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Förord 
Detta är ett arbete som har utförts som sista del i min ingenjörsutbildning inom byggteknik. 
Arbetet har genomförts med OBOS i Umeå under vårterminen 2018. Idén till arbetet fick jag 
genom att läsa kurser som behandlar ämnet industriellt byggande. Jag tror att detta kommer 
att växa mer och på sikt dominera byggnadsbranschen. Att sedan kunna få göra mitt 
examensarbete kring ämnet känns väldigt intressant och inspirerande. Det finns några 
personer jag skulle vilja tacka som har hjälpt till med detta arbete. 
 
Jimmy Vesterberg, handledare Umeå Universitet för goda råd, diskussioner, engagemang 
och kritiskt tänkande kring ämnet. 
 
André Lindström, företagshandledare OBOS för goda råd och hjälp att anordna viktiga 
möten, platsbesök och att kunna genomföra arbetet.  
 
Johannes Wiberg, projektledare OBOS för hjälp med att träffa nyckelpersoner till 
intervjuerna, logistik, synpunkter och insikt inom byggbranschen.  
 
Alla personer som har ställt upp i intervjuer, enkätundersökningar och hjälpt till med 
arbetet.  
 
Tack! 
 
Mikael Edström. Umeå, Maj 2018 
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Sammanfattning 
Erfarenhetsåterföring är ett viktigt verktyg för att kunna spara tid, pengar och att utveckla 
byggbranschen. Företagen vet om detta, men trots dessa viktiga fördelar tillämpas det 
sällan, där tidigare studier har visat att det beror bland annat på tidsbrist och dåligt 
engagemang.  Studien görs i samarbete med ett företag som är industriella byggare. Detta 
företag samt andra entreprenörer företaget samarbetar med används som referensobjekt.  
 
Syftet med studien är att belysa vikten av ämnet och vilka vinningar ett företag kan få när de 
tillämpar erfarenhetsåterföring. Samt analysera hur erfarenhetsåterföring fungerar i 
samverkan mellan olika aktörer där man med hjälp av teori från produktionsindustrin kan 
tillämpa olika tekniker för att reducera slöseri och fel. 
 
Studien använder sig av fyra stycken metoder för att samla in data, dessa är enkäter, 
intervjuer, observationer och en litteraturstudie. Dessa metoder har samverkat till ett 
resultat som visar att olika entreprenörer tycker att erfarenhetsåterföring ska tillämpas. Alla 
deltagare i studien anser att det finns vinningar inom tid och ekonomi genom att använda sig 
av det. En förklaring till att det inte tillämpas är att det inte finns tid. Vilket i sin tur är något 
paradoxalt, eftersom du sparar tid. Det visade sig även att i samverkan så delar inte alltid 
aktörer med sig av erfarenheter eftersom det kan finns ekonomiska vinningar med att 
behålla viss information för sig själv, där även effekter av ÄTA-arbeten kan motverka att det 
inte tillämpas. 
 
Erfarenhet är dyrköpt och den blir heller inte billigare i en konservativ bransch. Men det 
finns hopp, människorna i branschen vill ha förändring. Det finns redan existerande 
hjälpmedel att tillhandhålla, dessa är Lean Production, kvalitetssystem och att arbeta mot en 
processorienterad organisation.  
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Abstract 
Experience feedback is an important tool to save time, money and to develop the 
construction industry. Many companies knows this, but despites these important 
advantages, experience feedback is rarely used. Former studies has shown that it, among 
others, can be explained by narrow time constraints and bad commitment. This study is 
made in cooperation with a company who is specialized in industrial building construction, 
this company as well other entrepreneurs is the case study in this bachelor thesis.  
 
The purpose with this study is to illustrate the importance of the subject and the various 
earnings a company can make when they practice good experience feedback. As well as 
analyze how experience feedback works in collaboration between different actors, and with 
the help of the manufacturing industry apply different techniques to reduce waste and 
mistakes.  
 
The study use four methods to collect data. These are questionnaires, interviews, 
observations and a literature study. All these methods has co-operated with a result that 
shows that different entrepreneurs agrees that experience feedback should be used. All the 
participants in the study believes that there are gains in time and money when it´s used. An 
explanation to why it´s not applied is because of narrow time constraint, which in turn is 
somewhat paradoxal because you can save time by using it. It also turned out in 
collaboration with other entrepreneurs that they don’t always share experiences because 
there may be financial profits in keeping the information for themselves, where the effects 
of modification and supplementary work also can counteract so that it´s not applied.  
 
Experience is expensive, nor is it cheaper in a conservative industry. But there is hope, the 
people in it want change. There are already existing tools available and these are Lean 
Production, quality systems and working towards a processoriented organization.  
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1. Inledning 
Efterfrågan på produktion av bostäder har ökat markant under de senaste åren. Det har 
genererat en stark tillväxt för fastighets- och byggbranschen som år 2016 färdigställde 
42 400 bostäder (Byggindustrier, 2017). Även priset på bostäder har ökat drastiskt, vilket har 
medfört att koncept från industrin har tillämpats för att minska kostnaderna och bygga 
effektivare (Boverket, 2008). Konceptet bygger oftast på Lean Production som är en 
vidareutveckling av Toyota Production System. Syftet med detta system är att med få 
resurser skapa ett så stort kundvärde som möjligt (Lidelöw, et al., 2015). 
 
Byggbranschen är en komplex process med många parter som är inblandade. Det är känt att 
olika aktörer brottas med problem som dålig kommunikation, svagt engagemang och 
bristande samarbete. En lösning på detta problem är att utveckla det industriella byggandet. 
Det ger en bättre kontroll över processerna i värdekedjan som leder till bättre kvalité och 
lägre kostnader för projektet (Boverket, 2008). Oavsett vilket projekt som skall genomföras 
är god kommunikation med erfarenhetsåterföring mellan parterna avgörande för 
samarbetet och effektiviteten i projektet (Lindell, 2013). Att utbyta erfarenheter är inte 
enkelt. Problemet är att kunskap och information oftast inte finns tillgänglig utan sitter i 
huvudet på några få specialister, vilket medför att utvecklingen inte går framåt (Fernström & 
Kämpe, 1998) 
 
I en studie (Andersson, 2017) nämns att erfarenhetsåterföring inte fungerar eftersom det 
inte prioriteras, ledning saknar engagemang och bristen på ett fungerande dokumentsystem 
saknas. En annan studie menar dock att med små insatser kan kommunikationen förbättras 
avsevärt mellan parterna. Vilket minskar risken för fel och onödiga kostnader (Lindell, 2013). 
 
Inställningen till erfarenhetsåterföring är positiv och det finns mycket att göra. Men många 
upplever att deras erfarenheter inte tas tillvara och att tiden inte räcker till (Mellander & 
Nystedt, 2005). Det är viktigt att ta vara på erfarenheter inom industriell tillverkning 
eftersom 21 % av de fel som uppstår härrör från projektering och byggsystemet (Meiling, 
2008). 
 
Ovan beskrivna studier visar tydligt att området behöver förbättras. Förslag att införa nya 
databaser, internetforum, videomöten, incitament och ett fungerande informationsutbyte 
mellan aktörerna under projektets gång är ett återkommande åtgärdsförslag (Fernström & 
Kämpe, 1998) (Westberg, 2011) 
 
Detta ämne verkar vara enkelt att tillämpa i teorin, men i praktiken är det desto svårare. 
Denna studie ämnar undersöka vad olika studier har kommit fram till, samt att med olika 
undersökningar ta reda på vad som inte har studerats som kan gynna erfarenhetsåterföring. 
Studien görs med ett företag som är industriella byggare och tillverkar prefabricerade 
byggdelar och volymer i fabrik. Företaget har en väl fungerande process fram tills 
byggarbetsplatsen. Där finns det inget system för att tillämpa erfarenhetsåterföring mellan 
olika aktörer som anlitas för att uppföra deras byggnader. Detta är en god förutsättning för 
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att inleda studien eftersom det finns förbättringspotential inom detta område för det 
undersökta företaget och förhoppningsvis kommer studien leda till att fler inser vikten av en 
god erfarenhetsåterföring.  
 

1.1 Frågeställningar  
Nedan presenteras den valda frågeställningen som kommer att behandlas under studien. 
Frågeställningen är uppdelad i två delar där sekundärfrågorna bygger på huvudfrågan.  

 

1.1.1 Huvudfråga 
Hur kan teori från Lean Production användas för att tillämpa erfarenhetsåterföring i detta 
projekt och är det möjligt?   

 

1.1.2 Sekundärfrågor 
• Behövs rollen som samordnare för erfarenhetsåterföring?  
• Vilka ekonomiska vinningar finns det med att tillämpa erfarenhetsåterföring? 
• Hur mycket tid kan man spara in på varje bygge med att tillämpa 

erfarenhetsåterföring kontinuerligt? 
• Vilka ISO certifieringar kan hjälpa byggföretag att uppnå erfarenhetsåterföring 

på ett mer strukturerat sätt? 
• Hur kan erfarenhetsåterföring mellan olika parter tillämpas enligt 

standardavtal?  
• Kan effekterna av ÄTA-arbeten minska att erfarenhetsåterföring inte tillämpas 

vid byggnadsprojekt, vilka aktörer gynnas. Vilka faktorer beror detta på i 
sådana fall? 

