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ABSTRACT 

Experience feedback means to reverse the experience acquired from previous project to a 

similar work. Hypothetically, it should be simple to work with experience feedback in the 

construction industry, primarily in industrial construction that work with a lot of repetitive 

tasks. More so, each operator from property developer to architect, consultant, designer, 

interior designers, etc., has extensive knowledge and experience on his part, and a clear 

understanding of the part´s importance for the success of the project. 

But despite that, construction companies do not prioritized experience feedback so high. One 

of the reasons is that building industry´ approach of working is characterized by 

craftsmanship, which means, deviation and mistakes are corrected as soon as they are 

discovered. Usually it is because of the complaint or dissatisfaction by customer. This means 

that the causes of the problems is repaired without any further systematic analysis and 

evaluation of what is causing the problems. Underlying causes will never be understood, 

which makes working with experience feedback difficult. 

The study shows that, a clear and detailed mediated experience feedback is very useful, 

because the timetable for implementation of the project will remain as it had intended, and 

that discovered mistakes that would have cost both time and money are not repeated in the 

next project. On the other hand, the study shows that, construction companies´ business 

model of offering customers flexible solutions, means a hindrance to experience reversal. 

Because customer requests often results in a unique project that need to be resolved in a 

different way than in the past, because this project is differ from previous projects. 

One may draw a conclusion, that many buildings company do not work much with 

experience feedback despite all it advantages. Lack of time, complication with different 

computer systems, the commitment of staff, the importance of reversing when there is no 

direct profitability for the individual, etc., are some of the facts mentioned in the report. 

This report addresses the underlying causes to why the experience feedback is not given high 

priority in the construction industry as it should, considering the repeating working process 

that carry out in building industry, especially industrial construction. 

Keywords: [Experience feedback, Industrial Construction, Industrial Thinking, Reversal] 

 

 

  



 

FÖRORD 

Detta examensarbete har utförts som en avslutande kurs i utbildningsprogrammet 

Byggnadsingenjör vid institutionen för ekonomi, samhälle och teknik vid Mälardalens 

högskola (MDH) i Västerås, och det uppfattar 15 högskolepoäng. 

Stort tack till alla personer som på ett eller annat sätt hjälpt till och bidragit med kunskap, 

stöd och handledning till detta examensarbete. Speciellt min handledare Fredrik Nordman 

på MDH och examinator Monica Odlare också MDH. 

Stort tack riktad även till de personer på Hifab, JM och Peab som har låtit sig intervjuad och 

därmed bidragit med arbetsunderlaget till detta examensarbete. 

Västerås, juni 2015 

 

 

Francis Shida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SAMMANFATTNING 

Erfarenhetsåterföring handlar om att återföra de erfarenheter som har förvärvats från 

tidigare genomfört arbete till ett liknande arbete. Hypotetiskt borde det vara enkelt att arbeta 

med erfarenhetsåterföringen inom byggbranschen, framförallt inom industriellt byggande 

som innebär många repetitiva arbetsmoment. Dessutom har varje aktör från byggherre till 

arkitekt, konsult, konstruktör, inredare m.fl. stor kunskap och erfarenhet om sin del samt en 

klar uppfattning om delens betydelse för projektets framgång. 

Men trots det prioriteras inte byggföretag erfarenhetsåterföringen så högt. En av 

anledningarna är byggbranschens arbetssätt som präglas av hantverkskunnande, det vill säga 

att avvikelser och misstag rättas så fort de upptäcks. Oftast beror det på klagomål eller 

missnöje från en kund. Det innebär att orsaker till problemen rättas till utan någon vidare 

systematisk analys och värdering av vad som orsakar problemen. De bakomliggande 

orsakerna blir aldrig utredda, vilket försvårar tillämpning av erfarenhetsåterföringen. 

Studien visar att, en tydlig och utförlig förmedlad erfarenhetsåterföring är väldig användbar. 

Det för att tidsplanen för genomförande av projektet förblir som det var tänkt och misstag 

som skulle ha kostat både tid och pengar upptäcks, och upprepas inte i nästa projekt. Å andra 

sidan visar studien att byggföretagens affärsmodell att erbjuda kunder flexibla lösningar 

innebär ett hinder för erfarenhetsåterföringen. Därför att kundernas önskemål ofta resulterar 

i ett unikt projekt som måste lösas på helt annat sätt än tidigare. 

