.  

Ansatsen för denna studie har varit abduktiv. Teorier angående 
kvalitetsutveckling och avvikelsehantering har initialt sammanställts och 
granskats för att besvara studiens första frågeställning. Med utgångspunkt i de 
teorier som sammanställts, har empirisk data samlats in i syfte att besvara 
studiens andra frågeställning. Den sista frågeställningen besvarades genom en 
analys av den totala mängden insamlad data. Resultaten utifrån analysen 
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sammanställde slutsatser och rekommendationer till förbättringsåtgärder om 
avvikelsehantering i produktionen. 

2.3 Forskningsstrategi 
En planerad och relevant forskningsstrategi är en förutsättning för att ge 
undersökningen trovärdighet. Data som används och analyseras för att besvara 
forskningsfrågorna och studiens syfte måste vara inhämtat på ett 
förtroendegivande vis. De mest vanliga metoder för att samla in data är genom 
experiment, enkätundersökning, aktionsforskning, grundad teori, etnografi, 
arkivforskning samt fallstudie. (Saunders et al., 2009) 

Experiment används ofta i naturvetenskapliga undersökningar men förekommer 
även i samhällsvetenskapliga studier inom framför allt psykologin. Strategin 
klargör samband och relationer mellan variabler (Hakim, 2000). Eftersom 
synliggjorda samband mellan variabler inte ansågs av värde för studien uteslöts 
experiment. 

En relevant strategi för studien benämns som etnografi. Observationer och en 
aktiv involvering från undersökaren kartlägger beteenden och kulturer inom 
området. Från detta inifrån-perspektiv får undersökaren en djup och omfattande 
förståelse för hur människor upplever sitt dagliga arbete. Etnografi är dock väldigt 
resurskrävande. Mycket tid måste spenderas för att uppnå en god förståelse för 
människornas situation. För denna strategi ansågs allt för tidskrävande för det 
material som strategin skulle ge. (Saunders et al., 2009) 

Enkätundersökningar är vanligt förekommande vid behov av att klargöra 
människors åsikter, inställningar, sysslor och kunskaper (Saunders et al., 2009; 
Yin, 2009). Människors åsikter var av värde för studien, men undersökaren ansåg 
att en mer ostrukturerad metod var nödvändigt för att inhämta mer djupgående 
data. 

En fallstudie kan enligt Robson (2002) beskrivas som en strategi där empiriska 
undersökningar i fenomenets verkliga kontext undersöks, ofta genom en 
kombination av olika typer av data. Denna kombination kan bestå av både 
kvalitativ och kvantitativ data som ofta samlas in genom intervjuer, observationer, 
analysering av dokument och frågeformulär. Att använda flera olika typer av 
insamlingsmetoder kallas för triangulering, vilket ökar undersökningens 
trovärdighet (Saunders et al., 2009). Fallstudier ger en detaljerad förståelse för 
undersökningsområdet och de processer som involveras (Morris & Wood, 1991). 
Strategin hjälper ofta undersökningen att besvara frågor om varför, vad och hur, 
och lämpar sig därför väl för undersökningar av antingen förklarande eller 
utforskande karaktär (Saunders et al., 2009). 

Då studiens frågeställningar var av utforskande och beskrivande karaktär, ansågs 
fallstudie vara en lämplig strategi för undersökningen. En teoretisk undersökning 
om hur avvikelsehantering i dagsläget bör struktureras genomfördes initialt. 
Teorin användes sedan som stöd för en empirisk datainsamling hos ett fallföretag. 
Intervjuer och observationer användes primärt som insamlingsmetoder, 
analysering av befintliga dokument förekom även under studiens gång. 
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Fallstudier särskiljs till fyra kategorier baserat på två dimensioner. Den första 
dimensionen beskriver fallstudien som singel eller multipel, den andra om studien 
är holistisk eller inbäddad (Yin, 2003). För denna fallstudie, som var relativt 
resurssnål, lämpade sig en singel fallstudie. Undersökaren valde ut ett specifikt 
objekt som mer noggrant undersöktes. En viktig aspekt som Yin (2003) påpekar 
är att avgränsa sig och definiera det faktiska undersökningsområdet väl vid val av 
singel fallstudie. Detta för att motverka misstolkningar.   

Den andra dimensionen av fallstudie beskrivs som holistisk eller inbäddad 
fallstudie. En inbäddad fallstudie inriktar undersökningen mot specifika delar av 
intresse i en organisation. Detta kan vara enskilda avdelningar, arbetsgrupper 
eller yrkeskategorier. En holistisk fallstudie undersöker, i motsats till inbäddad, 
organisationer som helhet (Saunders et al., 2009). Den empiriska studien som 
genomfördes involverade i allmänhet personer i ledande positioner inom 
produktionen, och i synnerhet personer med koppling till kvalitets- och 
förbättringsfrågor. Fallstudien syftade till att kartlägga och analysera 
produktionens avvikelsehantering samt erfarenhetsåterföring, vilket gjorde 
undersökningen till en inbäddad fallstudie. 

2.4 Urvalsmetod 
Ofta inkluderar en undersökning för mycket information för att hantera, en 
strukturerad metod för insamling av ett urval data är därför nödvändigt 
(Saunders et al., 2009). Enligt författarna styrs valet av urvalsmetod av studiens 
syfte, frågeställningar samt begränsningar kopplade till resurser och tillgång till 
data. Det urval som görs från populationen ska representera den totala 
populationen (Greener, 2008). Författaren menar att analyser och slutsatser som 
görs utifrån urvalet, ska även beskriva den del av populationen som inte 
inkluderas i studien. Urvalsmetoderna kategoriseras ofta till sannolikhetsurval 
och icke-sannolikhetsurval (Saunders et al., 2009; Zikmund et al., 2010). 

Sannolikhetsurval innefattar de tekniker där data samlas in genom ett 
slumpmässigt urval från den population som undersöks. Varje del inom 
populationen ska ha samma sannolikhet att inkluderas i urvalet. Denna metod ger 
en representativ bild av den totala mängden data och är speciellt användbar i 
situationer där kvantitativ data är nödvändig. (Saunders et al., 2009; Zikmund et 
al., 2010)  

Icke-sannolikhetsurval innefattar de tekniker där, till skillnad från 
sannolikhetsurval, specifika delar av en population väljs ut för analys (Saunders 
et al., 2009). Metoden är mindre tids- och resurskrävande än sannolikhetsurval 
(Bryman & Bell, 2007). För de studier där möjligheten till en större statistisk 
undersökning inte finns är därför icke-sannolikhetsurval en lämplig metod 
(Saunders et al., 2009). Författarna beskriver även metoden som lämplig om 
studien kräver en djup förståelse över en specifik del inom ett område. 
Undersökaren kan då göra sitt urval utifrån sin personliga bedömning. Bryman 
och Bell (2007) menar även att icke-sannolikhetsurval kan användas då 
författaren anser att en mindre och specifik grupp representerar den totala 
populationen så pass väl att sannolikhetsurval inte är nödvändigt. 
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Eftersom denna studie var inriktad mot utvalda delar inom företaget så var ett 
icke-sannolikhetsurval lämpligt som urvalsmetod. En specifik del av populationen 
ansågs ha information som väl representerar den totala del som studien 
behandlade. Urvalstekniken för icke-sannolikhetsurval som användes i 
undersökningen var bedömningsurval.  

Bedömningsurval inriktar sig mot den del av populationen där de mest lämpliga 
data anses finnas för studien (Zikmund et al., 2010). Författaren beskriver vidare 
att tekniker kan försämra studiens trovärdighet. Subjektiva bedömningar från 
undersökaren kan göra att urvalet brister i sin representativitet mot den totala 
populationen. Saunders et al. (2009) beskriver tekniker som lämplig för studier 
som är beroende av unik data inom specifika delar av populationen. Dessa delar 
kan vara svåra att nå utan subjektiva tekniker. 

Eftersom denna studie krävde en djup förståelse angående specifika delar inom 
fallföretaget ansågs bedömningsurval som en lämplig teknik för insamling av data. 
Metoden gav studien relevant och djupgående data av stor vikt för 
undersökningen. Insamlad empirisk data tilläts även härleda för ytterligare urval, 
vilket underlättade för studien som till stor del var av utforskande karaktär. 

2.5 Datainsamling 
Data delas ofta upp i primär- och sekundärdata (Saunders et al., 2009). Primärdata 
är enligt Ghauri och Grönhaug (2005) data specifikt insamlad för den aktuella 
studien. Sekundärdata beskrivs som redan insamlad och sammanställd 
information som studien använder och på nytt analyserar. Olika 
insamlingsmetoder finns för både primär och sekundär data, ofta beroende 
utifrån studiens urvalsmetod samt om studien behandlar kvalitativ eller 
kvantitativ data (Ibid.). Följande två kapitel beskriver de datainsamlingsmetoder 
som användes vid insamling av primär- och sekundärdata för denna studie. Då 
studien initialt behandlade mycket sekundärdata redovisas dess 
insamlingsmetoder först. 

2.5.1 Sekundärdata 

Saunders et al. (2009) beskriver sekundärdata som befintlig information som på 
nytt kan användas och analyseras och bidra till undersökningen. Informationen 
kan både bestå av rådata som inte tidigare bearbetats och dokumenterad data som 
tidigare genomgått någon form av urval eller summering. Enligt Zikmund, Babin, 
Carr och Griffin (2010) så är sekundärdata fördelaktigt då den ofta är billigare att 
inhämta i jämförelse med primärdata. Enligt Saunders et al. (2009) kategoriseras 
ofta sekundärdata till formulär data, data sammanställd genom flera olika typer 
av källor samt dokumenterad data. För denna studie användes sekundärdata i 
form av dokumenterad företagsinformation hämtat från fallföretagets intranät, 
dokument från företagets lednings- och produktionssystem i form av 
arbetsrutiner, tekniska lösningar, rapportmallar, riskanalyser mm. 

2.5.2 Primärdata 

Primärdata, enligt Ghauri och Grönhaug (2005), är data som aktivt samlas in i 
syfte att stödja den aktuella studien, vilket genererar data konsekvent till studiens 
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frågeformuleringar och syfte. I motsats till sekundärdata är primärdata 
resurskrävande då en aktiv insamling och dokumentering utifrån observationer, 
intervjuer, experiment eller frågeformulär behöver genomföras (Saunders et al., 
2009). Med utgångspunkt från problemformuleringens kontext, där anställdas 
egna uppfattningar spelade en viktig roll, valdes intervjuer och observationer som 
insamlingsmetod för studiens primärdata. Experiment och frågeformulär 
bortprioriterades då de inte ansågs kunna ge tillräckligt värdefull information för 
att besvara studiens syfte. 

Intervjuer kan, enligt Saunders et al. (2009), generera data av hög validitet och 
reliabilitet eftersom metoden är flexibel och anpassningsbar efter studiens 
frågeformuleringar och syfte. Bryman och Bell (2007) argumenterar även för att 
intervjuers flexibilitet gör dem lämpliga för insamling av primärdata vid 
kvalitativa studier. Saunders et al. (2009) kategoriserar intervjuer till tre grupper; 
strukturerade intervjuer, semi-strukturerade intervjuer och ostrukturerade 
intervjuer. Strukturerade intervjuer kan, genom strikt standardiserade 
frågeformulär generera kvantitativ data. De andra två metoderna – semi- och 
ostrukturerade intervjuer – genererar endast kvalitativ data (Saunders et al., 
2009; Bryman och Bell, 2007). 

Semi-strukturerade intervjuer förbestämmer teman och ämnen att tala om i 
förväg, nya frågor är dock tillåtet att ställas allt eftersom intervjun fortgår 
(Bryman och Bell, 2007). Ostrukturerade intervjuer tillåter den intervjuade 
nästan full frihet att prata om det aktuella ämnet (Ghauri och Grönhaug, 2005). 
Intervjuaren ska endast vägleda intervjun genom att ställa enstaka generella 
frågor som den intervjuade kan tala fritt om (Saunders et al., 2009). Denna 
kvalitativa studie använde sig av både semi- och ostrukturerade intervjuer. Vid 
den initiala datainsamlingen användes ostrukturerade intervjuer för att ge en bra 
sammanställning utav den pågående avvikelsehantering och 
erfarenhetsåterföring. Studien använde senare semi-strukturerade intervjuer för 
att besvara mer specifika frågor som krävdes för att sammanställa studiens 
frågeformuleringar. 

Observationer tillät undersökaren att studera faktiska beteenden, som i många fall 
kan skilja sig från de åsikter och attityder som kan framträda i andra 
datainsamlingsmetoder (Sörqvist, 1998). Bryman och Bell (2005) beskriver även 
att observationer är lämpliga för att säkerställa eller kontrollera att saker och ting 
är som människor säger att det är. En aspekt undersökaren hade i åtanke vid 
observationer är att respondenten kan påverkas av observatören och ändra sitt 
beteende vilket kan generera felaktig data (Ibid). För att motverka detta undvek 
undersökaren att meddela respondenterna att de blev undersökta. 

Observationer kan delas in i strukturerade och ostrukturerade observationer. För 
studien valdes ostrukturerade observationer med i förväg klar uppfattning om 
syftet att kartlägga den nuvarande avvikelsehanteringen och 
erfarenhetsåterföringen inom produktionen. Observationerna syftade till att 
verifiera det data som intervjuerna gav. (Bryman & Bell, 2005) 

Den teoretiska referensram som sammanställdes för att stödja undersökningens 
frågeställningar utgjordes huvudsakligen av information inhämtat från artiklar. 
Artiklarna hittades via universitetets elektroniska bibliotek samt Google Scholar. 
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Söktermerna var bland annat projektbaserad produktion, project-based 
production, project-based organization, avvikelsehantering, deviation 
management, continous improvement, offensiv kvalitetsutveckling, 
erfarenhetsåterföring, organisatoriskt lärande, experience feedback, knowledge 
managemen.  

Vetenskaplig litteratur och artiklar inom ämnet avvikelsehantering ansågs relativt 
glest. Däremot fanns mycket information om tidigare studier kring offensiv 
kvalitetsutveckling, ständiga förbättringar och erfarenhetsåterföring inom 
projektbaserad produktion. Vilket till mycket hjälpte undersökningen att skapa en 
teoretisk grund att utgå ifrån. 

2.6 Dataanalys 
En metodisk och strukturerad dataanalys är av vikt för att öka förståelsen av den 
insamlade datan och hjälpa undersökaren att tolka informationen på rätt sätt 
(Creswell, 2014; Saunders et al., 2009). En väl genomförd dataanalys, där 
information analyseras på ett verifierbart vis, ökar trovärdigheten för studiens 
resultat och slutsatser (Sreejesh, Mohapatra & Anusree, 2014). De olika 
metodvalen för dataanalys brukar delas upp efter kvalitativ och kvantitativ data 
(Saunders et al., 2009). Då denna undersökning behandlar kvalitativ data, 
värderas endast de metodval för dataanalys lämpliga för kvalitativa studier. Enligt 
Saunders et al., (2009) är det viktigt att strukturerat förbereda den kvalitativa 
datan innan en analysering påbörjas för att göra informationen mer lättförståelig. 
Den strukturerade förberedelsen sker i de tre stegen; redigering, transkribering 
och gruppering av data (Saunders et al., 2009; Sreejesh et al., 2014). 

I steget redigering granskas det insamlade rådata, om kompletteringar anses 
behövas för vidare analys kan ytterligare datainsamlingar genomföras som 
komplettering (Saunders et al., 2009). För studien skedde detta genom 
mejlkontakt där specifika frågor och oklarheter snabbt kunde besvaras. 
Intervjuerna som genomfördes spelades in och transkriberades. 
Transkriberingen tillät en förenklad analys och strukturering av datan. För att 
motverka misstolkningar rekommenderar Saunders et al. (2009) att den 
transkriberade dokumentationen granskas av respondenten, vilket genomfördes. 
Missuppfattningar kunde på så sätt korrigeras på efterhand. Den transkriberade 
datan grupperades därefter för att visa mönster och samband. Grupperingen sker 
ofta genom kategorisering, summering eller strukturering (Saunders et al., 2009). 
Gruppering genom kategorisering visar, enligt författarna, samband och 
potentiella relationer inom den insamlade datan. Summering beskrivs som ett 
sammanfattande av den mest relevanta informationen till studien. Saunders et al. 
(2009) rekommenderar även strukturering av datan, för att skapa en 
sammanhängande text, och på så sätt göra informationen mer lättförståelig. 
Studien kategoriserade den empiriska datan i grupperna ”teoretiska arbetssätt” 
och ”åsikter”. ”Teoretiska arbetssätt” sammanställde hur avvikelsehantering och 
erfarenhetsåterföring i dagsläget ska genomföras. Datan samlades huvudsakligen 
in genom intervjuer med kvalitetsansvariga på fallföretaget. Kategorin ”åsikter” 
sammanställde hur arbetet faktiskt går till i praktiken, samt de åsikter och 
aspekter som anställda i produktionen hade angående avvikelsehantering och 
erfarenhetsåterföring. 
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När datan kategoriserats och strukturerats till en mer lättförståelig information, 
beskriver Saunders et al. (2009) att kvalitativ data vidare analyseras utifrån 
studiens deduktiva eller induktiva ansats. För deduktiva studier utgår analysen, 
av den empiriska datan, från ett redan sammanställt teoretiskt ramverk (ibid.). 
För induktiva studier menar Saunders et al. (2009) att teoretiska ramverk 
fastställs i samband med att den empiriska datainsamlingen genomförs. Då 
studien är av abduktiv ansats behöver dataanalysen ske genom både deduktiv och 
induktiv metod.  

Studiens första frågeställning - Hur ska avvikelsehantering struktureras för att 
anpassas till byggproduktion? – bygger på ett teoretiskt ramverk. Ramverket 
fungerar sedan som grund för den empiriska analysen för att besvara studiens 
andra frågeställning – Hur hanteras avvikelser i byggproduktion? – vilket därför är 
en deduktiv dataanalys. Metodvalet för deduktiv dataanalys var 
mönsterjämförelse. Yin (2007) beskriver mönsterjämförelse som en av de mest 
önskvärda analysteknikerna för fallstudier, dock krävs noga förangivna kriterier 
för att ge trovärdiga jämförelser vid kvalitativa studier. Cao (2007) beskriver 
mönster som en konsekvent och karaktäristisk form som per definition är icke-
randomiserad och eventuellt beskrivbar. Mönsterjämförelse jämför empiriskt 
grundade mönster med teoretiska mönster (ibid.). Enligt Yin (2007) ska 
teoretiska påståenden samt kriterier för mönsterjämförelser sammanfattas innan 
insamlingen av data påbörjas. Sedan kan teorier jämföras med den insamlade 
datan enligt tidigare definierade kriterier (ibid.).  