• Vilken metodik lämpar sig att använda när erfarenhetsåterföring ska tillämpas? 
 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att analysera hur erfarenhetsåterföring fungerar i samverkan mellan 
olika aktörer där man med hjälp av teori från produktionsindustrin kan tillämpa olika 
tekniker för att reducera slöseri och fel. Studien ämnar även att belysa vikten av ämnet och 
vilka faktorer som kan påverka att det inte tillämpas.  Samt redovisa vilka vinningar ett 
företag kan få när de tillämpar erfarenhetsåterföring.  
 

1.3 Mål 
Målet med detta projekt är att redogöra relevant teori från Lean Production, samt använda 
adekvat teori för att utföra kvalitativa intervju-undersökningar och kvantitativa 
insamlingsmetoder av data. Det skall även göras en jämförelse mot praktik med fokus på 
prefab-byggnationer. Samt reflektera kring ämnet för att kunna göra relevanta slutsatser och 
föreslå förbättringar.   
 

1.4 Fallstudie - företag 
OBOS är ett företag med inriktning på industriellt byggande. I deras koncern ingår 
Myresjöhus, Smålandsvillan och Kärnhem. De bygger främst bostäder, men även 
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samhällsfastigheter. Fallstudien äger rum i Umeå, Umedalen där BRF Kavaljeren byggs. Det 
är ett projekt som omfattar 44 stycken bostadsrätter. Konceptet är en totalentreprenad som 
bygger på ett slutet system av Myresjöhus som tillverkar fabriksproducerade byggnadsdelar i 
fabrik. De nyckelentreprenader som finns på plats är PEAB, UMIA, Umeå Entreprenad AB 
samt Bjurbäcks Bygg som arbetar på BRF Glaset. Projektet BRF Kavaljeren är i slutfasen och 
beräknas vara klart våren 2018. Nedan i figur 1 visas OBOS organisation (OBOS, 2018).   
 

 
Figur 1: Organisationsschema OBOS (OBOS, 2018). 

 

1.5 Avgränsningar 
Studien har största fokus att besvara huvudfrågan. Projektet är en kvalitativ och kvantitativ 
fallstudie som ämnar att verifiera och analysera det resultat som tas fram, och besvara 
frågeställningen.  
 
Endast ett företag kommer att analyseras i studien, där underentreprenörer tas med i 
beaktning. På grund av projektets tid samt begränsade resurser finns det bara utrymme för 
att besöka ett byggnadsprojekt. Den fakta som samlas in kan därför komma att bli otillräcklig 
och vissa antaganden måste göras med hjälp av den valda teorin. Studien görs med ett 
företag och olika aktörer som har en viss sekretess kring vissa uppgifter.  
 
Studien bygger på teori från Lean Production och det är grunden för hur utformningen och 
frågeställningarna besvaras i rapporten. Finns det ingen koppling till den valda teorin 
kommer ingen utveckling av det området ske, det kommer istället att ges förslag till fortsatta 
studier som kan behandla ämnet.  
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2. Teoretiskt ramverk 
Kapitlet redovisar bakomliggande teori som ligger till grund för erfarenhetsåterföring. Denna 
teori används för att analysera det resultat som tas fram samt för att kunna göra rimliga 
slutsatser.  
 

2.1 Lean Production 
Industriellt byggande har oftast sina rötter från Lean Production, det finns många moment 
inom Lean som är anpassade för byggbranschen. De moment som är sakenliga för denna 
studie är de åtta delområdena och PDCA-cykeln (Lessing, 2006) (Lidelöw, et al., 2015) 
 

2.1.1 De åtta delområdena 
De åtta delområdena som presenteras nedan kan delas in i åtta stycken kategorier som 
definierar byggprocessen (Lessing, 2006) (Lidelöw, et al., 2015) 

1. Planering och kontroll av processen. 
2. Erfarenhetsåterföring. 
3. Kund 
4. Utveckla byggsystem 
5. Långvariga relationer mellan aktörer. 
6. Logistik i byggprocessen. 
7. Prefabricering. 
8. Användning av ICT. 

 
De kategorier som är mest adekvata är Erfarenhetsåterföring, Långvariga relationer mellan 
aktörer och Användning av ICT. 
 
Erfarenhetsåterföring 
För ett företag som arbetar med industriellt byggande och inriktar sig på kund- och 
marknadsfokus innebär det att organisera sig runt den produkt som erbjuds. Ett ledord för 
det blir då erfarenhetsåterföring, där marknadsavdelningen blir central. 
Marknadsavdelningens viktiga uppdrag blir att vidareutveckla husbyggandets spelregler, 
känna till förvaltare, beställare och de stora organisationerna, utveckla samarbeten med 
arkitekter samt att vara expert inom teknikplattformen. För att vidareutveckla och förbättra 
processen behövs det en noggrann uppföljning. Små och stora parametrar mäts och 
dokumenteras. Erfarenheter och indata evalueras för att kunna skapa en förbättring. 
Förbättring kan enklast skapas genom att personer högre upp i kedjan kontinuerligt frågar 
efter erfarenheter nedströms. Ett företag som arbetar med Lean bör ha med detta moment i 
sina möten (Lidelöw, et al., 2015). 
 
Det behövs även ett system för förbättringsarbete, kunskap om variation och statistik, insikt 
om skillnaden mellan kunskap och information samt vetskap om hur människor tänker. Det 
finns två olika typer av kunskaper, den ena är tyst och den andra är uttrycklig kunskap. Den 
tysta praktiseras genom att människor måste träffas och dela kunskaper, medan den 
uttryckliga kunskapen kan sammanställas skriftligen. Detta spelar dock ingen roll om inte 
företaget har utvecklat en taktik med någon ansvarig som systematiskt kan hantera data, 



 
 
 

   5 

fördelar ansvar och ledningsformer. Tillämpas inte detta är stor chans att det misslyckas. För 
det är i fasen när ett problem behöver lösas och erfarenheter efterfrågas 
erfarenhetsåterföring fungerar. Finns det ingen efterfrågan har man bara outnyttjad data 
(Lundkvist & Meiling , 2011). 
 
Långvariga relationer mellan aktörer 
Aktörerna kan utvecklas tillsammans och på vissa delar skapa gemensam företagskultur där 
förenlighet och samarbeten uppnås lättare. Vilket medför kortare uppstart på 
projektupphandlingar och att tekniska detaljer redan finns i systemet (Lidelöw, et al., 2015). 
 
Användning av ICT 
Med användning av informationsmodeller som ICT, medför att det kan skapas virtuella 
byggnader och sammankoppla nödvändiga beräkningar. ICT används för att hantera data 
och på sikt rationalisera en stor mängd information. Detta används till byggsystem som har 
många tekniska delar och kräver stringens i sitt hanterande och minskar risker för felaktiga 
uppgifter (Lidelöw, et al., 2015). 
 
Företag som arbetar med slutna byggsystem och standardprodukter där dessa moment ofta 
återkommer kan få positiva utslag genom att använda sig av ett datasystem som håller reda 
på ritningar, beskrivningar och all annan data. Ett sådant system kallas PDM-system (Product 
Data Management). Detta är ett vanligt system som byggs med hjälp av mappar men det 
den även gör är att hålla reda på versionen och spåra förändringar som har gjorts, samt 
organisera en hierarkisk ordning. En till fördel är att systemet kan spåra förändringar över tid 
vilket är viktigt för kvalitetsarbete och produktutveckling (Lidelöw, et al., 2015). 
 
Erfarenheter från tillverknings- och fordonsindustrin visar att uppföljning och kontinuitet är 
grundpelarna för att kunna förbättra produktiviteten och kvaliteten i industriella processer. 
Detta kan tillämpas inom industriellt byggande där det är viktigt att hålla isär produkt- och 
processutvecklingen från projektutvecklingen. Figur 2 visar den industriella byggprocessen 
med produkt- och processutveckling separerat från projekten (Ekholm, et al., 2008). 
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Figur 2: Industriell byggprocess. (Ekholm, et al., 2008) 

 

2.1.2 PDCA 
PDCA betyder Plan Do Check Act och är ett verktyg som används för att kontrollera en 
verksamhet eller organisation och illustreras i figur 3. Det går till genom att en aktivitet 
planeras, genomförs, studeras och skapar aktion. Denna aktivet blir då en del av ständig 
förbättring som bygger på att en öppen dialog kan finnas mellan arbetarna och besluten som 
tas är i konsensus.  
Detta verktyg lämpar sig väl för byggbranschen som oftast är duktig på att planera och 
genomföra, men dålig på att studera och skapa ny aktion (Lidelöw, et al., 2015) (Lessing, 
2006). 
 

