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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts i samarbete med företaget Erfator Projektledning AB och syftar till att belysa 
och undersöka hur erfarenhetsåterföringen mellan olika aktörer fungerar inom byggbranschen idag. Arbetet 
bygger främst på ett dussintal kvalitativa intervjuer och faktainsamling som har inhämtats via facklitteratur i 
form av böcker och från internet. Respondenterna har representerat sju olika arbetsroller för att författarna ska 
få en god informationsgrund. Arbetet har visat att många företag har tydliga och fungerande system för den 
interna erfarenhetsåterföringen. Men att den externa erfarenhetsåterföringen är bristfällig och det är något 
som saknas av de flesta aktörerna inom byggbranschen. Att belysa hur erfarenhetsåterföringen fungerar idag 
har varit i förgrunden och lösningar till problemet har legat i bakgrunden av arbetet med denna rapport.  Som 
avslutning i rapporten har författarna rekommenderat olika förslag på hur man skulle kunna arbeta för en 
förbättring på problemet. 
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Abstract 

The degree project report has been carried out in cooperation with the company Erfator and aims to highlight 
and examine how the experience feedback between the different actors working in the construction industry 
looks today. The degree project is mainly based on dozen qualitative interviews. Other facts have been obtained 
through the literature in the form of books and from the Internet. To get a good information base the 
respondents represented six different job roles. The studies have showed that many companies have clear and 
effective system of internal experience feedback. But the external experience feedback is deficient and is 
lacking from a lot of actors in the construction industry. To illustrate how the experience feedback work today 
has been the main focus of the report. In conclusion, the report authors recommended a number of different 
suggestions how to work for the improvement of the problem. 
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Förord 

Examensarbetet är den avslutande delen i utbildningen Byggteknik och design vilket är en 
högskoleingenjörsutbildning som undervisas på lärosätet Kungliga Tekniska Högskolan. Examensarbetet skrivs 
av två författare och är skrivet med inriktning på ämnet produktionsteknik som stämmer överens med 
författarnas studieinriktning produktion, byggekonomi och organisation. 

Författarna har fått hjälp under projektets gång och vill därför rikta ett stort tack till Michel Bassili på Erfator 
som har bistått som extern uppdragsgivare och handledare. Även ett stort tack till Åke Tell som agerat 
handledare från lärosätets sida och till alla som har ställt upp på intervjuer och delgett sina kunskaper och 
åsikter. 

Examensarbetet är utfört mellan perioden april och juni år 2015. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Byggbranschen är ständigt i behov av att förbättra sina metoder när det kommer till att effektivisera arbetet 
och att minska antal byggfel. Det har konstaterats av den byggkommittén som regeringen har utsatt att 30 % av 
produktionskostnaden går åt till spill och annat slöseri. Detta kommer upp i en årlig summa på närmare 50 
miljoner svenska kronor.1  I Sega gubbar? - en uppföljning av Byggkommissionens betänkande “Skärpning 
gubbar!” har Statskontoret funnit att bristande kommunikation och erfarenhetsåterföring är några anledningar 
till de fel som uppstår i produktionen.2  

Erfarenhetsåterföring är ett viktigt verktyg för att införskaffa sig information och erfarenhet. Istället för att 
behöva uppfinna hjulet på nytt borde informationen redan finnas tillgänglig. Men så är inte alltid fallet då det 
kan vara svårt för företagen att sprida lärdom mellan de olika projekten på ett bra sätt.3  

Det är viktigt att konsulter ser till att resultatet är till belåtenhet för uppdragsgivaren när arbetet är utfört. Det 
är också viktigt att de inblandade kan ställa krav på varandra och även kan kommunicera med varandra under 
projektet. Genom att konsulter har jobbat i flera olika projekt med olika arbetsgivare så har de ofta ett brett 
kunnande inom sitt område men även inom olika arbetssätt. De kunskaperna är ofta något som arbetsgivaren 
kan ta lärdom av och använda i kommande projekt. Konsulterna kan i sin tur erhålla erfarenheter och kunskaper 
från sin uppdragsgivare.4 

Om erfarenhetsåterföringen mellan aktörer i branschen skulle öka i utsträckning och med förbättrad kvalité 
skulle det kunna leda till att onödigt arbete inte behöver utföras. Med bra rutiner över hur 
erfarenhetsåterföring mellan aktörer ska hanteras skulle erfarenheter och kunskaper, som andra personer inom 
branschen besitter, kunna tas vara på. 

Vi har på uppdrag från Erfator bestämt att skriva en rapport som undersöker erfarenhetsåterföring mellan olika 
aktörer i byggprojekt. Vikten av erfarenhetsåterföring, när den som bäst lämpar sig under byggprocessen, 
verktyg som ser till att den utförs och allmänna åsikter om ämnet kommer att belysas under denna rapport. 

 

1.2 Problemformulering 
Rapporten har kretsat kring följande grundläggande frågeställning: 

• Hur hanteras erfarenhetsåterföring i byggbranschen? 

• Hur ser rutinerna ut för erfarenhetsåterföring och kommunikation mellan aktörer? 

• Går det att på något sätt att utveckla erfarenhetsåterföring till det bättre och göra byggandet mer 
effektivt 

1 (Byggkommittén 2007) 
2 (Stadskontoret 2009) 
3 (SBUF – Upprepa inte gamla fel) 
4 (Linder, G 1995) 
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1.3 Syfte 
Syftet är att redogöra hur erfarenhetsåterföringen mellan olika aktörer i byggprojekt ser ut i dagsläget. Att få en 
bättre kännedom om problematiken med erfarenhetsåterföring och kommunikation i olika företag och mellan 
aktörer. Även belysa ämnet i hopp om en eventuell förbättring i framtiden. I samband med detta även se över 
olika verktyg till lösningar på problematiken och hur dessa upplevs.  

1.4 Avgränsningar 
Då erfarenhetsåterföring är ett omfattande ämne har rapporten avgränsats främst till den externa 
erfarenhetsåterföringen. Även till viss del också intern erfarenhetsåterföring för att få bättre förståelse för den 
externa. Analysen av befintlig erfarenhetsåterföring kommer ligga i förgrunden och en eventuell 
utveckling/lösning ligger i bakgrunden. Rapporten kommer även att begränsas till att spegla projekt inom 
husbyggnationer. Examensarbetet är även tidsbegränsat till 10 veckor. 
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2. Metodik  
2.1 Undersökning  
“Vetenskap har med vetande att göra, och särskilt med hur okunnighet och tro kan förvandlas till vetande. 
Undersökningen är ett av vetenskapens redskap.”5 Citatet är talande för hur arbetet av rapporten har utvecklats 
från en tanke om ett problem till en vetenskaplig text. Det finns flera olika sätt att utföra undersökningar på och 
några av det vanligaste följer nedan: 

De explorativa undersökningarna syftar till de tillfällen då forskaren vill belysa ett problemområde allsidigt och 
gör detta genom att samla in så mycket kunskap om ämnet som möjligt. För att på ett användbart sätt kunna 
nyttja denna undersökningsmetod krävs det att forskaren besitter både kreativitet och idérikedom. Det krävs 
också att forskaren använder sig av flera olika metoder i datainsamlingen.6 

När forskaren besitter en viss kunskap om ett ämne och är intresserad av att undersöka olika fenomen, på ett 
beskrivande sätt, från ett problemområde så kallas undersökningsmetoden för deskriptiv. Dessa beskrivningar 
görs grundligt och detaljerat. Tekniken för att samla in information är oftast ensidig.7 

Hypotesprövande undersökningar utförs oftast när kunskapsmängden har blivit mycket mer omfattande och 
forskaren kan från teori göra antaganden om berörda områden, så kallade hypoteser. När datainsamling görs, 
enligt den här formen av undersökning, vill forskaren använda sig av den metod som ger så exakt information 
om ämnet som möjligt.8 Författarna har valt denna undersökningsmetod för sitt rapportarbete. 

2.2  Angreppssätt 
Empiri, det teoribyggda underlag av data och information som ska spegla verkligheten på ett så riktigt sätt som 
möjligt, går hand i hand med den teori som forskarna satt upp från början. Det finns tre sätt att redogöra för 
teori och empiri, vilka är deduktion, induktion och abduktion.9 

När forskaren från tidigare uppsatt teori och allmänna principer tar fram hypoteser som undersöks empiriskt för 
att sedan kunna tolkas och relateras tillbaka till grund teorin, kallas arbetet för hypotetisk-deduktiv.10  

Induktivta arbetsätt syftar till att forskaren, under upptäckandets väg, formar sin teori. Det betyder att ingen 
vedertagen teori har tagits fram för undersökningen att följa utan information som har samlats in och empiri 
under undersökningens gång ger grund för en teori.11 

En kombination av tidigare nämnda arbetsätt för att relatera teori och empiri i vetenskapliga undersökningar är 
abduktion. I denna undersökningsmetod så formas först och främst en temporär teori från enskilda fall. Denna 
teori prövas sedan på ett nytt fall och den primära teorin kan då utvecklas.12 

Rapporten har utförts enligt en hypotetisk-deduktiv arbetsmetod där kvalitativa intervjuer har använts som 
datainsamlingsmetod. 