Studiens tredje frågeställning – Hur ska avvikelsehantering struktureras för att 
anpassas till byggproduktion? – sammanställdes genom induktiv dataanalys. Teori 
och empiri analyserades samtidigt och gav tillsammans svar på frågeställningen. 
Dataanalysen genomfördes genom explanation buildning strategy. Enligt Yin 
(2007) används denna metod när studien söker mönster i den insamlade datan 
och förklaringar till dessa mönster.  Metoden är lämplig vid singulära kvalitativa 
studier (Ibid.). Då studiens syfte är att undersöka möjligheten för 
avvikelsehantering med erfarenhetsåterföring lämpade explanation buildning 
strategy väl då mönster i teorin och empirin var viktiga att identifiera. Strategin 
hjälpte undersökaren att förklara och värdera de mönster som fastställdes i 
analysen. 

2.7 Forskningskvalitet 
Forskningskvaliteten refererar till studiens trovärdighet och uppnås genom en 
uppfyllelse av reliabilitet och validitet (Saunders et al., 2009). För att säkerställa 
studiens forskningskvalitet har en granskning av dess strukturerade metodval 
genomförts. De åtgärder som vidtagits utifrån reliabilitet och validitet för att 
säkerställa kvalitet redovisas nedan. 

2.7.1 Reliabilitet 

Enligt Saunders et al. (2009) refererar reliabilitet till graden av konsekvens i 
studiens insamlingsmetod och metod för dataanalys (Saunders et al., 2009). 
Reliabilitet beskriver möjligheten att genomföra studien igen med samma 
metodik och uppnå samma resultat och slutsatser som i den ursprungliga studien 
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(Saunders et al., 2009; Yin, 2009). Reliabilitet kan enligt Saunders et al., (2009) 
utmanas genom att ifrågasätta den data som studien grundar sig i med följande 
frågor:  

 Kommer mätningarna att generera samma resultat vid andra tillfällen? 
 Kommer liknande observationer att göras av andra observatörer? 
 Finns det transparens i de beslut som togs utifrån de data som användes? 

En dokumenterad och redovisad forskningsmetod, sammansatt i en logisk 
ordning, ökar studiens trovärdighet (Yin, 2009). Författaren menar att dokument 
skapar tillförlitlighet till studien då en dokumenterad forskningsmetod tillåter 
andra att repetera och även analysera undersökningen. Dock menar Saunders et 
al. (2009) att den information som ges utifrån en icke standardiserad 
forskningsmetod inte alltid behöver generera repetitiv data då tidsmässiga 
faktorer alltid spelar en roll vid insamling. Författarna menar att enskilda 
informatörer kan ge olika svar vid semi- och ostrukturerade intervjuer utifrån 
deras personliga preferenser och upplevelser angående det aktuella fenomenet, 
vilket har stor betydelse för denna studie. För att motverka detta argumenterar 
Yin (2009) för att standardisera datainsamlingen och dataanalysen i största 
möjliga mån för att minska de utomstående faktorer som kan störa datan. 

De vanligaste hoten, för en studies reliabilitet, vid datainsamling genom intervjuer 
är beblandning av subjektiva preferenser hos de involverade (Saunders et al., 
2009). Robson (2002) beskriver också de största hoten mot reliabilitet som 
graden av partiskhet hos de intervjuade och intervjuaren. Författaren beskriver 
även att feltolkningar, av den insamlade datan, från undersökaren minskar 
studiens reliabilitet och trovärdighet. För att motverka feltolkningar, samt minska 
intervjuarens subjektiva beblandning, dokumenterades alla intervjuer genom 
band-inspelning. Vid de semi-strukturerade intervjuerna fick de intervjuade på 
förhand frågor och ämnen att diskutera vilket bidrog till att de intervjuade kunde 
förbereda sig mer. 

2.7.2 Validitet 

Validitet avser huruvida studiens presenterade resultat reflekterar vad studien 
avser att undersöka (Saunders et al., 2009). Enligt Saunders et al. (2009) och Yin 
(2009) kategoriseras validitet till tre grupper – inter och extern validitet, samt 
begreppsvaliditet. För att säkerställa en hög validitet har åtgärder vidtagits inom 
alla tre kategorier, för att i slutändan förse undersökningens resultat med hög 
kvalitet. 

Begreppsvaliditet avser att bedöma i vilken mån mätinstrument faktiskt mäter det 
avsedda (Saunders et al., 2009). Då mätinstrument ofta hanterar kvantitativ data 
associeras begreppsvaliditet huvudsakligen med kvantitativa studier, men är även 
användbart vid kvalitativa studier (Saunders et al., 2009). Yin (2009) beskriver 
begreppsvaliditet som den mest kritiska faktorn vid datainsamling för att 
säkerställa kvalitet i undersökningen. För att öka studiens begreppsvaliditet 
användes flera olika källor vid datainsamlingen. Vid de semi-strukturerade 
intervjuerna fick de intervjuade även på förhand veta de generella frågor och 
ämnen som intervjun skulle inkludera. Vid den ostrukturerade intervjun fick den 
intervjuade på förhand veta ämnet intervjun skulle kretsa kring. Rapporten 
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granskades även av involverade parter, och korrigerades därefter, kontinuerligt 
under studiens gång för att säkerställa hög begreppsvaliditet i det data som 
användes. 

Extern validitet behandlar i vilken utsträckning forskningsresultatet är 
generaliserbart och kan appliceras i andra forskningsstudier (Saunders et al., 
2009). Yin (2009) menar att extern validitet utgår från valet av forskningsstrategi. 
Fallstudie, som strategi, är allmänt svår att generalisera (Yin, 2009). Författaren 
menar att fallstudier ofta reflekterar enskilda fall i för stor grad för att 
kategoriseras till en allmän generalisering. För att skapa en extern validitet vid 
fallstudie bör utförandet av den aktuella fallstudien dokumenteras utförligt. 
Tydlighet minskar behovet av generalisering och stärker studiens validitet 
(Bryman & Bell, 2007; Saunders et al., 2009). Som författarna rekommenderar så 
dokumenterades fallstudien i så hög grad som möjligt. Andra verksamheter med 
liknande problem kan analysera rapporten och dess genomförande. Egna 
generaliseringar kan genomföras och studiens resultat kan anpassas efter den 
egna situationen. 

Enligt Bryman och Bell (2007) avser intern validitet kvaliteten i de säkerställda 
sambanden mellan orsaker relaterat till studien. Studier av förklarande karaktär 
kräver därför ofta åtgärder för en säkerställd intern validitet (Yin, 2009). Studier 
av utforskande eller beskrivande karaktär behandlar inte samband i någon större 
utsträckning, vilket bidrog till att åtgärder för ökad intern validitet uteslöts från 
studien. 

  



   

15 

 

3 Teoretisk referensram 
I kapitlet redovisas undersökningens teoretiska referensram. De sammanställda 
teorierna kommer från relevanta artiklar och litteratur. Referensramen ligger till 
grund för den fortsatta empiriska undersökningen och studiens analys. 

3.1 Kvalitet inom byggindustrin 
Kvalitet är ett tvetydigt begrepp som genom tiden tilldelats många definitioner 
(Meiling, 2008). Kvalitetsarbetets fokus har pendlat mellan produkt-, 
tillverknings-, värderings- och, till vad många organisationer fokuserar på i 
nuläget – kundperspektiv (Sebastianelli & Tamimi, 2002). Juran (1951) definierar 
kvalitet som ”lämplighet för sin användning”, vilket beskrivs utifrån ett kundnära 
perspektiv. Chung (2002) beskriver kvalitet inom byggbranschen med en mer 
generell syn där uppfyllelse av kvalitet mäts utifrån överensstämmelsen med 
avtalsenliga krav. Meiling (2008) påpekar att kvalitet inom byggindustrin är 
beroende av lagstiftningar och regeringskrav. Rutiner kan därför vara involverade 
i byggproduktionen utan direkt förankring till kundbehoven. Arditi och Gunaydin 
(1997) beskriver, i liknelse med Meiling (2008), kvalitet som förmågan att möta 
de rättsliga, estetiska och funktionella kraven i ett projekt. Kam (2000) menar att 
kvalitet kan kategoriseras utifrån projektets syfte. Kategorierna är jämförelse, 
kvantifiering och lämplighet. Jämförelse avser hur likvärdiga produkter 
rangordnas relativt varandra, kvantifiering innefattar tekniska och statistiska 
mätningar angående produkten, och lämplighet beskriver hur väl produkten 
tillfredsställer ett givet behov. Då svenska byggföretag till stor del beskriver sina 
produkter och tjänsters kvalitet med hjälp av tekniska och statistiska mätningar, 
och även jämförelser och lämplighet, så definieras kvalitet inom denna studie till 
stor del utifrån Kam´s (2000) filosofie och dess tre kategorier. 

3.1.1 Lönsamhet 

Förbättrad kvalitet leder, enligt Bergman och Klefsjö (2012), till ökad lönsamhet 
på många sätt, som i sin tur kan leda till positiva och anmärkningsvärda 
hävstångseffekter. Författarna delar upp kvalitet med intern och extern kvalitet. 
Intern kvalitet syftar till de interna kundernas upplevelse av interna processer, 
extern kvalitet handlar om externa kunders upplevelse. Gemensamt för intern och 
extern kvalitet är att de båda leder till förbättrad lönsamhet (Bergman & Klefsjö, 
2012).  

Meiling (2008) påpekar att det inte enbart är produkten som bidrar till kvalitet, 
utan även organisationen och dess interna processer. Författaren menar att en bra 
kvalitet kräver en bra relation mellan organisationen, produkten och kunden. 
Figur 2 visar de samband som finns mellan kvalitet och lönsamhet (Bergman & 
Klefsjö, 2012), många av de aspekter som bilden visar härstammar från en studie 
gjord av Garvin (1988). 
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Figur 2: Sambandet mellan högre kvalitet och förbättrad lönsamhet. Figuren är modifierad från Bergman och 

Klefsjö (2012, s59) 

Som figuren visar relaterar lönsamhet till många kvalitetsaspekter. Kritiskt för 
ökad lönsamhet är att inkludera alla aspekter i ett långsiktigt arbete (Low & Teo, 
2004). Som tidigare nämnt, består offensiv kvalitetsutveckling utav ett 
helhetsperspektiv, som kräver ett aktivt och långsiktigt arbete (Ibid.). 

3.2 Kvalitetsledningssystem 
Enligt Foster och Jonker (2003) kan kvalitetsarbetets utveckling härledas i tre 
generationer. Den första behandlar kontroll av produktkvalitet, den andra 
generationen innefattar ett aktivt kvalitetsarbete – offensiv kvalitetsutveckling – 
och den sista intresseorienterat kvalitetsarbete. I figur 3 visas den utveckling som 
slutligen ledde  till generationen för offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & 
Klefsjö, 2012). Utvecklingen har skett i de fyra faserna kvalitetskontroll efter 
produktion, kvalitetsstyrning under produktion, kvalitetssäkring innan 
produktion och till sist kvalitetsutveckling. Kvalitetsutveckling omfattar, enligt 
Bergman och Klefsjö (2012), alla de tre tidigare faserna och handlar om att 
ständigt arbeta med förbättringar i produktionens alla skeden. Enligt Foster och 
Jonker (2003) tillhör de tre första stegen i kvalitetsområdets utveckling den första 
generationen av kvalitetsarbeten – kontroll av produktkvalitet. Den sista fasen – 
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kvalitetsutveckling – tillhör generationen offensiv kvalitetsutveckling (Bergman 
& Klefsjö, 2012; Dale, 1999). 

 

Figur 3: Illustration av begreppen kvalitetskontroll, kvalitetsstyrning, kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. 
Figuren visar en vanlig beskrivning av kvalitetsområdets utveckling. Figuren är modifierad från Bergman och 

Klefsjö (2012, s101) 

Kvalitetsområdets första utvecklingsfas – kvalitetskontroll – beskriver Sandholm 
(2001) som sortering av defekta och icke-defekta produkter, de produkter som 
anses defekta kasseras eller omarbetas. Denna metod är väldigt reaktiv och 
ersattes av många organisationer med kvalitetsstyrning (Bergman & Klefsjö, 
2012). Kvalitetsstyrning upptäcker defekta produkter i ett tidigare skede då 
kontrollerna sker under produktionens gång. Detta gör att färre defekta 
produkter tillverkas, vilket minskar produktionens totala slöserier (Bergman & 
Klefsjö, 2012). Kvalitetssäkring är ett mer proaktivt arbetssätt där förutsättningar 
för en bra produktion innan produktionsstarten kartläggs och planeras. Misstag 
förebyggs på så sätt genom rutiner för identifiering av risker och kritiska moment 
(Bergman & Klefsjö, 2012).  Enligt Dale (1999) ger kvalitetssäkring en betydligt 
mer effektivt produktion än de två tidigare, mer reaktiva, metoderna. Bergman 
och Klefsjö (2012) beskriver även aktiviteterna inom kvalitetssäkring som 
introduktionen till kvalitetsledningssystem. Utvecklingens sista fas – 
kvalitetsutveckling – innefattar de tre tidigare stegen och syftar till att 
implementera ständiga förbättringar i en verksamhets alla delar, ofta i syfte att 
skapa en flexibel organisation som följer en ständigt förändrande marknad 
(Bergman & Klefsjö, 2012). 

3.2.1 Kvalitetsledningssystemet ISO 9000:2015 

Internationella Standardiseringsorganisationen – ISO – är en organisation som 
tillhandahåller standardiserade specifikationer för produkter, services och 
system, för att garantera kvalitet, säkerhet och effektivitet. Serien ISO 9000 
innefattar flera aspekter för ett kvalitetsledningssystem och likställs ofta med 
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offensiv kvalitetsutveckling (Lindfors, 2003). Enligt Poksinska (2006) 
implementerades offensiv kvalitetsutveckling i många företag då ISO 9000 
introducerades, som i sig skapades för att bistå organisationer med 
implementering och användning av kvalitetsledningssystem. Standarden ger 
vägledning och verktyg till organisationer som vill uppfylla eller överträffa sina 
kunders förväntningar vad gäller produkter och tjänster, samt se till att interna 
processer ständigt håller en hög kvalitet. ISO 9001:2015 tillhör serien för 
kvalitetsledningssystem och är den enda delen utav serien som tillåter 
certifiering. ISO 9001:2015 beskriver sju ledningsprinciper som ett 
ledningssystem ska fokusera mot för att säkerställa att det praktiska arbetet i 
slutändan förser kunderna med produkter och tjänster av hög och konsekvent 
kvalitet. Dessa sju principer är kundfokusering, ledarskap, medarbetarnas 
engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och 
relationshantering. Ledningsprinciperna samspelar väl med många av de 
väletablerade angreppssätt för organisationsutveckling som idag används av 
många företag. Lindfors (2003) beskriver dessa samband i tabell 2. 

Byggbranschen har sedan 90-talet arbetat med ISO´s principer. Dock menar Low 
och Teo (2004) att offensiv kvalitetsutveckling inte fått genomslag inom 
byggindustrin än. Att implementera offensiv kvalitetsutveckling skulle innebära 
en större omställning och investering än vad implementeringen av ISO hittills 
krävt. Byggindustrin befinner sig fortfarande i den första generationen av 
kvalitetsarbete – kvalitetskontroll (Meiling, 2008), vilket tydligt syns i 
produktionens besiktningskontroller som sker i för stor relation i produktionens 
slutskede (Chung, 2002). Författaren menar att för stor del av kvalitetsbristerna 
synliggörs i slutskedet vilket skapar onödiga slöserier och kostnader. 

Tabell 2: En sammanställning av en mängd populära angreppssätt för organisationsutveckling och hur dessa 
samspelar med ISOs ledningsprinciper (Lindfors, 2003). 

Filosofier 

Principer  

TQM & ISO BRP och 
processinnovation 

Value Chain och 
SCM 

KM & lärande 
organisation 

Lean 

Kundfokusering Kundbehov, 
krav & 
förväntningar 

Kundnöjdhet och 
värde 

Kundvärderingar Kundsamverkan Kundrelation 

Ledarskap Syfte & 
riktning 

Vision, uppdrag & 
processangrepp 

Mål & strategi Vision & 
motivation 

Riktning 

Medarbetares 
engagemang 

Alla nivåer, 
fullt 
engagemang 

Processteam & 
styrgrupper 

Tillfälliga 
gruppinsatser 

Alla nivåer, 
lagarbete 

Riktat lagarbete 

Processinriktning Aktiviteter 
bedrivs som 
processer 

Organisation 
bedrivs av 
processer 

Fokus på 
aktiviteters 
flöden 

Processtruktur Värdeflöden är 
identifierade 
och 
samordnade 

Ständiga 
förbättringar 

Permanenta 
mål 

Omkonstruktion/ 
innovation istället 
för förbättring 

Ad hoc Engagemang för 
utbildning 

Uppnå 
perfektion, 
Kaizen 

Faktabaserade 
beslut 

Analys av 
data och 
information 

Delegerad, 
stödverktyg för 
beslut 

Analys på 
kostnad och 
kvalitet 

Delegerad 
analys av data 
och information 

Delegerad 
analys av data 
och information 
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Ömsesidigt 
fördelaktiga 
relationer till 
leverantörer 

Förstärker 
förmågan för 
båda att 
skapa värde 

Samarbete i 
omkonstruktion av 
process 

Samordning med 
leverantör 

Produktiva 
relationer med 
kunder 

Utvalda 
samarbetsvilliga 
leverantörs-
relationer 

3.3 Offensiv kvalitetsutveckling 
Total Quality Management (TQM) är ett välkänt internationellt begrepp med flera 
olika accepterade definitioner (Sila & Ebrahimpour, 2003). En svensk anpassning 
och översättning benämner (Hellsten & Klefsjö, 2000) som offensiv 
kvalitetsutveckling. De definierar begreppet som en aktiv och ständig strävan 
efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar till 
lägsta möjliga kostnad. Kundfokusering sker genom ett kontinuerligt 
förbättringsarbete med fokus på organisationens processer. Förbättringsarbete 
ska involvera alla delar och anställda inom företaget. Författarna beskriver vidare 
att offensiv kvalitetsutveckling menar på att aktivt och offensivt förebygga, 
förändra och förbättra, och inte kontrollera och reparera. Bergman och Klefsjö 
(2012) beskriver en modell, som de kallar hörnstensmodellen, där så kallade 
hörnstenar beskriver centrala värderingar som definierar offensiv 
kvalitetsutveckling. Dessa hörnstenar är; arbeta med processer, basera beslut på 
fakta, arbeta med förbättringar och skapa förutsättningar för delaktighet 
(Bergman & Klefsjö, 2012). Genom att integrera verktyg och arbetsmetoder som 
stödjer dessa hörnstenar kan synergi bland dessa skapas för ett gemensamt 
ökande av kundtillfredsställelse (Kaynak, 2003). 