 
Figur 3: PDCA-cykeln. (Lidelöw, et al., 2015) 

  

Do
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Plan
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Nedan följer en redogörelse för alla moment i cykeln (Bergman & Klefsjö, 2003). 
Plan 
När olika problem dyker upp måste det införas fasta principer för att kunna lösa problemet. 
Är problemet stort måste det brytas ner i mindre processer som lättare kan hanteras. Att 
leta olika orsaker till varför problemen uppstår är essentiellt eftersom ändringar man gör 
inom organisationen måste byggas på fakta. För att leta orsakerna kan det anordnas 
brainstorming-sessioner eller liknande aktiviteter som FMEA, (Failure Mode and Effect 
Analys). Den insamlade data kan införas i ett Paretodiagram eller något likvärdigt  
Do 
När ett problem har upptäckts är det viktigt att involvera alla och redogöra vilket problemet 
som skall lösas. Ett arbetslag får skapas för uppgiften och lösa problemet. 
Check 
Undersök om åtgärden var gynnsam, kontrollera med den valda databasen. När 
förändringen är gynnsam måste den nya förändringen och nivån bibehållas. 
Act 
När stegen ovan har följts och åtgärderna har varit gynnsamma borde åtgärderna vara 
permanenta. Om dessa inte varit det, måste cykeln upprepas tills ett gynnsamt resultat 
uppnås. Att lära sig under cykelns gång och ta vara på erfarenheterna är av yttersta vikt för 
att uppnå ett gott resultat.  
 

2.2 Processorientering 
En funktionsorienterad organisation beskrivs ofta som en uppdelad där avdelningar arbetar 
separat. I det traditionella byggandet är det väldigt vanligt att processerna är vertikala och 
separerade från varandra.  Detta skapar hinder och medför att arbetsflödet blir lidande. Hur 
en funktionsorienterad organisation ser ut redovisas i figur 4 (Boverket, 2008). 
 

 
Figur 4: Funktionsorienterad organisation (Boverket, 2008) 

Detta motverkas genom att införa processorientering. Denna process kan ses som ett rör 
som går genom organisationen, där det länkar ihop alla processer och omvandlar input till 
output där detta sedan kan repeteras gång på gång för att skapa ett högt värde för kunden. 
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Detta får inte förväxlas med ett projekt, som är knutet till start och slut samt sina resurser. 
Processorientering ska som sagt återupprepas och utgör stommen i organisationen sätt att 
arbeta. Processen illustreras i figur 5 (Boverket, 2008). 
 

 
Figur 5: Processorienterad organisation. (Boverket, 2008) 

2.3 Six Sigma 
Det går inte att prata om Lean och inte nämna Six Sigma. Dessa två är varandras 
motsvarigheter. Six Sigma eller med svensk översättning Sex Sigma är ett koncept som 
lanserade av Motorola i mitten på 80-talet. Sex Sigma och Lean Production är två liknande 
verktyg för att kunna återföra erfarenheter. Det har utvecklats med hjälp av teori från 
statistik. Innebörden i detta koncept är att kraftigt minska antalet fel i produktionen. Antal 
fel som accepteras är endast 3,4 fel på en miljon. Konceptet liknar PDCA men bygger på att 
med hänsyn till stabila processer driva förbättringar utifrån, med berörda medarbetare. 
Rollerna i programmet är väldigt tydliga där olika personer har olika titlar med olika 
innebörd, tex. förbättringsledare (Champion), förbättringsspecialister (Black Belt), 
projektdeltagare (Green Belt). Alla aktörer får genomtänkta utbildningar där utbildningarna 
bygger på metoder från traditionellt kvalitetsarbete (Sörqvist, 2001) (Bergman & Klefsjö, 
2002). 
 
Kärnan utgörs av en cyklisk process som har följande steg. Identifiera problemet, Mät, 
Analysera, Förbättra och Övervaka. Processerna mäts genom att använda måttet defekter 
per miljon möjligheter eller, defects per million opportunities (dpmo). Vid varje aktivitet som 
utförs uppskattas det totala antalet fel som sedan kan tillämpas till alla de olika processerna 
inom organisationen som ger ett gemensamt dpmo. För att detta skall bli framgångsrikt 
måste organisationen vara resultatorienterad och vara inställd på att en vinst är möjlig, inom 
kort eller lång sikt (Bergman & Klefsjö, 2002). 
 

2.4 ÄTA-arbeten 
ÄTA-arbeten är vanligt förekommande för entreprenader inom byggbranschen. Med ÄTA 
menas ändring, tilläggsarbeten och avgåendearbeten. ÄTA styrs av standardsupphandlingar 
som AB 04 och ABT 06 (Lundin, 2011). 
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I AB 04 2 kap § 3 beskrivs detta tydligt vilka regler som gäller (Svensk Byggtjänst & BKK, 
2016). 
 

”Entreprenören är, om inte annat följer av författning, berättigad och skyldig att under 
entreprenadtiden utföra sådana ÄTA-arbeten som föreskrivs av beställaren.” 

 
Eftersom detta extrajobb inte är inräknat i arbetet är det något entreprenören har rätt till att 
utföra om det skulle uppstå. Det skall helst beställas skriftligen men på grund av det ibland 
uppstår otydliga avtal så kan det beställas muntligt. En industriell byggare är oftast en 
totalentreprenör där det är ABT 06 som skall tillämpas vid upphandling. För 
underentreprenören innebär det att denne har ett funktionsansvar gentemot beställaren. 
Denne måste projektera, planera och montera byggnaden själv (Lundin, 2011). 
 

2.5 Kvalitetsbristkostnader 
Att identifiera ett företags olika kvalitetsbristkostnader anses ha stor betydelse ekonomiskt. 
Definitionen av kvalitetsbristkostnad är kostnader som orsakas när kvalitet brister i kedjan. 
Denna kostnad påverkar en organisations lönsamhet, intäkter, kostnader, tillgångar och kan 
motsvara omkring 10 - 30 % av ett företags totala omsättning (Sörqvist, 2001). 
 
Kvalitetsbristkostnader delas in i tre stycken kategorier. 
Kontrollkostnader är kostnader för kontroll, inspektion, övervakning och revision. Detta 
sammanfattas till kostnader som skall leverera rätt kvalité i alla led. 
Interna felkostnader är kostnader som består av omarbete, kassationer, förseningar, 
ineffektiviteter, felanalys omkontroll samt värdeminskning i verksamhetens. 
Externa felkostnader uppstår på grund av bristande kvalitet till kund. Detta kan vara 
reklamationer, viten, förlorade intäkter och badwill (Sörqvist, 2001). 
 
Att kvalitetsbristkostnader inte fungerar ibland beror vanligtvis på att ledningen inte är 
engagerad och har använt den information som finns. Även personal kan strunta i att 
rapportera fel och brister eftersom det finns en yrkesstolthet och uppstår ett fel på 
arbetsplatsen kan detta tolkas personligt, vilket har lett till att personal kan dölja eventuella 
fel. Det är även vanligt att personal inte ser fördelen med att mäta kvalitetsbristkostnader. 
De företag som har lyckats bäst har skapat delaktighet, utbildat personal samt förklarat 
betydelsen av systemet (Sörqvist, 2001). 
 
Att mäta kvalitetsbristkostnader varierar i svårighetsgrad. Det finns fem stycken kategorier 
som dessa kan delas in i (Sörqvist, 2001). 
Traditionella kostnader som huvudsakligen består av kassationer, omarbete, 
garantikostnader, garantikostnader, reklamationer, viten personalkontrollskostnader. Detta 
mäts genom att identifiera och granska det ekonomiska redovisningssystemet samt 
existerande felrapporteringssystem.  
Dolda kvalitetsbristkostnader som vanligtvis är lön, material, tillverkningskostnader etc. 
Dessa uppstår på tjänstemannasidan av verksamheten. 
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Förlorade intäkter är varor och tjänster som inte uppfyller kundernas krav och behov. Detta 
kan snabbt försämra ett företags rykte eftersom det har visat sig att negativ kritik sprids 
väldigt snabbt. 
Kundernas kostnader är när det uppstår driftstopp, funktionsfel, marknadseffekter av varor 
och tjänster som har sålt till dem. Att motverka detta bygger på att få en god relation mellan 
kunder och underleverantörer.   
Samhällsekonomiska kostnader  
Förluster som drabbar samhället på grund av bristande kvalitet hos företagets produkter 
eller tjänster. Dessa kostnader kan vara miljökostnader, socioekonomiska kostnader om 
lönsamheten blir låg. Vilket kan leda till arbetslöshet minskade skatteintäkter.  
 
En beskrivning av processen kan delas in fyra huvudgrupper, där olika delar i processen är 
onödiga och kan förhindras. Dessa grupper är fel och kontroller där kostnader för synliga fel 
uppgår till 10 % av produktionskostnaden. Resursanvändning består av cirka 10 % där det 
främst är stillastående maskiner och materialspill. Den tredje faktorn hälsa och säkerhet 
täcker ungefär 12 %. System och strukturer innehåller administrativa faktorer som inte bör 
tas lätt på och motsvarar ungefär 5 % (Josephson & Saukkoriipi, 2005). 
 
