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Sammanfattning 

Detta är ett examensarbete inom programmet samhällsbyggnadsteknik som är en linje vid 

Mälardalens högskola. Ämnet som kommer att behandlas är erfarenhetsåterföring, detta 

anknyter väldigt väl till samhällsbyggnad, detta då byggföretagen kontinuerligt begår samma 

misstag. På lång sikt innebär det ökade kostnader för den enskilde konsumenten.  

 

Examensarbete delas upp i två delar, litteraturstudien, som bygger på att ta reda på var den 

nuvarande forskningsfronten ligger i ämnet. Och dels den delen som kommer att behandla ett 

internet baserat diskussionsforum som är tänkt att fungera som en ny 

kommunikationsplattform för företaget Fastec. Forumet kommer automatiskt att arkivera alla 

diskussioner som hålls inom det, detta för att möjliggöra en senare sökning vid osäkerheter av 

utförandet eller materiel val. 

 

Forumet kommer efter en tids användning utvärderas och resultatet av försöket kommer att 

mynna ut i en konkret sammanställd slutsats inom ämnet som förhoppningsvis kommer leda 

till ett fortsatt arbete inom ämnet. 

 

De vanliga frågeställningarna som behandlas är följande: 

• Kartlägga vilka alternativ till erfarenhetsåterförning som finns tillhands. 

• Undersöka om ett diskussionsforum på ett företag kommer att bidra till en förbättrad 

kommunikation mellan arbetarna. 

 

Arbetet utförs på uppdrag av Fastec med Anders Östlund som extern handledare. 

Handledare på högskolan är Thomas Manbo. 

 

Nyckelord: erfarenhetsåterföring, produktionsteori, kvalitetsstyrning, kommunikation. 
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Abstract 
 
This is a bachelor’s thesis within the program society development on the collage Mälardalens 

högskola. The subject that will be handled is knowledge recycling, this intervenes very well 

with the program I am undergoing, and this is because Construction Company’s does in 

general do the same mistakes over and over again. In the long run this will mean higher end 

prices for the end user. Knowledge recycle is a subject that haven’t been researched a lot, and 

therefore the choice of the topic Erfarenhetsåterföring, knowledge recycling. 

 

The thesis will be divided in two parts, one part consisting of the study in the subject to 

determine were the research front is. The other part consists of a pilot project of a message 

board where the employees of Fastec can discuss known problems. The main purpose is for 

the message board to work as a place for frequently asked questions and answers. This will be 

a different way for Fastec to work according to how they earlier communicated and hopefully 

a step in the right direction towards perfection. Every discussion will be logged and become 

searchable after posted, this key function is the main principle of the forum to work as a tool 

to improve the knowledge recycling. And this is a key ingredient when an employee stands in 

front of an in certainty of choosing between two materials or ways of doing things. 

 

The message boards functionality will be reviewed after sometimes use, the result I receive 

will be the data that will be used for the final rapport whether a message board is useful for 

knowledge recycling or not. And hopefully this thesis will help someone else in the subject to 

continue the research in the field. 

 

The issues addressed in the work are: 

• Discover what methods of work that are available in the subject knowledge recycling 

• Investigate whether if a message board can come to play an important part of 

improving the communication between employees on a company  

 

The work is conducted on behalf of Fastec with Anders Östlund as the external supervisors. 

Tutor at the university is Tomas Manbo. And the examining teacher is Karin Spets 

 

Keywords: Knowledge recycling, production theory, quality control, communication.
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Förord 

Detta examensarbete har utförts inom programmet byggteknik vid Mälardalens högskola och 

omfattar 15 högskolepoäng. Examensarbetet avslutar mina tre år långa studier på 

högskoleingenjörsutbildningen inom samhällsteknik. Arbetet har utförts från januari till april 

2009. Arbetet är utfört på uppdrag av Fastec Sverige AB, ämnet som behandlats är 

erfarenhetsåterföring och kommunikation inom företag. Detta arbete ses som en förstudie för 

ett permanent internt diskusionsforum. Förhoppningen med detta arbete är att viktig 

information lätt kan lagras, snabbsökas och utvecklas men även ge en större insikt i de beslut 

som tas då fler personer ges en möjlighet att kommentera på de lösningar som diskuteras.   

Jag vill börja med att tacka min handledare Thomas Manbo för hans stora stöd genom hela 

utbildningen. Min examinator Karin Spets för hennes givande reflektioner. Samt ett stort tack 

till resterande lärare på Mdh som bidragit till min utveckling under min tid på Mälardalens 

högskola. Anders Östlund och Bo Olofsson samt Kent Norling på Fastec för deras stöd under 

mitt examensarbete och min praktik. 

Ett stort tack till er alla!  

 

 

Micke Bouchnak 
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1. Inledning  

1.1. Allmänt 

Examensarbete kommer att fokusera på två huvuddelar, främst själva erfarenhetsåterföringen, 

och dels diskussionsforumet. Studien av erfarenhetsåterförningen kommer att belysa historian 

och alternativa metoder att arbeta inom ämnet. Men även de stora namnen och betydande 

händelser av kvalitetsutveckling i nära anknytning till produktivitet inom industri. 

Diskussionsforumet kommer att baseras på en teknisk del som förklarar alla de ingående 

delarna som behövs för att kunna simulera ett liknande försök. Ett förklarande upplägg av 

forumets layout och förutsättningar kommer även att redovisas. Resultaten av de analyser som 

gjorts kommer att utmynna i en slutsats som skall vara verklighetsåtergivande 

 

1.2. Bakgrund 

 

Detta examensarbete utförs i samarbete med Fastec Sverige AB, och syftar till hur 

erfarenhetsåterföringen har fungerat inom byggbranschen de senaste decennierna och vilka 

kunskaper man kan dra nytta av andra branscher som bedrivit liknande arbete inom kvalitet 

och produktivitet som erfarenhetsåterförningen bygger på. Till examensarbete kommer även 

ett diskussionsforum att upprättas, dels för att ta reda på om det kan fungera som ett verktyg 

för att förenkla kommunikationen inom Fastec, och dels för att prova om forumet kan komma 

att utgöra en databas för erfarenheter och dokumenterade kunskaper. 

Bakgrunden till iden om ett internet baserat diskussions dök upp i efterhand under inläsningen 

av litteratur inom erfarenhetsåterföring. Ett tidigare liknande examensarbete har gjorts inom 

området. I detta talar Birgitta Person om en ide som liknar det som ska genomföras inom detta 

examensarbete. Dock så genomfördes detta examensarbete 1996 då internet baserade 

applikationer inte var fullt utvecklade som de är idag 2009, 13 år senare. Dock så kan det 

tilläggas att detta arbete mynnade ut i en uppsättning blanketter som skulle underlätta 

erfarenhetsåterföringen.



7 
 

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att kunna belysa alternativa arbetsmetoder och tillämpningar 

inom området erfarenhetsåterförning, de teorier som är beskrivna härstammar mycket från 

industrialiseringens stora framsteg, och ligger som förslag för byggbranschen att fritt tillämpa. 

I examensarbete kommer även ett virtuellt forum att upprättas, som ett verktyg till att förbättra 

kommunikationen hos Fastec och dels för att kunna avgöra om ett diskussionsforum är 

lämpligt som kommunikationsplattform hos medelstora byggföretag. 

 

1.4 Frågeställningar 

Examensarbetet kommer att behandla följande: 

• Kartlägga vilka alternativ till erfarenhetsåterförning som finns tillhands. 

• Undersöka om ett diskussionsforum på ett företag kommer att bidra till en förbättrad 

kommunikation mellan arbetarna. 

• Analysera effekterna av införandet av forumet hos Fastec genom enkäter. 

 

 

1.5 Avgränsning 

I min avgränsning har jag valt att hålla mig inom ämnena: 

- Produktionsstyrning 

- Erfarenhetsåterföring 

- Kvalitetsstyrning 

- Optimering av processer 

- Kostnadsstyrning 

 

Kostnader kommer att hållas nere genom att nyttja gratis mjukvara dels för att göra det 

möjligt för andra som tar del av examensarbetet att kunna simulera ett liknande försök utan 

för stora utgifter. Diskussionsforumet kommer att bedrivas som ett pilotprojekt då inga 

liknande försök ej förekommit inom geografisk omnejd. 
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1.6 Metod 

Det kommer att göras en litteraturstudie inom ämnena kvalitetsstyrning, erfarenhetsåterföring, 

produktivitet samt kommunikation. Detta dels för att jag anser att alla dessa ämnen smälter 

samman väldigt väl.  

Till diskussionsforumet kommer internet vara den främsta källan till kunskap och mjukvara. 

Resultatet kommer att härledas via en enkät som kommer att utföras efter en viss tids 

användning av forumet. 
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2. Erfarenhetsåterföring 

2.1 Allmänt 

Ordet erfarenhetsåterföring betyder att man återför kunskaper och erfarenheter ifrån tidigare 

händelser för att nyttja dessa i ett senare skede. 

 

”En grundläggande förutsättning för god planering är att man har tillgång till relevant 

underlag i första hand i form av produktionstekniska data. Förutom gedigen kunskap hos 

planerarna måste således uppgifter om tidåtgång, materielförbrukning, maskiner och 

utrustning m m finnas till hands . Man bör även skaffa uppgifter om kostnader, exempelvis för 

att vid metodval rätt kunna utvärdera det förväntade ekonomiska utfallet.  