5 (Winter, J 1992) 
6 (Patel, R och Davidsson, B 2011) 
7 (Patel, R och Davidsson, B 2011) 
8 (Patel, R och Davidsson, B 2011) 
9 (Patel, R och Davidsson, B 2011) 
10 (Patel, R och Davidsson, B 2011) 
11 (Patel, R och Davidsson, B 2011) 
12 (Patel, R och Davidsson, B 2011) 
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2.3 Datainsamling  
Då ett forskningsprojekt skall göras ställs forskaren inför valet om undersökningen ska vara kvalitativ eller 
kvantitativ. 13 

Kvantitativa metoder är metoder som används för att statistiskt behandla information. Statistiken nyttjas som 
ett användbart verktyg när det kommer till att organisera, analysera, skildra och bearbeta insamlad information. 
Resultatet önskas vara så övergripande som möjligt. Ett exempel på en kvantitativ metod är enkäter.14 

När man arbetar med kvalitativa metoder är syftet att skaffa sig en djupare kunskap som skiljer sig från den 
splittrade kunskap som ofta utvinns från kvantitativa metoder.15 En vanlig metod inom kvalitativa 
undersökningar är kvalitativa intervjuer, som har valts att användas i föreliggande rapport. 

2.4 Metod 
Om forskaren har uppställda frågor som önskas belysas i nuläget, kan det vara svårt att påträffa svaren i 
tillgänglig litteratur. Därför är intervjuer en bra teknik att använda sig av.16  

Vid intervjutillfällena har låg standardisering på frågorna använts. Detta innebär t.ex. att frågor ställs i den följd 
som passar bäst för tillfället, att den intervjuade får chans att styra intervjun i form av ordningsföljd på frågor 
och följdfrågor formuleras efter hur den intervjuade har svarat. Detta i enlighet med kvalitativa intervjuer.17 

De kvalitativa intervjuerna har utförts fysiskt med de intervjuade och pågått mellan 30-40 minuter. Fysiska 
möten valdes, då författarna ansåg att de skulle få ut mer information och ett bättre resultat än vid andra 
metoder. Två intervjuer utfördes via telefon då en fysisk intervju inte var möjlig att genomföra. De intervjuade 
personerna utgörs av: 

• En byggherre 

• Två projektledare 

• Två arkitekter 

• Två konstruktörer 

• Två El-konstruktörer 

• En VVS-konstruktör 

• Två representanter från entreprenadsidan 

Totalt har tolv stycken personer från branschen intervjuats. Den genomsnittliga arbetslivserfarenheten inom 
branschen för de intervjuade är 19 år. Personerna jobbar delvis på olika företag, har olika roller och har även 
erfarenheter från olika projekt. Detta för att få en så bred och trovärdig faktabas som möjligt för de aktuella 
ämnena som tas upp i rapporten.  

13 (Trost, J 2010) 
14 (Patel, R och Davidsson, B 2011) 
15 (Patel, R och Davidsson, B 2011) 
16 (Ejvegård, R (2009) 
17 (Trost, J 2010) 
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3. Teori 
3.1 Byggprocessen 
Byggprocessen kan delas in i fyra stycken huvuddelar: förstudie, programskedet, byggskedet och 
förvaltningsskedet. Byggprocessen kan se olika ut beroende på vilken entreprenadform som är tänkt för 
projektet.18 Följande är en generell beskrivning av byggprocessen. 

3.1.1 Förstudie 
Byggprocessen påbörjas av en förstudie. Förstudien leds av en byggherre som är beställare för projektet. I 
förstudien utreds hur stort behovet av det tilltänkta projektet är. I vissa fall kan det vara en bättre idé att köpa 
eller hyra befintliga lokaler än att fortsätta med den planerade byggnationen. De åtgärder som krävs för 
projektet och de förutsättningar projektet har kartläggs. Det kan t.ex. vara geografiska, geologiska och 
topografiska förutsättningar som påverkar vilka åtgärder som måste genomföras. Målet med en förstudie är att 
beslut om byggherren ska fortsätta med projektet eller inte. För att kunna fatta beslut om projektet ska 
fortskrida krävs det att alla förutsättningar för byggprojektet kartläggs noggrant.19 

Information om vilka åtgärder som behöver utföras i projektet fungerar som ett underlag för en ekonomisk 
kalkyl. Den ekonomiska kalkylen utförs med prislistor och erfarenheter från tidigare liknande projekt. Det finns 
datorprogram som innehåller överslagskostnader för material och arbetskostnader som används för att räkna ut 
kostnader. Om byggherren bestämmer sig för att fortsätta med projektet måste de utredningar och 
frågeställningar som genomförts utredas ännu mer noggrant.20 

Beroende på storleken på projektet är, vem byggherren är och vilken kompetens byggherren har så kan en 
projektledare anlitas för att styra arbetet. Vissa företag, som agerar byggherrar, är så pass stora att 
kompetensen finns inom företaget.21 

3.1.2 Programskedet 
Efter förstudien påbörjas programskedet, där de undersökningar som har utförts utreds noggrant samt 
kompletteras om det behövs. Resultatet av det sammanställs till ett byggnadsprogram. Efter det definieras 
byggherrens vilja och önskemål samt de förutsättningar som kan påverka projekteringen. Vid mindre 
byggprojekt bestämmer byggherren själv vad för byggnadsverk som önskas, men vid större projekt tar 
byggherren ofta hjälp av projektledaren och ibland kan även kompetens från konsulter behövas. Byggherren 
bestämmer om den vill fortsätta med projekteringen efter att ha granskat byggnadsprogramment och 
utvärderat om projektet är ekonomiskt hållbart. 22 

I projekteringen tas de ritningar och beskrivningar fram som ska användas som handlingar för de som ska 
uppföra byggnationen. Med utgångpunkt från byggnadsprogrammet skapas ett byggnadsverk efter vad 
byggherren förväntar sig och kräver. Arkitekter tillsammans med projektörer sätter ihop olika förslag som sedan 
väljs ut av byggherren. Arkitekter, konstruktörer, VVS-konsulter, El-konsulter, projektledare och andra konsulter 
arbetar då vidare med det valda förslaget för att ta fram så kallade förslagshandlingar. Det krävs god 
kommunikation mellan de olika projektörerna för att inte kollisioner mellan olika komponenter i byggnaden ska 

18 (Nordstrand, U 2010) 
19 (Nordstrand, U 2010) 
20 (Nordstrand, U 2010) 
21 (Nordstrand, U 2010) 
22 (Nordstrand, U 2010) 
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uppstå. Specifika projekteringsledare kan utses vid stora projekt som har i uppgift att organisera 
projekteringsarbetet. 23 

Utifrån de krav som ställts i byggnadsprogrammet sätts systemhandlingar ihop. Systemhandlingar består av 
konstruktionssystem och installationssystem som har konstruerats efter byggnadsprogrammets krav. 
Byggherren kan följa systemhandlingarna för att kontrollera att projektet har följt dennes krav. Syftet är att 
fastställa det förväntade resultatet på produkten.24 

Systemhandlingarna ligger som grund för detaljutformningen som påbörjas efter att systemhandlingarna är 
framtagna. I detaljutformningen ska dimensioneringen av alla byggnadskonstruktioner och 
installationskomponenter slutföras. Detaljutformningen är väldigt omfattande och ska utmynna i 
bygghandlingar. Slutgiltig placering av komponenter i huset, val av material och detaljer görs också i 
detaljutformningen.25 Bygghandlingarna består av bland annat ritningar, beskrivningar och förteckningar som 
ska vara så tydliga att entreprenören ska kunna uppfylla de krav och önskemål som byggherren har på 
projektet.  