 

2.6 Kvalitetssystem  
Ett kvalitetssystem utgör en grund för att kontrollera och förbättra en organisations 
produkter och processer. Det finns olika system, det vanligaste är ISO 9001, ISO 9004 och 
ISO 19011 dessa bygger på ISO 9000 som har åtta principer, dessa bör fullt fylla en 
verksamhet (Bergman & Klefsjö, 2002). 
Kundfokus 
Förstå kundens behov, krav samt överträffa deras förväntningar. 
Ledarskap 
Engagera alla medarbetare där ledaren skapar en enhetlighet i organisationen. 
Medarbetarnas engagemang 
Medarbetares kunskaper och engagemang är en organisations största tillgång. 
Processinriktning 
Aktiviteter och resurser skall hanteras som en enhetlig process. 
Systemangreppssätt för ledning 
Förstå och hantera processer som tillhör med varandra medverkar till att organisationen blir 
mer effektiv. 
Ständig förbättring 
Att ständigt förbättra resultat och funktion skall vara ett mål. 
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Faktabaserade beslut 
Beslut skall grundas på analys av relevant data. 
Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer 
Organisationen och leverantörer är beroende av varandra och där goda relationer finns ökar 
förmågan att skapa värde. 
 
Ett kvalitetssystem kan vara uppbyggt efter en enkel modell som visas nedan i figur 6 
(Bergman & Klefsjö, 2002). 
 
 

 
Figur 6: Kvalitetssystem, ISO 9000. (Bergman & Klefsjö, 2002) 
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3. Metod  
I detta kapitel redovisas vilka metoder författaren har använt sig av för att kunna genomföra 
studien. Metoden är upplagd att den har en utredande kvalitativ del som tar reda på nuläget 
inom studiens referensobjekt. Detta är främst genom intervjuer och observationer. Sedan 
finns det en kvantitativ del som ämnar att samla in data för att kunna generera relevanta 
slutsatser, detta görs genom en enkätundersökning. Dessa moment förhåller sig till en 
litteraturstudie som utvärderar andra rapporter och förhåller sig till en relevant teori.  
 

3.1 Kvantitativ del 
Nedan redovisas den kvantitativa delen som genomförts i studien. 
 

3.1.1 Enkätundersökningar 
Den kvantitativa delen i studien utfördes med hjälp av en enkätundersökning. Syftet med 
enkäten var att få en bredare bild av problemet. Enkäterna kunde täcka olika aktörers och 
arbetares åsikter på ett anonymt sätt. Enkätens frågor är skapade av författaren och dessa 
ämnar koppla till studiens frågeställningar och mål.  
Enkäten skapades med det digitala verktyget Webbenkäter, programmet är enkelt att 
använda och kan formas efter vilken typ av undersökning som skall utföras. Hur upplägget 
skulle se ut och hur frågorna skulle vara formulerade utformades med vägledning från 
(SurveyMonkey, 2018) och (Bertram, 2009). En svarsfrekvens på 70 % anses väldigt högt 
(Lundkvist & Meiling, 2010). En bra grund är omkring 60 % menar (Mellander & Nystedt, 
2005). Frågorna i enkäten granskades och godkändes av företagshandledaren och dennes 
chefer innan enkäten skickades ut. En testomgång utfördes innan för att kontrollera att 
frågorna var konkreta och enkla att svara på, samt att systemet fungerade.  
 
De personer som fick delta i undersökningen var personal som är kopplade till 
byggprocessen. Det skickades digitalt ut enkäter internt till företaget OBOS samt externt till 
entreprenader som företaget samarbetar med. Detta för att få en spridning i svaren och ta 
reda på hur företagen rent praktiskt ser på sitt samarbete. Företagen som fick delta var 
OBOS, PEAB, UMIA, Umeå Entreprenad AB. För att svaren i enkäten skall vara så anonyma 
som möjligt redovisas det inte vad vilka företag har svarat på vilka frågor. 
 

3.2 Kvalitativ del 
Nedan redovisas hur den kvalitativa delen i studien kommer att genomföras.  
 

3.2.1 Intervjuer  
Det finns olika typer av intervjustrategier, enligt (Yin, 2013) så kan dessa delas in i två 
stycken huvudkategorier. Dessa kategorier är strukturerade intervjuer och kvalitativa 
intervjuer. Strukturerade intervjuer bygger på ett möte mellan en deltagare och en 
intervjuare. Personen som intervjuar använder sig av ett manus med frågor som skall ställas 
till deltagaren.  
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Kvalitativa intervjuer bygger på att det inte finns något manus som intervjuaren använder sig 
utav. Kvalitativa intervjuer vill likna ett samtal där forskaren har en tankeram med frågor 
som är relevanta för studien. Eftersom intervjun vill likna ett samtal finns det möjlighet för 
den som blir intervjuad att ställa frågor till forskaren. Syftet med kvalitativa intervjuer är att 
försöka förstå deltagaren och skapa en sådan stämning att de kan svara på frågorna utifrån 
deras erfarenheter, intryck och analyser. (Yin, 2013) 
Till denna studie ämnas det att blanda dessa två strategier som kallas för en 
semistrukturerad intervju med syfte att kunna öppna upp till samtal på ett strukturerat sätt 
som även kan öppna upp för följdfrågor och egna analyser från deltagarna. 
 
De intervjuer som genomfördes var med yrkesarbetare, lagbas, platschef och projektledare. 
Intervjuerna gjordes främst på den valda arbetsplatsen, två stycken genomfördes på andra 
platser. Där den ena var på OBOS och den andra var på BRF Glaset Umeå, Ersboda. För att 
alla dessa personer skall kunna garanteras sin anonymitet kommer det inte redovisas 
fullständigt vilken aktör som svarar på en viss fråga. Eftersom arbetsplatsen var något liten 
och det fanns inte möjlighet att intervjua nog många personer som hade samma roller. Detta 
skulle lätt kunna leda till att det finns möjlighet att ta reda på vilken person som sagt vad om 
deras roll redovisas. Istället numreras personerna med en siffra som konsekvent används om 
denna person blir citerad.  
 

3.2.2 Observationer 
Till fältstudien kommer observationer att användas som ett verktyg till att samla in data. 
Observationer är enligt (Yin, 2013) ett ypperligt sätt att samla in data på där författaren 
menar att. 
 
” Det man ser med sina egna ögon och förnimmer med sina egna sinnen inte har filtrerats av 

vad andra har rapporterat till en eller vad författaren till något dokument kan ha sett.” 
 
Med det menas att observationer kan tolkas som grundläggande data och bör därför 
hanteras som sådan. (ibid, u.d.) För att uppnå validitet i observationer som ett verktyg för 
att samla in data bör dessa dokumenteras på plats med tid och datum, för att minska 
obalans bör även observationer göras vid flera tillfällen. Det gäller även att begränsa sig med 
vilka observationer som skall tas med i studien. (Yin, 2013) menar att dessa tre kategorier 
som presenteras är framträdande för kvalitativa studier. 
 

• Interaktioner mellan människor. 

• Handlingar och händelser, oavsett om de har mänskligt upphov eller inte. 

• Den fysiska omgivningen, inbegripet visuella och ljudmässiga kännetecken. 
 
De observationer som genomfördes var på OBOS byggarbetsplats, BRF Kavaljeren där det 
fanns möjlighet att gå runt på bygget och se olika delar i byggprocessen samt prata med folk 
som arbetade på platsen. Det fanns även möjlighet att delta på ett möte mellan alla 
ansvariga aktörer på plats. Under mötet antecknades vad som sades samt hur strukturen på 
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mötet var upplagt. Det gavs även möjlighet att efter mötet ställa öppna frågor till deltagarna 
i mötet.  
 

3.3 Litteraturstudie 
Syftet med att genomföra en litteraturstudie är att inom det valda ämnet få en överblick av 
vad som har publicerats inom området samt vilka områden som inte har berörts. Det 
används även som en teoretisk bakgrund som ger rapporten ökad validitet och något att 
förhålla sig till. 
Litteraturstudien behöver även avgränsas med hänsyn till att omfattningen av att ta fram 
litteraturen kan bli för stor.  
  
Den huvudsakliga data som användes söktes fram via DIVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet. 
Sökorden för litteraturstudien har varit: Erfarenhetsåterföring, Industriellt byggande, 
Experience feedback, ÄTA-arbeten, Kommunikation, Entreprenadformer.  
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4. Resultat 
I detta kapitel redovisas resultaten av den valda metodiken för insamling av data. 
 

4.1 Kvalitativ undersökning 
Den kvalitativa undersökningen består av intervjuer och observationer. Detta för att kunna 
ta reda på nuläget i studiens referensobjekt. Följande resultat redovisas nedan.  
 

4.1.1 Observationer 
De observationer som gjordes på arbetsplatsen var deltagandet i ett styrmöte och besök av 
själva bygget. Styrmötet äger rum varje månad och har som syfte att fånga upp alla stora 
moment som behöver utföras. Hur mötet var uppbyggt noterades av författaren och 
strukturen var uppbyggt på följande sätt.  
 

• Den som är mötesledare är en anställd från beställarföretaget. Denna person har en 
dagordning med checklista som hen går igenom. Punkterna är nya moment som skall 
utföras och äldre moment som inte har blivit avklarade. 

• En protokollansvarig för protokoll över hela mötet. 

• Medlemmar i mötet skriver egna anteckningar. 

• Mötet är uppdelat i olika kategorier som skall tas upp. När någon går utanför 
ramarna för mycket säger någon till, och menar att det kan dom diskutera senare, 
detta för att kunna följa dagordningen.  

• Själva mötet är avslappnat och det finns utrymme för att skoja och skratta men har 
en seriös ton.  