Det gäller att använda allt dataunderlag med förstånd, där kommer det egna omdömet in i 

bilden. Men det handlar också om att ha förmågan att kunna vilja ta vara på andras 

kunskaper och erfarenheter särskilt om man arbetar inom en planeringsgrupp.” Uno 

Nordstrand, Ervin Rèvai (2002), Byggstyrning.  

 

Erfarenhetsåterföringen kan också komma väl tillhands då man arbetar med att utforma nya 

tekniska lösningar, vanligt är då att man kan kombinera delar av tidigare projekt med det 

nykommande projektet, på detta sätt vet man vilka typer av tekniska lösningar man bör 

undvika. Kunskapsåterföringen är även en viktig del inom produktion och inom 

fastighetsförvaltning. Detta för att det är i dessa skeden som de största resursförbrukningarna 

görs. Något som ofta är omtalat är att fastighetsförvaltarna sällan involveras i 

projekteringsskedet vilket skulle kunna innebära ett stort kliv för erfarenhetsåterföringen, 

detta för att förvaltarna ofta har en bättre uppfattning om vad som håller i längden och vad 

som är mest ekonomiskt fördelaktigt. Bilden många har av erfarenhetsåterföring är att när 

man vid påträffat fel dokumenterar detta i en avvikelserapport, för en senare genomgång, 

dock bör ämnet behandlas mer seriöst, då man förlorar stora summor på att utföra likartade fel 

gång på gång.  
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2.2 Erfarenhetsåterföringens historia till dagens läge 

 

Under 1960 talet och från början av 1970 talet var det vanligt att man arbetade med 

pappersbaserad arbetsdata som innehöll verkliga åtgångstal och enhetstider insamlat från 

tidigare byggen, dessa tog vanligtvis ofta hänsyn till olika inkörningstider kopplade till 

mängder. Dessa publikationer utgavs av byggförbundet. Fördelen med dessa på den tiden var 

att man kunde med dessa överslagsmässiga tider och åtgångstal kunna komma väldigt nära det 

verkliga resultatet och på så sätt hålla budgeten som var given. 

 

1964 fattade riskdagen ett beslut om att en miljon bostäder skulle byggas under 1965-1974. 

Det var under denna period som planering och erfarenhetsåterföring fick dess stora genomslag 

inom byggbranschen.  Vanligt under denna tidsepok var att det fanns personer vars 

arbetsuppgifter baserades på att ta fram nyckeltal, åtgångstal och dy lika uppgifter. Dock 

skalades dessa personer bort efter den avtagande ordervolymen då miljonprogrammet började 

lida mot sitt slut. I samband med detta kan det sägas att erfarenhetsåterföring tog ett steg bakåt 

i tiden.  

 

 

Bilden visar hur bostadsbyggandet har sett ut med avseende på antalet färdigställda 

nybyggnationer från 1975-2007, Statistiska central byrån. 

 

Erfarenhetsåterföringen bestod mest av att dokumentera nyckeltal och lära sig av de begångna 

misstagen, detta ledde till lägre produktionskostnader, enhetstiderna sjönk och spillet 

minskade väsentligt.  
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Man skiljde på intern- och externdata, den interna var företagets egna avstämda nyckeltal. 

Den externa var publika data som vanligtvis publicerades av byggförbundet som var baserad 

på ett antal mätningar gjorda på olika projekt under miljonprogrammet. Alla dessa data låg 

sedan till grund för kommande avstämningar och framtida anbudskalkyler. Det förebyggande 

arbetet låg vanligtvis i arbetsberedningar som omfattade komplicerat utförande, tidskänsliga, 

och stort ekonomiskt påverkande aktiviteter. 
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2.3 De vanligt förekommande metoderna inom erfarenhetsåterföring 

Erfarenhetsåterföringen i sig sker på väldigt många olika plan och i väldigt många olika 
skeden. Några av dessa kommer att diskuteras nedan.  
 

Lärlingsplatser 

Genom att utse handledare åt mindre erfarna byggare går det smidigare att integrera de 

mindre erfarna i verksamheten. Bland de större byggföretagen är det väldigt vanligt att man 

vid en nyanställning direkt hamnar i en internutbildning i syfte att utbildas inom 

organisationens viktigaste rutiner för att kunna sättas i arbete så snabbt som möjligt och 

förväntas klara de dagliga arbetsuppgifterna. Konsekvenserna av att inte utföra 

internutbildningar kan bli att man har en väldigt frågande personal som i sin tur inte kan 

benämnas som produktiv. Lärande genom praxis är väl förekommande inom många andra 

branscher, den stora fördelen med det är att man kan få igenom ett budskap genom att visa hur 

ett moment genomförs och därefter låta lärlingen prova på. Förr i tiden var den vanligaste 

utbildningsformen för att lära sig ett praktiskt yrke att börja gå som lärling hos någon som 

ansågs besitta mästerkunskaper inom området, eller fått liknande certifikat utfärdat. 

 

Extern utbildning/ konsultning  

Då många inom företaget kan få ta del av utbildningar kan man dra lärdom av andras 

erfarenheter som vanligtvis inte existerar inom den egna organisationen. Det händer även att 

kunder bjuds in till dessa med syfte att försöka avspegla att man fortlöpande utbildar den egna 

personalen och på så viss höjer företagets kompetens samt får ett högre anseende mot kunden. 

 

Utvecklingssamtal/handledningssamtal 

Genom att ledningen fortlöpande ser till den enskildes behov inom företaget kan man sätta in 

resurser där man ser att den svagaste länken är funnen och på så vis höja den totala 

produktiviteten. 

 

Examensarbete 

Då många företag tillåter studenter att ta del av deras interna data, kan det mer än ofta leda till 

ett helt nytt perspektiv som ej tidigare har studerats, detta kan öppna nya möjligheter för ett 

företag att utvecklas. 
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Möten 

Alla möten som hålls, bör ha ett syfte. En vanlig punkt på dagordningen är avvikelser och 

risker. Då man under mötets gång diskuterar detta med alla de involverade av problemet, kan 

problemet lättare behandlas genom att diskussionsvägen hålls kort och konsist och på detta 

sätt utmynnar det ofta i beslut fattade i koncensus. Vanligt är även om man precis har påbörjat 

ett nytt projekt, att man ser tillbaks i historian om man tidigare utfört något liknande projekt 

och på detta sätt kan diskutera tidigare val av metoder och utförande och anammar dessa i det 

nya projektet. 

 

Fika pausen 

Vanligt i företag är att man under de raster som man har under dagen diskuterar problem och 

funderingar som man brottats med, dels för att söka medhåll men även för att reflektera över 

de valda lösningarna som gjorts för att se till att rätt beslut fattats. 

 

Besiktningar 

Kontroller och besiktningar som genomförs på byggen, bygger på antaganden om att fel 

föreligger eller som en försäkran om att ett visst moment är utfört enligt anvisningar och att 

effekten av förväntas bli den projekterade. Vanligt är att fel som anmärkts dokumenteras och 

resulterar i ett skriftligt dokument som olika intressenter får ta del av. Dessa protokoll har 

visat sig vara väldigt informativa om upprepningar av fel som tidigare begåtts. Genom att 

använda dessa i utbildande syfte att sprida kunskapen om de fel som begåtts kan 

informationen sträcka sig längre ut i organisationen. Informationen sprids vanligen under 

uppföljningsmöten som sker efter projektavslut. 

 

Företagskultur 

Genom att organisationen hålls flexibel inför förändringar blir det lättare att implementera 

förändringar. Med flexibel menas att man håller nere på de oskrivna reglerna som ofta 

förklarar hur man ska bete sig om man märker att någon har gjort fel. Det kan även omfatta 

hur man normalt ska inställa sig till förändringar. Vanligt förekommande är att de äldre oftast 

motsätter sig förändringarna, medans de yngre oftast är mer medgörliga, men lätt kan 

övertalas till en gruppering bland de äldre. Att lyckas hålla en organisation flexibel inför 

förändringar är en svår uppgift och måste tacklas dagligen, något som många 

företagsledningar misslyckas med, då arbetarna oftast får överhanden i hur saker och ting ska 

göras. Viktigt är det även för ledningen att förankra de förändringar som görs, detta görs 
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lättast genom att anamma ordspråket ”lev som du lär”, men mer än ofta är detta inte möjligt 

beroende på att arbetsuppgifterna mellan ledningen och arbetarna är så vitt skiljda. Det går 

även att förankra förändringar genom att koppla konsekvenser och påföljder för de som väljer 

att inte medverka till de ändringar som gjorts. Ett typ exempel där detta fungerar är 

hjälmtvång på byggen, de som vägrar att följa ordningsföreskriften får helt enkelt packa ihop 

och avsluta dagen och komma tillbaka då de har hjälm med sig. 

 

 Arbetsberedningar 

Syftet med arbetsberedningar är att man ska gå igenom genomförandet och utföra riskanalyser 

på kritiska och ekonomiskt tunga aktiviteter. Lämpligt är att de som deltar i genomförandet 

deltar i själva beredningen. Resultatet i en arbetsberedning bör mynna ut i en åtgärdsplan och 

försiktighetsplan som omfattar de risker man ej åtgärdat med åtgärdsplanen. 