Erfarenhetsåterföringen arbetas dock inte mycket med trots alla dessa fördelar. Brist på tid, 

krånglighet med olika datasystem, engagemang från personal, den extra ansträngningen som 

krävs trots att det inte finns något direkt lönsamhet för individen etc., är några av faktorer 

som ständigt nämndes i rapporten. 

Rapporten behandlar de bakomliggande orsakerna till varför erfarenhetsåterföring inte 

prioriteras högt inom byggbranschen. Med tanke på de återkommande arbetsprocesser 

byggindustrin genomgår, så borde detta prioriteras, framförallt inom industriellt byggande. 

Nyckelord: [Erfarenhetsåterföring, Industriellt byggande, Industriellt tänkande, 

Återföring] 
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1 INLEDNING 

Med tanke på missuppfattningen att erfarenhetsåterföring mellan byggprojekt är begränsad 

och att det inte finns utrymme för erfarenhetsåterföringen på grund av att varje nytt projekt 

inte betraktas likt det föregående projektet, har det beslutats att undersöka saken närmare: 

om det till exempel finns någon lönsamhet med erfarenhetsåterföring, går det verkligen inte 

att återföra kunskap och erfarenheter från tidigare projekt till efterföljande projekt som det 

skrivs om. 

Syftet med rapporten är att undersöka hur ett företag kan gynnas genom att återföra kunskap 

och erfarenheter från tidigare genomförda projekt till efterföljande projekt genom att till 

exempel tillämpa kunskap och erfarenheterna vid projekteringen och uppstarten av ett 

projekt och på något sätt kunna lätta på trycket för arbetarna med deadline för leverans av en 

produkt. 

1.1 Bakgrund 

Byggbranschens arbetssätt är ofta präglat av att arbeta i projektform. I ett projektformat 

arbete jobbar många olika aktörer i ett och samma projekt för att uppnå en slutprodukt, 

utifrån projektets målriktning, tid, omfattning och tilldelade resurser uppbyggt kring en 

tillfällig organisation. (Lindell, 2013). 

Enligt Erikshammar (2012) betraktas varje byggprojekt som ett unikt objekt bestående av en 

engångshändelse, det bekräftar även Olofsson et al. (2004).  Men det som aktörerna ofta 

förbiser är att varje byggprojekt består av ett antal identiska aktiviteter som är 

återupprepande. Exempel på de återupprepande aktiviteterna är: bedömning av projektet, 

arkitektoniska fastställning av projektet, projektering, tillverkning samt förvaltningen. 

Dessa aktiviteter förekommer i alla typer av ett byggprojekt vare sig framtagning av 

produkten sker industriellt eller traditionellt. Det är först när aktörerna börjar att beskriva 

och fastställa metoden som ska användas för framtagning av produkten, som de kan märka 

att många av arbetsmetoderna är standard och återupprepande. (Fernström & Kämpe, 1998). 

Teoretiskt borde detta underlätta tillämpning av erfarenhetsåterföringen i byggbranschen, 

framförallt inom industriellt byggande som i princip handlar om att förfina de befintliga 

arbetsmetoderna genom repetitiva utföranden, med tanke på de återkommande 

aktiviteterna. (Lidelöw et al., 2015). Dessutom eftersträvar industriellt byggande att 

minimera aktiviteter som inte ger något värde för att kunna erbjuda kunder maximalt värde, 

men i praktiken är det annorlunda. (Fernström & Kämpe, 1998). 
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Erfarenhetsåterföringen prioriteras inte högt av byggföretagen eftersom det inte har funnits 

några konkreta och positiva mätbara resultat från tidigare. Det tar också tid och skapar en 

arbetsbelastning i form av personal, som måste sortera, analysera och föra alla dokument i 

ett datasystem som alla kan ta del av. (Lidelöw et al., 2015). 

Personal saknar ofta engagemang att delta i erfarenhetsåterföringsarbeten, dels för att det 

inte finns tid och dels för att det inte finns något direkt lönsamhet, utan det är företaget som 

skulle kunna tjäna på det. Det förekommer även att, ingen vill ta åt sig skulden och förmedla 

när ett arbetsmoment har gått mindre bra. Detta underlättar inte tillämpning av 

erfarenhetsåterföringen även om misstaget skulle vara lärorikt. (Lindell, 2013). 