• Mötet ger utrymme för att berömma varandra för bra saker de har gjort. Vilket 
skedde.  

 
De protokoll som förs över mötet skickas sedan ut till behöriga. Dessa är bland annat 
lagbasen som redovisar detta för yrkesarbetarna, som har möten veckovis.  
 
Efter mötet pratade gruppen fritt. Det som konstaterades av samtliga och resulterade i en 
gemensam slutsats var att.  
 

”Vi är dåliga på att återkoppla från äldre projekt. Folk hinner glömma.” 
 
Det konstaterades även att det är svårt att ha möten i efterhand om vad som har hänt och 
bör förbättras. Samt att strukturen på mötet är väldigt viktig där det gäller att undvika mötet 
i mötet.  
 
På byggarbetsplatsen observerades det hur själva byggprocessen går till med prefabricerade 
material. Det gavs även tillfälle att prata med yrkesarbetare om erfarenhetsåterföring. Det 
som var ett återkommande samtalsämne från de olika yrkesarbetarnas synpunkter var att de 
gjorde samma fel som på tidigare, likadana byggprojekt.  
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4.1.2 Intervjuer 
De intervjuer som genomfördes var med yrkesarbetare, lagbas, platschef och projektledare 
som hade en bakgrund i branschen från 2,5 till över 20 år. På frågan vad 
erfarenhetsåterföring betyder för dem var svaren lite olika men grunden var att någon form 
av lärdom skall återföras i ett system eller till en person. En återkommande fras från 
yrkesarbetarna på platsbesöket och de intervjuer som genomfördes var att det som 
definierade erfarenhetsåterföring var: 
 

”Du behöver inte uppfinna hjulet en gång till.” 
 
Alla personer som deltog i intervjun fick frågan hur deras företag arbetar med 
erfarenhetsåterföring. Några arbetade inte alls med det, yrkesarbetarna hade det 
implementerat i utbildningar och muntliga redovisningar på plats. En annan menade att det 
enda som återförs är i form av ÄTA-arbeten då något avviker från beskrivningarna. Hur 
erfarenhetsåterföring fungerade på BRF Kavaljeren var många eniga om att det inte 
fungerade alls. En följdfråga till det, var hur de själva arbetar med erfarenhetsåterföring. 
Svaren från arbetarna som hade arbetat en längre tid, främst yrkesarbetarna menade att 
andra snickare frågar dem hur de skall gå tillväga för att lösa de problem som uppstår. Andra 
aktörer menade att de arbetar med återföring genom möten och att se över gamla ÄTA-
arbeten. 
 
Det återförs erfarenheter men det finns ingen metod som arbetarna kan använda sig av, 
varken på byggarbetsplatsen eller inom projektering och administrativa moment. Det är 
muntliga interaktioner mellan personer som huvudsakligen används till att återföra 
erfarenheter. Det är vissa entreprenörer som har slutmöten internt inom företaget. Den 
information och erfarenhet som redovisas får inte andra entreprenader ta del av. 
Yrkesarbetarna menar att erfarenheter skall återföras muntligt, eftersom det inte finns tid 
till andra moment samt att det råder en viss skepsis mot andra metoder.  
 
En aktör menar att starten är oerhört viktigt i ett byggprojekt. Går inte det bra i starten är 
det nästan dömt att misslyckas. Faktorer som spelar in där är framförallt planering och 
kompetensen på underentreprenörerna. 
 
En yrkesarbetare menar att om det uppstår problem löser arbetslaget det internt.  
 

 
”Det blir en LPP lösning (Lösning På Plats). Där det diskuteras hur man gjorde tidigare, och 
löser enligt äldre principer. Erfarenhetsbanken sitter i huvudet på arbetarna (Person 1).” 
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4.2 Kvantitativ undersökning 
För att ta reda på hur målet och frågeställningarna skall kunna besvaras behöver en 
utredande del genomföras. Detta är i form av en enkätundersökning. Den data som samlas 
in ligger till grund för de slutsatser som senare dras.  
 

4.2.1 Enkätundersökning 
En enkätundersökning på 19 frågor samt en skrivdel där deltagarna fick skriva fritt om ämnet 
skickades ut. Enkäten skickades ut till 143 personer. Totalt svarade 33 stycken personer på 
enkäten. Det ger en svarsfrekvens på 23 %. Detta anses relativt lågt och det kommer att 
diskuteras vidare huruvida detta är en acceptabel svarsfrekvens i kapitel 5. De resultat som 
genererades av enkätundersökningen visas i följande kapitel. 
 

4.2.2 Inledande del 
Detta kapitel ämnar visa hur läget ser ut idag, vilka som har svarat och hur länge personerna 
har arbetat inom branschen samt hur erfarenhetsåterföring fungerar inom deras företag. 
 
Figur 7 visar fördelning av yrkesgrupper som svarat på enkäten. Övriga roller som svarade 
var VD, Projektutvecklare, Arbetschef, Projektsamordnare, Affärschef, KMA-samordnare, 
Affärsutvecklingschef, Avdelningschef, Bitr. Regionchef. 

 
Figur 7: Olika yrkesroller som svarat på enkäten. 

  

Erfarenhetsåterföring inom byggbranschen

1.  

 

Antal deltagare: 33

3 (9.1%): Yrkesarbetare

- (0.0%): Lagbas

2 (6.1%): Arbetsledare

1 (3.0%): Platschef

- (0.0%): Inköp

1 (3.0%): Kalkyl

10 (30.3%): Projektledare

- (0.0%): Projektör

16 (48.5%): Annat

Svar från det tillagda

fältet:

- VD

- Projektutvecklare

- Projektutvecklare

- Chef Projektutveckling

- Affärschef

- Projektsamordnare

- Avdelningschef

- affärsutvecklare

- Affärsutvecklingschef

- Projektutvecklare

- Projektutvecklare

- affärsutveckling

- Projektutvecklare

- KMA-samordnare

- Bitr Regionchef

- Arbetschef

 

 

Vilken är din yrkesroll?

Annat: 48.48%

Yrkesarbetare: 9.09%

Arbetsledare: 6.06%

Platschef: 3.03%

Kalkyl: 3.03%

Projektledare: 30.30%
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Figur 8 visar hur länge personerna i enkätundersökningen har arbetat inom branschen.  

 
Figur 8: Fördelning av antal år i branschen. 

 
 

Hur erfarenhetsåterföring prioriteras på deltagarnas företag redovisas i figur 9. Ett till 
svarsalternativ till denna fråga var ”Aldrig” vilket ingen av deltagarna svarade.  

 
 Figur 9: Prioritering av erfarenhetsåterföring inom företaget. 

 
  

2.  

 

Antal deltagare: 33

2 (6.1%): Mindre än 1 år

10 (30.3%): 1-4 år

4 (12.1%): 5-10 år

7 (21.2%): 11-20 år

10 (30.3%): Mer än 20 år

 

 

3.  

 

Antal deltagare: 33

- (0.0%): Aldrig

8 (24.2%): Sällan

16 (48.5%): Ibland

9 (27.3%): Ofta

 

 

Hur länge har du arbetat inom byggbranschen?

Mer än 20 år: 30.30%

Mindre än 1 år: 6.06%

1-4 år: 30.30%

5-10 år: 12.12%
11-20 år: 21.21%

Prioriteras erfarenhetsåterföring på ditt företag?

Ofta: 27.27%
Sällan: 24.24%

Ibland: 48.48%

2.  

 

Antal deltagare: 32

2 (6.3%): Mindre än 1 år

10 (31.3%): 1-4 år

3 (9.4%): 5-10 år

7 (21.9%): 11-20 år

10 (31.3%): Mer än 20 år

 

 

3.  

 

Antal deltagare: 32

- (0.0%): Aldrig

8 (25.0%): Sällan

15 (46.9%): Ibland

9 (28.1%): Ofta

 

 

Hur länge har du arbetat inom byggbranschen?

Mer än 20 år: 31.25%

Mindre än 1 år: 6.25%

1-4 år: 31.25%

5-10 år: 9.38%11-20 år: 21.88%

Prioriteras erfarenhetsåterföring på ditt företag?

Ofta: 28.13%
Sällan: 25.00%

Ibland: 46.88%
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4.2.3 Utredande del  
Detta kapitel kommer att ta upp några av de viktigaste svaren från enkätundersökningen. 
Dessa svar kommer sedan att diskuteras i kapitel 5 och mynna ut i en slutsats i kapitel 6.  
 
Personerna som svarade på enkäten fick frågan hur de återför sina erfarenheter, se figur 10. 
Att återföra erfarenheter muntligt är mest populärt följt av att maila. 

 
Figur 10: Hur erfarenheter återförs. 

Att muntligt redovisa sina erfarenheter är det mest använda sättet till att återföra 
erfarenheter. Några av de intervjuade hade synpunkter på hur ett sådan system kan fungera 
och vilka utmaningar det finns.  
 

 
”Att läsa sig till olika lösningar går inte eftersom det är så mycket som skall sorteras. Det 
behövs en kunskapsbank som måste lätt kunna sökas på. På alla företag finns det äldre 
människor med kunskap som kommer gå ur tiden. Learning by doing finns det (Person 1.)” 
 