 
Figur 4: Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling. Figuren är modifierad från Bergman och Klefsjö (2012, 

s40) 

3.3.1 Sätt Kunderna i Fokus 

Utgångspunkten för offensiv kvalitetsutveckling ska alltid vara att uppfylla 
kundens behov. Precis som att kundbehoven ständigt förändras, måste kvaliteten 
ständigt utvecklas (Blomqvist, 1996). En stor utmaning inom offensiv 
kvalitetsutveckling är därför att kontinuerligt definiera och uppdatera 
kundbehoven. Att sätta kunden i fokus innebär att aktivt definiera kundens behov 
och översätta dessa till aktiviteter som på ett effektivt vis tillgodoser behoven. 
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Behoven inkluderar både interna och externa kundbehov (Joyce, Weil & Calhoun, 
1996). 

3.3.2 Utveckla ett Engagerat Ledarskap 

Tillsammans med Skapa förutsättningar för delaktighet tillhör Utveckla ett 
engagerat ledarskap den hörnsten som i störst grad bidrar till ständiga 
förbättringar inom en PBO (Bessant, Caffyn & Gallagher, 2001; Jung & Wang, 2006; 
Lindberg & Bergen, 1997). Chefers och ledares engagemang anses vara avgörande 
för hur väl ständiga förbättringar implementeras i organisationen. Blomqvist 
(1996) beskriver att offensiv kvalitetsutveckling måste initieras i organisationens 
topp, för att sedan implementeras nedåt. Ett lyckat arbete med kvalitetsutveckling 
måste alltså starta med involvering av organisationens högsta ledare (Ibid.). 
Långsiktiga mål och visioner om organisatorisk utveckling ska fastställas och 
genomsyras i organisationen, från ledning till produktion (Jung & Wang, 2006). En 
organisationskultur där utveckling och förbättringar ligger i fokus är att 
eftersträva (Ibid.). 

3.3.3 Arbeta med Processer 

Den organisatoriska verksamheten kan till mycket betraktas som en 
sammansättning utav flera processer. En mängd upprepande aktiviteter – 
processer – bildar ett sammanhängande nätverk. Processer transformerar 
resurser till resultat med syfte att tillfredsställa processens kunder, interna och 
externa, med så liten resursåtgång som möjligt. (Bergman & Klefsjö, 2012) 

Förutom som en sammansättning av verksamheten, kan processer även ses som 
strukturerade förbättringscyklar (Bessant, Caffyn, Gilbert, Harding & Webb, 
1994). Ett vanligt misstag vid förbättringsarbeten är att idéer om förbättringar 
inte implementeras. En process för förbättringsgenomförande bidrar till ett 
strukturerad förbättringsarbetet (Ibid.). 

Processer inom en PBO kan vara svåra att identifiera. Organisatoriska processer 
tenderar till att uteslutas inom PBO. För mycket fokus läggs på kortsiktiga 
projektorienterade målsättningar angående kostnader och tidsplaner. (Backlund 
& Sundqvist, 2014) 

3.3.4 Basera Beslut på Fakta 

För att skapa genomgående trovärdiga förbättringar är det viktigt att 
förbättringarna baseras på fakta, och inte subjektiva bedömningar. Bergman och 
Klefsjö (2012) påpekar att organisationer bör ha klara direktiv angående hur 
förbättringar ska genomföras och med vilken faktabaserad beslutsstrategi 
förbättringen ska grunda sig i. Ett förbättringsverktyg som författarna 
rekommenderar är datainsamling, som strukturerar numerisk information. 

3.3.4.1 Faktabaserad Avvikelsehantering 

Faktaunderlag är ett av de viktigaste stegen i ett program för 
kvalitetsförbättringar. Dock innebär datainsamling av felaktig, missvisande eller 
svårtolkad information slöseri med resurser. Enligt Blomé (2000) hjälper 
förbättringsverktyget datainsamling att strukturerat samla information, dock 
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sker insamlingen genom subjektiv bedömning. Strukturerade och klara ramverk 
för hur data tolkas, samlas och kategoriseras måste finnas för att motverka 
insamling och spridning av felaktig data, som i sin tur skapar felaktiga 
förändringar. 

3.3.5 Arbeta Ständigt med Förbättringar 

Att ständigt förbättra sig är en viktig hörnsten i offensiv kvalitetsutveckling. 
Företag som långsiktigt vill vara attraktiva på en marknad som ständigt förändras 
måste kontinuerligt se över och utveckla sina rutiner (Bergman & Klefsjö, 2012). 
Författarna menar att den som slutar att bli bättre, slutar snart att vara bra. Ett 
vanligt verktyg vid arbetet med ständiga förbättringar är PDSA-cykeln (Deming, 
1993). Detta är en process som hjälper och standardiserar förbättringsarbetet av 
processer inom organisationer (Bergman & Klefsjö, 2012). Cykeln innefattar de 
fyra stegen Plan, Do, Study och Act, och beskriver den procedur som 
förbättringsarbete genomgår. Cykeln är en iterativ process, om cykeln bryts eller 
upphör riskerar förbättringsarbetet att avta (Deming, 1993). 

 
Figur 5: PDSA-cykeln, även kallad förbättringscykeln. Figuren är modifierad från Bergman och Klefsjö (2012, 

s46) 

3.3.6 Skapa Förutsättningar för Delaktighet 

För att kvalitetsarbeten ska bli framgångsrika måste ett aktivt arbete genomföras 
för att främja delaktigheten bland anställda, alla ska få möjlighet att delta i 
förbättringsarbetet. Delaktighet är även en förutsättning för organisatoriskt 
lärande, vilket också är en del av förbättringsarbetet. (Ellström, 1996) 

Idéer om förbättringar kommer mest lämpligt och naturligt från de som hanterar 
processerna dagligen och därav besitter med den bästa kompetensen (Choi, 
1995). För att stödja detta krävs en främjande kultur baserad på tron om att alla 
kan bidra. Förändringar mottas ofta med skepsis och motvillighet bland 
medarbetare (Savolainen, 1999). Enligt författaren kan detta motverkas genom 
förespråkare i produktionen som sprider kulturen och även aktivt utvecklar 
processer. 

Engagemang bland anställda kan även skapas genom delegation av ansvar. Att 
känna sig behövd ökar motivationen till att göra ett bra jobb (Bergman & Klefsjö, 
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2012). Den goda cirkeln visar hur delegation av ansvar och befogenheter skapar 
bättre resultat, se figur 6. 

 
Figur 6: "Den goda cirkeln" visar effekten av att delegera ansvar och befogenheter till anställda. Figuren är 

modifierad från Bergman och Klefsjö (2012, s49) 

Enligt Jung och Wang (2006) tillhör hörnstenen skapa förutsättningar för 
delaktighet den hörnsten som i störst bemärkelse påverkar den offensiva 
kvalitetsutvecklingen för en PBO. Enligt författarna har de mer mjuka 
hörnstenarna inom filosofin bättre påverkan för ökad kvalitet inom projekt. För 
att skapa ett engagemang bland anställda beskriver de att organisationer måste 
delegera ansvar, skapa en öppen och transparant kommunikation samt öka 
kunskapen inom organisationen genom utbildning. 

3.3.6.1 Delaktighet från Underentreprenörer 

Företag, beroende av många leverantörer och underentreprenörer, har svårare att 
skapa nära och bra relationer med sina producenter. Bergman och Klefsjö (2012) 
beskriver att ökat engagemang, ansvar och kvalitetsmedvetenhet kommer med 
färre involverade utomstående producenter i produktionen. Författarna menar 
även att leverantörer och underentreprenörer, generellt sett, ökar sitt ansvar för 
utveckling och tillverkning av delsystem i produktionen då deras 
affärsmöjligheter ökar i och med ökat ansvar. 

PBO inkluderar ofta underentreprenörer och konsulter i projekten vilket 
försvårar förbättringsarbetet (Gieskes & ten Broeke, 2000). Förbättringar som 
genomförs i ett projekt kan försvinna till nästa projekt vid skifte av involverade 
partners. Gieskes och ten Broeke (2000) påpekar även att inom större PBO, där 
flera projekt pågår parallellt, bör strukturerade system för avvikelsehantering 
finnas för att sprida de erfarenheter som bildas i de enskilda projekten. Anställda 
som hoppar mellan projekt kan, precis som vid skifte av underentreprenörer, 
bidra till att förbättringsåtgärder utesluts (Ibid.). 
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3.3.7 Värderingar, Tekniker & Verktyg 

Hellsten och Klefsjö (2000) beskriver offensiv kvalitetsutveckling som ett 
ledningssystem sammansatt av värderingar, tekniker och verktyg. Värderingarna 
kallas även ofta för organisationers principer, och utgör grunden för en önskad 
organisationskultur. För att stödja dessa värderingar har en mängd tekniker och 
verktyg sammanställts som tillsammans skapar och upprätthåller den 
organisationskultur som eftersträvas. Enligt författarna ska 
kvalitetsledningssystemet byggas från grunden, organisationens målsättning 
måste initialt sammanställas för att sedan bestämma de värderingar som stödjer 
målen. Därefter väljs lämpliga tekniker ut som framhäver de valda principerna. 
Till sist väljs de verktyg som behövs för att upprätthålla de tekniker som ska 
användas (Hellsten och Klefsjö, 2000). 

 
Figur 7: Offensiv kvalitetsutveckling kan ses som ett ledningssystem bestående av värderingar, verktyg och 

arbetssätt. Figuren är modifierad från Hellsten och Klefsjö (2000) 

3.4 Avvikelsehantering 
Avvikelser beskrivs i enkla termer som något som inte uppfyller specificerade 
krav, och som påverkar en verksamhets kvalitet (Sörqvist, 1998). Begreppet 
avvikelsehantering innebär, enligt Hällgren och Maaninen-Olsson (2005), att 
avvikelsen initialt analyseras för att finna dess grundorsak, grundorsaken ska 
sedan användas för att skapa faktabaserade och förebyggande 
förbättringsåtgärder. En strukturerad hantering av dessa avvikelser förbättrar 
kvaliteten i processer, produkter och tjänster, vilket i sin tur ökar organisationers 
kundnöjdhet och lönsamhet (Engwall & Westling, 2004). Munthe, Uppvall, 
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Engwall och Dahlén (2014) delar upp avvikelsehantering i två faser. Den första 
fasen behandlar den aktuella avvikelsen genom korrigerande åtgärder för att 
minska avvikelsens påverkan på den övriga verksamheten inom projektet. Detta 
är ett reaktivt arbete och förändrar inte processen i någon mening. Den andra 
fasen innefattar ett proaktivt arbete, avvikelsen analyseras genom 
rotorsaksanalys och förebyggande åtgärder vidtas i syfte att förbättra processen 
och kvaliteten i den framtida produktionen. Kaya, Catic och Bergsjö (2014) 
beskriver avvikelsehanteringen i fyra steg, inkluderat både reaktivt och proaktivt 
arbete. De två första stegen – upptäckt och kommunikation – beskriver det initiala 
arbetet med att åtgärda och kommunicera avvikelsen till berörda parter. De två 
andra stegen – analys och åtgärder – innefattar ett förebyggande arbete med att 
förbättra processen där avvikelsen uppstod ifrån. En rotorsakanalys finner den 
faktiska grundorsaken till avvikelsen och fungerar som fakta för ett senare 
förbättringsarbete. 

3.4.1 Avvikelsehantering inom byggproduktion 

Traditionellt sett sker avvikelsehanteringen i byggproduktion genom informella 
kanaler som möten, mejlkonversationer och telefonsamtal. Denna hantering 
innefattar endast den första fasen av avvikelsehantering – reaktivt arbete 
(Munthe et al., 2014). Fasen innefattar endast korrigerande åtgärder för 
avvikelsen inom det aktuella projektet. För att uppnå en komplett 
avvikelsehantering, som sprider kunskaper och erfarenheter systematiskt inom 
organisationen, måste även den proaktiva fasen inkluderas (Ibid.). 

Meiling (2010) beskriver avvikelsehantering inom byggindustrin som extra 
komplex. Författaren menar att data, genererat från avvikelser, är svårtolkat vid 
faktabaserade förbättringsarbeten av PBOer. Projekten präglas till stor del av 
icke-standardiserade arbetsmetoder och tekniska moment, vilket gör det svårt att 
urskilja avvikelser och förbättra produktionen (Ibid.). 

3.4.2 Rotorsaksanalys 

För en trovärdig och effektiv avvikelsehantering krävs någon form av 
rotorsaksanalys där den faktiska orsaken till det avvikna identifieras (Paterson, 
2012). Enligt författaren är det viktigt att strukturerat arbeta med verktyg i 
analysen av rotorsaken, detta för att motverka subjektivitet och förutfattade 
meningar angående avvikelsen. Förhastade slutsatser kan ibland leda till 
skuldbeläggning av personal, vilket i sin tur ofta leder till felaktiga 
resursfördelningar i förebyggande arbeten (Bredehoeft & O´Hara, 2009). 
Skuldbeläggning av personal bidrar även till en negativ organisationskultur där 
avvikelser undangöms istället för synliggörs, detta sker om anställda är rädda för 
att anklagas vid uppkomster av avvikelser. Två vanliga verktyg för 
rotorsaksanalys är 5 varför och orsak-verkan-diagram, även kallat 
fiskbensdiagram. 

3.4.3 Datainsamling 

Insamling av data för faktaunderlag beskriver Bergman och Klefsjö (2012) som 
ett av de viktigaste momenten i arbetet med kvalitetsförbättringar. Enligt 
författarna är det viktigt att ha ett ordentligt beslutsunderlag som belyser det 
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aktuella problemet och förebygger eventuella subjektiva bedömningar angående 
fenomenet. En kritisk aspekt vid datainsamling är trovärdigheten i underlaget, 
vilket skapas genom klara direktiv om vad som räknas till ett faktiskt 
kvalitetsproblem, samt vilka fakta och metoder som behövs för att synliggöra 
grundorsaken. Utöver dessa klara direktiv krävs även en förståelse för vad som 
räknas till kvalitet i produktionen, och hur den kan förbättras. Ett bra verktyg för 
att samla data är förbättringsverktyget datainsamling (Bergman & Klefsjö, 2012). 

3.4.4 Kvalitetsbristkostnader 

Det förekommer många olika begrepp för att beteckna kostnader som är 
relaterade till kvalitetsområdet. Kvalitetskostnader introducerades av Joseph 
Juran på 50-talet. Men dessa relaterades i för stor grad till utgifter istället för 
investeringar, vilket skapade en tro om att kvalitet skapar kostnader när det i 
själva verket bidrar till ökad lönsamhet. För att skapa en mer rättvis bild av 
kvalitetens finansiella relationer skapades begreppet kvalitetsbristkostnader. 
Enligt Sörqvist (1998) finns det många definitioner av som räknas till 
kvalitetsbristkostnader, men det mest traditionella synsättet är kostnader för 
uppkomna avvikelser. Juran (1998) definierar kvalitetsbristkostnader som ”de 
kostnader som skulle försvinna om ett företags produkter och dess olika 
verksamhetsprocesser vore fullkomliga”. En mer specifik definition beskriver 
Sörqvist (1998, sid 31) som ”den merkostnad som uppstår på grund av bristande 
kvalitet i något led”, dock anser författaren att den definitionen kan misstolkas och 
kräver en större förståelse för begreppet kvalitet. Sörqvist (1998) påpekar en risk 
med att relatera kvalitetsbristkostnader med verksamhetens processer. 
Processernas specifikationer av en avvikelse behöver inte stämma överens med 
kundens uttalade, underförstådda och omedvetna behov. Kvalitetsbristkostnader 
är alltså mer verksamhetsfokuserade istället för kundfokuserade, eventuella gap 
mellan verksamhetens specifikationer och kundens önskemål skapar 
kvalitetsbristkostnader orelaterade till kunden. 

Kostnader för att åtgärda kvalitetsbrister delas ofta in i interna och externa 
felkostnader. Interna felkostnader inkluderar förluster orsakade av avvikelser 
före leverans till extern kund. Dessa kostnader består ofta av omarbeten, 
kassationer, förseningar, ineffektivitet och felanalyser. Externa felkostnader är de 
förluster, orsakat av avvikelser, som upptäcks efter leverans till extern kund. 
Dessa är vanligtvis värre än interna felkostnader då böter och viten kan tillkomma 
utöver reklamationer. Externa felkostnader medför även missnöjda kunder och 
dåligt rykte vilket skapar förlorad försäljning, vilket inte kan mätas i sin helhet. 
Förebyggande åtgärder, för att minska de interna och externa felkostnaderna 
benämns som kontrollkostnader och förebyggande kostnader. Dessa ska ses som 
en investering för bättre kvalitet och, i längden, lägre kvalitetsbristkostnader. 
Ökade kostnader i förebyggande åtgärder, brukar i längden innebära betydligt 
mer sänkta felkostnader. (Sörqvist, 1998) 

För att uppskatta verksamhetens omfattning av avvikelser är en sammanställning 
av kvalitetsbristkostnader lämpligt. Dock är majoriteten av kostnaderna dolda 
eller svåra att mäta. Många interna felkostnader dokumenteras aldrig och 
åtgärdas istället på den övriga verksamhetens bekostnad. Dessa felkostnader 
återfinns vanligen som lön, material, tillverkningsomkostnader, etc. Ett vanligt 
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exempel är omarbeten som sker direkt genom att personalen åtgärdar felet utan 
att redovisa detta. De kostnader som enklare kan kartläggas är externa 
felkostnader eftersom dess åtgärder oftare behöver redovisas ekonomiskt. 
(Sörqvist, 1998) 

 
Figur 8: Kvalitetsbrister skapar ofta dolda kostnader och förlorade intäkter. Dessa jämförs ofta med ett isberg, 

som även det döljer sin större part. Figuren är modifierad från Sörqvist (1989, s39) 

3.4.4.1 Kategorier av slöserier och dess förebyggande åtgärder 

Josephson och Saukkoriipi (2005) har sammanställt fyra kategorier av slöserier 
inom byggproduktion. Dessa inkluderar de onödiga aktiviteter och kostnader som 
ständigt utförs i produktionen, utan att skapa värde för kunden. Enligt författarna 
består produktionens totala slöserier för 35 procent av den totala 
produktionskostnaden. De fyra kategorierna inkluderar följande.  