1.2 Problembeskrivning  

Byggbranschen har en stor potential att effektivisera sina processer genom att dra nytta av 

erfarenheter från tidigare genomförda projekt, men den allmänna missuppfattningen att 

erfarenhetsåterföringen mellan projekt är begränsad på grund av att varje projekt anses vara 

unikt, medför att erfarenhetsåterföringen inte tillämpas och prioriteras tillräckligt. När det 

väl skapas ett system för erfarenhetsåterföring är det ofta omfattande. Då tar både tid och 

arbetsbelastning att jobba i och med systemet, vilket resulterar mest i slöseri av både tid och 

pengar. (Josephson & Saukkoriipi, 2009). 

I och med att ett byggföretag genomför mellan 40-50 projekt årligen skulle projektledningen 

kunna samla på sig mellan 120-150 nya erfarenheter årligen. Genom att samla på 

erfarenheter från kundrelaterade frågor, den egna organisationen samt produkten kan 

företaget se till att lärdomar från föregående projekt gås igenom av projektledningen, vid 

planeringen och uppstarten av varje projekt. Dessutom ska även kunderna och 

leverantörerna få ta del av de nyvunna erfarenheterna. (Josephson & Saukkoriipi, 2009). 

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är, att undersöka erfarenhetsåterföringens effektivitet för 

produktiviteten, dess användbarhet samt förbättringsmöjligheter, som kan leda till att svåra 

arbetsmoment kan effektiviseras för nästkommande projekt. 

1.4 Frågeställning 

Frågeställningens utgångspunkt till detta examensarbete grundas på tidigare litteraturer, 

vetenskapliga artiklar samt andra material om erfarenhetsåterföringens betydelse i 

byggbranschen: 

 Kan produktiviteten effektiveras genom erfarenhetsåterföring? 

 Hur användbar är erfarenhetsåterföring för näst kommande projekt? 
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 Hur stor är möjligheten att ett misstag som har skett i tidigare projekt förs vidare 

till nästa projekt? 

2 METOD 

I detta kapitel beskrivs och redogörs hur författaren har gått till vägar att hitta 

arbetsunderlagen till denna rapport och vilka metoder har författaren använt sig utav samt 

hur väl har författaren motiverat sina val av metoder och informationskällor. 

2.1 Intervjuer 

Intervjuer har genomförts med tre olika byggföretag: Hifab, JM och Peab. På Hifab, Uppsala 

genomfördes intervjuer med projektledare, byggledare och avdelningschef.  Projektledarna 

ansvarade för styrning, ledning och koordinering av alla aktiviteter och funktioner i ett 

projekt. Byggledaren hade ansvar för projektets genomförande i byggprocessen. 

Avdelningschefens ansvar var att säkerställa avdelningens arbetsvision, handlingsplan, 

bemanning samt förankring och synliggöring av organisationen. 

På JM, Solna intervjuades en produktionschef, ansvarig för genomförandeprocessen på 

byggarbetsplatsen, från planering till leverans av produkten. Även en projektör med ansvar 

för projekteringen av ett projekt intervjuades. 

På Peab, Enköping intervjuades arbetsledare med ansvarsområde för samordning (genom att 

bland annat hålla koll på tidsplaner, beställningar, leveransplaner samt interna krav). En 

platschef som ansvarar för produktionen och att projektet genomförs enligt tidplanen, med 

hög lönsamhet, hög kvalitet och nöjd slutkund har också intervjuats. 

Främsta syftet med intervjuerna har varit att få en bredare spridning av svar från olika 

yrkeskategorier samt företag, men också att undersöka hur mycket insikt respondenterna 

hade på andras arbetsområde än egna. Till exempel företagets ekonomi, 

informationshantering, ledarskap, rekryterings – och kompetenshantering m.fl. 

Det var en öppen lagda intervjuer med en styrd intervjuguide, där respondenterna berättade 

fritt kring ämnesområdet erfarenhetsåterföring. Det var ingen fastställd ordning på frågorna, 

utan följdfrågorna kunde ställas när som helst under intervjun. Samma frågeunderlag 

användes under hela genomförandet av samtliga intervjuer, (se bilaga 1). (Höst et al., 2006). 