 
”Kanske ett öppet exel-ark som kan fyllas på. Det behöver inte vara knutet till projektet. Man 

skriver in en bra sak som kan generera pengar. Alla kan fylla på detta program. Om det 
kommer ett pling i rutan hajar man till och kan anamma det (Person3).” 

 

  

4.  

 

Antal deltagare: 33

- (0.0%): Aldrig

9 (27.3%): Någon gång per

år

10 (30.3%): Någon gång per

månad

11 (33.3%): Någon gång i

veckan

3 (9.1%): Varje dag

 

 

5.  

 

Antal deltagare: 33

19 (57.6%): Mail

12 (36.4%): Telefonsamtal

8 (24.2%): Skriver på

papper

27 (81.8%): Muntligt

5 (15.2%): Rapporter

1 (3.0%): Videosamtal

6 (18.2%): Digitala verktyg

tex. datorprogram,

applikationer, intranät

 

 

Återför du erfarenheter? (Hoppa över nästa fråga om du svarar Aldrig)

Varje dag: 9.09%

Någon gång i veckan: 33.33%

Någon gång per år: 27.27%

Någon gång per månad: 30.30%

Hur återför du dina erfarenheter? (Möjligt att ge flera svar)

Mail

Telefonsamtal

Skriver på papper

Muntligt

Rapporter

Videosamtal

Digitala verktyg tex. datorprogram, applikationer,...

0 5 10 15 20 25 30
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De personer som inte återför erfarenheter fick svara på varför de inte gör det. Figur 11 
redovisar att den faktor som påverkar mest är tidsbrist. 23,81 % vet inte hur de skall gå 
tillväga, 14,29 % vet inte att dom ska återföra erfarenheter och 4,76 % anser att det inte gör 
någon skillnad.  
 

 
Figur 11: Anledningen till att erfarenheter inte återförs. 

 
Figur 12 visar att samtliga personer i undersökningen anser att erfarenhetsåterföring är 
viktigt och att det bör användas inom deras organisation.   

 
Figur 12: Betydelsen av erfarenhetsåterföring. 

  

6.  

 

Antal deltagare: 21

12 (57.1%): Jag hinner inte

3 (14.3%): Jag har inte fått

veta att jag skall återföra

erfarenheter

1 (4.8%): Det är onödigt,

gör ingen skillnad

5 (23.8%): Jag vet inte hur

jag skall gå tillväga

- (0.0%): Jag vill inte

 

 

7.  

 

Antal deltagare: 33

33 (100.0%): ja

- (0.0%): nej

 

 

Vilken är din anledning till att du inte återför erfarenheter?

Jag vet inte hur jag skall gå tillväga: 23.81%

Det är onödigt, gör ingen skillnad: 4.76%

Jag har inte fått veta att jag skall återföra erfa...: 14.29%

Jag hinner inte: 57.14%

Är det viktigt med erfarenhetsåterföring?

ja: 100.00%

6.  

 

Antal deltagare: 21

12 (57.1%): Jag hinner inte

3 (14.3%): Jag har inte fått

veta att jag skall återföra

erfarenheter

1 (4.8%): Det är onödigt,

gör ingen skillnad

5 (23.8%): Jag vet inte hur

jag skall gå tillväga

- (0.0%): Jag vill inte

 

 

7.  

 

Antal deltagare: 33

33 (100.0%): ja

- (0.0%): nej

 

 

Vilken är din anledning till att du inte återför erfarenheter?

Jag vet inte hur jag skall gå tillväga: 23.81%

Det är onödigt, gör ingen skillnad: 4.76%

Jag har inte fått veta att jag skall återföra erfa...: 14.29%

Jag hinner inte: 57.14%

Är det viktigt med erfarenhetsåterföring?

ja: 100.00%
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På frågan om de vill ha erfarenheter tilldelade till sig svarade alla deltagare ja, se figur 13.   

 
Figur 13: Vilka som vill ha erfarenheter återförda till sig. 

Vem som bör vara samordnare för erfarenhetsåterföring redovisas i figur 14. Den som har 
mest röster är projektledaren, ett återkommande svar från fritexten var att alla måste ta 
ansvaret att återföra erfarenheter. Övriga svar var: 
 

• Arbetschef 
• Allas ansvar. 
• Alla måste ta sitt egna ansvar men plastledningen ska se till att det tillämpas. 
• Det ska återföras i alla led. Dagligen 
• Lika viktigt att alla kategorier återför erfarenheter som kan vara till nytta för 

andra. 
• Affärsutvecklare och alla på kontoret 
• Alla, var och en måste ta ansvar för sitt område 
• Återföring bör ske i samtliga led i en organisation  
 

 
Figur 14: Samordnare av erfarenhetsåterföring. 

 

8.  

 

Antal deltagare: 33

33 (100.0%): Ja

- (0.0%): Nej

- (0.0%): Vet inte

 

 

9.  

 

Antal deltagare: 32

4 (12.5%): Aldrig

- (0.0%): Dagligen

9 (28.1%): Varje vecka

13 (40.6%): Varje månad

6 (18.8%): Årligen

 

 

Vill du ha erfarenheter återförda till dig?

Ja: 100.00%

Återförs erfarenheter till dig?

Årligen: 18.75%
Aldrig: 12.50%

Varje vecka: 28.13%

Varje månad: 40.63%

10.  

 

Antal deltagare: 32

7 (21.9%): ja

25 (78.1%): nej

 

 

11.  

 

Antal deltagare: 31

17 (54.8%): Yrkesarbetare

15 (48.4%): Lagbas

18 (58.1%): Arbetsledare

21 (67.7%): Platschef

25 (80.6%): Projektledare

15 (48.4%): Kalkyl

9 (29.0%): Annat

Svar från det tillagda

fältet:

- Arbetschef

- Alla har erfarenheter att

dela med sig av.

- Allas ansvar.

- Alla måste ta sitt egna

ansvar men platsledningen

ska se till att det

tillämpas.

- Det ska återföras i alla

led. Dagligen

- Lika viktigt att alla

kategorier återför

erfarenheter som kan

vaara till nytta för andra.

- Affärsutvecklare och alla

på kontoret

- Alla, var och en måste ta

ansvar för sitt område

- Återföring bör ske i

samtilga led i en

organisation

 

 

Behöver du utbildning inom ämnet för att kunna återföra erfarenheter?

ja: 21.88%

nej: 78.13%

Vem eller vilka bör ha ansvaret för att erfarenhetsåterföring tillämpas? (Möjligt att ge flera svar)

Yrkesarbetare

Lagbas

Arbetsledare

Platschef

Projektledare

Kalkyl

Annat

0 5 10 15 20 25 30
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Fråga 13, figur 15 lyder. Kan ISO-certifieringar hjälpa till att erfarenhetsåterföring tillämpas? 
37,50 % anser att det kan hjälpa till, när en stor andel 59,38 % inte vet om det kan hjälpa. 
3,13 % anser att det inte hjälper att ISO-certifiera sitt företag.  

 
Figur 15: Betydelse av ISO-certifieringar. 

 
 
På frågan om effekter av ÄTA-arbeten kan minska att erfarenhetsåterföring inte tillämpas 
redovisas i figur 16, där svarade 74,07 % nej övriga 25,93 % var kommentarer som gav 
möjlighet att utveckla svaret på frågan. Dessa kommentarer var:  
 

• Kanske hos vissa som sätter det i system för att få ut så mycket ÄTA som möjligt. 

• Man får betalt för att man hittat fel och därmed får man ”belöningen” i form av 
pengar och bryr sig kanske inte om att föra vidare erfarenheten. 

• Entreprenörer kalkylerar med att det alltid tillkommer ÄTA, med 
erfarenhetsåterföring minskar inkomster från ÄTA. 

 
Figur 16: Hur ÄTA påverkar erfarenhetsåterföring. 

12.  

 

Antal deltagare: 31

29 (93.5%): ja

2 (6.5%): nej

 

 

13.  

 

Antal deltagare: 32

12 (37.5%): Ja

1 (3.1%): Nej

19 (59.4%): Vet inte

 

 

Är ditt företag ISO-certifierat?

nej: 6.45%

ja: 93.55%

Kan ISO-certifieringar hjälpa till att erfarenhetsåterföring tillämpas?

Ja: 37.50%

Nej: 3.13%

Vet inte: 59.38%

14.  

 

Antal deltagare: 27

20 (74.1%): Nej

7 (25.9%): Annat

Svar från det tillagda

fältet:

- Kanske hos vissa som

sätter i system att få ut så

mycket äta som möjligt

- bättre precision i

förprojektering,

uppskattningar och tidig

kalkylering

- Glöms bort när det är

åtgärdat

- Bättre projektering

- Man får betalt för att

man hittat fel och därmed

får man "belöningen" i

form av pengar och bryr

sig kanske inte om att

föra vidare erfarenheten

- Entreprenörer kalkylerar

med att det alltid

tillkommer ÄTA, med

erfarenhetsåterföring

minskar inkomster från

ÄTA

- Det är mycket som tar

tid vid

erfarenhetsåterföring, det

ska vara användarvänligt

för att det ska fungera,

dvs man ska inte behöva

fylla i samma sak i 10 olika

dokument för att det ska

hamna på rätt

ställer/statistik.