Fel och kontroller; kostnader för dolda och synliga fel, kontroller, försäkringar, 
stölder och skadegörelse och datorstrul. Hit räknas besiktningsanmärkningar då 
de inkluderas i fel och brister som måste åtgärdas. Enligt författarna består denna 
kategori av mer än tio procent av projektets produktionskostnad. 

Resursanvändning; består huvudsakligen av arbetstid, maskiner och 
inbyggnadsmaterial. Slöserier uppstår genom onödig väntan, stillastående 
maskiner och materialspill. Även denna kategori, menar författarna, upptar av 
mer än tio procent av projektets totala produktionskostnad. 

Hälsa och säkerhet; arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Detta inkluderar 
rehabilitering och förtidspensioneringar, som i sin tur skapar kostnader som 
kapacitetsförlust, administration och inskolning av nyanställda. Denna kategori 
står för ungefär tio procent av den totala produktionskostnaden. 

System och strukturer; inkluderar slöserier kopplade till organisationsstrukturer 
och ledningssystem. Onödiga kostnader inkluderar förseningar vid framtagning 
av detaljplan, förfarandet vid anbudsgivning – som ofta leder till förlorat anbud 
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och onödigt framtagande av anbudsförfrågan. Onödig framtagning av 
dokumentation inkluderas även inom denna kategori. Slöserier inom system och 
strukturer står för cirka fem procent och den totala produktionskostnaden. 

För att minska dessa slöserier har Josephson och Saukkoriipi (2005) sammanställt 
fyra åtgärdspunkter som organisationer bör fokusera mot. Dessa beskriver 
tillsammans smartare arbetstekniker som frigör mer tid. Författarna beskriver att 
minskade slöserier inte ska förebyggas genom att arbeta snabbare, utan genom 
fokuserade och förenklade processer. De slutsatser som bör beaktas av 
byggproduktioner är följande. 

Fokusera på projektets kärnprocesser utifrån kundbehoven; definiera och fokusera 
på kunden behov och de aktiviteter som krävs för att uppfylla dem.  

Utbilda och motivera varje medarbetare genom ett aktivt ledarskap; medarbetarna 
i produktionen är de som känner till arbetet bäst, för att de ska bli bättre med att 
hantera onödigt arbete och slöserier måste de besitta den kompetens som krävs 
för att förbättra arbetet. Ett starkt ledarskap är även kritiskt vid förändringar. 

Fokusera på tillverkningen; öka kompetensen hos medarbetarna inom 
produktionsplanering. En stor del av det planerade arbetet skapar inte värde för 
den slutliga produkten. 

Myndigheter som draghjälp; Myndigheter skapar arbete, som inte skapar värde för 
kunden, genom de krav och regler som byggproduktioner måste efterfölja. För att 
effektivisera dessa, föreslår författarna att en lista bör sammanställas och 
offentliggöras med de krav som produktionen har. När dessa krav är genomförda 
kan listan smidigt prickas av. 

3.5 Erfarenhetsåterföring 

3.5.1 En lärande organisation 

En lärande organisation är en förutsättning för att ständiga förbättringar ska bli 
en naturlig del av verksamheten. Enligt Garvin (1993) kan en lärande organisation 
definieras som en organisation med förmåga att skapa, anskaffa och sprida 
kunskap samt förmåga att anpassa sitt beteende efter nya kunskaper och insikter. 
Metoder för strukturerad erfarenhetsåterföring skapar och sprider kunskap 
kontinuerligt inom organisationer. Erfarenhetsåterföring beskrivs av Foguem, 
Coudert, Béler och Geneste (2008) som en strukturell process i att skapa kunskap 
genom att analysera och ta lärdom av en händelse. Nonaka och Takeuchi (1995) 
klassificerar erfarenhetsåterföring till två kategorier; tyst och explicit erfarenhet. 
Tyst erfarenhet beskriver personlig erfarenhet som vanligtvis sprids genom social 
interaktion mellan anställda. Explicit kunskap är mer faktabaserad och därmed 
lättare att dokumentera och sprida genom datasystem. Enligt Cherbeneau, Eisen 
och Worley (2005) kräver metoder för erfarenhetsåterföring att organisationer 
strukturerat tar till vara på den kunskap som finns i verksamheten. Författarna 
menar att tyst kunskap som ständigt skapas i organisationen måste dokumenteras 
och översättas till explicit kunskap som alla kan ta del av. Kunskap som uppstår 
vid avvikelser ska dokumenteras och spridas inom organisationen genom en 
strukturerad avvikelsehanteringsprocess, vilket skapar en systematisk 
erfarenhetsåterföring (Potes Ruiz et al., 2014). Studier visar dock att motivationen 
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är generellt sett låg hos anställda vad gäller att dokumentera och sprida 
erfarenheter som uppstår. Weber, Martin och Patterson (2001) menar att ett ökat 
engagemang till erfarenhetsutbyten kommer med simpla och strukturerade 
processer för erfarenhetsåterföring. 

3.5.1.1 Individuellt lärande 

Hörte (1995) beskriver individuellt lärande som en cykel bestående av 
experimentera och tillämpa, uppmuntra och känna, observera och reflektera samt 
tänka och analysera. Cykeln kan liknas med den förbättringscykel som ofta 
används vid offensiv kvalitetsutveckling och förbättringsarbeten – PDSA-cykeln. 
Cykeln för individuellt lärande är, precis som förbättringscykeln, en process för 
problemlösning (Bergman & Klefsjö, 2012). Författaren beskriver att 
inlärningscykeln kan användas för att skapa ett framgångsrikt och strukturerat 
individuellt lärande. Figur 9 visar de likheter som finns mellan förbättringscykeln 
och den individuella inlärningscykeln. 

 
Figur 9: PDSA-cykeln i relation till inlärningscykeln. Figuren visar de steg som ständigt ska repeteras för att 
uppnå förbättringar vad gäller processer eller individuellt lärande. Figuren är modifierad från Bergman och 

Klefsjö (2001) 

3.5.1.2 Organisatoriskt lärande 

Mayo och Lank (1995, sid 8) beskriver organisatoriskt lärande som ”En lärande 
organisation nyttjar all den intelligens, kunskap och erfarenhet som är tillgänglig 
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för den i avsikt att ständigt utvecklas på sätt som är fördelaktigt för alla dess 
intressenter.”. Organisatoriskt lärande handlar alltså om att ta till vara på all den 
kompetens och erfarenhet som finns och kontinuerlig skapas inom 
organisationen. Blomé (2000) beskriver erfarenhetsåterföring inom företag som 
dess förmåga att nyskapa, samla, strukturera och återanvända kunskap inom 
företaget. Denna hanteringsprocess av kunskap innefattar flera olika 
benämningar som kunskapshantering, kunskapsåterföring, uppföljning, 
utvärdering och förbättringsarbete(Ibid.). 

Företag som vill skapa en fungerande erfarenhetsåterföring måste tydligt 
definiera vad erfarenhetsåterföring innebär för dem, samt vilka processer som är 
nödvändiga att arbeta med för att lyckas. Implementeringens omfattning och 
tydliga mål måste upprättas för att klargöra för medarbetarna vad arbetet syftar 
till. Mårtensson (1999) beskriver att företag lätt arbetar med kunskapsarkivering 
istället för kunskapsspridning. Dokumenterad erfarenhet måste spridas och 
appliceras inom alla produktioner. 

3.5.1.3 Lärande genom avvikelsehantering 

Erfarenheter sprids inom organisationer genom flera olika typer av kanaler. Tyst 
kunskap sprids oftast genom sociala kanaler där informella möten mellan kollegor 
ger erfarenhetsutbyten (Holtham & Courtney, 1998). För en mer strukturerad 
erfarenhetsåterföring krävs mer formella kanaler där explicit kunskap sprids. En 
avvikelsehantering, där grundorsaksanalyser möjliggör för faktabaserad 
erfarenhetsåterföring, skapar en strukturerad erfarenhetsåterföring. Den 
kunskap som dokumenteras kan spridas bland medarbetare och även fungera 
som faktabaserad data vid förbättringsarbeten. Meiling (2010) beskriver, precis 
som många andra studier visar, att byggindustrin är extra komplex vid 
användning av avvikelsehantering. Avvikelser hanteras oftast genom mer 
traditionella informella kanaler som möten, mejlkonversationer och 
telefonsamtal. Denna hantering innefattar endast den första fasen av 
avvikelsehantering – reaktivt arbete (Munthe et al., 2014). För att implementera 
erfarenhetsåterföring och förbättringsarbete genom avvikelsehanteringen måste 
även ett strukturellt proaktivt arbete genomföras. 

3.5.2 Erfarenhetsåterföring & Ständiga Förbättringar 

För att lyckas med ständiga förbättringar måste fel och avvikelser synliggöras 
(Bergman & Klefsjö, 2012). Grundorsaker får inte riktas mot individer, vilket kan 
bidra till att avvikelser döljs. Personliga anklagelser motverkar motivationen och 
engagemanget till att synliggöra de fel och avvikelser som uppstår (Ibid.). 

En grundprincip för ständiga förbättringar är standardiserat arbete, vilket i en 
mindre omfattning tillämpas inom byggproduktion. Strukturerade metoder, som 
sammanställer och sprider erfarenheter inom organisationen krävs för att en 
projektbaserad produktion ska lyckas med ständiga förbättringar (Marttala & 
Karlsson, 1999). 
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3.6 Organisationskultur 
Begreppen organisationskultur och företagskultur är två olika benämningar med 
samma betydelse (Eriksson-Zetterquist, 2005). En definition av begreppen är ”den 
uppsättning idéer, värderingar och normer som kännetecknar ett företag eller 
annan organisation” (Ibid.). En stark organisationskultur beskrivs av Waterman 
(1982) som en faktor för större organisationers framgång. Ökad lönsamhet 
kommer ofta med en organisationskultur starkt kopplad till företagsvärderingar, 
effektivitet och motivation (Collins & Porras, 1994; Kotter & Heskett, 1992). En 
förändring av organisationskultur mottas ofta med skepsis och motstånd bland 
anställda (Savolainen, 1999). Författaren menar att förespråkare inom 
organisationen, som besitter med utökade kunskaper om kvalitetsarbeten, kan ha 
positiv påverkan på anställda i en förändringsfas. Förespråkarna ska aktivt arbeta 
för utveckling och vägleda anställda inom produktionen mot engagemang. Enligt 
Schein (1992) så bygger en organisationskultur på tre kategorier av värderingar; 
artefakter, gemensamma handlingsmönster och grundläggande antaganden.  

Artefakter beskrivs som de företeelser som människor ser, hör eller känner när 
de möter nya kulturer. Detta inkluderar den fysiska omgivningen som språk, 
kläder, inredning etc. Gemensamma handlingsmönster är kopplade till de normer 
och värderingar som finns inom organisationen. Författaren anser att 
gemensamma handlingsmönster kan påverkas genom organisatoriska strategier, 
mål och filosofier. Grundläggande antaganden inkluderar de anställdas personliga 
värderingar. Dessa värderingar inkluderar bemötande av andra kön, kulturer, 
religioner eller hudfärger. (Ibid.) 

 
Figur 10: Tre typer av värderingar och dessa förhållanden till varandra. Figuren är modifierad från Schein 

(1992) 

De värderingar som ingår i offensiv kvalitetsutveckling inkluderas i de 
gemensamma handlingsmönstren (Bergman & Klefsjö, 2012). De sex värderingar 
– hörnstenar – som inkluderas ska konsekvent stöttas med hjälp av 
organisatoriska målsättningar och strategier (Schein, 1992). Genom kontinuerliga 
arbetsmetoder, som främjar värderingarna, kan en organisationskultur skapas 
där kvalitet ständigt bearbetas (Bergman & Klefsjö, 2012). 
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Bessant et al. (1994) påpekar vikten av att främja en arbetsmiljö där misstag är 
naturligt och accepterat. En organisation, som vill skapa en kultur där ständiga 
förbättringar är en del av det dagliga arbetet, måste tillåta fel och misstag av 
anställda (Ibid.). Anställda ska drivas mot att framhäva sina misstag i syfte att 
kunna förbättra produktionen (Anand, Gardner & Morris, 2007). 
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4 Empirisk referensram 
I kapitlet redovisas undersökningens empiriska studie och dess insamlade data från 
fallföretaget. Referensramen fungerar som en grund för att besvara studiens andra 
frågeställning – Hur hanterar byggproduktion avvikelser? Den empiriska 
undersökningen fungerar även som utgångspunkt för att besvara studiens tredje 
frågeställning – Hur ska en avvikelsehantering i byggproduktion struktureras för att 
främja systematisk erfarenhetsåterföring? 

Den empiriska undersökningen fokuserade enbart på fallföretagets nyproduktion 
av bostäder. De empiriska data som undersökningen huvudsakligen grundar sig i 
hämtades från produktionen kv. Hornslandet, belägen i Norra Djurgårdsstaden i 
Stockholm. Kv. Hornslandet bestod av sex nyproducerade lägenhetskomplex. 

Den insamlade datan utgick mycket från fallföretagets interna riktlinjer angående 
produktionen och dess kvalitet och avvikelsehantering. Riktlinjerna inhämtades 
dels från företagets intranät, och även genom intervjuer med kvalitetsansvariga 
medarbetare inom organisationen. Riktlinjerna kunde sedan analyseras och 
ifrågasättas genom observationer och intervjuer med anställda i produktionen. 
Många av de riktlinjer som företaget anser att anställda ska efterfölja i sitt arbete 
motsäger både teoretiska riktlinjer, som studien sammanfattat i den teoretiska 
referensramen, och det faktiska arbetet som pågår i praktiken. Tabell 3 
sammanfattar den empiriska referensramen och visar dess innehållande delar. 

Tabell 3: Sammanfattning av den empiriska referensramens delar. 

Beskrivande ämne Empirisk insamlad data 

Fallföretag Nyproduktion bostäder Stockholm 

Värderingar 

Projektledningssystem – VSAA 

Produktionsledningssystem – VSAB 

Avvikelsehantering i byggproduktion Kvalitetsstyrningsverktyg – 360 field 

Erfarenhetsåterföring i 
byggproduktion 

Riskanalys 

Dokumenterade tekniska lösningar 

Organisationskultur 

Kvalitet i byggproduktion Nollfelsmätning 

Nöjd-kundindex 

Garantikostnader 

4.1 Empirisk datainsamling 
Undersökningen fokuserade till en början mycket på sekundärdata i form av 
dokument. Dessa kunde sedan fungera som en utgångspunkt för vidare insamling 
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av primärdata. Därför redovisas den sekundära datainsamlingen innan den 
primära insamlingen redovisas. 

4.1.1 Sekundärdata 

4.1.1.1 Dokument 

Den initiala insamlingen av data skedde huvudsakligen genom analysering av 
interna dokument. Dokumenten visade organisatoriska riktlinjer, värderingar, 
processer, ramverk och hjälpmedel. Dessa dokument gav undersökningen en 
insyn i hur fallföretaget anser att avvikelsehantering och erfarenhetsåterföring 
inom produktioner ska hanteras. Dokumenten fungerade sedan som 
utgångspunkt vid vidare insamlingar av primärdata. Många av de önskvärda 
arbetssätt som dokumentationen visade kunde analyseras och utvärderas genom 
primära datainsamlingar och teoretiska ramverk. 

4.1.2 Primärdata 

4.1.2.1 Intervjuer & Observationer 

En kartläggning av hur företaget hanterar sin produktion i praktiken var 
nödvändig för att kunna producera relevanta slutsatser och rekommendationer 
till förbättringsåtgärder. Kartläggningen skedde genom intervjuer med 
involverade medarbetare, och observationer i produktionen. Intervjuerna var 
huvudsakligen semi-strukturerade, men även ostrukturerade. En vidare 
beskrivning och sammanställning av intervjuerna redovisas i bilaga 9.1. De 
observationer som gjordes i produktionen var alltid ostrukturerade och skedde 
sporadiskt. Undersökaren tillbringade den större delen av undersökningen i 
produktionen, vilket gav många oplanerade och värdefulla observationer. 

4.2 Fallstudieföretag 
Skanska är ett internationellt bygg- och anläggningsföretag som grundades i 
Malmö år 1887, då kallat Skånska cementgjuteriet. Företaget växte i snabb takt 
under det tidiga 1900-talet och spelade en stor roll i utbyggnaden av Sveriges 
infrastruktur. En bred intern kompetens tillät Skanska att erbjuda sina kunder 
större och komplexa byggnationer som vägar, broar, kraftanläggningar, 
vattenkraftverk, kontors- och bostadskomplex. Denna kompetens är något som än 
idag skapar stora konkurrensfördelar mot andra mindre byggföretag. Några 
kända byggprojekt som Skanska genomfört är byggnationen av Arlanda flygplats, 
Ölandsbron, Tunnelbanesystemen i New York och Washington D.C. samt den 
pågående byggnationen av Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. 

Under 90-talet fördubblades försäljningen på bara några år och Skanska gick in i 
sin mest expansiva fas. Företaget genomförde en serie av framgångsrika uppköp 
och var nu ett globalt företag som verkade på marknader i Europa, Nordamerika, 
Sydamerika, Asien och Afrika. Under 2000-talet ändrade organisationen sina 
prioriteringar, fokus på tillväxt byttes till lönsamhet. Verksamheten blev mera 
koncentrerad till byggande och utveckling av bostäder samt projekt inom 
kommersiella fastigheter och infrastruktur på utvalda hemmamarknader i Europa 
och Nordamerika. Sedan millennieskiftet har en stor utveckling skett vad gäller 
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säkerhet och etik på arbetsplatserna. Hållbart byggande ska numera genomsyra 
alla projekt och företaget strävar efter att vara en viktig och ledande 
samhällsutvecklare. 

Skanska är än idag ett svenskt företag och har sitt huvudkontor i Stockholm. 
Organisationen består av cirka 42 900 anställda runt om i världen, av dessa 
arbetar 10 200 i Sverige. Skanska omsatta förra året 151 miljarder kronor, vilket 
är något som gör dem till världens femte största byggföretag (Construction Global, 
2015 jan 04). I Nordamerika har Skanska sin enskilt största marknad där de är 
ledande inom bygg- och ingenjörsprojekt. Resterande verksamhet befinner sig i 
Europa, där de har en stor del av marknaden i de nordiska länderna, Tjeckien, 
Slovakien, Polen och Storbritannien. 