Respondenterna fick inga intervjuunderlag inför intervjuerna, dels för att intervjuaren ville få 

så spontana svar som möjligt och dels för att undersöka hur mycket intervjupersonerna visste 

om ämnet. Det garanterades inte att respondenterna kunde besvara alla frågor som ställdes 

under den korta tiden och förberedelsen. Hade intervjuunderlagen skickats i förväg till 
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respondenterna så att de fått tid att fundera kring ämnet och förberedda sig inför 

intervjuerna, hade de nog känn sig bekväma och vågat berättar lite mer. (Ejvegård, 2009). 

I samtycke med respondenterna, spelades in intervjuerna i en digital ljudinspelning för att 

senare kunna bearbeta svarunderlagen. Det är även lättare att återgå till ljudinspelaren och 

lyssna på vad respondenterna har faktiskt sagt. (Ejvegård, 2009). Samtliga intervjupersoner 

var väldig positiva till att medverka. 

2.2 Byggarbetsplatsbesök  

Ett byggarbetsplatsbesök har genomförts i samband med denna studie på Peab i Enköping. 

På besöket fördes olika dialoger med en platschef och två arbetsledare, vars ansvarsområde 

(se föregående kapitel 2.1), om hur de jobbar med erfarenhetsåterföringen på plats. Dessa 

personer har valts eftersom de har mer eller mindre översiktsblick över hela genomförande 

av bygget från uppstarten till slutskedet och därmed anses har goda kunskaper om ämnet. 

Syftet med byggarbetsplatsbesöket var att få en mer visuell och personlig upplevelse om hur 

erfarenhetsåterföringen arbetas med på plats. Något som saknades vid genomförande av 

intervjuerna. Samt att personligen observera och fråga mer ingående med möjligheten att 

direkt få en feedback på plats vid eventuellt oklarheter eller eftertanke. 

Minnesanteckningar utfördes under besöket och kort efter besöket reserverades en tid att 

bearbeta anteckningarna när mycket av det som har sagts under besöket fortfarande koms 

ihåg. Därför att för varje timme som går bleknar minnet. (Ejvegård, 2009). 

2.3 Litteraturstudie  

För att få tillräckning arbetsunderlag om ämnet erfarenhetsåterföring, startades arbetet med 

en litteraturstudie som är en grundläggande förutsättning för att kunna driva framåt i ett 

arbete. (Höst et al., 2006). Syftet med litteraturstudien har varit att samla befintliga material 

för att kunna bygga vidare på arbetsunderlaget samt kunna se om ämnet som ska arbetas 

med har redan undersökts tidigare. 

Litteratursökningen utfördes i första hand via Mälardalens högskolebibliotek, men även 

andra stads – och högskolebibliotek runt om i Sverige har använts samt andra internet 

baserade hemsidor. Källor i form av böcker, tidigare utförda examensarbete och 

vetenskapliga artiklar som funnits genom sökningen granskades, där endast relevant och 

trovärdig information valdes att användas som underlag för genomförande av detta 

examensarbete. 

Ejvegård (2009) menar dock att det inte finns någon säker metod att avgöra en källas 

riktighet, men de källor som har använts i rapporten har värderats hålla en hög grad av 

tillförlitlighet. 
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3 TERORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel beskrivs och redogörs innebörden av begreppet erfarenhetsåterföring mer 

ingående och dess betydelser för produktiviteten. 

3.1 Erfarenhetsåterföringens innebörd  

Enligt Lidelöw et al. (2015) är erfarenhet en personlig upplevelse bestående utav kunskap, 

färdigheter samt iakttagelser som har förvärvats och tjänats genom medverkande eller 

utsatthet. Medan återföring som även kallas för återkoppling innebär enligt Wikipedia (2015) 

att somliga utsignaler återförs tillbaka till systemets insignal som sedan används för att 

forma systemets nya insignal. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att ordet erfarenhetsåterföring är ett sammansatt 

begrepp som innebär att återkoppla de förvärvades erfarenheter från tidigare utfört arbete 

till ett liknande arbete med den vetskapen kunna dra nytta av det. (Lidelöw et al., 2015). 

För att erfarenheten skall kunna leda till någon nytta för fler personer än individen måste 

den omvandlas till data och lagras i någon form av processdata. Den lagrade informationen 

ska vara lättillgänglig i något forum, dessutom är både de positiva och negativa lika viktiga 

att återföra. (Lidelöw et al., 2015). 