Arbetsberedningar har visat sig vara ett effektivt sätt att komma till stånd med komplicerade 

aktiviteter. Dock anser många verksamma inom bygg att arbetsberedningar görs för sällan. 

 

Inlärning 

Barn kan man vedertaget säga att de lär som de lever, de drar kunskap av allt de erfar både på 

gott och ont. För vuxna är det identiskt, den klara fördelen med vuxna är att vuxna klarar av 

att lära sig av hur andra lever och även kan forska sig fram till ett rimligt svar utan att 

genomföra momentet i fråga. ”Med lärande avses här relativt varaktiga förändringar hos en 

individ som ett resultat av individens samspel med sin omgivning” (Ellström 1992 s.67).                                                             

 

Genom att variera utlärningen av vissa moment via illustrationer och bilder går det lättare att 

förmedla tänkta resultat och krav som ska uppnås då ställt i jämförelse till den traditionella 

diskussionen eller föreläsningen om ett visst moment. Detta argument stöds på att båda 

hjärnhalvor integreras i inlärningsprocessen och på så sätt förenklas inlärningen. 

(Problembaserat lärande i praktiken, Liselott. Alanko, Leif Isaksson 1998) 

 

Genom att dela med sig av de teoretiska kunskaperna som tjänstemän ofta besitter kan det bli 

lättare att förmedla de risker som är förknippade med vissa moment. På detta sätt ger man en 

hantverkare ett mer analytiskt tänkande och kritiskt granskande av sitt utförande. På detta sätt 

kan man komma att undvika framtida misstag. Man bör även arbeta på att förändra den 

allmänna attityden ”Jag får inte betalt för att tänka”. 
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Att endast säga att ett moment ska utföras på ett visst sätt, utan en förklaring till varför det 

utförs på det specifika sättet är som att ge någon en halvfärdig beskrivning, detta gamla 

synsätt delas av många äldre verksamma och måste upphöra för att ge de kollektivanställda en 

chans att granska sitt eget arbete och se till att det uppfyller alla krav som är ställda på 

momentet. 
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2.4 AMA – Allmänna material och arbetsbeskrivningar 

Ett viktigt skede för erfarenhetsåterföringen var införandet av Allmän material- och 

arbetsbeskrivning, AMA som är referensböcker utgivna av Svensk Byggtjänst AB, dessa 

böcker innehåller krav och anvisningar på både produktval och utförande som entreprenören 

tvingas följa om dessa åberopas i kontrakthandlingar. AMA är sammanställd av fackmässigt 

kompetenta inom varje område inom byggandets olika delar. AMA utgavs första gången 1950 

och har kontinuerligt uppdaterats sedan dess. AMA används fortfarande flitigt av branschens 

involverade parter och brukar även utgöra en bevisbörda om tvister uppstår. Litteraturen 

används främst för att sätta krav för beställaren i brist på referensobjekt eller avsaknad av 

egen kunskap inom de olika discipliner som ingår i ett byggnadsuppförande.  

AMA sägs vara det främsta inom extern erfarenhetsåterföring sett i svensk bygghistoria. Dock 

är det synd att andra länder inte har uppfört ett liknande system. Men detta är tydligen på 

gång, och spridningen kommer främst ske inom Europa.  

 

2.5.1 ISO 9000 

I slutet av 1980-talet började certifieringar för byggföretag att uppstå, störst ut på marknaden 

var ISO 9000 serien som är ett kvalitetssystem som bygger på att ett visst förfarande skall 

genomgås för att rätt kvalitet skall uppnås. Inom detta omfattas även rutiner för att 

dokumentera och åtgärda fel och även att göra sig kvitt orsakerna. 

 

”Leverantören skall upprätthålla och underhålla rutiner för att genomföra korrigerande och 

förebyggande åtgärder. Varje korrigerande eller förebyggande åtgärd som genomförs för att 

eliminera orsakerna till faktiska eller tänkbara avvikelser skall ha lämplig omfattning med 

hänsyn till problemets betydelser. Den skal lstå i proportion till de föreliggande riskerna. 

Leverantören skall genomföra och dokumentera ändring i rutiner, som är följden av 

korrigerande och förebyggande åtgärder. 

 

Korrigerande åtgärder 

Rutinerna för korrigerande åtgärder skall omfata att:  

a) handlägga kunders klagomål och rapporter om avvikelser hos produkter på ett 

verkningsfullt sätt, 
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b) undersöka orsaken till avvikelser som rör produkt, process och kvalitetssystem samt 

dokumentera resultatet av undersökningen 

c) fastställa den korrigerande åtgärd som är nödvändig för att eliminera orsaken till 

avvikelser, 

d) säkerställa att korrigerande åtgärder genomförs och att de får avsedd verkan. 

Förebyggande åtgärder 

Rutinerna för förebyggande åtgärder skall omfatta att: 

a) användra lämpliga informationskällor för att upptäcka, analysera och eliminiera 

tänkbara orsaker till avvikelser. Sådana källor kan vara processer och 

arbetsoperationer som påverkar produktkvaliteten, dispenser, revionsresultat, andra 

kvalitetsdokument, servicerapporter och kunders klagomål 

b) fastställa nödvändiga mått och steg för att behandla problem som kräver 

förebyggande åtgärder och säkerställa att de får avsedd verkan,  

c) initiera förebyggande åtgärder och säkerställa att de får avsedd verkan 

d) säkerställa att relevant information om vidtagna åtgärder överlämnas till ledningen 

för genomgång.”,  

Med leverantören menas byggföretaget i denna mening.  

Rätt kvalitet i byggprocessen – ISO 9001 Björkman/Ranhem,1996 

 

 

I övrigt uppstod många liknande certifieringar från olika organ inom byggbranschen då ISO 

anses vara för investeringstungt för mindre-medelstora byggföretag. Vanligast är att punkten 

för korrigerande och förebyggande åtgärder, ges rutiner i kvalitetsplanen för att undvika 

avvikelser. Dessa resulterar vanligtvis i en hög avvikelserapporter, som behandlas väldigt 

olika från företag till företag. Det är i detta avseende som ett internet baserat 

diskussionsforum kan fylla en funktion. 

 

ISO 9000 är än idag det mest använda kvalitetsstyrsystemet för större företag. För ett ISO 

certifikat kan företag vara tvungna att betala mellan 50 000- 200 000, dock ska man se dessa 

kostnader som små i relation till de besparingar ett effektivt kvalitetssystem kan anbringa 

företaget.  

Ett enkelt räkneexempel visar detta. Antag att ett företag med 100 anställda omsätter 100 

miljoner kronor, om vi utgår ifrån att kvalitetsbristkostnaderna för företaget uppgår till 5 % 

vilket kan sägas är väldigt lågt, detta ger en årlig bruttoförlust på 5 miljoner, om nu 
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kvalitetssystemet lyckas sänka dessa kostnader med 25 % första året som det införs så har 

man minskat förlusten med 1,25 miljoner. 

 

2.5.2 Avvikelserapportering 

En avvikelserapport är oftast ett skriftligt eller elektroniskt dokument som skall fungera som 

en mall för de som utför arbetena att enkelt kunna fylla i då de projekterade förutsättningarna 

inte stämmer överens med de verkliga. Fördelen med detta är att man på långsikt kan minska 

gapet mellan det projekterade och det verkliga och på så sätt minska kostnaderna som kan 

tänkas uppstå i detta gap. 

Syften med avvikelserapportering: 

- Analys med hänsyn till varför avvikelsen uppstod 

- Felen förebyggs för nästkommande projekt genom att informera de berörda 

- Åtgärdas enligt föreslagen åtgärd 

- Ligga som underlag för den interna utvecklingen inom företaget då det kan anses vara 

kunskapshöjande att gå igenom tidigare fel och brister som begåtts. 

- Informera de personer som vart bidragande till avvikelsen för att försäkra sig om att 

felet var en engångsföreteelse. 

- Avvikelserapporteringen kan vara ett verktyg för att optimera resursanvändandet 

Avvikelser kan/bör redovisa: 

- Ökad mängd timmar för ett utfört arbete 

- Fel projekterat material eller fel beställt material  

- Förseningar 

- Hinder, sett som materiella, eller fel förutsättningar för att kunna utföra ett visst arbete  

- Sena svar från beställaren 

- ÄTA arbeten  

- Namn och kontakt information  

- Godkännande av beställaren samt datum 

- Omfattningen av avvikelsen 

- Direkta åtgärder för att minimera merkostnader 

- Förslag till åtgärder  

- Vidtagna åtgärder 
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 2.5.3 Avvikelserapportering med hjälp av datorstödda program 

Ett antal datorprogram har uppkommit under de två sista decenierna med avsikt att underlätta 

kalkylering, tidsplanering, dokument och avvikelsehantering och mycket mer. 

Avvikelsehanteringen bygger på att färdiga mallar används av entreprenören för att underlätta 

dokumentationen av avvikelsen. Dessa lagras sedan med en koppling till projektmappen. 

Syftet med dessa är att kunna ta fram faktureringsunderlag för eventuellt tillkommna, 

bortagna eller ändrade entreprenaddelar eller givna förutsättningar för att man skall kunna 

fullfölja entreprenaden. 