Vid ett projekt med en statlig eller kommunal beställare av konsulter måste LOU, Lagen om offentlig 
upphandling, följas. En privat beställare behöver inte följa LOU, men det finns andra regler som måste följas för 
samarbete och avtal mellan beställare och konsult. Dessa regler har utformats i samarbete mellan 
branschorganisationer där både beställare och konsulter har varit representerade och heter ABK96, Allmänna 
Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 1996. I ABK96 framgår det 
regler angående omfattning, genomförande, ansvar, ersättning och försäkringar som gäller för 
konsultuppdraget. Enligt ABK96 är samarbete, dialog, förtroende och öppenhet avgörande för att uppnå ett bra 
resultat för ett projekt.26 

Upphandlingen av konsulter kan se olika ut, oftast anlitas konsulter som byggherren samarbetat med tidigare. 
Betalningen av konsultens uppdrag kan bestå av ett rörligt eller ett fast arvode. Ett rörligt arvode baseras på hur 
mycket tid som har lagts ner på arbetet och vilken kompetens som har krävts för att utföra det. För att ta fram 
ett fast arvode krävs det att uppdragets omfattning definieras grundligt. Upphandlingen kan även ske i 
konkurrens, då lämnar olika konsulter ett fast pris för uppdraget och beställeran väljer det anbud som anses 
mest förmånligt.27 

3.1.3 Byggskedet 
Efter att projektering och upphandling är utförd erhåller byggentreprenören bygghandlingarna. Oftast är det 
byggentreprenören som leder och planerar arbetet i byggskedet. Andra parter som byggentreprenören måste 
samarbeta och planera arbetet tillsammans med är bland annat VVS-entreprenörer, el-entreprenörer och andra 
likartade entreprenörer.28  

Hur byggskedet ser ut skiljer sig inte så mycket beroende på vilken entreprenadform man använder. Byggskedet 
inleds med en etablering där entreprenören reser bodar, förser arbetsplatsen med el och vatten, sätter upp 
stängsel runt arbetsplatsen och dylika åtgärder. Åtgärderna utförs för att arbetsplatsen ska vara välfungerande. 
Efter att etableringen är utförd kan själva produktionen starta och produktionen kan se olika ut beroende på 

23 (Nordstrand, U 2010) 
24 (Nordstrand, U 2010) 
25 (Nordstrand, U 2010) 
26 (Nordstrand, U 2010) 
27 (Nordstrand, U 2010) 
28 (Nordstrand, U 2010) 
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projekt och aktör. Under byggskedet sker byggmöten som går ut på att stämma av arbetet, både ekonomiskt 
och tidsmässigt jämfört med hur det har planerats. Byggskedet avslutas med en slutbesiktning.29 

3.1.4 Förvaltningsskedet 
Förvaltningsskedet är den överlägset längsta delen i byggprocessen och det påbörjas då byggnationen är 
färdigställd och brukarna har börjat nyttja huset.30 Nyproducerade hus ska vara brukbara i 100 år. För att huset 
ska fungera som planerat och inte rasera så krävs det att förvaltning sköts. Beroende på projekt, ser 
förvaltningen ut på olika sätt. Man kan dela in förvaltningen i tre delar: teknisk, administrativ och ekonomisk 
förvaltning.31  

Teknisk förvaltning syftar till drift och underhåll av själva byggnaden. Driften av en byggnad är till exempel 
mediaförsörjning, tillsyn och reparationer av småfel och andra saker för att kontinuerligt upprätthålla 
funktionen av byggnationen. Underhåll av en byggnad är åtgärder för att upprätthålla byggnadens standard.32 

Administrativ förvaltning innebär administration av drift och underhåll. Administrativ förvaltning syftar också till 
kommunikation med brukarna vad gäller service- och hyres-frågor samt handläggning av hyresavgifter. Den 
ekonomiska förvaltningen syftar till att hantera budgeten och att verksamhetens ekonomi följs upp och 
redovisas.33 

3.2 Entreprenadformerna 
Några av de entreprenadformerna som används mest i Sverige idag är generalentreprenad, delad entreprenad 
och totalentreprenad. De två första är så kallade utförandeentreprenader, vilket betyder att byggherren har 
funktionsansvar och entreprenören har utförandeansvaret. Funktionsansvar är ansvaret för att den färdiga 
byggnaden uppfyller de funktionskrav som ställts på byggnaden. Då byggherren har funktionsansvaret så är det 
entreprenören uppgift följa de ritningar och beskrivningar som har tagits fram i projekteringen. 34 

I en generalentreprenad är det byggherren som upphandlar de entreprenörer som ska utföra arbetet. Sedan 
överlåter byggherren ett samordningsansvar till en viss entreprenör som därmed utses till generalentreprenör. 
Oftast utgörs generalentreprenören av byggentreprenören. Generalentreprenören ansvarar för att samordna 
alla entreprenörer och att ritningar följs. I delad entreprenad är det flera entreprenörer som tar ansvaret för 
samordningen. Vid utförandeentreprenader tillämpas oftast AB04, Allmänna bestämmelser, som beskriver 
fördelningen av rättigheter och skyldigheter som gäller i samarbetet mellan beställare och entreprenör.35 Se 
figur 1 för överskådlig figur över generalentreprenad. 

29 (Nordstrand, U 2010) 
30 (Nordstrand, U 2010) 
31 (Nordstrand, U 2010) 
32 (Nordstrand, U 2010) 
33 (Nordstrand, U 2010) 
34 (Nordstrand, U 2010) 
35 (Nordstrand, U 2010) 
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ver  

I en totalentreprenad utreder byggherren vilka funktionskrav som ställs på byggnaden. Byggherren upphandlar 
sedan en entreprenör som utses till totalentreprenör. Totalentreprenören upphandlar underentreprenörer och 
har både funktionsavar och samordningsansvar. Vid totalentreprenader gäller ABT06, Allmänna bestämmelser 
för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, som är en förlängning av 
AB04 inriktad mot totalentreprenader.36 Se figur 2 för överskådlig figur över totalentreprenad. 

Figur 1.2, Generalentreprenad 

36 (Nordstrand, U 2010) 

Figur 2, Totalentreprenad, figureren beskriver entreprenadformen totalentreprenad. (Nordstrand, U 2010) 

Figur 1, Generalentreprenad, figureren beskriver entreprenadformen generalentreprenad. (Nordstrand, U 2010) 
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3.2.1 Partnering 
Partnering är ett nyare arbetssätt som har blivit allt mer vanlig, framförallt vid större projekt. Det fungerar som 
ett komplement för entreprenadformerna och syftet är att styrka byggherren inflytande i projektet.37 
Byggherren samlar tidigt ihop en arbetsgrupp som består av olika aktörer som tillsammans har den kompetens 
som krävs för att genomföra projektet. De valda aktörernas kompetens ska komplettera varandra därför 
baseras partnering på förtroende från byggherren.38 Arbetsgruppen sätter gemensamt upp mål för projektet 
vad gäller hur utförande, kvalitet, ekonomi och planering ska se ut samt villkor över hur samarbetet ska fungera 
för att nå bästa möjliga resultat. Arbetsgruppen påbörjar sedan projekteringen och tar fram alla handlingar över 
hur budget och tidsplanering ska se ut. En gemensam utvärdering utförs när projektet är slut och ligger som 
underlag för en utveckling för hela gruppen.39  

3.3 Erfator Projektledning AB 
Erfator är ett företag som inriktar sig på arbets-, bygg-, och projektledning inom områdena bygg, fastighet, 
installationer och energi samt infrastruktur. Företaget grundades år 1990 och har idag drygt 30 stycken 
anställda. Deras affärsidé lyder: ”Med bred kompetens, helhetssyn och engagemang leder vi projekt på ett 
kostnadseffektivt och strukturerat sätt för att uppfylla kundens mål och förväntningar från idé till förvaltning.” 
Företaget Erfator är som många andra företag i branschen certifierade inom kvalitets- och 
miljöledningssystemet ISO 9001:2000 och ISO 14001. De har varit certifierade sedan 2007 och Erfator anser att 
det är ett viktigt verktyg.40 

3.3.1 ISO 
ISO står för International Organization for Standardization och är världens största distributörer av frivilliga 
internationella standarder. ISO erbjuder vägledning och verktyg som kan användas av företag till att förbättra 
sin verksamhet. Företag och organisationer kan även bli ISO certifierade. ISO certifieringar utdelas till företag 
och organisationer som uppfyller de krav som ISO ställer på säkerhet, pålitlighet och kvalité. Eftersom 
organisationen är internationell och har 163 medlemsländer, så bidrar det till samarbete mellan företag som är 
ISO certifierade.41 

ISO 9001:2000 är ett internationellt ledningssystem för kvalitet. Ledningssystemet är avsett för ett flertal 
branscher och ska kunna tillämpas oberoende av typ, storlek och produktkategori av organisationen. Följs 
ledningssystemet erhåller företaget en extern certifiering.42 

ISO 14001 en samling av standarder som tillsammans bildar ett miljöledningssystem som ska fungera som en 
arbetsroll och ska förenkla arbetet. Miljöledningssystemet syfte är att minska organisationens miljöpåverkan 
och kostnader.43 

3.5 Mötesformer 
Enligt AB04 kapitel 3§3 måste byggmöten upprättas i den utsträckning som krävs för projektet. Även 
företrädare för berörda aktörer bör delta om det är av vikt för projektet. Under dessa byggmöten kan parterna 
ta upp gemensamma frågor.44 Under byggmöten stäms arbetet av, vilka problem som har uppstått och kommer 
fram till fortsatt tillvägagångsätt för projektet. Byggmöten är ett sätt att hantera samarbetet mellan beställare 

37 (Nordstrand, U 2010) 
38 (Byggherrarna 2014) 
39 (Nordstrand, U 2010) 
40 (Erfator) 
41 (About ISO) 
42 (ISO 9001) 
43 (ISO 14001) 
44 (AB04) 
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och entreprenör där de enligt AB04 och ABT06 är skyldiga att delta. Byggmöten genomförs vanligen en gång i 
månaden och det sker även att andra parter är närvarande.45  