3.2 Brist på utnyttjande av befintligt arbetsmaterial 

En tidigare rapport fastställd av Boverket (2014) visar att varje byggföretag har tillräckligt 

med befintlig information i sina databaser gällande erfarenhetsåterföring som skulle kunna 

utnyttjas för en utformning av nästa byggprojekt.  Men många arbetar på ren rutin och 

betraktar varje byggprojekt som ett nytt och unikt objekt utan att utvärdera tidigare 

erfarenheter och den samlade kunskapsinformation som finns. Det finns således möjlighet 

att använda tidigare arbeten som underlag vilket begränsas idag på grund av missuppfattning 

om tillämpning av erfarenhetsåterföring inom byggbranschen, dessutom är 

erfarenhetsåterföring mellan avdelningar är ineffektiva och utnyttjas inte fullt ut. 

Samma rapport av Boverket (2014) påpekar också att brist på tidigare forskning i 

byggbranschen har varit förhållandevis låg i Sverige den senaste tiden, vilket kan ha medfört 

att nya arbetsmetoder inte har testats tillräckligt innan de används i produktionen. Bristen på 

forskning kan även ha bidragit till att det inte har tagits fram någon erfarenhetsdata som 

visar på en organisatorisk hemvist på ett företag. Det för att många byggföretag, framförallt 

industribyggarna, lägger ner mycket tid på att effektivisera fabrikstillverkningen men inte på 

erfarenhetsåterföringen, trots att verksamheten har verktyg och resurser samt är väl 

anpassad för att tillämpa erfarenhetsåterföringen i arbetsprocessen. 
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Meijling (2008) hävdar att ca 21 % av byggfelen som uppmärksammas när ett bygge står 

klart härstammar från projekteringsfasen och byggsystemet. Enligt Boverket (2007) läggs ca 

15 % av anställdas arbetstid på att åtgärda fel och brister från föregående projekt. Dessutom 

är projekteringsfasen det mest tidskrävande delmomentet i en byggprocess (se figur 1). 

Projekteringsfasen är avgörande för projektets framgång eftersom ett litet misstag kan 

innebära tekniska komplikationer vid koppling av komponenter, vilket kan resultera i 

dyrbara kostnader i form av fel och brister i slutprodukten. 

 

Figur 1. Visar övergripande byggprocess och uppskattning på hur lång varje delmoment kan ta, 
noterbart är att alla delmoment inte är med och att det finns variationer på varje delmoment 
beroende på vad det är för typ av projekt. 

Studien visar även att skadekostnader i form av felprojektering, förseningar, felbeställning av 

byggnadsmaterial samt andra interna kvalitetsfel i ett byggprojekt utgör uppskattningsvis ca 

10 % av byggkostnaden. Med tanke på att svenska byggindustrin har omsatt runt 500 

miljarder kronor per år de senaste åren (Sveriges byggindustrier, 2013), skulle en liten 

minskning av de 21 % fel som härstammar från projekteringsfasen med 1 procentenhet 

innebära en ekonomisk vinst för samhället på ca 5 miljarder kronor per år. 

Genom utnyttjande av erfarenheter från tidigare genomförda projekt, skulle byggföretagen 

kunna minska de tidsödande aktiviteterna i projekteringsfasen som inte skapar något värde 

samt genom att undvika att fel från föregående projekt inte återupprepas. Det skulle inte bara 

resultera i en ekonomisk samhällsvinst, utan företagen skulle även bli mer effektiva, 

marknadseftertraktade och konkurrenskraftiga. (Lidelöw et al., 2015). 

3.2.1 En väl genomtänkt informations – och kommunikationsstrategi 

I och med att byggsektorn är så omfattande behövs det en noggrann genomtänkt strategi för 

hur information och kommunikation ska skötas så att alla involverade intressenter nås. En 

väl genomförd strategi för information och kommunikation öppnar möjligheterna för många 

att påverka projektet direkt, där bland annat konsumenternas intressen lyfts upp. (Boverket, 

2014). 

Ett sätt att utföra det är genom olika seminarier eller informationsdagar där projektet 

diskuteras. Ett annat sätt är, med tanke på dagens utveckling av IT, att utveckla en hemsida 

likt den Storbritannien har, (http://www.structural-safety.org/), med syftet att: 

 Samla in konfidentiella data över oron om strukturfonderna, ingenjörer m.fl. 