4.2.1 Hus Stockholm Bostäder - Nyproduktion 

Den empiriska fallstudie som undersökningen grundar sig i genomfördes i 
distriktet Nyproduktion bostäder Stockholm. Distriktet tillhör regionen Hus 
Stockholm bostäder och är en gren inom Skanska Sverige som har till uppdrag att 
leda, styra och utveckla husverksamheten inom Stockholm. Verksamheten arbetar 
med husbyggande inom såväl projektutveckling som traditionell 
entreprenadform. De husen som byggs är bostadsrätter, hyresrätter, 
kommersiella fastigheter och offentliga lokaler, men även inom industrin. Hus 
Stockholm bostäder är en utav totalt 15 verksamma regioner inom Skanska 
Sverige AB som fokuserar på husbyggnationer, se Skanska Sverige ABs 
organisationsstruktur i bilaga 9.2. 

4.2.2 Värderingar 

Skanska har fyra värderingar som anställda ska eftersträva i sitt arbete och 
beteende.  Dessa värderingar är värna om livet, agera etiskt och öppet, bli bättre – 
tillsammans, och vid kundens sida. Enligt företagets riktlinjer ska dessa fungera 
som vägledning i det dagliga arbetet mot att tillsammans ta ansvar för att skapa 
ett respektabelt företag för andra att se upp till. 

”Bli bättre – tillsammans”, inkluderar arbetet mot att ständigt sträva efter att hela 
tiden bli bättre på det man gör. Skanska anser sig vara en lärande organisation, 
och de sprider gärna sina kunskaper till kunder, samarbetspartners och de 
samhällen de verkar i. Enligt företagets policy ska de dra nytta av mångfald och 
främja en inkluderande arbetskultur som präglas av förtroende och respekt för 
varandra, i arbetet att leverera bästa tänkbara lösning. 

Efter observationer och sporadiska intervjuer visar det sig dock att många 
anställda inte vet vilka företagets värderingar är. Anställda inom produktionen 
beskriver att värderingarna beskrivs återkommande under evenemang kopplade 
till företaget, dock är det få som kan erinra sig om vilka värderingar företaget har. 

4.2.3 Projektledningssystem – VSAA 

Vårt sätt att arbeta (VSAA) är ett internt ledningssystem som Skanska Sverige 
använder sig av i sina projekt. Ledningssystemet är certifierat mot standarden ISO 
9001:2015, vilket innebär att de principer som ISOs kvalitetsledningssystem står 
för är integrerade i Skanskas ledningssystem och praktiska arbete. Systemet 
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innehåller beslutande och styrande arbetssätt som syftar till att förenkla vardagen 
för medarbetarna och bidrar till mindre variation och bättre 
erfarenhetsåterföring och förbättringsarbete i projekten. Ledningssystemet ska i 
slutändan leda till nöjda kunder, nöjda och engagerade medarbetare, förutsägbar 
och effektiv verksamhet samt ökad lönsamhet. 

VSAA vägleder projektet och är uppbyggt utifrån Skanskas processer. 
Ledningsprocesser, inklusive affärs- och åtgärdsplaner, styr verksamheten. För 
organisationens olika kärnverksamheter finns specifika projekt- och 
produktionsplaner. Dessa har, i största möjliga utsträckning, gemensam 
utformning och innehåll. Enligt anställda följs de angivna riktlinjerna vid 
skapandet av projekt- och produktionsplan. För att på ett effektivt sätt möta 
kundernas krav om tid, ekonomi, kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt ansvar och 
befogenheter planeras produktionen i samråd med kunden. Enligt ledare inom 
produktionen är detta ett sätt att kvalitetssäkra projekten, en detaljerad planering 
brukar leda till smidigare och effektivare produktion. Dock trycker anställda på 
att mer tid borde prioriteras till planering. Ofta är kunden stressad och vill påbörja 
projektet så snabbt som möjligt vilket medför att projekt- och produktionsplanen 
kan innehålla brister. För att parera oförutsedda brister och fel revideras planerna 
succesivt allt eftersom projektet pågår, dock skapar dessa avvikelser 
kvalitetsbristkostnader som sänker projektets lönsamhet. 

 
Figur 11: VSAA utgår från kundbehov, de olika processerna för organisationens kärnverksamhet stöds av 

ledningsprocesser och stödprocesser. Slutmålet är att skapa en förutsägbar lönsamhet och nöjda kunder och 
medarbetare. Bilden är modifierad från Skanskas intranät (2017) 

4.2.3.1 Arbetsberedning 

Att arbetsbereda moment i produktionen innebär att tillsammans med 
involverade parter planlägga processer. I planeringen inkluderas arbetsledare och 
berörda hantverkare, om nödvändigt produktionschef. Enligt Skanskas riktlinjer 
ska arbetsberedningen ske enligt de aktiviteter som beskrivs i tabell 4. Dock anses 
detta dokument fungera mer som en hjälpmall än riktlinjer vid planeringen. Enligt 
anställda är det viktigast att genomföra arbetsberedning för de moment som kan 
innebär fara för medarbetare, eller inkludera unika aspekter som kräver mer 
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noggrann planering. Arbetsberedning syftar alltså inte huvudsakligen till att 
standardisera produktionen. 

Anställda inom Skanskas kvalitetsavdelning anser att hjälpmedel till 
arbetsberedning bör inkluderas i planeringen. I praktiken genomförs dessa sällan 
då anställda i produktionen anser dessa som tidskrävande och onödiga. Ansvariga 
för hjälpmedlen påpekar att tekniska moment ska finnas tillgängliga som 
hjälpmedel, dessa ska förebygga fel och oklarheter i produktionen. Exempel på 
dessa tekniska moment visas i bilaga 9.4. De tekniska lösningarna inkluderar ofta 
en övergripande ritning och korta beskrivningar som vägleder hanterverkarna i 
arbetet. Dock anses dessa vara bristfälliga och få anställda vet om dessas existens. 
Beskrivningarna anses vara onödiga och tidskrävande, vilket motverkar 
anställdas och underentreprenörers engagemang till att arbetsbereda. 
Majoriteten av de moment som Skanska erbjuder i sin produktion saknar också 
beskrivning vilket bidrar till att även de som finns ignoreras. 

 

Tabell 4: Riktlinjer för arbetsberedning enligt Skanskas ledningssystem - VSAA. Dessa riktlinjer finns tillgängliga 
för alla anställda via företagets intranät. 

Aktivitet Ansvarig Kommentar Hjälpmedel 

Identifiera moment som 
ska arbetsberedas 

Produktionschef Görs i god tid Mall för 
arbetsberedning  

Upprätta 
arbetsberedning: 

-Start- och slutläge 

-Metodval 

-Struktur / Arbetsgång 

-Kapacitet och 
störningar 

-Resurser 

Arbetsledare 

 

 

  

YA och UE 
deltar 

Visualisering, 
video för 
inspiration och 
utbildning,  

Godkänna 
arbetsberedning 

Produktionschef BAS-U och 
skyddsombud 
medverkar 
om relevant 

 

Kommunicera och 
involvera berörda 

Arbetsledare   

Följa upp Arbetsledare   

4.2.3.2 Identifiera moment som ska arbetsberedas 

Produktionschefen ansvarar för att identifiera de moment som ska arbetsberedas. 
Momenten ska identifieras i så stor utsträckning som det går innan 
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produktionsstart, därför bör arbetsberedningarna planeras i god tid. Vid behov 
kan arbetsberedningar även genomföras under projektets gång, vilket ofta är 
fallet. Enligt angivna riktlinjer ska behov av arbetsberedning uppstå då; 

 Arbetsberedning leder till ökad produktivitet, t.ex. komplicerade, 
repetitiva eller oprövade moment 

 Moment inkluderas i riskinventeringen. Riskerna avser tid, samordning 
eller säkerhetsaspekter 

 Moment förekommer i arbetsmiljöriskerna enligt AFS1999:3 

4.2.3.3 Upprätta arbetsberedning 

Arbetsledare upprättar arbetsberedningen och säkerställer att den är aktuell vid 
momentets utförande. De yrkesarbetare som ska genomföra momentet närvarar 
vid upprättandet. Vid behov närvarar även produktionschef, projektingenjör och 
skyddsombud. Vid upprättandet av arbetsberedningen är det viktigt att de 
involverade parterna har tidigare erfarenheter. Ledare inom produktionen 
beskriver att anställda med lång erfarenhet och stor kunskap inom produktion 
kan identifiera kritiska aspekter som kan orsaka problem under momentet. 

De dokument som, enligt Skanskas riktlinjer, kan underlätta och vägleda 
arbetsberedningen är följande. 

 Ritningar 
 Bygghandlingar 
 Kalkyler 
 Tekniska lösningar och produktionsmetoder 
 Statistik från olycksfall och tillbud 
 Erfarenheter från besiktningar och eftermarknad/garanti 
 Montagebeskrivningar från leverantörer 

4.2.3.4 Godkänna arbetsberedning, kommunicera och involvera 
berörda samt följa upp 

Produktionschefen godkänner upprättade arbetsberedningar, vid moment som 
involverar underentreprenörer ska även dess arbetsledare godkänna 
arbetsberedningarna. Innan arbetsmomenten påbörjas ska den berörda 
produktionen, i god tid för eventuella revideringar, ha en klar bild över 
arbetsberedningen. Kommunikation ska även ske samma dag som utförandet i 
anslutning till daglig genomgång. Uppföljningen sker av arbetsledare och vid 
behov i anslutning med underentreprenörer. Kalkylerad tid och resursåtgång 
analyseras i syfte att ta lärdom för framtida projekt. Produktionschefen 
informeras och förbättringsåtgärder diskuteras. 

4.2.4 Produktionsledningssystem – VSAB 

Vårt sätt att bygga – VSAB – är ett internt produktionsledningssystem inom 
Skanska. Ledningssystemet syftar till att understödja produktioner med 
hjälpmedel i form av tekniska lösningar och riktlinjer för produktion. Enligt 
ansvariga för VSAB bör produktionsledningssystemet inkluderas i projekten och 
dess arbetsberedningar. Systemet ska förbereda produktioner och förebygga 
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avvikelser och fel. De tekniska lösningarna består av de moment som Skanska kan 
inkludera i sina produkter och erbjuda sina kunder. Ett exempel på teknisk lösning 
visas i bilaga 9.4. Produktionsledningssystemet visar även utvalda risker som bör 
beaktas i produktionen av projektledningen. De risker som tidigare skapat för 
stora brister och kostnader, eller skapat fara för medarbetare är rödlistade, dessa 
är inte tillåtna att inkluderas i Skanskas produktion. 

4.3 Avvikelsehantering i byggproduktion 
Skanska definierar sin avvikelsehantering som en behandling av något som inte 
uppfyller specificerade krav, vilket påverkar kvaliteten i arbetsmetoderna, 
produkter eller yttre miljö. Riktlinjer för hur avvikelser ska hanteras finns 
beskrivna i företagets projektledningssystem. Enligt riktlinjerna ska uppkomna 
avvikelser, av betydelse, initialt identifieras och rapporteras till produktionens 
projektansvarige. Vad som anses vara av betydelse är subjektivt, enligt anställda 
inom produktionen definieras avvikelser som de större fel som kräver större 
korrigerande åtgärder där antingen chefer, kunder eller underentreprenörer 
behöver agera. Anställda inom företagets kvalitetsavdelning trycker på att 
avvikelser av betydelse innebär något som utökar kostnaderna för någon part i 
produktionen. Mindre avvikelser ska endast noteras och diskuteras vid senare 
möte. Enligt företagets riktlinjer ska avvikelser hanteras enligt de följande fyra 
stegen. Dessa steg inkluderar ett reaktivt och korrigerande arbete, samt en viss 
mån av proaktivt arbete. 

 
Figur 12: Fallföretagets avvikelsehantering är uppdelad i en process om fyra steg. Figuren är modifierad från 

företagets intranät (2017) 

Intervjuer med anställda inom produktionen klargjorde att den 
avvikelsehantering som existerar sker sporadiskt och inte alltid enligt de riktlinjer 
som finns. Utifrån vidare granskning av genomförda avvikelsedokumentationer 
visade även dessa brister i hanteringen. Definitionen av avvikelse är oklar och 
dokumenteringen anses vara onödig och tidskrävande av de anställda inom 
produktionen, vilket bidrar till att många avvikelser ej hanteras. Den 
dokumentation som väl genomförs sker i syfte att dokumentera avvikelsen för att 
i senare skede kunna stödja eventuella dispyter mellan produktionens 
intressenter. Hanteringen sker alltså inte för att skapa förbättringar eller sprida 
erfarenheter inom organisationen. 

De få avvikelser som väl dokumenteras, ska enligt riktlinjer, hanteras av antingen 
projektchef eller produktionschef. Dessa har det övergripande ansvaret för 
avvikelsehanteringen i produktionen. Dokumenteringen sammanställs via en 
förbestämd rapporteringsmall, se bilaga 9.3. Rapporten innefattar en kort 
beskrivning av händelsen, grundorsaken samt korrigerande och förebyggande 
åtgärder. Denna process inkluderar både reaktiva och proaktiva åtgärder, dock 
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implementeras och sprids förbättringsåtgärderna sällan i praktiken. Efter att 
rapporteringen är genomförd ska berörda medarbetare informeras om avvikelsen 
och de eventuella åtgärder som vidtagits, vid behov ska även kund informeras. 

4.3.1 Kvalitetsstyrningsverktyg - 360 field 

Ett nyintroducerat verktyg för avvikelsehantering är 360 field. Verktyget är en 
elektronisk ersättning av den tidigare avvikelsedokumentationsmallen. Genom 
ett molnbaserat applikationsprogram kan anställda och underentreprenörer 
kommunicera avvikelser sinsemellan. Hittills har verktyget inte implementerats 
till fullo i någon produktion, men enligt ansvariga för verktyget kommer 360 field 
effektivisera dokumentationen av avvikelser. Bättre dokumentation, 
kommunikation och uppföljning av avvikelser kommer förhoppningsvis sänka de 
kvalitetsbristkostnader som krävs för att korrigera avvikelsen. Verktyget tillåter 
även för en förenklad dokumentation och strukturering av grundorsaker. 

4.4 Erfarenhetsåterföring i byggproduktion 
Erfarenhetsåterföring sker generellt sett ostrukturerat inom organisationen. Få 
strukturerade processer tar till vara på den kunskap som kontinuerlig skapas i 
organisationen. Den kunskap som skapas sker till stor del genom personliga 
erfarenheter, vilket har skapat ineffektiva inlärningsprocesser och kostsamma 
och oförutsägbara produktioner. Den erfarenhetsåterföring som identifierats i 
produktionen är genom riskanalyser där erfarna medarbetare delar med sig av 
sina kunskaper, samt genom produktionsledningssystemet där tekniska moment 
och specifika risker presenteras. 

4.4.1 Riskanalys 

Innan anbudsfasen i varje projekt genomförs en riskanalys för att identifiera 
potentiella risker i projektet. Analysen genomförs av anställda med lång 
erfarenhet av produktion och som därför lätt kan synliggöra och värdera riskerna. 
De projekt som anses innehålla allt för stora eller många riskmoment prioriteras 
bort för att motverka riskfyllda och ineffektiva projekt som kan innebära fara och 
förluster för företaget. Riskanalysen genomförs innan anbudsstarten och 
granskas även innan anbudslämnandet för att säkerställa riskanalysen. 
Projektgruppen får sedan överta riskanalysen, innan anbudsgenomförandet, som 
hjälpmedel under projekteringens och produktionens gång. 

En teknisk revision av riskanalysen ska ske två gånger under projektets skede. En 
gång under projekteringen och en gång under produktionen. Projektets 
medlemmar får under revisionen chansen att diskutera projektet och dess 
tekniska moment. Under revisionen diskuteras även riskanalysen och dess 
genomförda och ogenomförda moment. Nytillkomna risker som anses kritiska kan 
även tilläggas under revisionen. 

4.4.2 Dokumenterade Tekniska lösningar och Risker 

Produktionsledningssystemet VSAB syftar till att understödja medarbetare i 
produktionen. Hjälpmedlen består huvudsakligen av tekniska lösningar och 
potentiella risker i produktionen. Enligt ansvariga för kvalitetsarbeten inom 
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organisationen bör dessa användas i produktionens arbetsberedningar för att i 
viss mån kvalitetssäkra produktionen. Detta är dock något som väldigt sällan 
nyttjas i verkligheten. Få anställda i produktionen vet vad VSAB innebär och 
innehåller. Medarbetarna litar istället på sin egna och kollegors personliga 
kunskaper angående byggmomenten och dess potentiella risker. 

4.4.2.1 Tekniska Lösningar 

Fallföretaget har ett sammansatt antal tekniska moment som de kan inkludera i 
sina projekt och erbjuda sina kunder. Dessa moment kan vara olika typer av 
ytterväggar, innerväggar, betongplattor mm. Sammansatta tekniska lösningar för 
alla dessa moment ska finnas tillgängliga via VSAB. Syftet är att förbereda 
produktionen innan de individuella byggmomenten påbörjas och i viss mån 
kvalitetssäkra produktionen. Om kunden vill inkludera tekniska moment i 
produktionen som inte ingår i företagets sortiment, kan undantag göras. Dock 
måste beslut fattas av teknisk kunnig personal och ofta tas en högre höjd i budget 
för att kunna parera oförutsedda utökade kostnader som kan tillkomma under 
produktionen.  

Enligt ansvariga för de sammansatta tekniska momenten syftar dessa inte till att 
standardisera produktionen. De tekniska momenten är sammanställda för att 
säkerställa produktionen miljömässigt, arbetsmiljömässigt och tekniskt. En 
standardisering av momenten anses vara omöjligt i produktionen eftersom 
moment inte utförs likadant inom organisationen. Ett exempel på detta beskrevs 
som ”gjutning av betongplatta i Malmö sker annorlunda än i Stockholm”, vilket 
alltså anses försvårar arbetet med att ta fram en standardiserad arbetsmetod. 
Exempel på dessa tekniska lösningar visas i bilaga 9.4. 