Under ett byggprojekt utförs det ofta möten. Innan byggskedet påbörjats har möten utförts beträffande 
planeringen av byggandet, beslut om anbud, beslut om organisationen och angående kostnader för projektet. 
Dessa möten genomförs för att besluta tillvägagångssätt för projektet. Även mer eller mindre planerade möten 
genomförs under projektets gång.46  

De vanligaste mötesformerna i ett projekt är: 

• Beslutsmöte: 
- På ett beslutsmöte samlas de aktörer som berörs av de ämnen som tas upp på mötet. Tillsammans tar 
de beslut om olika oklarheter för att kunna fortskrida med projektet. Beslutsmöten sker under hela 
byggprocessen.47  

• Informationsmöte: 
- Är motsatsen till ett beslutsmöte, ett informationsmöte är till stor del strikt informella. Syftet med ett 
informationsmöte är att delge de medverkande information som rör projektet. Då informationsmöten 
sker på en byggarbetsplats informerar produktionsledaren yrkesarbetarna på byggarbetsplatsen 
projektövergripande information och information från företagsledningen.48 

• Problemlösande möte: 
- Där samlas representanter från de aktörer som är berörda av ett problem som har uppstått i 
projektet. Under mötet identifieras problemet, deltagarna tar fram olika lösningar på problemet, 
undersöker dessa lösningar och därefter beslutas vilken lösning av problemet som ska användas. Efter 
att problemet är löst bör det ske ett möte där det återkopplas hur lösningen har fungerat och 
konsekvenser som har uppstått.49 

3.6 Erfarenhetsåterföring 
Erfarenhetsåterföring är ett väldigt brett och omfattande ämne. Det som syftas till erfarenhetsåterföring i 
föreliggande rapport är erfarenheter och kunskap som delas via kommunikation. Dessa erfarenheter har 
uppkommit, antingen från personlig lärdom eller tilldelats via kommunikation. 

Erfarenhetsåterföring har berörts i många tidigare examensarbeten i olika former och inriktningar. Ämnet har 
varit en rådande punkt på flera företags agenda i många år och är fortfarande aktuellt. Den slutsatts som har 
dragits med hjälp av dessa fakta och med hjälp av information från intervjupersoner är att det pratas om hur 
viktigt ämnet är men inget görs för att fungerande rutiner ska etableras. Byggherren, som har intervjuats, 
uttrycker: 

“Nyckeln till erfarenhetsåterföring är just att aktörerna är intresserade.” 

  

45 (Nordstrand, U 2010) 
46 (Byggledarskap Byggprojektets möten.) 
47 (Byggledarskap. Mötesformer) 
48 (Byggledarskap. Mötesformer) 
49 (Byggledarskap. Mötesformer) 
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3.7 Yrkesrollerna 
Nedan förklaras mer ingående de yrkesroller respondenterna har haft i denna rapport: 

• Konsult: En expert som utför uppdrag mot betalning. Konsulter kan vara experter inom t.ex. inom el, 
VVS, projektledning, brand och tillgänglighet.50 

• Projektledare: Leder genomförandet i ett projekterings- och byggskedet. Projektledarens arbetsuppgift 
är även att planera, organisera och samordna samt att sköta upphandling av konsulter och 
entreprenörer.51 

• Arkitekt: Formge estetiskt tilltalande och funktionella byggnader. Ger förslag på bland annat hur 
planlösningar, vilka material som ska användas för ytskikt, detaljer, färger som ska användas, hur 
ljusinsläppet ska vara i byggnaden och hur inredningen ska se ut. 52 

• Konstruktör: Beräknar hållfasthet och dimensionering av bärande delar av konstruktionen. 
Konstruktörens arbetsområde omfattar bland annat fukt, vatten, brand och ljud.53 

• El-konstruktörer: Projekterar hur elförsörjningen, belysningen, teledata, hiss- och maskininstallationer 
och övervakningssystem ska utformas.54 

• VVS-konstruktör: Utarbetar installationsritningar och beskrivningar samt dimensionerar och utformar 
system för energi, vatten, luft och avlopp.55 

3.8 Feedback 
Feedback är ett bra verktyg och uppmuntras i organisationer. Dels för att det kan förbättra självkännedomen 
men också för att feedback kan användas för att t.ex. justera prestationer till det bättre, åtgärda oönskat 
beteende samt motivera och leda de anställda. Dock är inte all feedback positiv och kan därför uppfattas på 
olika sätt. Exempelvis kan mottagaren reagera på ett sätt så att de positiva effekterna av feedback minskar eller 
försvinner helt. I en rapport som Geddes och Baron skrev 1997 visade det sig att i över hälften av fallen, då 
personer fick negativ feedback, sjönk deras prestationer.56 “Ilska är en relativt vanlig reaktion för individer som 
får negativ feedback”57.  Därför är det viktigt att tänka på hur feedback ges och kommer tas emot av 
mottagaren.58 

Det är viktigt med god kommunikation mellan personer med olika befattningar för att samla idéer när man 
utvecklar nya visioner för en organisation.59 I “Atwater och Waldman”s bok beskriver de att det kan vara i den 
anställdas nackdel om man undanhåller information som inte anses nödvändig för den anställda att tillges.60 
Vissa intervjupersoner har nämnt att om en bättre förståelse och mer information om de olika aktörernas 
arbetsmoment skulle uppdagas, skulle mindre byggfel och mindre problem uppstå under projektets gång.  

50 (Nordstrand, U 2010) 
51 (Nordstrand, U 2010) 
52 (Nordstrand, U 2010) 
53 (Nordstrand, U 2010) 
54 (Nordstrand, U 2010) 
55 (Nordstrand, U 2010) 
56 (Atwater, L och Waldman, D 2008) 
57 (Atwater, L och Waldman, D 2008) 
58 (Atwater, L och Waldman, D 2008) 
59 (Atwater, L och Waldman, D 2008) 
60 (Atwater, L och Waldman, D 2008) 
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4. Genomförande 
Nedan förklaras genomförandet av de kvalitativa intervjuerna. 

4.1 Val av respondenter 
Byggbranschen är en tidspressad bransch där de flesta har mycket åtaget att utföra. Därför valdes 
respondenterna självklart utifrån deras bakgrund i branschen och förväntade kvalité på svar men också utefter 
tillgänglighet.  

Kontaktinformation till respondenterna tillhandahölls dels från författarnas handledare på företaget Erfator 
men också på egen hand. Handledaren har en gedigen bakgrund i branschen och kunde därför erbjuda 
kontaktuppgifter till många personer som skulle kunna agera bra intervjuobjekt. De respondenter författarna 
fann på egen hand var andra studerandes handledare i näringslivet. Respondenter påträffades även genom 
kontakter i näringslivet. 

Det slutliga antalet respondenter hamnade på, som tidigare nämnt, 12 aktörer från olika företag. Detta gav en 
bra och trovärdig faktabas för författarna att göra en sammanställning. Analyser genomfördes senare utifrån 
sammanställningen. 

4.2 Kvalitativa intervjuer 
Som tas upp tidigare i rapporten så valdes kvalitativa intervjuer eftersom de tenderar till att ge mer öppna och 
beskrivande svar än vad andra metoder gör. Samtliga intervjuer spelades också in för att sammanställningen 
och resultatet skulle spegla respondenternas svar i största möjliga mån.  

Allt eftersom att intervjuerna utfördes så avlyssnades inspelningar och transkriberades.  Utifrån det gjordes en 
sammanställning av de svar som fåtts från intervjuerna så att en analys senare kunde göras. 
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5. Sammanställning intervjuer 
Nedan följer en sammanställning av resultat från de intervjuer som har utförts.  

5.1 Verktyg  
Under de utförda intervjuerna tar respondenterna upp olika verktyg som används och verktyg de tror kan 
användas för att erfarenhetsåterföringen ska fungera bättre mellan aktörerna i byggprojekt. De berättar även 
hur de sköter erfarenhetsåterföringen internt på deras företag.  

5.1.1 Möten 
Många av de intervjuade anser att möten är ett viktigt verktyg för erfarenhetsåterföring. I princip alla har 
berättat att de använder sig av möten och många av dem tror att det är ett verktyg som kan göra den externa 
erfarenhetsåteföringen bättre. Eftersom det i ett byggprojekt ofta är flera olika företag inblandade är det inte 
helt självklart vem det är som ska stå för kostnaderna för ett sådant möte. Konsultföretagen får sina intäkter 
genom att fakturera arbetstimmar till beställaren, men är även intresserade av att få reda på vad beställaren 
anser om deras arbete och de vill fortsatt ha en god relation med dem. Därför har frågan om vem som ska 
ansvara för de kostnader som uppstår vid ett erfarenhetsåterföringsmöte ställts i intervjuerna. Hälften har 
svarat att de anser att det är beställaren som har det ekonomiska ansvaret och den andra halvan tycker att varje 
part ska stå för sina egna kostnader. Många av de intervjuade har pekat på att det är viktigt att de som deltar på 
mötena är intresserade för att dela erfarenheter och att mötena protokollförs.  