 Upprätthålla en databas för rapporter och publikationer. 

http://www.structural-safety.org/


15 

 Ge synpunkter i samband med dessa frågor. 

 Samla in data från offentliga källor om misslyckanden, kollapser och relevanta 

incidenter. 

 Anse om oacceptabel risk föreligger eller kan uppstå i framtiden. 

 Främja en positiv inställning till lärande från erfarenheter. 

 Påverkan ändras för att förbättra strukturella säkerheten. 

En sådan hemsida skulle kunna erbjuda stora möjligheter för olika organisationer att 

samverka med varandra. Inte bara företagen skulle kunna tjäna på det, utan det skulle även 

fungera som ett centrum för forskningsarbete och utveckling då företagen kan hänvisa viktig 

information till varandra. Dessutom har det inte funnits någon strukturerad funktionsgrupp i 

byggföretagen med uppgift att samla på kunskapsåterföring från olika händelser som har 

inträffats i byggindustrin. (Boverket, 2014). 

3.2.2 Tidig erfarenhetsåterföring i produktionscykeln 

Byggföretagen har tillräckligt med befintligt materialunderlag om erfarenhetsåterföring i 

egna databaser (se kapitel 3.2) som skulle kunna utnyttjas bättre och tidigare i 

byggprocessen. Utnyttjande av denna information skulle innebära tidigare upptäckt av 

avvikelser i projekteringsfasen såväl som skador på byggnadsmaterial. Genom användning av 

tidigare erfarenheter och kunskap kan värdefull information ges om;  

 Typ av skada (byggnadsdel och hur skadan yttrar sig) 

 Skadeorsak(er) 

 Hur skadan kan åtgärdas 

 Hur det kan projekteras och byggas så att skada inte uppkommer 

Detta för att enligt Boverket (2014) är ca 21 % av byggfelen som uppmärksammas när ett 

bygge är klart kommer från projekteringen och att ca 10 % av projektets 

produktionskostnader är på grund av ineffektivitet såsom materialspill, väntan och 

stillastående maskiner samt att arbetsmoment inte blir klara i tid innan nästa. Detta är 

skrämmande siffror då finns möjligheter att minskas det med lönsamhet för både samhället 

och företaget. 

Då det kostar endast ca 150000 kronor att bygga en systematisk databas enligt Boverket 

(2014) med lite extra underhållskostnader under åren, där positiva arbetsmetoder och 

nyvunna erfarenheter samlas upp och används i kommande projekt samt se till att kunder 

och leverantörer tar del av relevanta erfarenheter, skulle byggföretagen minska de 

procentuella skadekostnaderna redan från början av projektet. 

Databasen behöver inte vara jätteavancerad (se figur 2) för att kunna samla in, lagra, 

överföra samt tillämpa erfarenheterna på. Dessutom behöver inte ett byggföretag anteckna 

alla delmoment i projektet. Ett företag kan komma långt med att till exempel anteckna en 

positiv arbetsmetod från produktionen, värdefulla åsikter från allmänheten samt 

kundrelaterade frågor efter avslutat projekt. I och med att ett byggföretag genomför ca 40-50 

projekt årligen, skulle anteckningar från varje projekt resultera i ca 120-150 nyvunna 

erfarenheter som kan tillämpas direkt vid projektering och uppstarten av efterföljande 

projekt. (Josephson & Saukkoriipi, 2005). 
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Figur 2. Beskriver hur en företagsdatabas kan vara uppbyggd, där återföring syfta på att återföra 
kunskap och erfarenheter. 

3.2.3 Fungerande ledarskap med tydlig struktur 

Ett bygg – eller anläggningsprojekt är ofta omfattande och involverar ett antal 

myndighetsorganisationer med splittrat ursprung och funktion. För att alla ska förses med 

rätt material och information måste det finnas väl fungerande ledarskap. Bristande ledarskap 

medför att kunskap och kompetens inte utnyttjas fullt ut i projektet trots förekomsten av en 

tydlig struktur. 

Brist på samordning kan leda till kommunikationsfel, oklara ansvarsgränser, ofullständig 

arbetsberedning, tveksam hantering vid beställning av material m.m., vilket i sin tur leder till 

att olika enheter inte kan utföra sina uppgifter på ett tillfredställande sätt. Dessa faktorer 

påverkar alltid projektets slutprodukt negativt och resulterar i enorma ekonomiska förluster 

för både samhället och byggföretagen. (Lundkvist & Meijling, 2010). 