Genom intervjuer med anställda inom produktionen framkom det att dessa 
beskrivningar sällan används i praktiken. Beskrivningarna anses vara bristfälliga 
och oklara, och tidskrävande i relation till den information som ges. Lösningarna 
visar även endast vad som ska produceras, inte hur eller varför momentet ska 
produceras på ett specifikt tillvägagångsätt 

Ansvariga för VSAB är medvetna om att VSAB sällan används. Enligt dessa skulle 
ett utökat användande minska avvikelserna i produktionen och höja 
produktionens kvalitet. Utbildning anses vara en stark faktor för ett ökat 
användande. Anställda anses sakna kunskaper om etik och moral, värderingar, 
miljö, kvalitet och lönsamhet. Kulturen anses behöva förändras mot ett starkare 
engagemang för förbättrad kvalitet och större kundfokusering. En stark 
organisationskultur anses av många vara en stark faktor för enskilda projekts 
framgång. 

4.4.2.2 Risker 

VSAB sammanställer specifika moment med utökade risker som produktioner bör 
beakta. Vissa av dessa moment anses av olika skäl inkludera för stora risker, och 
har därför förbjudits helt i produktionen. Ett exempel på ett moment som tidigare 
skapat stora slöserier i produktionen är enstikstäta putsfasader. Metoden innebar 
stora omarbeta och kostnader för företaget vilket gjorde att metoden snabbt 
svartlistades i produktionen. 
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Specifika moment med utökade risker får endast produceras under särskilda 
förutsättningar. Innan dessa moment får påbörjas måste situationen granskas av 
en teknisk kunnig, från avdelningen Skanska teknik, som godkänner momentet i 
produktionen. 

VSAB sammanställer även produktioners topp 15 riskmoment i en lista. Listan bör 
undersökas av anställda innan en produktion påbörjas för att säkerställa att inte 
produktioner innehåller moment med utökade risker. Om dessa moment 
inkluderas i produktionen bör de bytas ut, i samråd med kund, mot mindre 
riskfyllda moment. Om detta är omöjligt måste momentet hanteras varsamt för att 
motverka brister och fel i produktionen. 

Fallföretagets kvalitetsavdelning sammanställer varje år en lista med årets mest 
förekommande risker. Denna lista ska granskas av projekt över hela landet för att 
förebygga dessa i kommande projekt. Listan granskas dock sällan av anställda. 
Risker som tidigare funnits med på listan, skapar avvikelser som ständigt 
repeteras inom projekten. 

Riskerna som visas i VSAB anses, precis som de tekniska lösningarna, vara allt för 
oklara och tidskrävande i relation till den information som ges. Dokumenten anses 
vara för många och ospecifika, vilket bidrar till minskad motivation. Riskerna 
hanteras bäst genom personliga erfarenheter och kunskaper. 

4.4.3 Organisationskultur 

Anställda inom företagets kvalitetsavdelning beskrev för undersökaren att 
projekt som lyckats skapa en stark organisationskultur med kunden och 
produkten i fokus, har genererat produkter av hög kvalitet och lönsamhet. Ändå 
så upplever många att företagets värderingar och principer om kvalitet och 
utveckling inte efterföljs i produktionen. Arbetsmiljön anses hämma utveckling 
och förbättring eftersom misstag och fel ofta döljs i produktionen. Arbetare ser 
dessa misstag och fel som personliga brister, vilket motsäger en lärande 
organisation där avvikelser ska synliggöras. 

Förespråkare, som besitter med utökade kunskaper, finns i produktionen. Dessa 
ansvarar huvudsakligen för arbetsmiljön och säkerheten, men även för 
kvalitetsfrågor. Dock hanteras sällan frågor för utveckling och förbättring i 
praktiken. Avvikelsehantering ska ske enligt riktlinjer, men hanteras alltså sällan. 
Många skyller detta på för dålig kunskap och liten utbildning. Vilket krävs för att 
riktlinjerna ska efterföljas. 

4.5 Kvalitet i byggproduktion 
Som tidigare beskrivet, så är ISO 9001:2015 integrerat i fallföretagets 
ledningssystem. ISOs principer, som till mycket liknar hörnstenarna i offensiv 
kvalitetsutveckling, ska finnas med i produktionen. Detta innebär att 
kvalitetssäkring, teoretiskt sett, ska vara inkluderat i verksamhetens praktiska 
arbete. 

Arbetsberedningar är även en metod för att säkerställa kvalitet innan produktion 
och förebygga avvikelser. Dock hanteras uppkomna avvikelser dåligt, vilket 
sänker Skanskas prestanda vad gäller kvalitetsstyrning. Avvikelser åtgärdas 
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genom korrigerande åtgärder, förebyggande åtgärder och erfarenheter sprids 
trögt inom organisationen. 

Skanska vill vara kundfokuserade, mycket av projektens prestationer mäts utifrån 
kundnöjdhet. För att mäta projekts kvalitet använder företaget tre 
kundfokuserade modeller för kvalitetskontroll; Nollfelsmätning, Nöjd-kundindex 
och garantikostnader. 

4.5.1.1 Nollfelsmätning 

Kontinuerliga besiktningar genomförs allt eftersom produktionen fortlöper. 
Produktionens sista besiktning – slutbesiktning – genomförs då projektet ska vara 
färdigt. Då noll fel uppmäts i besiktningen klassas projektet som ett nollfels-
projekt. Enligt anställda kan detta uppnås genom bra framförhållning, tid för att 
korrigera avvikelser och fel innan slutbesiktning ökar chansen för ett nollfels-
klassat projekt. Då produkter innehåller besiktningsanmärkningar efter 
slutbesiktning kan viten utkrävas av kunden och stora externa felkostnader 
tillkomma. 

Enligt statistik är 12 procent utav organisationens produkter nollfels-klassade. 
Enligt involverade i mätningarna kan statistiken förbättras genom en starkare 
organisationskultur där alla arbetar för att tillgodose kundens behov. 

4.5.1.2 Nöjd-kundindex 

Skanska genomför vissa projekt mot privata kunder. Ett sätt att mäta kvaliteten 
inom dessa produktioner är genom nöjd-kundindex, vilket görs via 
enkätundersökningar. Få fel vid överlämning och bra support vad gäller 
kundservice efter överlämning anses bidra till en ökad kundnöjdhet. Fel efter 
överlämning sänker kundnöjdheten och skapar högre supportkostnader och 
externa felkostnader, vilket inte gillas av organisationen då dessa även skapar 
dåligt rykte för företaget. 

Skanska har under de senaste åren ständigt legat strax under genomsnittet bland 
konkurrenter på marknaden. Dock har företaget förbättrat sin kvalitet och 
minskat sina fel efter överlämning vilket har gjort att de idag ligger på 
indexkurvan. 

4.5.1.3 Garantikostnader 

Garantikostnader är de kvalitetsbristkostnader som uppstår i produktionen. Dock 
är dessa svåra att mäta och anställda beskriver dessa som ett isberg, mycket av 
kostnaderna är dolda och redovisas aldrig. Enligt kvalitetsansvariga genomförs 
mycket slöserier i produktionen på andra moments bekostnad. Detta kan vara 
omarbeten som sker utan dokumentation och bidrar till att andra moment inte 
genomförs eller håller tidsschemat.  
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5 Analys  
I kapitlet redovisas undersökningens analys av den empiriska och teoretiska 
referensramen. Analysen syftar till att besvara studiens tredje frågeställning – Hur 
ska en avvikelsehantering i byggproduktion struktureras för att främja systematisk 
erfarenhetsåterföring? 

5.1 Avvikelsehantering i nuläget 
Skanska har en väl sammanställd beskrivning av vad avvikelsehantering 
inkluderar och innebär för dess anställda i produktionen. Företagets beskrivning 
stämmer väl överens med den definition av avvikelsehantering som Sörqvist 
(1998) ger. Hjälpmedel och riktlinjer för hantering av avvikelser finns tillgängliga, 
vilka till mycket liknar de teorier Kaya et al. (2014) och Munthe et al. (2014) 
beskriver i sina studier. Riktlinjerna beskriver både korrigerande och 
förebyggande arbete, och sammanställs i en process om fyra steg. Stegen är 
dokumentation, kommunikation, korrigerande och förebyggande åtgärder, och 
uppföljning. Dock används denna process väldigt sällan i praktiken i relation till 
de antal avvikelser som uppstår. De få avvikelser som hanteras, hanteras till 
mycket på fel grunder. Avvikelsehanteringen sker för det mesta i syfte att endast 
dokumentera händelsen, för att i senare skede kunna bevisa vad avvikelsen 
innebar och vilka korrigerande åtgärder som vidtogs. Som Hällgren och 
Maaninen-Olsson (2005) beskriver så innebär avvikelsehantering att initialt 
åtgärda avvikelsen, men även analysera och finna dess grundorsak. Grundorsaken 
ska sedan användas för att skapa faktabaserade förbättringsåtgärder, vilket sällan 
görs i produktionen. För att skapa en mer frekvent avvikelsehantering i syfte att 
förbättra produktionen måste anställda veta varför avvikelsehantering är viktigt 
och varför hanteringsprocessen är utformad som den är. 

5.1.1 Dokumentation 

Dokumentation är det initiala steget vid avvikelsehanteringen, och är en kritisk 
faktor för att skapa trovärdiga förbättringsåtgärder (Blomé, 2000). 
Dokumentationen, som idag sker genom pappersmallar, är alltför tidskrävande 
och ineffektiv. Dokumentationen sker för det mesta i syfte att arkivera avvikelsen 
istället för att kommunicera den explicita erfarenheten vidare. Detta är enligt 
Mårtensson (1999) ett vanligt förekommande problem. 

Det elektroniska datainsamlingsverktyget 360 field bör effektivisera 
dokumentationen. Verktyget bör både förenkla kommunikationen av avvikelser 
mellan projekten, men även inom projekten vilket är en viktig faktor. En bättre 
kommunikation av avvikelser inom projektets aktörer skulle skapa fördelar för 
medarbetare till att använda verktyget, vilket i sin tur skapa motivation och 
engagemang (Weber et al., 2001). En utökad dokumentation av avvikelser skulle 
även innebära förbättrade förutsättningar till att genomföra faktabaserade 
förbättringar. 
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5.1.2 Kommunikation 

Som tidigare förklarat bör 360 field effektivisera kommunikationen av avvikelser, 
både inom projekt och också organisation. Den nuvarande kommunikationen, ska 
enligt riktlinjer, endast ske inom projektet och dess aktörer. Kommunikation av 
avvikelser till organisation och andra projekt sker alltså inte strukturerat. 

För att skapa en förebyggande avvikelsehantering måste kommunikation av 
avvikelser spridas från projekten. Grundorsaker funna i projekt ska förebyggas 
inom organisationens alla projekt. Precis som Foguem et al. (2008) beskriver så 
ska händelser strukturerat analyseras och kunskap spridas, vilket är en 
förutsättning för att skapa en lärande organisation med en integrerad och 
systematisk erfarenhetsåterföring. 

5.1.3 Korrigerande och Förebyggande åtgärder 

Få förebyggande åtgärder genomförs i syfte att motverka avvikelser i framtida 
projekt. Enligt riktlinjer för avvikelsehantering ska avvikelsen analyseras för att 
finna dess grundorsak. Grundorsaken ska sedan användas för att förebygga 
framtida avvikelser. I dagsläget hanteras dock avvikelser endast med 
korrigerande åtgärder som inte förändrar produktionen. Förebyggande åtgärder 
för grundorsaker sprids inte inom organisationen och till andra projekt. En 
strukturerad avvikelsehantering skulle skapa en kommunikation av erfarenheter 
inom organisationen, vilket skulle förena förbättringsarbetet mellan projekten 
och bidra till en högre grad av organisatoriskt lärande. Vilket anses vara en 
förutsättning för att ständiga förbättringar ska bli en naturlig del av verksamheten 
(Garvin, 1993). 

5.1.4 Uppföljning 

Uppföljning sker i syfte att säkerställa att de korrigerande åtgärder som vidtagits 
tillgodoser de krav som finns från medverkande intressenter som kunder, 
underentreprenörer, myndigheter och den egna organisationen. Oavsett 
förebyggande hantering, måste en reaktiv process för korrigerande åtgärder 
vidtas och säkerställa det aktuella projektets mål och syfte. Förebyggande 
åtgärder tillgodoser inte den aktuella kundens behov. Väl genomförda 
korrigerande åtgärder på plats är därför fortfarande viktigt. 

5.2 Erfarenhetsåterföring i nuläget 
Majoriteten av den erfarenhet som sprids i organisationen klassas som tyst 
erfarenhet. Tyst erfarenhet, även kallad personlig erfarenhet, delas inom 
projektens medarbetare genom social interaktion. Explicita erfarenheter 
dokumenteras och sprids sällan systematiskt vidare mellan projekten. För att 
utforma en systematisk erfarenhetsåterföring måste den tysta erfarenhet som 
ständigt skapas inom organisationen strukturerat översättas och spridas som 
explicit erfarenhet (Cherbeneau et al., 2005). Den strukturerade spridningen kan 
lämpligen ske genom avvikelsehantering, vilket skulle skapa systematisk 
erfarenhetsåterföring (Potes Ruiz et al., 2003). 
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Skanska vill gärna positionera sig som ett ständigt utvecklande företag, där 
interna kunskaper framhävs och sprids. För att skapa ett ständigt utvecklande 
företag måste företaget aktivt implementera metoder för systematiskt lärande, 
vilket skulle bidra till en högre grad av lärande organisation (Garvin, 1993). En 
lärande organisation som Mayo och Lank (1995) beskriver som en aktiv hantering 
och spridning av kunskap i syfte att ständigt förbättra organisationen. 
Strukturerad avvikelsehantering skulle skapa en systematisk 
erfarenhetsåterföring. Garvin (1993) menar att avvikelsehantering är ett sätt att 
främja arbetet med att skapa en lärande organisation. Vilket anses vara ett 
kriterium för att lyckosamt implementera ständiga förbättringar. 

Den strukturerade spridningen av kunskap och erfarenheter sker genom 
riskanalyser av potentiella projekt, samt dokumenterade riktlinjer och 
hjälpverktyg för styrning av projekt och produktion. Dessa dokumenterade 
riktlinjer och hjälpverktyg bidrar till att kvalitetssäkra produktionen. 
Dokumenten standardiserar arbetet i viss mån och möjliggör förbättringsarbeten 
av produktionen genom aktiva förbättringar av de dokumenterade tekniska 
lösningarna. 

5.2.1 Dokumenterade Riktlinjer & Hjälpverktyg 

5.2.1.1 Projektledningssystemet – Arbetsberedning 

Projektledningssystemet VSAA antyder att arbetsberedningar bör genomföras 
inför specifika moment i produktionen. Arbetsberedningen anses fungera som en 
kvalitetssäkring, och kan med hjälp av väl sammanställda hjälpmedel från VSAB 
sprida tidigare erfarenheter och förebygga brister och fel i produktionen. 

Genomförda arbetsberedningar, med inkluderande hjälpmedel som 
sammanställda tekniska lösningar, är ett kritiskt moment för ökad 
erfarenhetsåterföring. Med arbetsberedning sprids tidigare erfarenheter till 
projektet, som kan ha uppkommit från andra projekt inom organisationen. 
Arbetsberedningen kan även underlätta identifieringen av avvikelser, samt 
utgångspunkt vid förebyggande förbättringsåtgärder. 

5.2.1.2 Produktionsledningssystemet – Tekniska lösningar och risker 

Tekniska lösningar bör alltid involveras i arbetsberedningar. Lösningarna kan 
fungera som grund för avvikelsehantering, utan dessa lösningar blir avvikelser 
svårare att identifiera. De tekniska lösningarna fungerar även som 
erfarenhetsspridare inom organisationen. En ständig revidering av dessa 
lösningar, med utgångspunkt från de grundorsaker som skapar avvikelser i 
produktionen, skulle skapa en cykel för erfarenhetsåterföring och bidra till ett 
ökat organisatoriskt lärandet. 

För att skapa ett högre engagemang till att använda VSAB bör de tekniska 
lösningarna förbättras. I nuläget är dessa allt för ostrukturerade och 
osammanhängande för att anställda ska känna motivation till att utnyttja dessa. 
Precis som Weber et al. (2001) beskriver, bör en förenklad hantering leda till ökad 
motivation. 
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5.3 Barriärer & Förutsättningar för Implementering av 
Systematisk Avvikelsehantering 

För att lyckas implementera en effektiv och proaktiv avvikelsehantering, som 
minskar produktionens kvalitetsbristkostnader och bidrar till en strukturerad 
erfarenhetsåterföring inom organisationen, måste vissa förutsättande aspekter 
uppnås och barriärer tas i beaktning. 

5.3.1 Förutsättningar 

5.3.1.1 Engagerat Ledarskap 

En av de viktigaste aspekterna för att lyckas med ett offensivt kvalitetsarbete för 
PBO är ett engagerat ledarskap (Bessant et al., 2001; Jung & Wang, 2006; Lindberg 
& Bergen, 1997). Ett engagerat ledarskap anses vara en kritisk faktor för hur väl 
ständiga förbättringar implementeras i organisationen. Blomqvist (1996) 
beskriver även att ett offensivt kvalitetsarbete initialt ska implementeras inom 
organisationens topp, och sedan spridas nedåt. Denna förutsättning har Skanska 
påbörjat, och hittills implementerat relativt väl. Företaget vill positionera sig som 
ett utvecklande företag som ständigt blir bättre. Skanska ser sig även som 
samhällsutvecklare och de vill vara ett företag i framkant och som andra 
organisationer ser upp till. Säkerhet, hållbar produktion, miljö, arbetsmiljö och 
kvalitet är viktiga faktorer för organisationen. En av företagets värderingar, som 
ska vägleda anställda i hur de agerar och producerar, är ”bli bättre – tillsammans”. 
Denna värdering visar att företaget insett värdet i att ta till vara på 
organisationens erfarenheter och ständigt utveckla företaget. Dock har arbetet 
med ständiga förbättringar inte anammats inom produktionen än. Precis som 
Blomqvist (1996) beskriver kan detta bero på att ständiga förbättringar initialt 
implementeras inom organisationens topp, för att sedan sakta spridas nedåt. 

Ledare inom produktionen talar om önskvärda framtida positioner vad gäller 
ständig utveckling. Dessa mål återspeglas även i värderingen - ”bli bättre – 
tillsammans” – vilket säkerställer att ett engagerat ledarskap finns inom 
organisationen. Dock måste mer utrymme i produktionen ges för ständiga 
förbättringar. För lite utbildning och tid prioriteras idag för utveckling. Projekt 
strävar också allt för mycket mot kortsiktiga mål som endast gynnar det enskilda 
projektet. Långsiktiga mål som eftersträvar mer holistiska fördelar är att 
eftersträva. 