I detta system byggs sedan succesivt ett register upp på alla tidigare dokumenterade 

avvikelser. Den stora fördelen med detta är att man kan kategorisera avvikelserna beroende på 

dess härkomst. Detta utgör sedan ett utmärkt underlag för den fortlöpande utbildningen av 

egen och annans personal. Rutiner för hur fortlöpande utbildning varierar stort från företag till 

företag och vissa företag saknar helt rutiner för detta.  

Avvikelserna kan också verka som indikatorer på val av metod och material. Möjlighet kan 

även finnas för att bifoga bilder till avvikelsen för att förenkla förklaringen. Och det är med 

hjälp av dessa datorprogram som detta underlättas med. 

De vanligare programmen som används är MAP, Byggsamordnarn, Bidcon/Plancon. 

Avvikelserapporteringen är det som mest hänförs till erfarenhetsåterföringen inom 

byggbranschen, dock är det fel att ge ett moment en sådan stor funktion, och mer rätt att låta 

erfarenhetsåterföringen verka inom alla led. 

 

2.6 TQC, Total Quality Control 

I Japan har kvalitets arbete bedrivits under en lång tid och främst fokuserats inom 

producerande industri. Då Japan efter andra världskriget inte kunde konkurrera på samma 

villkor som många andra länder, och en stor brist på råvaror och andra knappa resurser låg för 

landet beslutades det att man helhjärtat skulle satsa på kvalitet som dess starkaste 

konkurrensfördel.  Man började utveckla ett system som fick bära namnet Total Quality 

Control, TQC. Systemet kan följande delas upp i fem huvud kategorier. Systemet har även 

legat som grund för Toyota Production System, TPS som är välkänt över hela världen. 
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1. Organisation    

Ansvaret inom organisationen för kvaliteten ligger primärt på den delprocess som producerar 

en enhet, ansvaret omfattas av att varje del skall granskas för att kontrollera att varje enhet har 

uppnått de givna specifikationerna. I västsystemet tenderar detta ansvar att läggas på en 

kvalitetsavdelning inom organisationen. Genom att flytta över ansvaret till den producerande 

avdelningen har intresset ökat för att höja kvaliteten. 

2. Mål 

Ständig utvecklingsambition, att aldrig stagnera och nöja sig med kvaliteten tills perfektion 

har uppnåtts. Perfektionen syftar till hur väl produkten uppfyller de förväntade kraven, istället 

för att kämpa mot spillmarginalen. Kvalitetstänkandet skall tillämpas inom varje led och inte 

endast i fabriken. Japanska industrin tror starkt på att genom öka deras kvalitet, långsiktigt ta 

större och större marknads andelar tills ett totalt monopol har uppnåtts.  

3. Grundregler 

- Processtyrning 

o Detta bygger på att man synar produktionen under hela tillverkningen, om 

detta system hade tillämpats i väst så hade det behövts lika många 

kvalitetskontrollanter som arbetare. Den stora fördelen här för det japanska 

tänket är att avsyningen skall bedrivas av arbetare istället för kontrollanter. 

- Lätt-att-se-kvalitet 

o Överallt i japanska fabriker finns det anslagstavlor som beskriver aktuell 

kvalitets resultat och pågående förbättringsarbeten, på detta sätt ökas 

delaktigheten i resultatet. Det utfästes även belöningar för avdelningar efter 

uppnådda resultat, på så vis skapas en positiv tävlingsanda i fabriken. 

- Exakt återgivning 

o Alla enheter som produceras skall återgivas korrekt av specifikationerna. 

Hur vanligt är det inte att man köper en hamburgare som inte ser ett dugg 

likt ut som annonsen utfäster. 

- Rätt att stoppa bandet 

o I Japan kommer kvaliteten först och produktionsvolymen därefter, om fel 

upptäcks så stoppar man helt enkelt produktionen, detta för att undvika 

slöseri på resurser som ändå producerar enheter med brister i. Denna tanke 

kommer från Sakichi Toyoda som skapade en vävstol som automatiskt 

stoppade om en tråd hade gått av. Varje maskinoperatör har getts rätten att 
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stoppa produktionen. När väl ett stopp gjorts skickas alla felaktiga enheter 

som sluppit förbi tillbaks till avdelningen som tillverkade enheten. För att 

kompensera produktionsbortfallet jobbar japanerna ofta över för att nå 

dagskvoten som är uppsatt. 

- Rättning av fel 

o Ansvaret för korrigering av de enheter som skapats med felaktigheter läggs 

på den avdelning som tillverkade enheten ursprungligen, detta för att de 

ska kunna dra lärdom om de brister som uppstått, och kunna förebygga 

dessa. 

- Hundra procentig kontroll 

o Varje enhet ska kontrolleras och stickkontroller undviks, detta sker då det 

praktiskt är möjligt att göra dessa kontroller. Stickprovs metoder 

tillbakavisas av tre argument som motsätter sig japanskproduktionsteori, 

det första, för att göra ett stickprov krävs ett parti, och för ett parti krävs ett 

lager, detta motsätter sig JIT, Just In Time. JIT bygger på att undvika lager 

kostnader. Det andra argumentet kräver att man accepterar att en viss 

procent av de producerade produkterna innehåller fel och brister. Det tredje 

är att, om man verkligen har gett sig in på kvalitetsarbete är inte ett 

stickprov tillräckligt. 

- Utveckling projekt för projekt 

o Kvalitetsarbetet bedrivs som projekt, och resultaten av dessa redovisas på 

utställningar antingen i montrar eller på anslagstavlor på varje avdelning, 

vanligt är också att varje företag har ett slags råd som granskar alla 

inkomna förslag till kvalitetsförbättringar som avdelningar vill satsa på och 

därefter utdelar budgetar för implementering. 

4. Understödjande åtgärder 

- Kvalitetsavdelningen 

o Kvalitetsavdelningen som är väldigt nedbantad har en möjlighet att granska 

inkomna förslag till kvalitetsförbättrande åtgärder föreslagna av 

avdelningar. De övervakar även att avdelningar producerar enligt de 

standarder som är satta. Utbildningar hålls även av kvalitetsavdelningen för 

att ge linjeverksamheten verktyg för att förbättra dess egna arbete. Stora 

besparingar har även gjorts genom att mottagningskontroller inte existerar 
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då alla förutsätts leverera korrekta varor, på detta sätt kan man direkt börja 

arbeta med mottaget gods. 

- Små partistorlekar 

o Genom att arbeta med mindre volymer åt gången kan man minska chansen 

för att stora partier produceras med defekter. Detta minskar även behovet 

av lager och på så sätt hålls kostnaderna nere, det man förespråkar är att ett 

jämt flöde av resurser ska dras av varje avdelning så fort den 

framförliggande begär det. På detta sätt drar behoven resurserna.  

- Mindre än total kapacitetsplanering 

o Alla maskiner och verktyg är väl tilltagna vid dimensionering, detta för att 

undvika att stressa personalen och ge dessa en möjlighet att arbeta ikapp 

förlorad kvot vid ett maskinstopp. På detta sätt hålls produktionstakten 

flexibel. 

- Daglig maskinöversyn 

o De som arbetar med maskiner har ofta som rutin att se över dessa och sköta 

underhållet, på så sätt undviker man att maskiner och verktyg slits hårt, då 

ansvaret i väst oftast ligger på någon slags underhållsavdelning. 

5. Tekniker och hjälpmedel 

- Exponering av problem 

o Inom TCQ är det väldigt viktigt att exponera fel som upptäcks dels för att 

informera om att felet existerar och måste åtgärdas och dels för att gå till 

botten med orsakerna som skapar problemet. 

- Idiotsäker utrustning 

o Genom att utforma maskiner och verktyg som eliminerar chansen att göra 

fel, kan andelen fel som beror på den mänskliga faktorn skäras ned. Även 

gula lampor används för att alarmera att något mindre fel inträffat, fördelen 

med detta är att uppmärksamhet dras till ämnet och kan sedan diskuteras i 

efterhand om vilka åtgärder som skall vidtas. 
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- N = 2  

o N = 2 används då man gör stickprov, men i japan väljer man inte ett 

representativt urval, utan utgår ifrån den först producerade enhetens 

kvalitet och den sist producerade. Om dessa klarar kvalitetskontrollen 

brukar man utgå ifrån att processen har vart stabil. Medan man i 

västsystemet kanske väljer att var femte producerad enhet genom går en 

kvalitets avsyning. 

 

Mycket av det som sagts går direkt att tillämpa inom bygg, det som direkt har överförts är 

konceptet lean, och just in time modellerna. Själva begreppet lean syftar till att man utför en 

process så resurssnålt som möjligt utan att sänka kvalitetskraven, genom att skala bort alla 

icke värdeskapande processer kan man uppnå ett resurssnålt byggande. För att underlätta lean 

är det viktigt att förmedla det bakomliggande syftet till varför vissa moment tas bort. 

 

De områden som inte tillämpas som säkerligen skulle kunna innebära stora besparingar är 

själva inställningen till kvalitets tänket, de resultat som Toyota uppnått är defekter som 

inträffar ca 1 gång per miljon del tillverkad. Att uppnå liknande resultat inom bygg är väldigt 

svårt då vi sällan arbetar med samma moment två gånger och har svårt att kunna omsätta 

kunskaperna och erfarenheterna från föregående moment till nästkommande.  