De projektörer som har intervjuats är eniga om att projekteringsmöten fungerar som ett verktyg för 
erfarenhetsåterföring. De berättar att under projekteringsmötena har deltagarna möjlighet att dela 
erfarenheter med varandra och även ge feedback på varandras arbeten. Under mötena löser de problem 
tillsammans och tar lärdom av varandra i processen. Mötena genomförs vanligen varannan vecka och de som 
brukar närvara är projekteringsledare och konsulter.  

De två representanterna från entreprenörsidan menar båda två att under byggmöten finns det också möjlighet 
för erfarenhetsåterföring. Där menar de att det finns möjlighet att ta upp moment som inte uppnått förväntat 
resultat. En konstruktör berättar att denne i princip aldrig deltar på byggmöten och om det skulle komma en 
kallelse ett beror det troligtvis på att det är något som inte fungerar. 

Den ena entreprenörerna berättar att de har ett internt slutmöte efter varje projekt där de pratar om vad som 
gått bra och dåligt och vad som kan förbättras. De skulle kunna förbättra dessa möten genom att få med 
byggherren och projektörerna. De har även veckomöten med arkitekter och konstruktörer där de går igenom 
nya ritningar och hur de tidigare ritningarna har fungerat att verkställa. Den andra representanten tycker att det 
är viktigast med erfarenhetsåterföring i ett tidigt skede i ett projekt, så att det blir rätt från början. Personen 
berättar även att deras företag har börjat med ett möte innan projekteringen. På det mötet bjuder de in de 
projektörer och installatörer som ska delta i projektet och bygger upp projektet på papper. Mötena leder enligt 
personen till att det fuskas mindre i utförandet av de som deltar på mötet då man vet vilka man jobbar med. Att 
inte vara anonym utan vara med i “produktionsgänget” gör det även lättare att ge och ta emot 
erfarenhetsåterföring. 

Alla respondenter berättar att de har regelbundet interna möten där det finns möjlighet att både ge och ta 
emot erfarenhetsåterföring. De tycker att de, under mötets gång, kan få hjälp från andra som har jobbat med 
liknande projekt eller löst liknande problem. 

Byggherren som intervjuades berättade att på deras företag hålls det måndagsmöten varje vecka. Varannan 
vecka med projektchefsgruppen och varannan vecka deltar alla på hela företaget. På mötena tar det upp allt 
som har hänt under veckan, vad som har gått bra och dåligt. Respondenten menar att det är ett bra verktyg för 
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att kollegor berättar om deras projekt. Det är viktigt att det är ett fysiskt möte då många kollegor inte befinner 
sig på kontoret utan på fält. Personliga möten uppskattas också mer än annan kommunikation. Byggherren 
berättar att dessa möten anses vara “heliga” och de anställda gör sitt yttersta för att delta vilket leder till hög 
närvaro.  

Den ena projektledaren tycker att erfarenhetsåterföringen är speciellt bristfällig på stora projekt. Personen 
skulle gärna se att det fanns möten under projektets gång men menar att det inte finns någon tid att stanna upp 
och ha ett möte förens efter projektet.   

Den andra projektledaren, byggherren, en el-konstruktör och en arkitekt tycker att man borde planera in när i 
projektet erfarenhetsåterföringsmöten ska ske. Även att dessa möten vara inplanerade i budgeten. Arkitekten 
tycker att det ska finnas en tydlig mall över hur mötena ska genomföras, vilket personen tycker saknas i 
dagsläget. Personen tycker även att det är viktigt att påvisa nyttan av erfarenhetsåterföring. Projektledaren 
understryker att om man jobbar i ett koncepttänk borde projektet bli bättre för varje gång man utför det, 
annars har det brustit i kommunikationen.  

Den andra arkitekten tycker även att deltidsavstämningar under projektets gång är ett bra verktyg för att fånga 
upp saker som kunde ha utförts bättre under projektet. Att ta ett steg tillbaka, reflektera och våga ifrågasätta 
det man gjort och vilka rutiner man har i ett projekt. Personen menar att man inte bara behöver lära sig allt 
mellan projektet utan även lära sig saker under projektet gång. Detta för att förändra, förbättra och återföra 
kunskap. 

En el-konstruktör och en konstruktör har endast blivit inbjudna på ett slutmöte en gång. I båda fallen var det 
byggherren som var initiativtagare för mötet. El-konstruktören önskar att det skulle ske i större utsträckning för 
att få veta vad beställaren tycker fungerar bra eller dåligt och om de har varit bemötande. Båda el-
konstruktörerna som har blivit intervjuade tycker att erfarenhetsåterföringen ska ske både under projektets 
gång och efter att projektet är slutfört. De två säger att det fungerar olika internt beroende på vem som leder 
projektet. De båda tycker dock att den funkar bättre internt än externt med möten där det finns tillfälle för 
erfarenhetsåterföring. Konstruktören som varit på ett slutmöte tycker att det räcker med den 
erfarenhetsåterföring som sker på projekteringsmöten och menar att har de gjort något fel eller så får de höra 
det och då kan de ta upp det på ett internmöte. Respondenten menar att konstruktörer är specialiserade inom 
byggteknik och andra är specialiserade inom andra specialistområden och därför skulle inte ett möte resultera i 
någonting användbart. Den andra konstruktören som intervjuades tycker att projektledaren har ett ansvar att 
samla deltagarna i projektet för ett slutmöte. Projektledaren har enligt personen en nyckelroll i projektet då 
beställaren oftast bara bryr sig om det färdiga resultatet. 

5.1.2 Workshops 
Workshops är möten där en workshopledare, en så kallad facilitator, leder mötesgruppens deltagare genom ett 
strukturerat möte mot ett förväntat mål.61 

En konstruktör och en arkitekt nämner att workshops är ett bra verktyg för att få fram erfarenhet från olika 
parter och disponera den vidare. Konstruktören poängterar att det måste vara underförstått att ordet ska vara 
fritt för de olika aktörerna. Viktigt är också att det inte råder något “fingerpekande” utan att deltagarna ägnar 
sig åt konstruktiv kritik. Något arkitekten även tar upp är att ta in andra aktörer än branschfolk, såsom 
beteendevetare, för att få en annan syn på problemen och få andra sorters erfarenheter.  

Workshopsmöten ska gå ut på att alla får komma till tals och att det som bearbetas är saker som kommer värna 
om bredare förståelse för de olika aktörernas arbetsmetoder. Det som är viktigast vid workshopsmöten är att 

61 (Forsberg, K 2012) 
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deltagarna arbetar som en grupp och inte som enskilda individer. Det som hjälper gruppen med just den här 
sortens möten är bland annat:  

• Rätt kunskaper och erfarenheter hos deltagarna 

• Tillit till varandra 

• Delaktighet och engagemang  

• Ett strukturerat möte.62  

Workshopsmöten är endast möjligt om de som deltar känner sig bekväma nog att dela sin kunskap och 
erfarenhet. “Det ska vara högt till tak och det ska aldrig kännas som att en fråga är för dum för att ställas” 
menade en annan konstruktör. De deltagande ska också se till att nedsättande kommentarer på “dumma 
frågor” inte förekommer fortsätter konstruktören. Den som leder den här typen av möten måste alltid vara 
beredd att ingripa om mötet skenar eller om dispyt uppstår.63 En el-konstruktör påpekar att: 

“När man är pressad och stressad vill man hitta en syndabock.” 

5.1.3 Mentorskap 
Ett flertal respondenter tar upp att de på deras arbetsplatser använder man sig av mentorer för att öka 
erfarenhetsåterföringen. Byggherren berättar att denne, på eget initiativ, sökt upp en person med gedigen 
bakgrund i branschen för mentorskap. Byggherren berättar vidare att kriterier för att ett mentorskap ska 
fungera är att rätt personkemi uppstår. 

“Vi har startat mentorskap för nyanställda, lite flyktigt beroende på hur mycket erfarenhet den nya personen 
har. Mentorn hjälper med byggtekniska frågor och hur det fungerar på företaget rent praktiskt. Nya behöver 
hjälp och råd med fix och trix”, säger en projektledare. VVS-konstruktören som har intervjuats berättar om 
liknande erfarenheter om mentorskap och de båda tycker att mentorskap fungerar bra. Det är viktigt att 
integrera nyligen tillhandahållen kompetens med tidigare framtagen kompetens och erfarenheter för att 
bibehålla mentorskap som en dynamisk arbetsform.64  

Utifrån de intervjuer som har genomförts har författarna förstått att mentorskap endast utövas internt inom 
företagen. 

5.1.4 Platsbesök 
De två arkitekterna, en projektledare och en konstruktör anser att platsbesök är ett bra verktyg för 
erfarenhetsåterföring. Dels på byggarbetsplatsen för det pågående projektet men även i förbyggande kunskap 
till framtida projekt. Konstruktören menar att om man ska konstruera en byggnad så kan det vara väldigt bra att 
besöka en liknande byggnad innan man börjar bygga. Att utföra en okulär besiktning är ett bra sätt att få 
kunskap om ett objekt. Även att få höra brukarnas synpunkter om vad som anses vara bra och mindre bra med 
byggnaden anser respondenten. I arkitekternas fall vill man ut på platsbesök flertal gånger under ett projekts 
gång. Detta för att få in inblick hur det som personen ritar utförs i praktiken.  Men de gör också liknande 
studiebesök som konstruktören nämner. “Det är viktigt att tänka innan en börjar rita” påstår en arkitekt. Men 
båda arkitekterna vill ha mer platsbesök än i dagsläget och en mer omfattande direkt kommunikation med 
platsledningen. 