5.3.1.2 Delaktig medarbetare 

En lyckosam implementering av kvalitetsarbete kräver engagemang och en aktiv 
involvering från anställda i dess dagliga arbete. Choi (1995) beskriver att 
förbättringar ska komma från arbetare i produktionen, dessa är oftast de som vet 
bäst vilka förbättringsåtgärder som bör genomföras. 

Enligt fallföretagets riktlinjer hanterar inte arbetare i produktionen avvikelser 
mer än identifiering och vidare kommunicering. De som analyserar och vidtar 
åtgärder är arbetsledare och chefer inom projektet. Även fast detta motsäger de 
råd som Choi (1995) ger, bör dessa riktlinjer i fortsättningen vidhållas. Att 
implementera en väl fungerande avvikelsehantering, som involverar alla, är ett 
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långsiktigt arbete som kräver tid och anpassning. Delaktighet av alla inom 
produktionen bör vara en framtida målsättning, men initialt bör endast 
tjänstemännen i produktionen vidare analysera och aktivt förbättra 
produktionen. Arbetsledare och chefer kan initialt fungera som förespråkare för 
avvikelsehanteringen för att förebygga skepsis och tveksamheter (Savolainen, 
1999). Främjande åtgärder för ett ökat engagemang och delaktighet från dessa bör 
dock genomföras. Kunskap och ansvar anses vara två framgångsrika faktorer för 
en ökad delaktighet (Bergman & Klefsjö, 2012; Jung & Wang, 2006). 

För att främja en framtida delaktighet från arbetare i produktionen, bör kunskap 
hos dessa redan nu spridas. Som Jung och Wang (2006) beskriver så måste 
anställda besitta med den kunskap som krävs för att kunna involvera sig själva i 
förbättringsarbetet. En ökad kunskap skapar även förståelse för varför tekniska 
lösningar bör inkluderas i arbetsberedningen, som inkluderar alla arbetare. 

5.3.1.3 Processinriktning 

Anställda beskriver avvikelsehanteringen som sporadisk och 
erfarenhetsåterföringen som till stor del utebliven, vilket antyder att dess 
processer är bristfälliga. En sammanställd process för avvikelsehantering finns, 
dock har anställda dåliga kunskaper om hur och varför processen ska genomföras. 
Hanteringsprocessen är även huvudsakligen utformad för reaktiva och 
korrigerande åtgärder, inte för proaktiva förbättringsåtgärder. Hanteringen 
sprider heller inte kunskap om avvikelsers grundorsak till övriga produktioner. 
En utebliven avvikelsehantering genererar en trögrörlig erfarenhetsåterföring 
och svårgenomförliga förbättringsåtgärder inom organisationen. 

Erfarenhetsåterföringen sker huvudsakligen på individuell nivå. Anställdas 
kunskapsnivåer grundar sig mycket på personliga erfarenheter, vilket skapar 
trögrörliga utvecklingsprocesser och ojämna kunskapsnivåer bland anställda i 
produktionen. Riskanalyser innan anbudsstart genomförs av erfarna medarbetare 
och sprider viss kunskap till projekten. De risker som innan projektstart 
identifieras i riskanalysen förmedlas till projektgruppen och kan därför 
motverkas i produktionen. 

Projektledningssystemet – VSAB – visar riskmoment samt tekniska lösningar som 
sprider kunskap i organisationen. Dock används VSAB allt för sällan i praktiken, 
och lite återkoppling sker från produktionen till VSAB. VSAB är ett besvärligt 
system som ger anställda lite värdefull kunskap, vilket har resulterat i att 
majoriteten av de anställda totalt ignorerat ledningssystemet. Att inkludera VSAB 
i arbetsberedningen är kritiskt för avvikelsehanteringen och utvecklingen av 
produktionen. Arbetsberedning, där VSAB och dess tekniska lösningar inkluderas, 
skulle kunna fungera som en mjuk standardisering av produktionens moment. 
Avvikelser som uppstår i de tekniska momenten kan kommuniceras tillbaka till 
VSAB och fungera som faktabaserade underlag för förbättringar av de tekniska 
lösningarna. På så sätt skulle en strukturerad erfarenhetsåterföring skapas inom 
organisationen. 

För att öka användandet av VSAB måste systemet utvecklas.  Mer lätthanterliga 
hjälpmedel måste finnas och kunskapen om varför dessa hjälpmedel ska 
inkluderas i arbetsberedningen måste tydligare framgå. 
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5.3.1.4 Datainsamling 

En förutsättning för att skapa faktabaserade förbättringar är datainsamling 
(Bergman & Klefsjö, 2012). Avvikelsers grundorsaker dokumenteras i dagsläget 
genom fysiska rapportmallen för avvikelser. Mallen är ansträngande för anställda 
och bidrar till en ineffektiv rapportering och kommunicering av avvikelser, vilket 
i sin tur minskar engagemanget hos anställda till att dokumentera avvikelser. 
Verktyget 360 field, som ännu inte implementerats i produktionen, bör förenkla 
och öka dokumentationen av grundorsaker. Den elektroniska hanteringen skulle 
även förenkla kommunikationen av grundorsaker till organisationens övriga 
produktioner. Precis som Weber et al. (2001) beskriver så bör en förenklad 
hantering av avvikelser öka motivationen bland anställda till att hantera dessa. 
Med en högre frekvens av dokumentation skulle mer trovärdiga 
förbättringsbeslut kunna fattas. 

5.3.2 Barriärer 

5.3.2.1 Organisationskultur 

Att dölja misstag och avvikelser är generellt sett vanligt förekommande i 
produktionen, vilket även påpekas i den studie Bessant et al. (1994) genomfört. 
Anställda tenderar att skuldsätta sig själva eller andra vid fel och avvikelser då de 
ofta relaterar dessa till personliga brister. För att bryta en sådan negativ norm 
måste anställda få ökad kunskap. Begrepp och metoder för ökad kvalitet i 
produktion måste förstås av anställda.  

Fallföretaget anser sig vara en organisation öppen för utveckling. En värdering 
som ska beskriva medarbetares arbete och beteenden i vardagen är ”Bli bättre – 
tillsammans”. Dock sker för sällan aktiviteter som sprider denna värdering. Schein 
(1992) beskriver Gemensamma handlingsmönster – normer och värderingar – 
som en del av företagskulturer. De normer och värderingar som finns angående 
utveckling är idag negativ, dock kan dessa påverkas genom strategier, mål och 
filosofier. Ett aktivt arbeta mot att skapa en organisationskultur där alla dagligen 
arbetar mot en mer holistisk utveckling. 

Precis som Savolainen (1999) menar, så mottas ofta kulturella förändringar med 
motstånd och skepsis. De förespråkare, som idag finns i produktionen, måste mer 
aktivt arbeta med kvalitetsfrågor. De bör även, som andra, få utökade kunskaper 
och möjligheter till att aktivt arbeta med förbättringar. 

5.3.2.2 Kunskap 

Genom intervjuer och diskussioner med anställda i produktionen framkom det att 
många av de hjälpmedel som finns tillgängliga via produktionsledningssystemet 
inte används. Detta beror på att anställa, till stor del, saknar vetskapen om 
produktionsledningssystemets existens och syfte. Innebörden av varför 
avvikelsehantering existerar har inte förmedlats, vilket har minskat incitamenten 
till att hjälpmedlen används. Om man förväntar sig att anställda ska använda de 
hjälpmedel som finns och efterfölja ledningssystemet måste de innan förses med 
kunskapen om hur och varför de ska användas. Kunskapen ökar dessutom 
motivationen till att utnyttja redskapen. 
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I nuläget finns det enstaka medarbetare i produktionen som har en någorlunda 
utbildning inom kvalitet. Tanken med dessa är, precis som Savolainen (1999) 
beskriver, att förespråka för kvalitetsarbeten och stärka organisationskulturen 
mot utveckling och förbättring. Trots detta hanteras avvikelser dåligt, vilket 
betyder att denna metod hanterats bristfälligt. Utökade kunskaper angående 
avvikelsehantering och ständiga förbättringar bör introduceras bland alla inom 
produktionen och en kontinuerlig uppföljning och utvärdering bör även 
genomföras. 

5.3.2.3 Involvering av Underentreprenörer (UE) 

Medarbetare i fallföretagets produktioner består till mestadels av 
underentreprenörer. Att öka deras engagemang till utveckling och förbättring är 
svårt och måste genomföras med en ömsesidig vinning. Även fast UE endast 
ansvarar för att identifiera och vidarerapportera avvikelser är den nuvarande 
hanteringen för tidskrävande och skapar få fördelar för UE i produktionen. UE vill 
ha kortsiktiga och snabba lösningar som effektiviserar deras arbete, vilket inte 
kommer med dagens avvikelsehantering. 360 field skulle däremot även skapa 
fördelar för UE. Hantering av avvikelser skulle förenklas och kommunikationen 
och dokumentationen av avvikelser skulle effektivisera även deras arbete. En stor 
del av de slöserier som i dagens produktion skapas genom väntetider, 
felproduktioner och omarbeten skulle förminskas och skapa ekonomiska fördelar 
för alla parter. 

5.4 Kvalitet i byggproduktion 

5.4.1 Nollfelsmätning 

Nollfelsmätning riktar sig mot projektets beställare. Ett projekt som uppnått noll 
fel vid slutbesiktning tillgodoser till viss del kundens behov och skapar en nöjd 
kund. Men Nollfelsmätning visar inte de resurser och kostnader som projektet 
krävs för att uppnå noll fel. Nollfelsmätning ger därför inte en rättvis bild av 
projektets kvalitet. Indexet är något att eftersträva i produktionen, men 
ytterligare index och mätningar måste komplettera nollfelsmätningen för att ge 
projektet en rättvis bedömning av dess uppfyllelse av kvalitet. 

5.4.2 Nöjd-kundindex 

NKI riktar sig mot projektets slutgiltiga kunder, som till skillnad från NFM 
inkluderar endast privata kunder. NKI kan ses som en utökad mätning av NFM. 
Kunders totala bedömning av projektet redovisas i NKI, och inte bara antalet 
avvikelser vid överlämnandet. Utöver slutproduktens kvalitet inkluderas även 
externa tjänster som support efter överlämning.  

Men precis som NFM mäter NKI varken interna kunders tillfredsställelse eller 
produktionens effektivitet. Ett projekt kan ha höga resultat vad gäller NKI och 
NFM, men ändå genomfört en usel produktion med höga kvalitetskostnader.  
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5.4.3 Garantikostnader 

Precis som Meiling (2008) beskriver så är det viktigt att fokusera mot förbättrade 
interna processer och interna kunder, vilket i slutändan tillfredsställer de externa 
kundernas behov och förbättrar organisationens kvalitet. Till skillnad från NFI och 
NKI mäter Garantikostnader kvaliteten i företagets interna processer. Mätetalet 
ger en mer organisatorisk fördel än NFI och NKI. Garantikostnader fokuserar inte 
bara slutproduktens kvalitet, mätetalet involverar alla interna processer i 
organisationen. 

Garantikostnader bidrar till att skapa en mer holistisk syn inom organisationen 
där både interna och externa processer är med och påverkar resultatet. Att 
garantikostnader synliggörs är kritiskt för att kunna genomföra förbättringar i 
produktionen. Därför är det viktigt att inte endast bedöma projektets prestation 
efter andelen synliggjorda garantikostnader.  Andelen synliggjorda och 
rapporterade avvikelser bör initialt ses som något positivt i produktionen. 
Avvikelsehantering möjliggör för förbättringar vilket i sin tur tillgodoser mer 
långsiktiga organisatoriska fördelar. Enligt Low och Teo (2004) ska dessa 
långsiktiga organisatoriska målsättningar öka företagets totala lönsamhet. 

Garantikostnaderna anses dock vara svåra att dokumentera. Som anställda 
påpekar så döljs majoriteten av de slöserier som ständigt uppkommer i 
produktionen. Med en organisation som aktivt framhäver avvikelser och brister i 
produktionen, tillsammans med en systematisk avvikelsehantering, synliggörs 
slöserier i högre grad. Detta skulle öka reliabiliteten hos mätetalet för 
Garantikostnaderna. Fler synliggjorda avvikelser skulle initialt öka 
garantikostnaderna. Men indexet skulle vara mer trovärdigt och projektens 
kvalitet skulle på ett mer rättvist sätt kunna bedömas. Organisationen skulle även 
i högre grad kunna motverka avvikelser och förbättra projekten, vilket i sin tur 
skulle skapa mer långsiktiga förbättringar. 
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6 Slutsatser & rekommendationer 
I kapitlet presenteras de slutsatser och rekommendationer som föreslås utifrån 
studiens analys av den teoretiska och empiriska referensramen. Initialt beskrivs de 
slutsatser som kan antas utifrån studiens syfte. Senare presenteras de 
rekommendationer som fallföretaget bör vidta, även dessa för att uppnå studiens 
syfte. 

6.1 Slutsats 
Ett uteblivet kvalitetsarbete inom byggproduktion leder till ökade utgifter och 
lägre lönsamhet. Avvikelsehantering är ett arbetssätt för att främja minskade 
kvalitetsbristkostnader och i slutändan skapa en bättre kvalitet och lönsamhet i 
produktionen. En systematisk avvikelsehantering, skulle förutom att ständigt 
förbättra produktionen, även öka erfarenhetsåterföringen inom företaget. En i 
högre grad lärande organisation skulle effektivisera den individuella 
inlärningsprocessen hos anställda och skapa en mer förutsägbar produktion. 

Analysen av de empiriska data som samlats in, med grund i studiens teoretiska 
referensram, gav sken om att byggproduktionens avvikelsehantering innehåller 
stora brister. Avvikelser uppstår ständigt och skapar stora och ofta dolda 
kvalitetsbristkostnader. Gömda avvikelser överrepresenterar de avvikelser som 
synliggörs och hanteras, vilket talar starkt för en osystematisk och bristfällig 
hanteringsprocess. De få avvikelser som väl synliggörs och hanteras, hanteras 
nästintill enbart med korrigerande åtgärder som endast gynnar de enskilda 
projekten. Strukturerade processer för förebyggande åtgärder förekommer 
sällan, vilket försvårar förbättringsarbeten och minskar erfarenhetsåterföringen. 
Den nästintill uteslutna proaktiva hanteringen av avvikelser talar för ett allt för 
starkt kortsiktigt fokus där aktiviteter som gynnar enskilda projekt prioriteras i 
för stor grad. Förbättringsåtgärder som förbättrar och gynnar framtida 
produktioner måste i större grad introduceras i produktionen. Kunskap som 
ständigt skapas inom organisationen måste i högre grad utnyttjas och spridas 
bland anställda. Kunskap skapas i dagsläget primärt genom personliga 
erfarenheter vilket är ineffektivt och bidrar till ojämn kunskapsfördelning. 

Kvalitet inom byggproduktion mäts ofta utifrån kundfokuserade index förenade 
till projekten. Interna mätetal kopplade till kvalitetsbristkostnader inom 
produktionen är mer svårgenomförliga. En sporadisk dokumentation försvårar 
dess uppskattning och genererar därför opålitliga resultat. Stora 
kvalitetsbristkostnader antas förekomma, men en bristfällig dokumentation 
hindrar dessa från att synliggöras. 

En mängd barriärer att beakta och förutsättningar att uppnå för att lyckas 
implementera avvikelsehantering inom byggproduktion sammanställdes i 
studiens analys. Många av dessa aspekter återkopplar till ett starkt och engagerat 
ledarskap. Tid och resurser inom projekten måste prioriteras till kvalitetsarbeten, 
vilket kräver engagerade ledare inom produktionen. Anställda måste få rätt 
förutsättningar för att kunna arbeta med kvalitetsarbeten inom produktionen, 
vilket kräver ett engagerat ledarskap. Anställda måste besitta med tillräcklig 
kunskap för att förstå hur och varför kvalitetsarbeten ska genomföras. Med 
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förståelse, rätt verktyg och resurser bör motivation skapas till att dokumentera 
avvikelser och på sikt förbättra produktionen. 

Utifrån analysen antas avvikelsehantering vara genomförbart inom 
byggproduktion. Förutsättningarna att uppnå innan implementering anses vara 
genomförbara och de barriärer som bör beaktas kan förebyggas och förbättras.  

6.2 Rekommendationer 
För att tillgodose studiens syfte har fyra konkreta rekommendationer till 
fallföretaget Skanska sammanställts. Dessa rekommendationer lever upp till de 
förutsättningar analysen beskrivit, samtidigt som de motverkar de barriärer som 
hämmar en lyckad implementering. 

Tabell 5: Sammanställning av de rekommendationer studien antagit och dess påverkan på de förutsättningar 
och barriärer som analysen definierat. 

Rekommendation Uppfylld förutsättning Beaktad barriär 

Introducera ständiga 
förbättringar i 
avvikelsehanteringen 

Processinriktning Organisationskultur 

Utbilda personal Delaktig personal Kunskap 

Effektivisera 
datainsamlingen 

Datainsamling & 
Delaktig personal 

Involvering av UE 

Inför målsättningar inom 
projekten för holistisk 
utveckling 

Engagerat ledarskap Organisationskultur 

 

6.2.1 Introducera ständiga förbättringar i 
avvikelsehanteringen 

Den nuvarande avvikelsehanteringen genomför huvudsakligen reaktiva åtgärder, 
vilka inte påverkar framtida produktioner. En mer proaktiv process, se figur 14, 
skulle skapa strukturerad erfarenhetsåterföring mellan projekten och även tillåta 
arbete med ständiga förbättringar. 

Processen innehåller både den tidigare avvikelsehanteringsprocessen för 
korrigerande åtgärder och även en iterativ hantering som ständigt utvecklar 
byggmomenten utefter de avvikelser som uppstår. Den korrigerande delen är 
fortfarande viktig för att säkerställa de enskilda projektens produktkvalitet. 
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Figur 13: Avvikelsehantering som skapar erfarenhetsåterföring inom organisationen. Den iterativa 

förbättringscykeln utvecklar produktionen ständigt. Processen för reaktiva åtgärder säkerställer lämpligt 
korrigerande åtgärder för det aktuella projektet. 

 

6.2.1.1 Identifierad avvikelse 

Den nuvarande definitionen av avvikelser – något som inte uppfyller specificerade 
krav, vilket påverkar kvaliteten i arbetsmetoderna, produkter eller yttre miljö – är 
lämplig för fortsatt användning. Alla inom organisationen ansvarar för att 
identifiera avvikelser, vilket kräver förståelse över avvikelser och hur dessa 
synliggörs. 