Men även här bör man omfördela ansvarsrollerna och lägga större vikt på de som utför 

arbetet, egenkontrollerna som utförs i nuläget är nödvändiga men dock inte tillräckliga. 

Utrymme bör även ges för att avbryta en process om man misstänker att det börjar gå snett, 

detta dels för att kunna ta sig en funderare över hur man ska kunna gå vidare på effektivast 

sätt.  

Ett stort ansvar bör även beställare ta när de värderar anbud och de anbudstider som finns 

givna. Tid och ekonomi är väldigt starkt prioriterat inom bygg, och kvalitet kommer därefter. 

Om man istället valt att satsa på kvalitet ifrån start kan stora besparingar göras i både tid och 

pengar men även i värdeökning av företagets varumärke och anseende bland beställare och 

konkurrenter. Förutsatt att man tillämpar de i ovan angivna teorierna. Det är tydligt att det 

saknas starka direktiv på hur man ska kunna implementera detta system i bygg, och den som 

lyckas med uppgiften kommer säkerligen att gå till historien. Det som det i grunden handlar 

om är att ta bort alla möjligheter för att något skall gå snett, och då kan det inte gå annat än 

förväntat. ”Kvalitet är gratis – det är bristen på kvalitet som kostar pengar” Philip B. Crosby. 

Japansk kvalitet och produktivitet, Richard J. Schonberger, upplaga 1, 1983.
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2.7 Benchmarking 

Vart ordet kommer ifrån är inte helt säkert, en teori är att fiskare jämförde fiskarna de fångat 

på bänkar, de markerade fiskens längd med ett knivmärke i bänken därav benchmark eller 

bänkmärke. 

Benchmarking används således för olika typer av jämförelser, det kan röra sig om nyckeltal, 

kundtillfredsställelse, eller andra typer av jämförbara resultat.  Benchmarking underlättar för 

organisationen att se förändringar, detta som ett led i att förbättra tidigare resultat och 

utveckla nya metoder. Att kontinuerligt mäta organisationens resultat kan främja en sund 

konkurrensanda mellan medarbetare. Man får även ett annat perspektiv på processerna, då 

dessa lättare kan brytas ned för att se vilka processer som ger bäst marginalavkastning då man 

ska investera i förbättringar.  

Det brukar talas om tre olika typer av benchmarking:  

- Prestations benchmarking 

- Process benchmarking 

- Strategisk benchmarking 

Den punkten som kommer behandlas är prestations benchmarking, då den ligger i linje med 

erfarenhetsåterföringen. Prestationsmåtten som man får fram via denna typ av benchmarking 

är främst nyckeltal, om man sedan ser vad dessa kostnader är uppbyggda av kan man lätt 

bryta ned dessa i olika kostnadsslag, och varje ingående arbetslag kan motiveras till att sänka 

detta utan att kvaliteten blir lidande. Åtgärder för att kapa dessa kostnader kan t.ex. vara att 

använda sig av bättre verktyg som kan resultera i mindre tidsåtgång och mindre spill. 

Utbildning av modernare arbetsmetoder kan även resultera i bättre benchmark resultat. 

Genom att kontinuerligt stämma av resultat blir arbetet mer optimerat och resurssnålt. På detta 

sätt kommer kostnadsavvikelser att fungera som indikatorer på att en metod inte utförts 

korrekt. Liknande projekt som kan vara värt att nämna är installationer av individuell el- och 

vattenmätare som har som bakgrundsyfte att sänka förbrukningen för privat personer. 

 

Den vanligaste arbetsföljden för benchmarking är: 

1. Planera – Välj vad som ska mätas och i vilket syfte mätningen utförs. Välj också ut 

vilka parametrar som ska jämföras 

2. Söka – Finn benchmarking partners, dvs. personer eller metoder som skall jämföras. 
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3. Observera – Skapa förståelse mellan två metoder eller personer som kan utgöra 

skillnaden i resultatet. Det är även viktigt att kartlägga hur och varför momenten utförs 

på det sätt som det görs. 

4. Analysera – Finn differenserna mellan de två metoderna både i avseende på resultat 

och förutsättningar. 

5. Anpassa – Dra lärdom av de slutsatser som dragits, vilken av de två utförde ett visst 

moment effektivast? För ut den nya kunskapen i organisationen och börja arbeta efter 

de nya metoderna. 

6. Fortsatt arbete – Fin kalibrera de nya metoderna för att optimera processen och 

förbered en processen inför ett nytt benchmark test, samt invänta nya metoder, 

alternativt utveckla egna där man ser att behovet finns. 

7. Sammanställ - Viktigt är även att de resultat man uppnår utmynnar i någon konkret 

rapport som är lätt att förstå för de olika avdelningarna som är ansvariga för resultatet, 

man bör även informera de involverade om de olika ledtider som existerar och vilka 

nya mål man satt upp. Något som även kan vara värt att studera är hur produktionen 

ter sig om man höjer tempot, detta för att kunna upptäcka flaskhalsar som kan tänkas 

uppstå, på detta sätt visar det sig oftast vart bristerna är när man finner arbetare i 

väntan på något moment/material för att kunna fortsätta deras arbete. Metoden för 

benchmark påminner väldigt mycket om PDCA-cykeln som förklaras nedan. 

 

2.8 Shewarts Plan Do Check Act - cykeln 

PDCA-cykeln utvecklades av Shewart och Deming under mitten av 1950 talet då dessa var 

aktiva inom japansk kvalitets och produktivitets utveckling. Cykeln används för att 

kontinuerligt kunna förbättra ett arbetsmoment, och undvika att stagnera på en nivå. 

 
Bilden visar PDCA cykeln, lånad av http://pdca-security.com 
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Plan 

Plan bygger på att när man ska påbörja ett moment, så bör man ta anskaffa sig rätt kompetens 

för att kunna utföra momentet korrekt. Planeringen bygger även på att fastställa mål och 

tilldela de ingående aktiviteterna resurser. Planeringen bör även innehålla tider då aktiviteter 

skall påbörjas och vara färdigställda. Viktigt kan även vara att påvisa beroenden mellan de 

ingående aktiviteterna. 

 

Do 

Genomförande fasen syftar till att man genomför det som planerats, om möjligheten finns kan 

det vara bra att torrsimma processen en gång, med det menar jag att man provkör processen 

utan att någon resurs förbrukas, oftast brukar detta leda till ett bättre resultat.  

 

Check/Study 

I denna fas analyserar man kritiskt de resultat man uppnått, och bryter ned resultaten i mindre 

delar för att lättare kunna se vart man får bäst marginalavkastning på de förbättringar som 

planeras. Förbättringsåtgärderna bör utmynna i en åtgärdelseplan som konsekvent även 

redogör resultaten av processen. 

 

Act 

Act som sluter cykeln bygger på att man förverkligar alla föreslagna åtgärder enligt 

åtgärdsplanen som upprättats, typiska förslag på åtgärder kan vara att utbilda den egna 

personalen, införskaffa bättre verktyg, byta leverantörer etc.  

 

När man väl slutit cykeln påbörjar man Plan fasen igen med hänsyn till de åtgärder som 

föreslagits, och den tidigare planeringen kan användas som underlag för den nya. Tanken med 

deming-cykeln är att den ska verka som ett erfarenhetsåterförande verktyg för att ständigt höja 

produktiviteten och kvaliteten samtidigt som vinsterna ökas. Cykeln förknippas mer än ofta 

som deming hjulet, dock är detta vanligt att man inte hänvisar till ursprungskällan, då deming 

väldigt ofta talar om cykeln. 
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2.9 William Edwards Deming 

William Edwards Deming har vart något av en mogul inom området kvalitet och erhållit flera 

priser för hans prestationer genom livet (1900-1993) Han har publicerat många artiklar och 

bland annat skrivit två böcker. I den ena boken, Out of crises talar han om 14 punkter som 

ledningen inom företag måste ta i beaktning för att kunna göra den amerikanska industrin mer 

lönsam. Anledning till varför Deming tas med i detta arbete är på grund av hans väldigt 

framgångsrika metoder för att undvika att göra fel genom att förebygga och ta bort faktorer 

som kan vara bidragande till att fel uppstår. Erfarenhetsåterföring sysslar man endast med för 

att man vill höja ett företags lönsamhet, och då kommer Deming med många bra konkreta 

exempel som kan vara bra att ha med sig i bakfickan.  

 

Inledningsvis säger han att: 

 

Höjd kvalitet ger högre produktionen. 

 

Förbättrad kvalitet leder till att kostnaderna sjunker pga. mindre korrigerande av defekta 

producerade produkter, detta ger ett effektivare maskinutnyttjande då maskinen slutar 

producera defekta produkter. Detta ger en förhöjd produktivitet som i sin tur leder till att man 

vinner större marknadsandelar, håller sig kvar på marknaden och har möjligheten att växa 

som företag genom att fler enheter efterfrågas. 