Faktum att ca 5 % av projektets produktionskostnader beror på system och struktur, skulle 

ett kontinuerligt användande av PSOT (se figur) leda till att det inte blir stående maskiner på 

byggarbetsplatsen, lång väntan, fel beställning av byggnadsmaterial vid inköp eller onödigt 

inköp av byggnadsmaterial som resulterar i material – och resursspillan. 
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Figur 3. Beskriver hur ett kontinuerligt PSOT-system kan vara uppbyggt, där P står för plan, S för 
samla in information, O för omvandling av samlade information till kunskap och T för tillämpning 
av kunskap. 

3.3 Hur går det till att återföra erfarenheter  

I följande kapitel beskrivs och redogörs hur det går till att återföra erfarenheter, vilka 

metoder som används och dess innebörd. 

3.3.1 Återföring av erfarenheter genom möte 

Ett bra sätt att samla erfarenheter på är genom möte, särskilt erfarenhetsåterföringsmöte 

efter avslutat projekt. Ett väl övervägt och separat erfarenhetsåterföringsmöte från slutmöte 

medför mer fokus på genomförande, lösningar och beslut som har gått bra och mindre bra. 

(Eklund, 2002). Därför att deltagarna upplever att ett inte så genomtänkt möte är endast 

inledningen som är relevant och viktigt. Resterande av tiden sitter de bara av mötet och inte 

diskuteras något värde tillförande lärdom. (Josephson & Saukkoriipi, 2005). 

Enligt Persson (1996) kan ett väl planerat och genomfört erfarenhetsåterföringsmöte, där det 

framgår tydlig om vem som ska lämna in yttrande, medföra stora möjligheter att utvinna 

erfarenheter. Det för att deltagarna är medvetna om deras uppgifter och kan till exempel 

skriva ner allt förbättringsförslag i förbättringslappar på respektive arbetsmoment de har 

medverkats i. Lapparna gås sedan igenom och bearbetas tillsamman med platschef, 

arbetsledare samt övriga personal för att se vad som ska användas samt tas extra hänsyn till i 

nästa projekt för att bli effektivare. 

3.3.2 Återföring av erfarenheter genom databas 

Ett annat effektivt sätt att återföra erfarenheter på är genom en databas (se figur 2). Men det 

måste finnas en systematisk och välfungerande databas där de dokumenterade kunskap och 

erfarenheterna från bland annat erfarenhetsmöten, anteckningar från genomförts 

arbetsmoment, synpunkter från allmänheten etc. samlas in. (Eklund, 2002). 
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Eklund (2002) hävdar dock att systemet måste vara orienterbart, det vill säga, det ska vara 

praktiskt lätt att hitta det som söks, det ska vara tillgängligt för alla inom företaget, det ska 

vara hanterbart utan större arbetsbelastning samt enkelt att uppdatera för att den ska vara 

till någon nytta. Då det är både tidskrävande och dyrt att samla in information som sedan ska 

förvandlas till kunskap och erfarenheter är det viktigt att använda sig utav principen, PSOT. 

Noggrant genomtänk PSOT underlätta både insamling och distribuering av kunskap samt 

erfarenheter. Och rätt tillämpad PSOT skulle innebära att resursanvändning minskas i form 

av bortkastade arbete såsom omarbetning, reparationer och avfall. 

3.3.3 Återföring av erfarenheter genom studiebesök 

Att göra ett studiebesök på en annan byggarbetsplats visar sig även vara ett bra sätt att både 

skaffa till sig och delge erfarenheter på. Ett studiebesök ger mer praktisk och personlig 

upplevelse samt observationer som ofta är teoretiskt svårt att förklara med ord. Även svåra 

tekniska lösningar kan underlättas vid ett studiebesök därför att alla kan se samma sak vid 

samma tidpunkt. Det kan leda till ökad motivation och tillit i sitt eget arbete efter har sett att 

andra arbeta på likadana sätt som en själv. (Persson, 1996). 

Det räcker gott och väl med att enbart göra studiebesöket på en annan avdelning i företaget, 

det behöver inte nödvändigtvis vara ute på annan byggarbetsplats. Bara en liten rundtur på 

övriga avdelningar inom företaget visar sig vara lika effektivt för att lära sig något nytt. Det 

bjuder upp till levande diskussioner med andra i företaget och på sätt och vis kan det bli det 

en lärdom. (Persson, 1996). 