 

 

Kan effekter av ÄTA-arbeten minska att erfarenhetsåterföring inte tillämpas vid byggnadsprojekt?

Annat: 25.93%

Nej: 74.07%
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Några av de personer som deltog i intervjuerna hade likvärdiga åsikter huruvida ÄTA kan 
påverka återföring mellan aktörer. Intervjupersonerna i studien hade några synpunkter om 
hur detta kan påverka processen.  
 

 
”Om jag som byggföretag har en bra lösning berättar jag inte det för andra företag. 

Har jag en bra lösning håller jag det till mig själv (Intervjuperson 1).” 
 

 
”Är det många ÄTA-arbeten tjänar man mycket pengar (Intervjuperson 5).” 

 

 
Det blir plus minus noll eftersom vi räknar ut hur mycket som det skall kosta med tid, 

material osv (Intervjuperson 2).” 
 

 
Det går här inte att utesluta att ÄTA-arbeten kan påverka användandet av 
erfarenhetsåterföring negativt.  
 
På frågan hur mycket det går att spara per vecka om erfarenhetsåterföring används fullt ut 
ansåg lika stor andel personer på två alternativ, som motsvarar 34,38 % att det går att spara 
1–2 timmar samt 3–6 timmar. Se figur 17. 

 

 
Figur 17: Tidsbesparing om erfarenhetsåterföring tillämpas. 

 
  

15.

 

 

Antal deltagare: 32

1 (3.1%): Mindre än 1 h

11 (34.4%): 1-2 h

11 (34.4%): 3-6 h

6 (18.8%): 7-10 h

1 (3.1%): 10- 15 h

- (0.0%): 15 -20 h

2 (6.3%): Mer än 20 h

 

 

16.  

 

Antal deltagare: 24

- (0.0%): dagligen

1 (4.2%): varje vecka

13 (54.2%): månadsvis

4 (16.7%): årligen

6 (25.0%): inte alls

 

 

Uppskatta hur mycket tid det går att spara på byggarbetsplatsen under en vecka om erfarenhetsåterföring har

används till fullo. 

(Svaret är i timmar)

Mer än 20 h: 6.25%

10- 15 h: 3.13%

7-10 h: 18.75%

Mindre än 1 h: 3.13%

1-2 h: 34.38%

3-6 h: 34.38%

Hur ofta återför du som underentreprenad erfarenheter till din beställare?

inte alls: 25.00%

årligen: 16.67%

varje vecka: 4.17%

månadsvis: 54.17%



 
 
 

   24 

Alla deltagare i undersökningen anser att det går att spara pengar om erfarenhetsåterföring 
tillämpas fullt ut, detta redovisas i figur 18.  

 
Figur 18: Ekonomiska vinningar med att återföra erfarenheter. 

Huruvida det finns ekonomiska vinningar med inte återföra erfarenheter redovisas i figur 19. 
Störst andel av deltagarna anser att de inte finns det. Av de andra svaren 13,79 % anser 
deltagarna i undersökningen att:  
 

• Som entreprenör kan man ta ut extra för moment man vet kommer. 

• Underentreprenörer kalkylerar med att det tillkommer ÄTA i anbud 

• Mörka fel så någon annan får betala högre vinstmarginaler kan erhållas, och man 
kan pressa priserna för att erhålla nya jobb. 

 

 
Figur 19: Ekonomiska vinningar med att inte återföra erfarenheter. 

  

17.  

 

Antal deltagare: 32

32 (100.0%): ja

- (0.0%): nej

 

 

Finns det ekonomiska vinningar med att återföra erfarenheter?

ja: 100.00%

19.  

 

Antal deltagare: 29

25 (86.2%): Nej

4 (13.8%): Annat

Svar från det tillagda

fältet:

- Som entreprenör kan

man ta ut extra för

moment man vet kommer.

- Underentréprenörer

kalkylerar med att det

tillkommer ÄTA i anbud

- Mörka fel så någon annan

får betala

- höggre vinst marginaler

kan erhållas, och man kan

pressa priserna för att

erhålla nya jobb.

 

 

Finns det ekonomiska vinningar med INTE återföra erfarenheter?

Annat: 13.79%

Nej: 86.21%
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Figur 20 redovisar svaren på frågan om entreprenörer inte delar med sig erfarenheter till 
varandra. 32,14 % menar att de inte gör det, övriga 67,86 % har andra åsikter som redovisas 
nedan. 
 

• Olika yrkesinriktningar, vi gör de vi är bra på. 

• Vissa ser sin entreprenad enbart och tänker inte på vi andra och beställare/slutkund 

• Tidsbrist 

• Konkurrens mellan entreprenörer 

• Kulturen finns inte 

• Dålig kommunikation. 

• Nonchalans och slentrian 

• Alla har sina problemområden och är svårt att få ihop det med tex nya entreprenörer 
som ska jobba ihop osv. 

• Erfarenheten är oftast "dyr köpt" och en del av företagets tillgångar. Börjar man dela 
med sig så kommer man förlora konkurrensfördelar. 

 

 
Figur 20: Erfarenheter mellan olika entreprenörer. 

Detta visar klart och tydligt att det finns problem med att utbyta erfarenheter. Under 
intervjusessionerna hade en av intervjupersonerna ett förslag till att förbättra 
kommunikationen och samspelet med andra aktörer. 
 

 
”Jag tror att man ska ha någon form av möte innan det drar igång. Men ska få träffa 

arbetsledare, lagbas osv. Inte kalkyl osv. utan dom som skall utföra jobbet. Låta dom dela 
med sig av sina erfarenheter. (Intervjuperson 5).” 

 

 

  

18.  

 

Antal deltagare: 28

9 (32.1%): Nej

19 (67.9%): Annat

Svar från det tillagda

fältet:

- Olika yrkesinriktningar,

vi gör de vi är bra på.

- Vet ej

- Konkurrens

- Vissa ser s in entreprenad

enbart och tänker inte på

vi andra och

beställare/slutkund

- vet inte varför

- Hinns inte med, inga

rutiner

- T idsbrist

- jag tror , stress och

tidsfaktor

- T idsbrist

- Delvis.

- konkurrens

- Konkurens mellan

entreprenörer

- Konkurens

- Kulturen finns inte

- Dålig kommunikation.

- Nonchalans och slentrian

- Konkurens

- Alla har sina

problemområden och är

svårt att få ihop det med

tex nya entreprenörer som

ska jobba ihop osv osv.

- Erfarenheten är oftast

"dyr köpt" och en del av

företagets tillgångar.

Börjar man dela med sig

så kommer man förlora

konkurrens fördelar.

 

 

Stämmer det att olika entreprenörer inte delar med sig av erfarenheter till varandra?

Nej: 32.14%

Annat: 67.86%



 
 
 

   26 

5. Diskussion 
I detta kapitel kommer resultatens validitet att diskuteras, dess betydelse samt vilka 
förbättringsåtgärder som kan genomföras med teori från Lean och övrig relevant teori.  
 

5.1 Resultatet och dess betydelse 
Eftersom de personer som deltog i enkäten endast var 33 stycken av 143 möjliga genererade 
det en svarsfrekvens på 23 % som kan anses något lågt. Därmed kan resultaten i denna 
studie inte bedömas som helt säkra för att kunna dra konkreta slutsatser. Deltagarna i 
enkätundersökningen hade nio dagar på sig att svara på frågorna, detta för att sätta press på 
att den genomförs. Att sedan få personer att svara på enkäten är inte en lätt uppgift, som 
kanske kräver någon form av belöningssystem. Dock anses den valda metoden bra för att 
utreda studiens syfte och frågeställningar. Den hade kunnat kompletteras med en workshop 
där nyckelentreprenörer och beställare får delta och diskutera de frågeställningar som 
studien vill ha svar. Detta hade kunnat hjälpt till att triangulera datan som möjligtvis hade 
blivit mer trovärdig. Tiden är dock en faktor som spelar roll i denna studie, där det inte finns 
tid för att genomföra allt för många metoder och en avgränsning måste därför ske.  
 
Dock är många av svaren från enkäten ganska dominerande och visar en tydlig trend svaren 
kan följa. Det är viktigt att komma ihåg att enkäten har skickats ut till olika aktörer och 
arbetsroller inom byggbranschen, det har visat att intervjusvaren från de berörda på 
arbetsplatsen BRF Kavaljeren har likvärdiga svar med resterande personer som svarade på 
enkäten. Resultaten kompletterar varandra väl och följer samma linje, en allmän uppfattning 
är att byggbranschen är konservativ och oftast behåller sitt sätt att tänka på. Resultatet visar 
dock att erfarenhetsåterföring är viktigt och att det borde tillämpas. Det finns vinningar i tid 
och ekonomi men ändå tillämpas det inte inom den omfattning det borde göras.  
 
Figur 17 visar ett oavgjort resultat mellan två alternativ och en tydlig trend att det skulle vara 
möjligt att spara 1–2 respektive 3–6 timmar per vecka om erfarenhetsåterföring tillämpas. 
Eftersom tid ute på byggnationer är väldigt värdefull är det senare svaret är en väldigt stor 
ekonomisk besparing om det genomförs.  
 