 

Viktigt är även att man upprättar långvariga förhållanden och förtroende för sina leverantörer 

av material och tjänster, detta för att kunna vara delaktig i deras kvalitetsförbättringar som kan 

komma att leda till att man lyckas köpa in material med lägre andel defekter som får som 

konsekvens att man ökar sannolikheten för att producera defekta produkter. Kvaliteten ska 

riktas mot kundernas nutida och framtida behov. 
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William gjorde även många besök på fabriker, ett intressant exempel var när han mötte en 

kontrollant som gick runt och fyllde i blanketter om de producerade enheternas kvalitet. Han 

undrade vad kontrollanten gjorde av alla blanketter, kontrollanten svarade att han la dessa på 

en bunt, och när bunten blev för stor så kastade han den undre halvan. Med detta exempel 

försökte han visa ett exempel där granskning utan syfte var ganska onödigt. Mätningar av 

produktivitet ger oss endast en uppskattning om hur mkt som går fel, men inga konkreta 

förslag på förbättringar. 

 

Viktigt är även att tillägga att högre produktivitet inte enbart kan nås via investeringar i nya 

och större maskiner, utan att den mest kostnadseffektiva produktivitetshöjande åtgärd låg i 

förbättrad företagsledning. Ibland räcker det helt enkelt inte med att alla gör sitt bästa, då 

problemet kan vara att man gör något på fel sätt, och då hade det bara lett till att man hade 

gjort större skada än nytta om man valt att satsa på en större maskinpark som producerar mer 

enheter med fel. 
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De 14 punkterna som är Demings förslag ur krisen 

 

1. Skapa ett klimat för långsiktiga beslut och ständig förbättring.  

2. Övergå till det nya kvalitetstänkandet.  

3. Sluta försöka kontrollera in kvalitet.  

4. Minska antalet leverantörer och värdera dem inte enbart efter pris.  

5. Förbättra ständigt varje process.  

6. Ge alla möjlighet att utvecklas i sitt arbete.  

7. Betona ledarskap.  

8. Fördriv rädslan.  

9. Riv ner barriärerna mellan avdelningarna.  

10. Sluta med slogans. Vidta åtgärder istället.  

11. Avskaffa ackord.  

12. Ta bort hindren för yrkesstolthet.  

13. Uppmuntra till utbildning och vidareutveckling.  

14. Vidta åtgärder för att få igång förändringsprocessen.  

Översättningen av punkterna är lånad av http://sv.wikipedia.org/wiki/Edwards_Deming. 

Alla dessa punkter går att införa i organisationer oavsett storlek. Dock så kommer det ta tid 

om man väljer att gå in för att förändra byggbranschen. Då många av företagets ägare endast 

stirrar sig blinda på vinster och kvartalsrapporter kan det finnas många motverkande krafter. 

Ibland kan det vara en investering att gå med förlust i syfte av att se vart en process brister. 

Många företag fokuserar sig även väldigt mycket på hastiga förändringar som ska leda till 

snabba resultat, analogt kan man säga att piskar man hästen kommer hästen att börja gallopera 

men efter ett tag tröttna, och då blir piskan verkningslös vid fortsatt agning. Man bör även ha 

Charles Darwins lag i huvudet, endast den mest lämpade överlever. Och detta bör vara en stor 

drivkraft inom företag, att ha det som ett mål att bli bäst på det man gör och även när man är 

bäst, göra allt man kan för att behålla ledningen. 
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Deming har även upprättat ett stort antal frågor som företagsledningen bör ställa åt sig själv, i 

syftet att komma till insikt med vissa oklarheter och brister som kan finnas inom 

organisationen. Vanligt är att man inte inser de fel man gör, förens man får frågan om varför 

man utför något på ett visst sätt.  Medarbetare bör även mer ofta tala om för varandra då man 

anser att någon gör fel men inte i syfte att klanka ner på någon, utan i syfte om att 

uppmärksamma problem som måste lösas. Slutanvändarens åsikt är viktigare för arbetarna än 

man tror, om man hade låtit arbetare fått ta del av en undersökning som klart och tydligt hade 

påvisat bristerna på en produkt, ges arbetarna ett större samvete och ansvar över att förebygga 

dessa.  Tänk er själva att ni tillverkat en produkt som fått gamla Birgitta på 87 år att snubbla 

och bryta höften. Så kan fallet vara om man t.ex. tillverkar kryckor som viker sig om dessa 

belastas på felaktigt sätt. Även om detta fall verkar helt orimligt så är det underliggande syftet 

framfört. Deming som var väldigt insatt i statistik, har i många fall där man ansett att det vart 

för svårt att mäta kvalitet lyckats bättre än många andra. Genom att kunna mäta kvalitet har 

han lyckats visa effekterna av förändringarna som gjorts. Statistik är för övrigt ett vagt ämne 

för många byggare.  

Även om man i byggbranschen sällan utför två moment likartade varandra bör man ändå 

eftersträva att tillämpa en metodik som ska se till att utförandet bara blir bättre hela tiden, 

istället för att man som individ kanske ser på saken som att man blivit bättre på att skruva 

gips, kan det ses som man har höjt sin allmänna snickarkunskap genom att sänka sina egna 

spillkostnader.  

Lika viktigt som det är att ha bra givare på en maskin, är det för ledningen att de besitter 

förståelse i att kunna se om moment utförs slösaktigt eller kan utföras på lättare och mer 

effektivt sätt. Mycket av denna förståelse kommer från att kunna göra korrekta avstämningar. 

Avstämningarna som görs bör visa verkligheten och inget optimistiskt önsketänkande, detta 

för att åtgärderna som sätts in ska kunna påvisa ett konkret resultat. Först om detta är gjort 

kan man värdera åtgärderna, och fatta beslut om vilka som blir permanent implementerade i 

produktionen. 

Out of the crises, quality, productivity and competitive position W. Edwards Deming 1982. 
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2.10 Erfarenhetsåterföringen inom sjukvården 

Vikten av att göra rätt första försöket är som störst inom sjukvården, där man hanterar 

människors öden dagligen. Erfarenhetsåterföringen inom vården bör således vara på spetsen 

inom området. Den generella erfarenhetsåterföringen sker vanligtvis vid uppföljningar av 

ordinerade behandlingar, detta dels för att försäkra sig om att personen i fråga mår bra och 

dels för att försäkra sig om att behandlingen var rätt ställd mot diagnosen.  

De tidigaste formerna av kontinuerlig kvalitetsförbättring bestod i att sjukhus och landsting 

upprättade bindande bestämmelser, de som bröt mot dessa kunde kallas inför en disciplinär 

nämnd med varierande konsekvenser, alltifrån en varning till fängelsestraff. Teorin byggde på 

att ett äpple räcker för att få en tunna med äpplen att ruttna, på så vis försökte sjukhus och 

landsting bli kvitt alla ruttna äpplen i ett försök att förbättra kvalitén.  

Dock frångick man denna teori då man insåg att majoriteten av alla fel trots allt begicks av de 

normalt betonade läkarna. Utifrån detta försökte man införa olika standarder som byggde på 

exempelvis att efter en operation fick antalet sårinfektioner endast uppgå till ett visst antal för 

att anses lyckad. Även denna metod frångick man då läkarna satte standarderna som mål för 

en lyckad operation. Vanligt är även att på sjukhus görs undersökningar gällande 

patienttillfredställelse detta för att lättare kunna se vart kvaliteten brister, och om vissa 

metoder kan ses som dåliga, och man bör uppsöka ett substitut för dessa. 

 I England är det lagstadgat att överläkare är skyldiga att delta i journalgranskning, detta för 

att finna avvikande behandlingar, finna samband mellan mediciner och mortalitet, finna 

dödsfall som kunde förebyggts. Allt detta görs för att undvika att samma fel åter begås. 

Resultaten av dessa granskningar mynnar ut i rapporter som skall vara läsliga för all personal, 

stor vikt läggs på att inte peka ut någon, se till att informationen som publiceras skall vara 

trovärdig och inte kunna bortförklaras, och man undviker att publicera stora mängder data då 

den viktiga informationen lätt drunknar i den oviktiga.  

Kvalitetssäkring av vården, Peter Reizenstein, 1992.  

2.11 Lex Maria 

Hela iden med Lex Maria började 1936 då fyra patienter inkom till Maria sjukhuset i 

Stockholm, patienterna ordinerades bedövningsmedel, men fick utav misstag 

desinfektionsmedel injicerat i kroppen. Dessa fyra personer avled kort en vecka efter 

incidenten. Det hela mynnade ut i att myndigheter i all hast fick agera och resultatet vart Lex 

Maria. 
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Lex Maria (SFS 1982:772; 1996:786) innebär att sjukhusledningen ska göra en skriftlig 

anmälan till Socialstyrelsen om en patient drabbats eller riskerar att drabbas av en allvarlig 

skada eller sjukdom. För att alla fall inte skall rapporteras krävs det att händelsen låg utanför 

det normala scenariot med hänsyn till vad som kunde förutsätts. 

Anmälningsplikten sträcker sig över personal som felbehandlat eller försummat. Men även 

också sjukhuset som organisation. Det ursprungliga syftet med lagen var att man skulle få tag 

i de ansvariga för felbehandlingarna eller försummelserna för att sedan vidta disciplinära 

åtgärder eller helt enkelt straffa dessa. 1983 skrevs lagen om och fick en ny funktion, 

nämligen att reda ut orsakerna till varför det som skett, kunde ha ske. 