62 (Forsberg, K 2012) 
63 (Forsberg, K 2012) 
64 (Mathisen, P 2008) 
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5.1.5 Checklistor och mallar 
Under intervjutillfällena berättar hälften av respondenterna om olika checklistor, mallar, enkäter och strukturer 
de stöter på i sitt arbete. Det är ofta när kvalitetetssystem som ska följas som dessa checklistor, mallar och 
strukturer dyker upp. De två konstruktörerna tycker båda att just den här typen av verktyg fungerar väldigt 
dåligt. Den ena tar upp att checklistor är något konstruktörer tvingas jobba med eftersom beställaren kräver 
det. “Checklistor blir byråkratiskt och svårjobbat, men tanken är god. Men det är svårt att få något som täcker 
alla behov som aktörerna har, i sådana fall ska man ha en checklista för varje behov. Det är svårt att få folk att 
jobba med checklistor, att folk följer dem, det är klar att det är ett bra stöd men man sitter inte med dem varje 
dag.” Den andra konstruktören berättar att det ibland skickas enkäter från olika företag, när projekten är klara, 
som går ut på att utreda hur projektet har gått. Dock är det mer regel än undantag att dessa enkäter aldrig 
skickas ut. Konstruktören tycker då att det inte går att dra några slutsatser från dessa enkäter eftersom de så 
sällan skickas ut och därför saknar faktagrund. En projektledare säger att det är många som har försökt med 
exel-ark och liknande. Men det slutar oftast i att det inte används tillslut vilket gör exel-arketet helt meningslöst. 
Det var till och med så att en av projektledarna erkände att denne inte hade en aning om hur mallarna såg ut på 
dennes företag. 

Enkäter tas ändå upp som ett positivt verktyg av vissa. Byggherren nämner enkäter när det ska arbetas med just 
erfarenhetsåterföring. En elkonstruktör tycker att om man skulle följa arbetsrutinerna och mallarna som 
kommer med kvalitetscertifieringen så skulle många kunna dra fördel av det. En konstruktör tror att en 
kombination mellan checklistor och möten skulle kunna fungera bra, dock tror personen att ett system med 
enbart checklistor inte skulle fungera bra. Det på grund av att människor är för lata och för att de inte har tid att 
fylla i checklistorna, påstår konstruktören. 

5.2 Personliga kontakter och kollegor 
En majoritet av respondenterna har berättat att samtal med kollegor och andra personer de känner inom 
branschen är bra sätt att samla på sig kunskaper innan och under ett projekt. En entreprenör berättar att ett bra 
sätt att söka information på innan ett projekt är att ringa kollegor, branschkollegor eller konsulter som varit 
med vid liknande projekt. 

VVS-konstruktören berättar att på konsultföretaget, denna arbetar på, fungerar det skapligt. Personen tycker 
att kollegorna är hjälpsamma om de har tid, men det kan vara svårt att få kontakt med dem då kollegorna oftast 
inte är på kontoret utan ute och arbetar med något projekt. Projekten kan pågå under längre tid vilket gör att 
det kan dröja länge mellan gångerna de träffas. VVS-konstruktören tycker att alla borde ha rätt inställning och 
att det ska vara prestigelöst. Det ska våga ställas dumma frågor utan att otrevliga tillrättavisningar ska ske. Ett 
annat problem som respondenten har upplevt är att personen som utdelar informationen och kunskapen vill ha 
någonting i gengäld. Respondenten menar att personen som ger informationen behöver få ihop sina timmar. 

De två projektledarna och en el-konsult berättar att de ofta söker information och kunskap hos kollegor. El-
konstruktören påpekar dock att man inte kan förlita sig på att den personen har fullkomligt rätt utan det gäller 
att jämföra informationen med andra källor.  

En projektledare, en konstruktör och VVS-konstruktören menar att relationen mellan mottagaren och givaren är 
också av vikt och de menar att bättre relation leder det till att det blir högre i tak och att de kan lättare söka 
kontakt och framföra sina åsikter. En bättre relation leder även till att projektgruppen känner ett större ansvar 
gentemot varandra och för resultatet än om de är anonyma. En arkitekt menar att det är viktigt att under 
projektet skapa eller återskapa en god relation då framtida samarbeten är mycket möjliga. 

5.3 Relationer mellan aktörer 
Författarna har förstått att samarbetet mellan olika aktörer fungerar olika bra. Därför har intervjuobjekten fått 
svara på frågan mellan vilka aktörer de har erfarit att erfarenhetsåterföringen fungerar bäst och sämst. 
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En projektledare och en konstruktör anser att erfarenhetsåterföringen mellan konstruktörer och arkitekter 
fungerar bäst. Projektledaren tror att det kan vara så för att de har en lång tradition att samarbeta med 
varandra och därför förstått vikten av god kommunikation mellan varandra. Konstruktören berättar även att det 
krävs kommunikation med VVS-konstruktörer då de påverkar med stora hål för trummor i konstruktioner. Dock 
menar konstruktören att kommunikation med el-konstruktörer är nästan obefintlig.  

Den andra projektledaren anser att det fungerar bäst mellan projektledare och entreprenören, detta på grund 
av att de jobbar nära varandra och därför kan de lösa problem tillsammans. Projektledaren anser att det 
fungerar sämst med byggherren då byggherren bara bryr sig om att spara pengar, tid och kvalitén på den 
färdiga produkten. 

Den ena arkitekten tycker att det helt beror på personkemin mellan personerna. Den andra arkitekten tycker att 
samarbetet mellan arkitekter och byggherrar kan bli bättre och att det skulle förbättra arbetet. Nu menar 
respondenten att det kan finnas förväntningar som inte är tydliga speciellt när byggherren är kommunal. 
Arkitekten har upplevt att kommunala byggherrar haft bristande kompetens i hur de ska formulera uppdraget. 
Samarbetet med platschefer anser arkitekten fungera mycket bättre. 

En el-konstruktör och en projektledare anser att det fungerar sämst mellan konstruktörer inom el, rör och VVS. 
De båda tror att det beror på bristande kunskaper inom varandras yrken. Projektledaren menar även att det kan 
bero på att utvecklingen inom de områdena går snabbt framåt och att de måste vara uppdaterade inom sitt 
område.  

Den andra konstruktören, en entreprenör, den andra El-konstruktören och byggherren anser att det allmänt 
fungerar dåligt. Byggherren tror dock att det kan fungera bättre mellan totalentreprenören och 
underentreprenörer i en totalentreprenad. El-konstruktören har haft lite kommunikation med VVS-konsulter 
men i en väldigt liten utsträckning. 

Den ena entreprenören tycker att det är framförallt med installatörerna det fungerar dåligt. Det tror personen 
beror på en kombination av tidsbrist och brist på egen kunskap inom installatörernas ämne. Respondenten 
tycker att de själva måste bli bättre i sitt kunnande inom installationsteknik, men även att installatörerna måste 
kommunicera bättre. 

5.4 Entreprenadform 
En projektledare och en VVS-konstruktör tror att samarbetsmetoden partnering kan underlätta samarbetet 
mellan de olika parterna och det i sin tur kan leda till bättre erfarenhetsåterföringen. Projektledaren menar 
också att delad entreprenad kan vara bra, denne pekar specifikt på att en delad ekonomi är att rekommendera 
för god erfarenhetsåterföring. Personen anser att de inblandade då delar mer information och erfarenheter 
med varandra. VVS-konstruktören uttrycker att partnering är det optimala arbetssättet om alla parter går in 
med rätt inställning och vill dela med sig av information och erfarenheter. Byggherren som har intervjuats tror 
att totalentreprenören i en totalentreprenad har en bättre dialog med underentreprenörerna än vad 
beställaren har. 

5.5 Databaser 
Den ena entreprenören presenterar ett dokumentationssystem som används på dennes företag. 
Dokumentationssystem går ut på att samla ihop dokument i en databas på intranätet. Systemet kallas för 
produktionsunderlag där beskrivningsmallar tagits fram på alla delar i ett projekt. Dessa beskrivningsmallar 
förklarar noggrant hur varje arbetsdel ska utföras. Entreprenören tycker att just det är sättet är det bästa sättet 
att jobba på, dels för att det uppdateras hela tiden med nya uppgifter men också för att man skapar ett specifikt 
dokument per projekt där de delar som berör projektet finns beskrivna. Detta genuina dokument är något alla 
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aktörer under projektets gång går tillbaka till och förlitar sig på. Det gör att alla jobbar utifrån samma dokument 
och att mindre missförstånd uppstår. 