Tidigare studier visar att erfarenhetsåterföring inte tillämpas på grund av tidsbrist, avsaknad 
av tillräckliga system för att behandla all data samt att engagemang saknas inom ledning. 
(Andersson, 2017), (Shida, 2015) (Bengtsson & Svensson, 2005). Denna studie har haft det i 
beaktning och tagit med det som inledande del men även analyserat vilka andra orsaker som 
kan påverka att erfarenhetsåterföring inte genomförs. 
 
Syftet med studien var att undersöka hur erfarenhetsåterföring fungerar i samverkan mellan 
olika entreprenader. Figur 20 visar att det inte tillämpas mellan entreprenörer i 
samverkansform, och den verkar råda. Det beror bland annat på konkurrens och att 
erfarenhet är dyrköpt. Enkäten visar i figur 16 att ÄTA-arbeten kan påverka att det inte 
tillämpas. Främst för underentreprenörer som kan hitta fel och därmed tjäna pengar. Notera 
även att entreprenörerna har rätt till att utföra alla ÄTA-arbeten som uppkommer. Jag som 
författare tror att om entreprenörer har ett litet påslag på varje ÄTA-arbete kan det 
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generera stora summor i slutändan. Denna fråga kräver dock en vidare undersökning för att 
den skall kunna bevisas. Denna rapport ämnar som sagt inte att bevisa utan mer att 
undersöka, vilket den har gjort.  
 

5.2 Förbättringsåtgärder med Lean 
Det råder inget tvivel om att byggnadsbranschen är konservativ om den jämförs med andra 
branscher anser jag som författare. Med den rådande bostadsbristen kommer den att 
behöva utvecklas (Byggindustrier, 2017). Jag anser att den valda teorin i denna studie 
definitivt skulle kunna hjälpa till att förändra branschen på sikt.  
 
Målet med detta projekt var att redogöra relevant teori från Lean Production. Samt 
reflektera kring ämnet för att kunna göra relevanta slutsatser och föreslå förbättringar. Att 
tillämpa teori från Lean är fullt möjligt inom samverkansformer. De förbättringsåtgärder som 
det valda företaget skulle kunna använda sig av är de grundläggande delarna inom Lean 
Production med stöd från olika kvalitetssystem där det finns ett fokus på en 
processorienterad organisation. Dessa åtgärder måste anpassas till hur byggbranschen ser ut 
idag eftersom stora förändringar mellan olika aktörer tror jag kan vara svårt att 
implementera. Företaget är kvalitetssäkrat med ISO-certifieringar vilket är en god grund att 
börja på när erfarenhetsåterföring ska tillämpas. ISO 9000 bygger på åtta delar som skall 
genomföras för att företaget skall kunna vara certifierat, ISO 9004 skulle kunna ta företaget 
steget längre (Bergman & Klefsjö, 2002).  
 
Internt skulle det behöva tillämpas strukturerade möten löpande genom olika byggprojekt 
där PDCA-cykeln tillämpas. Finns det ett syfte med möten och en god struktur tror jag att det 
är större chans att problem löses snabbare och att erfarenheter inom företaget utbyts mer. 
Detta eftersom byggbranschen rent generellt är dålig på att studera och skapa ny aktion 
(Lidelöw, et al., 2015). Det kräver i sin tur att det internt går mot en mer processorienterad 
organisation med levande dialoger mellan olika avdelningar internt. Även att identifiera 
företagets kvalitetsbristkostnader är något som borde implementeras, vilka externa- och 
interna felkostnader finns det inom företaget. Detta kommer utgöra grunden för 
erfarenhetsåterföring inom organisationen och är en bra början, vilket stöds av (Boverket, 
2008). När det kommer till projektbaserade former kan det vara en god idé att samarbeta 
med entreprenörer som är kvalitetssäkrade. Detta kan skapa en gemensam företagskultur 
och aktörerna kan utvecklas tillsammans vilket stöds av (Lidelöw, et al., 2015) 
 
Det verkar ständigt råda tidsbrist på byggarbetsplatser och många yrkesarbetare anser att 
muntliga utbyten av erfarenheter lämpas sig bäst. Detta kan vara viktigt att ha i beaktning 
eftersom yrkesarbetarna har pressade tider och skall det införas ett digitalt verktyg är det 
inte säkert att det används, tyst kunskap kan fungera lika bra där processen förbättras 
genom att personer högre upp i kedjan kontinuerligt frågar efter erfarenheter nedströms 
(Lidelöw, et al., 2015). Bara det finns en samordnare av denna information fungerar 
erfarenhetsåterföring, eftersom det är i fasen när ett problem behöver lösas och kunskaper 
efterfrågas det fungerar (Lundkvist & Meiling , 2011).  
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Det passar då bra att vid möten lagbasen har ute på byggarbetsplatsen, fånga upp 
erfarenheter som sedan kan delegeras vidare till styrmöten där alla nyckelentreprenörer 
medverkar. Dessa möten var i sin tur informativa och ett bra tillfälle att utbyta erfarenheter, 
vid observation av mötet med gruppen noterades det att medlemmarna är mycket i fasen 
”Do” från PDCA-cykeln. Eftersom mötesledaren tar upp problemen involverar alla och utser 
någon ansvarig att lösa problemet. Ingen konkret plan för att lösa det utformades, den 
åtgärden lämnas till en entreprenör som får ansvaret att lösa problemet, det är fasen ”Plan” 
en mer konsekvent del av ”Check” och ”Act” hade kunnat hjälpa till.  De erfarenheter och 
lösningar på problem som då redovisas på mötet går sedan tillbaka till företaget internt som 
kan jobba med processutvecklingen med fokus på en processorienterad organisation, att 
även införa all data i ett system kan hjälpa företaget att hålla reda på viktig information, 
vilket stöds av (Ekholm, et al., 2008). 
 
Även om alla dessa åtgärder anses vara många så är majoriteten av dessa förändringar 
ganska små. Det är mindre justeringar som jag anser är rimliga och kan implementeras, till 
exempel att införa möten med struktur från PDCA-cykeln. Det kan vara svårt till en början 
men genom att införa dessa förändringar stegvis blir det nog lättare för organisationen att 
tillämpa det. En kulturförändring sker över en lång period där det gäller att visa 
medlemmarna i organisationen vad som är viktigt. Jag tror det är ett vinnande koncept för 
att det skall kunna fungera.  
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6. Slutsats  
Kärnan i studien var att undersöka vilka faktorer som kan påverka att erfarenhetsåterföring 
inte tillämpas, samt vilka medel som kan hjälpa till att det genomförs. Dessa faktorer är både 
stora och små. Att utbyta erfarenheter inom byggnadsbranschen är inte lätt, det vet vi sen 
tidigare. Tidigare studier visar att det inte tillämpas på grund av tidsbrist och dåligt 
engagemang men denna undersökning visar att det finns fler faktorer som kan påverka att 
det inte används. 
 
Det finns vinningar i både tid och ekonomi med att återföra erfarenheter. 
Enkätundersökningen och intervjuer visar att samtliga entreprenörer tycker att 
erfarenhetsåterföring är viktigt och att det går att spara pengar om det praktiseras. Skulle en 
väl strukturerad erfarenhetsåterföring tillämpas är det möjligt att spara upp till 6 timmars 
arbete per vecka.  
 
Det som motverkar detta är effekter av ÄTA-arbeten och att entreprenörer inte alltid vill 
dela med sig av sina erfarenheter eftersom det i vissa fall kan vara dyrköpt och att det råder 
konkurrens, tidsbrist och kulturella skillnader inom olika företag samt dålig kommunikation. 
För att det skall kunna åtgärdas behöver det finnas flera samordnare i flera led som har 
ansvaret för att dokumentera och genomföra processen. Detta med stöd av teori från Lean 
Production och ett kvalitetsprogram som ISO 9000 och 9004 som hjälper till att skapa en 
gemensam företagskultur. Det valda företaget behöver använda grundprinciperna i Lean och 
gå mot en processorienterad organisation där det öppnas upp för en mer levande dialog 
inom företaget och med andra entreprenörer. Det kan vara bra att visa att man som 
beställare tycker detta är viktigt och ställer krav på sina entreprenörer. Detta för att det ska 
kunna införas en attityd- och kulturförändring, där erfarenheter utbyts med välvilja istället 
för att vara dyrköpt, och på sikt medverkar till att alla aktörer kan utvecklas och så 
småningom även byggbranschen.   
 

6.1 Förslag till framtida studier 
Målet och syftet är uppfyllt och även om det har generats några osäkra resultat så är dessa 
frågeställningar intressanta och viktiga. Det rekommenderas därför att vidare forskning 
skulle analysera huruvida ÄTA-arbeten påverkar erfarenhetsåterföring med betoning på tid 
och ekonomi.  
 
Studien visar även att det finns ekonomiska fördelar med att tillämpa erfarenhetsåterföring. 
Då detta visar sig vara en svår uppgift att räkna på rekommenderas det att denna fråga 
behandlas enskilt i en kommande studie. Att kunna visa hur mycket ett företag kan spara på 
att återföra erfarenheter kan vara en viktig del till att det skall införas i ett företag.  
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Bilaga 1 
Enkätundersökningen i sin helhet med frågor och inledande text.  
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