När väl en anmälan gjorts, vidtar Socialstyrelsen åtgärder som kan omfatta allt i från att 

kritiskt skriva till sjukhusledning och be dem vidta åtgärder för att förebygga att samma 

händelse kan inträffa igen, de kan även välja att inte göra något alls och endast betrakta det 

som skett som ett mänskligt misstag.  Men om det gäller en grov försummelse eller liknande, 

kan Socialstyrelsen vidarebefordra fallet till HSAN, Hälso och Sjukvårdens Ansvarsnämnd. 

Även en patient kan vända sig direkt till HSAN om denne anser att han/hon blivit 

felbehandlad. 

 

Hela syftet med Lex Maria har ansetts vara att den svenska sjukvården ska självreglera sig 

själv, detta då man anmäler sina fel och brister och uppmanas att förebygga dessa. Själva 

återföringen av kunskaperna som dragits då misstaget begicks sprids vidare av Socialstyrelsen 

via publikationer, konferenser, och diverse utbildningar.  

 

Alla fall som anmäls och är av signifikans publiceras i Riksdatabasen som sammanställer 

statistik för att kunna härleda om vissa trender förekommer. Dock så sker det inte särskilt 

många anmälningar idag, detta då många inom vården förknippar Lex Maria med disciplinära 

åtgärder, och inte ser det som ett instrument för att kunna förebygga dessa. 

Om en läkare kan få direkta konsekvenser vidtagna mot sig själv kan han dras av att självmant 

anmäla ett tillbud som faller inom Lex Marias anmälningsplikt. Detta argument styrks på en 

enkätundersökning som gjorts, där ca hälften av Sveriges läkare ansåg att Lex Maria 

begränsar möjligheterna att öppet diskutera incidenter. Hellström 1993:63, s93-97.  

Generellt kan man dra slutsatsen att inom västvärlden existerar ofta en myndighet som 

behandlar felbehandlingar och försummelse. Om avsikten är att straffa eller utbilda i de fall 

som förs till ytan varierar mycket från land till land. 

Tillämpningen av Lex Maria, Socialstyrelsen, 1997
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3. Fastecs interna diskussions forum 

3.1 Bakgrund 

Fastec som företag är Sveriges enda franchise företag inom byggsektorn. Franchise i sig 

betyder att ägaren till ett varumärke eller produkt tillåter en oberoende näringsidkare låter sig 

använda sig av varumärket eller producera produkter ur franchise företagets sortiment mot en 

avgift. Affärsiden bygger på att Fastec Sverige AB tecknar avtal med byggföretag som de 

anser ligga i linje med deras egen verksamhet. Partnerskapet erbjuder fördelar för båda 

ingående parter.  

 

Fastec Sverige AB svarar för:   Medlemsföretaget svarar för: 

 

- Produktutveckling 

- Marknadsföring 

- Kalkylering 

- Offertarbete/Inköp 

- Projektering 

- Lokal försäljning 

- Byggande 

- Lokala upphandlingar 

- Uppföljning 

- Ekonomisk redovisning 

- Materialadministration 

 

För närvarande är det ca 10 medlemsföretag anslutna till Fastec Sverige AB. Dessa Företag är 

spridda från Skåne i söder till västernorrbotten i norr. Då dessa företag är väldigt geografiskt 

utspridda ställer det höga krav på en fungerande kommunikation, och där föddes iden om ett 

diskussionsforum. 

 

Fastec har sedan tidigare arbetat med erfarenhetsåterföringen via olika möten som hållts 

internt och externt med diverse olika intressenter, dessa kan ses som uppföljningsmöten, 

projekteringsmöten etc. Till detta har de kompletterat deras uppföljning med 

avvikelsehanteringen som finns tillgänglig via Byggsamordnaren som tidigare förklarats. 

Utöver det så överför Fastec stor kunskap via praktik platser som brukar anordnas via 

medlemsföretagen men även via huvud företaget. 
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3.2 Syfte 

Det huvudsiktliga syftet med där att försöka utröna om ett diskussionsforum hos Fastec 

Sverige AB kan förbättra deras erfarenhetsåterföring som långsiktligt kan leda till minskade 

kostnader och mindre andel repetitiva fel. Arbetet kommer även att utgöra ett bra underlag för 

andra företag att besluta om ett införande av ett eget forum.  

3.3 Avgränsning 

• Forumet kommer endast att lanseras på Fastecs intranät och endast Fastec och dess 

medlemsföretagare kommer att ha tillgång till detta forum.  

• Provtiden kommer att vara begränsad, så resultatet kan komma att bli lite missvisande 

mot om det hade pågått en längre tid, detta därför att det tar tid att bygga upp en 

databas.  

• Företagets storlek har också en inverkan på användningsgraden, något generellt 

resultat som gäller oavsett företags storlek kommer inte att lämnas. 

 

3.4 Metod 

Ett elektroniskt diskussionsforum kommer att upprättas och en tillhörande presentation till 

användandet kommer att skapas för underlättandet av användandet då datakunskapen hos de 

anställda hos Fastec ej är kartlagd.   

 

En enkät kommer att upprättas med syfte att ta reda på: 

- Funktionalitet 

- Deltagande 

- Användarvänlighet 

- Framtidsutsikter för forumet 

Se bilaga 1 
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3.5Beskrivning av diskussionsforumet 

 

Forumets uppsättning 

• Forumet kommer att läggas upp på en windows 2000 server, uppkopplad mot Fastecs 

intranät. 

Mjukvaran för forumet kommer att vara: 

• Phpbb3, en gratis, färdig forum programvara som endast behövs installeras, denna 

innehåller endast gränssnittet. 

• Språkstöd för svenska, tillgängligt via www.phpbb.com  

• MySql, ett databas skapande program med funktion att lagra konton som skapats på 

forumet, http://www.mysql.com  

För installationsanvisningar ges en hänvisning till www.phpbb.com. 

 

De krav som ställs på forumet kommer vara följande: 

- Lätt att administrera 

- Användarvänligt 

- Bör ej generera en stor arbetsbörda 

- Lätt tillgängligt 

- Sökbart 

 

Det kan även tilläggas att vid lanseringen kommer det ej finnas sökbara erfarenheter, dessa 

kommer med tiden byggas upp. Det är därför viktigt att i början få med alla som kommer att 

vara delaktiga i försöket, detta kommer att försöka göras genom en presentation som har som 

syfte att förklara hur användandet av forumet kommer gå till. 
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3.6 Struktur 

 

Forumet kommer att bli byggdels orienterat istället för projekt orienterat. Fördelarna med 

detta upplägg anses överväga det andra alternativet då man långsiktigt vinner en lättare 

orientering i forumet.  

Rubrikerna som valts redovisas nedan: 

 

• Allmänt på Fastec 

� Nyhetsbrev och allmän information hos Fastec 

• KMA, (Kvalité, Miljö, Arbetsmiljö) 

� Aktuellt inom KMA 

• Teknik 

o Gemensamma arbeten/tillfälliga fabriken 

� Bodar, verktyg, tillfälliga anslutningar 

o Mark 

� Parkering, utomhusbeläggningar, utomhus konstruktioner etc. 

o Husunderbyggnad 

� Geokonstruktioner, husunderbyggnad. 

o Stomme 

� Stomme, stomlösningar, anslutningar. 

o Yttertak 

� Ytskikt, genomförningar. 

o Stomkomplettering/rumsbildning 

� Innerväggar, fönster, metallpartier etc. 

o Takkomplettering 

� hängrännor, ränndalar 

o Fasader 

� Ytskikt, anslutningar, fukt, isolering. 

o Fasadkomplettering 

� Fönsterbleck, foder, skärmtak etc. fasadbelysning 

o Invändiga ytskikt 

� Målarfärger, metoder, miljöfarligt. 

o Ventilation 
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� Systemlösningar, ritningskollisioner, funktionsprovningar. 

o Värme & sanitet 

� Uppvärmningssystem, nyckeltal, ritningskollisioner, utrymmesbehov 

etc. 

o Brand 

� Systemlösningar, ritningskollisioner, val av system 

o Sprinkler 

� Utformning, pumpar, kapaciteter. 

o Styr & regler/övervakning 

� Systemlösningar, övervakning, Telecom system, larm. 

• Ekonomi 

o Juridik 

� Tvister, lagar, rättspraxis. 

o Kalkyl/budget 

� Nyckeltal, referensobjekt etc. 

o Inköp 

� Mängd rabatter, samordnade inköp, leveranstider. 

o Tidsplanering 

� Tidigare erfarenheter, enhetstider, nyckeltal 

o Övrigt 

 

 

Till detta kommer det även vara möjligt att skicka privata meddelanden mellan olika 

medarbetare, bifoga bilder, och skapa omröstningar då svarsalternativ ges i samband med 

skapande av tråden. 

 

Tanken med funktionen ”bifoga bilder” är att de tjänstemän som befinner sig ute på fält enkelt 

ska kunna fotografera ett problem eller något värt att nämnas. När denne väl nått sin 

arbetsplats snabbt och smidigt ska kunna ladda upp bilderna och skapa en ny diskussion 

angående problemet i fråga och invänta svar. Målet med detta är att man ska kunna dra ned på 

möteshållningen långsiktigt, då man blir mindre beroende av att beskåda problemet på plats.  
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4. Genomförandet 

Med hjälp av Kent Norling som arbetar hos Fastec installerades all mjukvara som behövdes. 