6.2.1.2 Datainsamling – 360 field 

Datainsamlingsverktyget 360 field förenklar kommunikationen och 
dokumentationen av avvikelser, vilket ökar engagemanget hos både anställda i 
produktionen till att dokumentera avvikande händelser.  

Reaktiv åtgärd; en intern process inom projekten som syftar till att korrigera 
avvikelser för att uppfylla aktuella intressenters krav. Den reaktiva 
hanteringsprocessen skiljer sig inte från den hantering som finns i nuläget, 
förutom dokumentationen av avvikelser som ska ske genom 360 field. 

360 field ökar frekvensen av dokumentation, vilket ger en mer rättvis bild över 
projektens kvalitet i form av indexet för Garantikostnader. Dokumentationen 
effektiviserar även kommunikationen inom projekten, vilket förbättrar de 
korrigerande åtgärderna och förenklar distribueringen av extra kostnader 
gällande ändrings- och tilläggsarbeten. 

Proaktiv åtgärd; den proaktiva hanteringsprocessen ämnar till att förbättra 
produktionen genom att sprida erfarenheter. Så kallad tyst erfarenhet analyseras 
och omvandlas till explicit erfarenhet. Den explicita erfarenheten, om 
avvikelsernas grundorsaker, ska fungera som data för faktabaserade 
förbättringsåtgärder av de tekniska momenten som redovisas i VSAB. 



   

54 

 

6.2.1.3 Förbättrade bygganvisningar – VSAB 

Standardiserade tekniska moment, som beskriver och vägleder produktionen ska 
utökas och förbättras utifrån det nuvarande VSAB. Momenten bör beskrivas mer 
noggrant, gärna genom visuella filmer. Hur potentiella risker och kritiska delar 
inom momenten hanteras ska påvisas. De standardiserade bygganvisningarna kan 
sedan ständigt utvecklas utifrån de kunskaper som avvikelser ger.  

Visuella filmer som visar byggtekniska moment skulle öka motivationen inom 
produktionen till att involvera dessa i arbetsberedningarna. Utifrån dessa filmer 
standardiseras produktionen och synliggör avvikelser. Beroende på 
detaljeringsgraden   

Ett förenklat VSAB,  ökar motivationen till att involvera bygganvisningar i 
arbetsberedning. Bygganvisningarna kan då fungera som en typ av 
standardisering av produktionen, och möjliggör därför för förbättringsarbeten. 
Förbättringarna, som kommuniceras via 360 field, ska utgå från de grundorsaker 
som analyserats i produktionen. En viktig aspekt, som kräver utökade resurser, är 
en ständig förbättring av VSAB. Bygganvisningarna måste kontinuerligt 
uppdateras allt eftersom avvikelser i produktionen uppstår och grundorsaker 
identifieras. 

6.2.1.4 Arbetsberedning – VSAA 

Antalet arbetsberedningar måste utökas i produktionen och strukturerat 
inkludera bygganvisningarna från VSAB. Om inte de standardiserade 
arbetsmomenten efterföljs är det svårt att finna avvikelser, och 
förbättringssnurran bryts. För att öka motivationen till strukturerad 
arbetsberedning krävs utökade kunskaper om dess relevans. Hur och varför 
arbetsberedning ska genomföras är viktigt att påvisa för anställda för att öka 
förståelsen och engagemanget. 

En mer strukturerad och kontrollerad arbetsberedning skulle höja graden av 
standardisering i produktionen och tillåta ständiga förbättringar. En 
standardiserad och förbättrad produktion skulle göra den mer förutsägbar och 
minska dess slöserier. 

6.2.2 Utbilda personal 

Utbildad personal inom kvalitetsarbeten mot förbättrad produktion är en 
förutsättning för engagemang. Initialt bör arbetsledare och chefer inom 
produktionen utbildas. Dessa ska i högre grad fungera som förespråkare för 
avvikelsehantering och motarbeta skepsis och tveksamheter. Allt eftersom ska 
även hantverkare inom produktionen utbildas och involveras. Företaget ska ha en 
vision om att en dag i framtiden inkludera alla anställda i kvalitets- och 
förbättringsarbeten. Att redan nu börja utbilda personalen är ett steg i rätt 
riktning, utbildning kommer rubba organisationskulturen och skapa ett större 
engagemang i framtiden. 
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6.2.3 Effektivisera Datainsamlingen 

Dokumentation av avvikelser är viktigt för att kunna fastställa faktabaserade 
förbättringsåtgärder. Ett användande av 360 field skulle effektivisera 
dokumentationen och öka engagemanget till avvikelsehantering. Det elektroniska 
verktyget skulle förbättra den interna kommunikationen mellan aktörer i 
produktionen, vilket skapar personliga fördelar för UE och anställda till att 
dokumentera avvikelser. I nuläget sker datainsamlingen genom pappersmallar, 
som hämmar för motivation och spridning av erfarenhet. Ett användande av 360 
field är kritiskt för en fungerande avvikelsehantering, vilket talar för att alla 
produktioner bör introducera verktyget. Ju fler produktioner som använder 
verktyget, desto fler avvikelser dokumenteras och används till trovärdiga 
förbättringsåtgärder. 

6.2.4 Inför målsättningar inom projekten för holistisk 
utveckling 

Långsiktiga målsättningar för organisatorisk utveckling måste i högre grad prägla 
de enskilda projekten. Större fokus på kvalitet skulle skapa en mer holistisk syn 
hos anställda. Istället för att arbeta för det enskilda projektets vinning, arbetar 
man för den stora organisationen. Fler målsättningar för ökad kvalitet och 
utveckling skulle skapa ett mer engagerat ledarskap inom produktionen. Resurser 
och tid för kvalitetsutveckling skulle främjas och till slut skapa en 
organisationskultur där kvalitet står i fokus och ingår i det dagliga arbetet. Detta 
skulle bidra till en högre grad av organisatoriskt lärande, vilket är en förutsättning 
för en lyckosam avvikelsehantering och förbättringsarbete. 

6.3 Konsekvenser av införande 
De senaste årens bostadsbrist har skapat en het marknad för svenska byggföretag. 
Ett ökat utbud av potentiella byggprojekt har minskat konkurrensen 
entreprenörer emellan. Den mindre pressade marknaden minskar företagens 
behov av ökad kvalitet. Det stora utbudet av potentiella byggprojekt har minskat 
incitamentet hos entreprenörerna till att öka kvaliteten i produktionen. Men ett 
aktivt kvalitetsarbete i dagsläget, ökar möjligheterna för en mer kvalitativ 
produktion i framtiden. En stark kvalitet i framtiden kan skapa 
konkurrensfördelar på en möjligtvis hårdare marknad. Därför bör företag med 
långsiktiga målsättningar redan idag prioritera kvalitetsutveckling och investera 
resurser inom kvalitetsutveckling. 

En förbättrad avvikelsehantering skulle både skapa snabba fördelar för de 
enskilda projekten, men även förbättra framtida produktioner. 
Dokumentationsprogrammet 360 field skulle både förbättra den reaktiva 
hanteringen genom förenklad dokumentation och kommunikation mellan 
projektets aktörer, och även underlätta framtida förbättringar. Med en ständig 
förbättring, med utgångspunkt från avvikelsers grundorsaker, skulle ny kunskap 
systematiskt spridas från projekten. Den strukturella avvikelsehanteringen skulle 
därav automatiskt skapa systematisk erfarenhetsåterföring inom organisationen. 
Det ständiga förbättringsarbetet skulle skapa en mer flexibel organisation med 
ökade konkurrensfördelar och nöjdare kunder.  
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7 Diskussion 
I kapitlet redovisas de metodval som används i studien för att besvara dess 

frågeställningar och syfte, samt syftets grad av uppfyllelse. Trovärdigheten i 

undersökningen diskuteras sedan där reliabiliteten och validiteten ifrågasätts. 

Slutligen diskuteras intressanta och relevanta fortsatta studier till undersökningen. 

7.1 Uppfyllelse av syfte 
I arbetet med att besvara studiens huvudsyfte har de tre frågeställningarna – 
presenterade i delkapitel 1.3 – varit i fokus. Dessa frågeställningar har väglett 
undersökningen till att besvara dess huvudsyfte. Allmänna slutsatser har antagits 
och specifika rekommendationer för fallföretaget har sammanställts. Hur 
frågeställningarna enskilt besvaras i rapporten diskuteras nedan. 

FS1: Hur ska avvikelsehantering struktureras för att anpassas till 
byggproduktion? 

Frågeställningen besvaras huvudsakligen med hjälp av de teorier som granskats 
och sammanställt i den teoretiska referensramen. Avvikelsehantering beskrivs av 
många tidigare studier som speciellt komplicerad inom projektbaserad 
produktion, vilket byggproduktion till mycket består av. För att skapa en bra 
avvikelsehantering inom byggproduktion krävs det ett stort fokus på den 
offensiva kvalitetsutvecklingens mjuka parametrar, vilket rekommendationerna 
delvis gör. Ett starkt ledarskap som prioriterar och framhäver vikten av ett 
kontinuerligt förbättringsarbete, samt kunniga och engagerade medarbetare, är 
två kritiska aspekter för att avvikelsehanteringen ska integreras väl i 
byggproduktionen. Dessa två parametrar är relativt simpla att förbättra inom 
produktionen. Båda tar lång tid att integrera i arbetet och accepteras av anställda, 
men med rätt resurser bör de få en positiv effekt på avvikelsehanteringen. De mer 
hårda parametrarna, som processinriktning och ständiga förbättringar, var 
svårare att få in bra i en strukturerad rekommendation. Förbättringscykeln, som 
sammanfogar det reaktiva arbetet samt det proaktiva förbättringsarbetet bör 
dock fungera så länge cykelns alla aspekter tas väl i beaktning. För att 
förbättringscykeln ska generera förbättringar utifrån de avvikelser som skapas 
måste alla dess punkter prioriteras av både chefer och medarbetare. Om vissa 
aspekter ignoreras fallerar hela processen.  Ett synliggörande av avvikelser är 
beroende av arbetsberedningar, och utan de standardiserade 
byggbeskrivningarna fallerar även arbetsberedningarnas roll.  

FS2: Hur hanteras avvikelser i byggproduktionen? 

Studiens andra frågeställning utgick till mycket från den redan sammanställda 
teoretiska referensramen. Den empiriska undersökningen genomfördes genom 
intervjuer och observationer. Något som upptäcktes under undersökningen var 
att anställdas uppfattning om avvikelsehanteringen skiljde sig åt. Hanteringens 
uppfattade syfte var ofta olika bland medarbetarna, vilket antydde på en låg 
kunskapsnivå inom ämnet hos anställda. Fallföretaget hade även en sammanställd 
strukturerad process för avvikelsehanteringen, vilken ofta inte användes vid 
avvikelser uppkomst. Att skapa en förbättrad avvikelsehantering skulle inte 
förbättra den faktiska situationen så länge hanteringen inte skedde. Mer mjuka 
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parametrar som förbättrat ledarskap och större engagemang bland medarbetare 
behövde därför höjas för att förbättra anställdas kunskapsnivå inom 
förbättringsarbeten. 

FS3: Hur ska avvikelsehantering i byggproduktion struktureras för att främja 
systematisk erfarenhetsåterföring? 

Även fast strukturerade processer mot ett ständigt förbättringsarbete beskrivs 
som svårgenomförligt inom byggproduktion, bör förbättringsprocessen kunna 
implementeras väl och fylla dess syfte. Så länge standardiseringen av 
byggmomenten sker succesivt och varsamt bör avvikelser synliggöras allt mer och 
mer utifrån byggbeskrivningarna. En för strikt standardisering skulle medföra allt 
för många irrelevanta avvikande händelser, som inte bör påverka nästkommande 
produktioner. En lättare standardisering, som med tiden finslipas till en lagom 
nivå, skulle generera generella avvikelser lämpliga som förbättringsunderlag. För 
strikta standardiseringar, som snabbt implementeras i produktionen, skulle inte 
generera några bra förbättringar. Risken finns även att den motivation som kan 
finnas i produktionen till avvikelsehantering och förbättringsarbeten kan 
försvinna till stor del om onödiga avvikelser uppstår i för stor grad. 

7.2 Trovärdighet 
Även fast strukturerade och genomtänkta metodval användes för att säkerställa 
hög kvalitet måste studiens metodgång reflekteras. Strukturerade vetenskapliga 
metodval utesluter inte opålitliga resonemang helt. En diskussion om studiens 
trovärdighet har därför genomförts för att diskutera och påvisa studiens grad av 
reliabilitet och validitet. En bevisad trovärdighet i den insamlade datan talar för 
trovärdiga slutsatser och rekommendationer. 

7.2.1 Reliabilitet 

Åtgärder för ökad reliabilitet planerades och vidtogs under insamlingen av data. 
Datainsamlingen skedde delvis genom semi-strukturerade intervjuer utvalda via 
icke-slumpmässiga urval. Subjektiva preferenser hos undersökaren var därför 
något som hotade datainsamlingens reliabilitet, och troligtvis påverkade 
undersökningen i någon grad. För att minska dess påverkan vidtogs motverkande 
åtgärder. Noggranna urval av lämpliga respondenter genomfördes för att minska 
opålitlig och irrelevant information. Intervjuerna dokumenterades genom 
bandinspelningar, vilket tillät undersökaren att transkribera materialet och 
korrigera eventuella misstolkningar. Respondenterna fick även på förhand en kort 
introduktion till studien samt de ämnen intervjun skulle behandla för att i bättre 
mån förbereda dem. Vid observationer i produktionen analyserades information 
undersökaren ansåg lämplig för studien. Liknande observationer genomförda vid 
andra studier kan urskilja annan information. Observationerna förlitar sig delvis 
på undersökarens subjektiva bedömning, vilket kan påverka reliabiliteten. För att 
minska den subjektiva bedömningen diskuterade undersökaren kontinuerligt 
med anställda inom produktionen där observationer genomfördes. Feltolkade 
observationer kunde på så sätt motverkas. 
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7.2.2 Validitet 

Begreppsvaliditeten i studien påverkades av det antalet källor till data studien 
använde sig av. De genomförda intervjuerna kunde ha utökats för att höja 
begreppsvaliditeten, men undersökaren ansåg att behovet inte fanns. Majoriteten 
av de semi-strukturerade intervjuerna behandlade samma ämne och försåg 
studien med liknande svar. De intervjuer som försåg undersökaren med 
information om hur byggproduktionen borde hantera avvikelser enligt 
fallföretagets riktlinjer ansågs förlitliga. Informationen ansågs vara objektiv och 
tillräckligt tillförlitlig för att inte utöka intervjuerna i någon större skala. 

Fallstudier genererar sällan bra extern validitet. För att hjälpa framtida 
undersökare till att genomföra liknande undersökningar dokumenterades 
fallstudien. Generaliseringar av slutsatserna och rekommendationerna går att 
göra med hänsyn till den dokumenterade fallstudien. 

Relationer mellan aspekter inom studien förekom inte i någon större omfattning. 
Den interna validiteten kan därför antas vara hög, utan att några specifika 
åtgärder vidtogs för att öka den interna validiteten. 

7.3 Fortsatta studier 
Precis som med mycket annat påverkas graden av implementering av 
avvikelsehantering och generella förbättringsarbeten av företagens 
organisationskultur. Undersökaren insåg kulturens relevans under studiens gång 
och implementerade vaga teorier angående ämnet. Någon empirisk studie 
genomfördes aldrig, vilket försvårade specifika förbättringsförslag till 
fallföretaget. Dock fanns kulturen i åtanke vid analysen och slutsatsen. Studiens 
resultat involverar organisationskultur i viss mängd, men mycket mer kan 
undersökas. Mer omfattande och specifika studier om organisationskultur och 
dess påverkan på kvalitetsarbeten inom PBO bör genomföras. Utöver teoretiska 
studier kan empiriska undersökningar generera djupare och skräddarsydda 
förbättringsförslag till enskilda fallföretag. 
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9 Bilagor 

9.1 Datainsamling genom intervjuer 
Tabell 6: En sammanställning av de intervjuer som genomfördes på fallföretaget. 

Befattning Struktur Diskussionsområde Kommentar Varaktighet 
(min) 

Kvalitetschef 
Skanska 

Ostrukturerad Kvalitetsbristkostnader i 
produktionen 

Jag tryckte på hur 
avvikelser/ 
erfarenhetsåterföring 
ska gå till i 
produktionen. Den 
intervjuade tryckte på 
svårigheter med 
implementering, vill ha 
bättre 
organisationskultur 

70 

Arbetsledare 
kv. 
Hornslandet 

Semi-
strukturerad 

Avvikelsehantering och 
erfarenhetsåterföring i 
produktionen 

Den intervjuade 
tryckte på dålig 
kommunikation från 
kvalitetsavdelningen 
angående VSAB 

20 

Arbetsledare 
kv. 
Hornslandet 

Semi-
strukturerad 

Avvikelsehantering och 
erfarenhetsåterföring i 
produktionen 

Mycket fokus på 
erfarenhetsåterföring i 
dagsläget 

45 

Produktions-
chef kv. 
Hornslandet 

Semi-
strukturerad 

Avvikelsehantering – 
kommunikation och 
uppföljning. 
Erfarenhetsåterföring – 
struktur & rutiner 

 40 

Projekt-
ingenjör – 
ansvarar för 
implementerin
g av 360 field 

Semi-
strukturerad 

Avvikelsehanterings-
systemet field 360 

Field 360 förbättrar 
kommunikationen och 
effektiviserar det 
reaktiva arbetet 

50 

 

 

 

  



   

II 

 

9.2 Skanska Sverige AB Organisationsstruktur 

 
Figur 14: Skanska Sveriges organisationsstruktur. Notera avdelningen "Hus" och dess femton regioner, varav 

en är Hus Sthlm bostäder. Bilden är tagen från Skanskas intranät (2017) 
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9.3 Avvikelserapporteringsmall 

Projekt Projektnummer Datum Nr 

    

Upprättad av Ansvarig för åtgärd 

  

Återkoppling önskas vid behov 

Senast datum: _______________        □ Skriftligt               □ Muntligt 

Beskrivning av avvikelse  Foto 

  

Direkt/ korrigerande åtgärd 

 

Kunden godkänner vid behov åtgärden 
(datum/signatur) 

Svar senast Åtgärden genomförd (datum/signatur) 

   

Beskrivning av grundorsaker till avvikelsen (Tips: ställ frågan ”Varför?” flera gånger för att hitta de riktiga grundorsakerna) 

 

Förebyggande åtgärder för att förhindra en upprepning av problemet 
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9.4 Standardiserade tekniska moment 

 