Byggherren berättar att de inom företaget ofta arbetar mot en databank där tidigare projekt har sparats. Denna 
databank ger inte en rättvis helhetsbild om projekten då databanken endast redovisar de ekonomiska 
perspektiven om projekten. Men byggherren ser ändå att verktyget är användbart i sitt arbete. En av 
elkonstruktörerna säger att deras företag har samlade dokument från projektgenomgångar på företaget.  

En entreprenör säger att ”… i en perfekt värld skulle det finnas en jättebra databas med massa bra sökbegrepp.” 
Entreprenören säger också att på sitt tidigare företag (som är ett av de ledande byggföretagen i Sverige) så 
fanns en bra databas med tidigare dokumenterade projekt. 

5.6 Utsträckning av erfarenhetsåterföring 
Vissa av de intervjuade önskar erfarenhetsåterföring i större utsträckning än vad andra gör. Författarna har 
förstått att aktörer med mer övergripande roll som kräver ett bredare perspektiv på projektet önskar mer 
extern erfarenhetsåterföring än vad de aktörerna med smalare roll gör. De aktörer med smalare roll, som i det 
här fallet utgörs av de projektörer som intervjuats, är mer angelägna att fokusera på sin tekniska expertis. Det 
som önskades var en bättre kommunikation med andra projektörer för att underlätta deras arbete. 

En av projektledarna tar upp erfarenhetåterföring som ett otroligt viktigt ämne. Men det tilläggs också att det är 
ett väldigt svårt ämne att arbeta med. Det är dels tidskrävande men sen måste någon också ta tillvara på den 
erfarenheten som tagits fram. Något som försvårar processen ytterligare är att byggbranschen går väldigt fort 
framåt tekniskt sätt. 

Enligt det intervjuade är viktigt när återföring sker att det inte blir “några gnällmöten” eller att “finger pekas” 
och de som är på mötena letar efter en syndabock. Erfarenhetsåterföringsmötena ska innehålla konstruktiv 
kritik som inte syftar till några personliga angrepp eller korsfästning av någon skyldig. 
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6. Resultat  
Resultatet av de intervjuer som genomförts har visat att den externa erfarenhetsåterföringen är bristfällig. 
Extern erfarenhetsåterföringen sker under projektets gång i och med projekteringsmöten bland annat, men det 
är inte tillräckligt. Majoriteten av de intervjuade anser att en förbättring skulle gynna branschen. Den interna 
erfarenhetsåterföringen är enligt en betydande majoritet av respondenterna väl fungerande. Trovärdigheten 
angående detta vill dock författarna ifrågasätta efter att ha diskuterat saken med både handledare och 
examinator. Det beror på att av olika anledningar så kan respondenterna polera sina svar för att framställa 
företaget där de arbetar i god dager. 

Det är svårt för branschen att upprätta en bra extern erfarenhetsåterföring då det kostar både tid och pengar. 
För att den ska vara väl fungerande krävs det att någon ansvarar över att det sker och att det även är någon 
som måste stå för de kostnader som uppkommer i och med att extern erfarenhetsåterföring utförs. Det krävs 
också att en större mottaglighet för verktyg etableras hos personer i byggbranschen. 

En majoritet av respondenterna anser att det är byggherrens ansvar att den ska upprättas, se diagram 1. Hälften 
av respondenterna tycker även att det är byggherren som ska stå för de kostnader som uppstår och den andra 
hälften anser att var och en ska stå för sina egna kostnader. 

 

Diagram 1 
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Vem ska ansvara för 
erfarenhetsåterföring? 

Byggherren (8)

Var och en (3)

Projektledaren (1)
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7. Jämförelse 
Författarna har genom de intervjuer som genomförts förstått att de slutmöten som ska genomföras efter ett 
utfört projekt ofta bortprioriteras av deltagare. Dessa möten är till för att samla ihop de olika erfarenheterna 
som aktörerna fått under projektets gång. Då dessa möten bortprioriteras tolkar författarna det som att de då 
inte följer de regler som vi tidigare nämnt står i AB04.65 

Den slutsats som har dragits med hjälp av information från intervjupersoner är att den interna 
erfarenhetsåterföringen har utvecklats till det bättre medan den externa erfarenhetsåterföringen är kvar i det 
förflutna, alltså näst intill icke existerande.   

7.1 Tidigare slutsatser 
Inom det breda ämnet erfarenhetåterföring har ett flertal examensarbeten utförts tidigare. Dessa rapporter har 
mynnat ut i de slutsatser som författarna tänkte redovisa nedan.  Dessa slutsatser redovisas i jämförelse med 
författarnas slutsats och resultat. För att jämförelsen ska vara möjlig jämförs endast resultat och slutsatser 
utifrån intervjuer. 

7.1.1 Erfarenhetsåterföring i Sveriges två ledande byggbolag  
I David Schultz och Emil Strömbergs rapport Erfarenhetsåterföring i Sveriges två ledande byggbolag - Riktlinjer, 
utfall och konsekvenser redovisas att de platschefer som har intervjuats känner att det är för mycket dokument 
och mallar att hålla reda på. Detta styrks även av det resultat som författarna av förefallande rapport uppnått 
då en av konstruktörerna specifikt uttalade “Jag tror inte på fler mallar och checklistor. Det är redan för mycket 
papper”. Detta visar på att fler dokument eller liknande verktyg för att utveckla erfarenhetsåterföringen till 
något bättre kanske inte är rätt väg att gå. David och Emil nämner också i deras rapport att bristande 
datorvanor kan vara orsaken i deras fall till att platschefen inte hittar de dokument som eftersöks och det därför 
känns som för mycket dokument. Även detta styrktes i författarnas rapport då samma konstruktör uttalade 
“Man är för lat helt enkelt” och dokument som ska genomgås blir liggande. 

David och Emil nämner även i sin rapport att slutrapporterna inte förvaras så att andra medarbetare har 
åtkomst till dessa vilket resulterar i slutrapporterna inte läses och den förblir ett onödigt dokument. De har 
dragit slutsatsen att “erfarenhetsåterföringen måste präglas av öppenhet och transperens; om det skulle ske 
skapas ett mervärde och ett ökat intresse att fortsätta arbetet med erfarenhetsåterföring”. Detta leder till att 
erfarenhetsåterföring blir en naturlig del av det vardagliga arbetet. Om inte en tydlig målsättning etableras för 
erfarenhetsåterföring så leder det till att allmän minskad förståelse för de olika parterna i produktionen 
kommer råda. Det följer även tankar om att erfarenhetsåterföringen kräver en ömsesidig kraftansträngning och 
är endast blomstrande om de medverkande arbetar efter arbetssättet “ge och ta”. 

Det David och Emil slutligen kommer fram till är att en bättre och mer tillgänglig dokumentation skulle påverka 
erfarenhetsåterföring positivt. Författarna håller med detta påstående, men de tror att det finns viktigare och 
effektivare åtgärder. 

7.1.2 Feedback mellan entreprenör och konsult 
I Jon Böhmers rapport “Feedback mellan entreprenör och konsult – en fallstudie”, redovisas bland annat 
platschefers tankar över hur god kommunikation ska kunna uppnås.  Platscheferna anser att konsulterna måste 
vara mer tillmötesgående och samarbetsvilliga för att detta ska uppnås. Det krävs alltså en 
tvåvägskommunikation. Detta resultat bekräftas av vad författarna till denna rapport kommit fram till, då flera 
av respondenterna påpekat att för en god erfarenhetsåterföring krävs vilja och engagemang från båda parter. I 

65 (AB04) 
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intervjuerna har författarna även blivit införstådda att även en god relation mellan parterna kan gynna 
erfarenhetsåterföringen i dessa bemärkelser. 

Jon Böhmer tar även upp att byggbranschen är en tidspressad bransch och när tiden inte räcker till blir 
erfarenhetsåterföringen lidande. Detta är även fakta författarna till den här rapporten har stött på. De 
intervjuade nämner att erfarenhetsåterföring är väldigt viktig men den utförs inte i den grad den borde. 
Orsaken till detta är bland annat tidsbrist, bristande rutiner och bristande engagemang. 
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8. Förbättringsverktyg och Rekommendationer 
8.1 Koordinator 
Ett verktyg som skulle kunna etableras i byggbranschen för att underlätta för erfarenhetsåterföring är att större 
företag införskaffar en koordinatortjänst som ansvarar för all erfarenhetåterföring, både den interna och den 
externa. Den tjänsten skulle då gå ut på att kategorisera vart erfarenhetsåterföringen kommer ifrån t.ex. från 
revisoner, platschefsmöten, arbetsberedningar och tidigare projekt. Koordinatorn skulle även se över vart 
erfarenheten ska leverars och vilken verksamhet den syftar till. Koordinatorn ser då till att ta in den 
erfarenhetsåterföring som krävs och leverarar den där den behövs. En koordinatortjänst kan kännas dyr och 
onödig, men jämför man kostnader för de byggnadsfel som kan undvikas genom tjänsten så är lönen en bråkdel 
av de kostnaderna. 