Efter detta gjordes all konfigurering av forumets befogenheter. Alla Fastecs tjänsteman 

kommer att ha tillgång till forumet och forumets alla delar via Fastecs intranät då man kan 

logga in på detta via en internet anslutning.  Kent Norling kommer att besitta 

administrationsbefogenheterna. Efter försöksperioden utvärderades resultatet av användandet 

av forumet och dess lämplighet som verktyg för att förbättra erfarenhetsåterföringen. 

 

Inför lanseringen av forumet hölls en presentation på Fastecs informationsträff som hålls en 

gång i månaden i deras huvudkontor i Skellefteå, de kallade personerna till mötet var bland 

annat ledningen för Fastec Sverige, samt de anställda på huvud kontoret. Presentationens syfte 

var att ge en smidig introduktion till användandet av forumet, reda ut alla frågetecken som 

kan tänkas uppstå samt att tydliggöra det bakomliggande syftet till forumet. Mottagandet av 

forumet vart blandat, då en del frågor kom kring hur man ska motivera de anställda att 

använda forumet istället för, dock förklarade Anders Östlund tydligt att nu när företaget växt 

så är det väsentligt att undvika de vanliga diskussionerna som hålls på kafferasten och i stället 

föra in dessa i forumet då det ger en större nytta. 

 

De ändringar som gjordes efter presentationen var att ett språkpaket på svenska installerades 

för att göra forumet mer användarvänligt. Dock framgår detta inte i bilaga 2. 
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5. Resultat 

För att kunna dra en slutsats kring användandet av forumet tilläts cirka en månads 

användande, därefter delades en enkät ut på Fastec för de anställda att besvara, se bilaga 1. 

 

Resultatet av enkäten följer nedan: 

 

1. Anser du att forumet fyllde sin funktion? Bra, ok, dåligt 

 

2. Är diskussionsforum bra för erfarenhetsåterföring? Bra, ok, dåligt 
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3. Hur upplever du att deltagande har vart? Bra, ok, dåligt 

 

 

4. Hur tycker du att upplägget av forumet var? Bra, ok, dåligt 
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5. Vill du fortfarande arbeta med forumet som en diskussionsplattform? Ja, nej 

 

 

6. Tror du att borttagningen av forumet hade fått en negativ inverkan på 

erfarenhetsåterföringen? Ja, nej 
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7. Var det lätt att förstå sig på forumets funktioner? Ja, nej 

 

8. Är detta ett bättre sätt att arbeta med ämnet erfarenhetsåterföring än det nuvarande 

systemet? 
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9. Anser du att du att du lärt dig något eller lärt någon annan något med hjälp av 

forumet? Ja, nej 
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6. Diskussion och slutsatser 

Överlag så kan det sägas att de flesta ansåg att forumet fyllde sin funktion, och reaktionerna 

till införandet var positiva.  De flesta anser att forumet kan fungera som ett bra verktyg för att 

förbättra erfarenhetsåterföringen. Upplägget av forumet mottogs vänligt samt att Kent 

Norlund tillade även att han inte mottagit många frågor kring användarfunktioner. Dock kan 

man arbeta på att förbättra deltagandet, detta skulle kunna uppnås med någon slags belöning i 

form av veckans inlägg eller dy likt. En majoritet av personalen ville även fortsätta med 

forumet. 

Sammantaget har det under cirka en månad gjorts ca 40 inlägg vilket kan ses som positivt och 

antalet förväntas ökas då informationen om forumet kommer att spridas till 

medlemsföretagen, med Ulf Östberg, vd för Fastec Sverige som representant. Att kunna svara 

på om kommunikationen har blivit bättre är ganska tvetydigt, personalen har börjat använda 

forumet dels för att arkivera lösningar och samtal, å andra sidan så kan det tänkas att vid en 

muntlig diskussion så är det lättare att yttra sig, och vissa kan därför vara väldigt restriktiva i 

deras utlåtande på forumet då det kan kännas mer bindande. 

 

I övrigt inom ämnet erfarenhetsåterföring kan det sägas att ämnen som miljö och 

byggkostnader tycks ha fått större belysning än själva ämnet kvalitet. Det må hända att 

bristerna kan ligga hos beställaren som ofta får något som denne inte har beställt. Ordet 

kvalitet definieras som ett mått på kundtillfredställelse, och mer än ofta torde det dyka upp 

otydliga beställningar som inte kan sluta i annat än besvikelse. Dock så anses det att de mer 

kompetenta beställare uppnår en högre grad av kvalitet då dessa är bättre på att tydliggöra vad 

som beställts. AF, administrativa föreskrifter och AMA är dock något som hjälpt många 

beställare på traven när det gäller kravspecificering, vilket ses som positivt. 

 

Byggbranschen skulle även behöva ett lyft inom området produktionsteori och 

kvalitetsstyrning, dock kan det vara svårt att implementera något sådant då många drar sig för 

att bekosta utbildningar, speciellt bland de mindre byggföretagen. Ett företag som kommit 

långt i denna process är Veidekke, de definierar kunskapslyftet som medarbetarinvolvering, 

mycket i det bygger på W. Edwards Demings teorier. Genom att medarbetarna mer aktivt får 

delta i planeringen av sitt eget arbete känner de ett större ansvar för sitt arbete som resulterar i 

lägre kostnader, högre kvalitet, mindre spill och kortare byggtider. 
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Viktigt är även att de direktiv som företagsledningar inför och de policys som varje större 

företag har sprids inom organisationen och får den önskade effekt som man föreskrivit. Det 

bör även göras stickprov/ avstämningar för att säkerställa detta. Om alla inom ett företag drar 

åt samma håll kommer det troligtvis gå åt det önskade hållet om man förbiser konjunktur 

fluktuationer.  

7. Förslag till fortsatt arbete  

Vid fortsatt arbete med ämnet erfarenhetsåterföring föreslår jag att man lägger stor tyngd på 

det som Edwards Deming förespråkar, och uppför en handlingsplan för byggbranschen, detta 

dels för att alla medarbetare blir mer involverade och leder till en större samhörighet inom 

företaget, samt att företaget kommer närmre målet att bli den ”lärande organisationen”. Dock 

är kan ett utmärkt verktyg att börja med vara ett diskussions forum. Fortsättningsvis kan det 

ligga i någons intresse att utvärdera de långsiktiga effekterna av införandet av diskussions 

forumet med hänsyn till kostnader för korrigerande åtgärder för fel i relation till 

byggnationens budget. Men även att följa upp återkommande fel.  

 

 

 



46 
 

8. Källförteckning eller Referenser 

Tryckta källor: 

Problembaserat lärande i praktiken, Liselott. Alanko, Leif Isaksson 1998  

Rätt kvalitet i byggprocessen – ISO 9001, Björkman/ Ranhem, 1996 
Tillämpningen av Lex Maria, Socialstyrelsen, 1997 

Kvalitetssäkring av vården, Peter Reizenstein, 1992, (1:a upplagan)  

Out of the crises, quality, productivity and competitive position W. Edwards Deming 1982. 

The Complete Benchmarking Implementation Guide: Total Benchmarking Management, Ring 

Binder, 1996 

Japansk kvalitet och produktivitet, Richard J. Schonberger, 1983. 

Byggstyrning, Uno Nordstrand, Ervin Rèvai 2002. 

 

 

Internet: 

http://www.byggsamverkan.se/kort_om_programmet.html hämtad 2009-05-20 

http://www.map.se/site_map/innehall.asp hämtad 2009-05-20 

http://www.sos.se/FULLTEXT/0077-034/0077-034.htm#lex hämtad 2009-05-20 

www.phpbb.com hämtad 2009-05-20 

http://www.mysql.com hämtad 2009-05-20 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Edwards_Deming hämtad 2009-05-20 

http://pdca-security.com hämtad 2009-05-20 
http://www.byggtjanst.se/start/startpage.aspx?sectionid=9037 hämtad 2009-05-20 

http://www.scb.se/ hämtad 2009-05-20 

 

 

Bilagor  

Bilaga 1.  Enkät - Användandet av diskussions forumet. 

Bilaga 2.  Presentation - Diskussions forumet på Fastec



47 
 

Bilaga 1. Enkät undersökning efter  

 

 

 

Frågor   Bra Ok Dåligt 

Anser du att forumet fyllde sin funktion? 8 6 4

Är diskussionsforum bra för erfarenhetsåterföring? 12 3 3

Hur upplever du att deltagande har vart? 4 8 6

Hur tycker du att upplägget av forumet var? 13 4 1

    

 

Ja Nej 

 Vill du fortfarande arbeta med forumet som en 

diskussionsplattform? 14 4

 Tror du att borttagningen av forumet hade fått en negativ 

inverkan på erfarenhetsåterföringen? 11 7

 Var det lätt att förstå sig på forumets funktioner? 15 3

 Är detta ett bättre sätt att arbeta med ämnet 

erfarenhetsåterföring än det nuvarande systemet? 12 6

 Anser du att du att du lärt dig något eller lärt någon annan 

något med hjälp av forumet? 9 9

   

Siffrorna representerar antalet svaranden i varje fråga. Totalt deltog 18 personer i 

enkätundersökningen.
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Bilaga 2. Presentationen av forumet 

 