8.2 Workshops 
Som tidigare nämnts så har ett verktyg som önskats för bättre erfarenhetsåterföring varit workshops. Dessa 
workshopsmöten ska gå ut på att alla får komma till tals och att det som bearbetas är saker som kommer värna 
om bredare förståelse för de olika aktörernas arbetsmetoder. Inför projekt anser författarna att det vore en god 
idé att ha ett workshopsmöte för de inblandade med en erfaren facilitator eller liknande ledare för mötet. Dels 
för att aktörerna ska skapa personliga relationer till varandra, men också för att oklarheter om projektet och 
tidigare erfarenheter om liknande projekt ska lyftas fram innan arbetet startas. 

8.3 Rutiner 
Om tydligare och mer utförliga rutiner skulle sättas upp för hur erfarenhetsåterföring ska skötas under och efter 
ett projekt anser författarna att det skulle vara lättare att sköta och därmed utföras i större utsträckning. Även 
att erfarenhetsåterföring står med i kontrakten som ett krav och att det senare planeras in tidigt i projektet tror 
författarna skulle underlätta erfarenhetsåterföringen. Författarna har förstått att erfarenhetsåterföringen 
kräver att någon är ansvarig för att det faktiskt sker, annars utförs den näst intill aldrig. Men även att 
erfarenhetsåterföringen dokumenteras på ett sådant sätt att den är lätt tillgänglig för den som vill nyttja 
resultatet. En intervjuad arkitekt tar upp frustrationen av att erfarenhetsåterföringen står med som punkt i 
kvalitésystemen men inte hur den ska se ut. Det anses av arkitekten vara en av anledningarna till att 
återföringen inte utförs i den utsträckning den borde.  
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9. Diskussion och slutsats 
Författarna har i denna rapport kommit fram till att den externa erfarenhetsåterföringen inom byggbranschen 
idag är bristfällig. Intervjuerna har visat att de personerna med en mer övergripande roll i projektet önskar 
utökad extern erfarenhetsåterföring. De aktörerna med mindre övergripande roll anser att det är viktigare att 
de får fokusera på sin tekniska expertis. Författarna är övertygade om att förbättrad erfarenhetsåterföring 
mellan de olika aktörerna skulle leda till att vissa fel som uppstår i produktionen skulle kunna undvikas. 
Författarna tror även att det skulle gynna branschen och alla de som arbetar inom den. 

Författarna har i denna rapport inte kommit fram till en absolut lösning till problemet utan har istället redovisat 
flera verktyg som kan leda till en förbättring. De kvalitativa intervjuerna har gett författarna en förståelse över 
några av de rutiner som finns för erfarenhetsåterföring i dagsläget. Majoriteten av de intervjuade anser att den 
externa erfarenhetsåterföringen under byggprojekt är bristfällig. Anledningen till detta har respondenterna haft 
olika teorier kring. Att extern erfarenhetsåterföring kostar både tid och pengar har författarna förstått vara de 
huvudsakliga anledningarna till att den ibland bortprioriteras. En annan stor anledning till problemet tror 
författarna är bristen på tydliga rutiner. Majoriteten av respondenterna har sagt att de vill se en förbättring.  

Det är ingen av respondenterna som uttryckt att de är direkt nöjda med hur den externa 
erfarenhetsåterföringen sköts.  Författarna tror att de verksamma i branschen kan lära sig mycket av kollegor i 
branschen med en annan bakgrund och andra arbetsuppgifter. Även att ett utbyte av erfarenheter och 
kunskaper skulle gynna alla. Ett närmare samarbete och en bättre relation mellan de olika aktörerna kan leda till 
en lagkänsla och att intresset för att dela med sig kan bli större. Författarna tror att det finns mycket kvar att 
göra inom området. 

Författarna har förstått att det sker erfarenhetsåterföring under byggprocessens gång under bland annat 
projekteringsmöten och byggmöten. De intervjuade har haft olika åsikter om när erfarenhetsåterföringen 
främst bör utföras. Författarna anser att det bästa vore att ha ett stort möte innan projektet startar, eventuellt i 
form av en workshop. Sedan under projektets gång ha kontinuerliga möten efter varje avklarat delmoment. Till 
sist anser författarna att ett slutmöte hålls där resultatet förs vidare till nästa projekt. 

Författarna tycker att det är svårt att peka på en part som helt själv ska ansvara för att erfarenhetsåterföring 
sker. Dock har byggherren en helhetsbild och mest att säga till om i projektet och bör därför vara ledanande i 
frågan. Angående det ekonomiska ansvaret är det svårt att dra några slutsatser då hälften av de intervjuade 
ansåg att det var byggherren som skulle stå för ett eventuellt erfarenhetsmöte och hälften tycker var och en ska 
stå för sina egna kostnader. Författarna tycker att en bra lösning vore om byggherren var den som kallar till 
mötena och att varje deltagare står för sina egna kostnader.  

Flera av respondenterna har menat att det är viktigt för erfarenhetsåterföringen att den är inplanerad i ett tidigt 
skede. Författarna tror även att om erfarenhetsåterföringen stod med i upphandlingskontraktet så skulle den i 
större utsträckning planeras in i projekten och tas på ett större allvar. 

Platsbesök anses som ett bra verktyg av några projekterande respondenter och av författarna. Författarna tror 
att projektörerna kan lära sig mycket av att se hur arbetet fungerar i praktiken. Författarna tror även att 
platsbesöken kan ge möjlighet för en närmare relation och det i sin tur underlätta erfarenhetsåterföringen i 
framtiden. Mentorskap som tas upp som ett bra verktyg för den interna erfarenhetsåterföringen tror 
författarna kan vara svårt att använda som ett verktyg för den externa. Det kan vara svårt att ha mentorer på 
större projekt, då flera olika företag oftast är inblandade.  
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De flesta av respondenterna har varit negativt inställda till checklistor och det är något författarna delvis håller 
med om. Författarna tror att om checklistorna var mindre tidskrävande och kombinerade med ett möte skulle 
det kunna fungera. För att checklistor ska ge ett användbart resultat krävs det att samtliga deltagare i projektet 
utför checklistorna. Författarna har fått bilden av att projektdeltagarna ofta bortprioriterar dessa checklistor på 
grund av att personerna anser att de inte har tid att utformar dem. En annan anledning tror författarna kan vara 
att personerna känner att det inte är någon idé att fylla i checklistorna då de fylls i, arkiveras och inte används 
igen. 

Delad entreprenad och samarbetsmetoden partnering är verktyg som några av respondenterna tagit upp som 
verktyg de tror, och delvis erfarit, underlättar samarbetet mellan de olika aktörerna. Författarna tror att 
närmare samarbeten kan underlätta erfarenhetsåterföringen, speciellt när parterna har en delad ekonomi i 
projektet. Har de en delad ekonomi är båda parter mer benägna att förbättra arbetet och därför delar de med 
sig mer av erfarenheter och kunskaper. 

Databaser är ett verktyg som författarna tror fungerar bäst för den interna erfarenhetsåterföringen på stora 
företag. Detta för att de tror att det skulle bli svårt att få företagen att dela med sig den information som krävs 
för en fungerande databas till konkurrerande företag. I en perfekt värld där företagen var beredda att dela med 
sig av allt skulle en nationell databas med en bra sökmotor vara ett väldigt bra system. 
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10. Förslag till fortsatt arbete 
1. Undersöka vilka specifika byggfel kan undvikas om erfarenhetsåterföring etableras mer? 

2. Testa olika förslag till förbättring av erfarenhetsåterföring och sedan utvärdera dessa med intervjuer och 
enkäter. 

3. Utreda vid olika slutmöten vilka onödiga kostnader som kunnat undvikas med hjälp av erfarenhetsåterföring 
och sedan jämföra olika projekts slutmöten med varandra. 

4. Undersöka vad en kordinatortjänst skulle kosta i praktiken. 
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Bilaga 
 

Mall för intervjufrågor: 

• Hur många år har du arbetat inom branschen och den roll du har idag? 

• Vad anser du vara den nyttigaste källan till information och erfarenhet för företaget och för dig som 
anställd? 

• Hur ser erfarenhetsåterföring ut och vilka rutiner finns det för det på ert företag? 

• I vilken del av byggprocessen tror du erfarenhetsåterföring fungerar bäst och ger bäst resultat? 

• Vad anser du vara bra med erfarenhetsåterföring? 

• Hur går ni vidare med resultatet från erfarenhetsåterföring? 

• Hur skulle du vilja ge och ta emot erfarenhetsåterföring? 

• Vem bär huvudansvaret för att erfarenhetsåterföring sker? 

• Vem bär det ekonomiska ansvaret för att erfarenhetsåterföring sker? 

• Mellan vilka aktörer fungerar erfarenhetsåterföring och kommunikation bäst respektive sämst? 

• Finns det andra verktyg som används för att erfarenhetsåterföring ska bli bättre? 

• Finns det tillfälle för dig att framföra erfarenhetsåterföring och information under eller efter ett 
projekt? 

• Hur tycker du tillgängligheten är att få erfarenhetsåterföring under eller efter ett projekt? 
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