 

Figur 4. Visar hur ett studiebesök på en förtillverkningsindustri kan se ut. Källa: Linne universitet 
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3.3.4 Återföring av erfarenheter genom mentorskap 

Enligt Öberg (2013) är mentorskap också ett bra sätt att återföra erfarenheter på. Den 

betraktas som mer personlig eftersom det ofta bara är mellan två personer. För att det ska 

leda till någon nytta måste både mentorn och mottagaren ta initiativ. Dessutom ska mentorn 

bedöma nytta av att återföra just denna typ av erfarenheter till mottagaren samt huruvida 

intressant dessa är för mottagaren. 

4 INDUSTRIELLT BYGGANDE 

I följande kapitel är det tänkt att redogöra de grundläggande och övergripande faktorer om 

industriellt byggande eftersom arbetet är inriktat mot industriellt byggande. 

4.1 Industriellt tänkande 

I industriellt tänkande arbetas det mycket med att kontinuerlig dokumentera arbetet. Därför 

att industriellt byggande i grund och botten handlar om att förfina och förbättra de befintliga 

arbetsmetoderna. Dokumenten utgör ett underlag i form av data som bearbetas och 

analyseras i efterhand för att leta efter avvikelser som kan leda till förbättring samt 

utveckling av en ny arbetsmetod. När en ny arbetsmetod har utvecklats, tillämpas den vid 

genomförande av nästa projekt. Effektiviteten och förändringen hos den nya arbetsmetoden 

mäts och utvärderas. (Lidelöw et al., 2015). 

Visar mätningen och utvärderingen på en positiv förbättring, färdigställs och tillämpas den 

nya arbetsmetoden i de kommande byggprojekten. Sedan börjas det om med att utveckla och 

förbättra den nyligen framtagna arbetsmetoden. Generellt kan industriellt tänkande 

beskrivas som att flitig leta efter återkommande arbetsmoment vilka kan förbättras och 

genomföras bättre nästa gång. (Lidelöw et al., 2015). 

4.2 Prefabricering av byggnadskomponenter 

Prefabricering innebär helt enkelt att förtillverka byggnadsdelar på en annan plats än 

byggarbetsplatsen. Tillverkningen sker oftast i stora fabrikslokaler med hjälp av 

specialbyggda maskiner. Delarna monteras sedan ihop till olika volymelement såsom: 

väggelement, takelement samt golvelement. Efter monteringen förses elementen med 

isolering och bekläs med gipsskivor. (Kron & Goldkuhl, 2006). 

När dessa arbetsmoment har slutförts, sätts elementen ihop till en modul och utrustas med 

fönster, dörrar, radiatorer, vattenledningar, avlopp samt elnät till en komplett lägenhet, (se 

figur 4). Det optimala arbetsförhållande som råder i fabriken, med tanke på arbetsmiljön, 
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väderförhållande samt tillgången till de hjälpmedel och utrustningar som finns nära till 

hands, medför att produktionen kan effektiveras. (Lidelöw et al., 2015). 

Upprepande arbetsmoment som råder vid förtillverkningen medför att aktörerna blir 

kunnigare med tiden på sina arbetsområde. Men kan också innebära att kunskap och 

erfarenheter stannar hos aktören så länge det inte åligger aktören att förmedla kunskap och 

erfarenheterna vidare till andra. Sannolikheten att samma misstag upprepas i efterföljande är 

stor då aktören arbeta med samma arbetsmoment veckan in och veckan ut när det inte finns 

någon annan som utvärderas aktörens arbete. (Lundkvist & Meijling, 2010).   

 

Figur 5. Illustrerar hur en industriell hustillverkning kan genomföras, från en ritning till ett färdigt 
byggt hus. Källa: Chalmers studentarbeten. 
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4.3 Logistiken, inte bara lastbilar, ordning och reda 

När stora delar av arbetet sker i en fabrik måste logistiken integreras tidigt i byggprocessen 

för att skapa ett jämnt arbetsflöde från produktionsprocess till monteringsarbetet. Principen, 

JIT som innebär att byggnadsmaterial ”levereras vid rätt tid och till rätt plats, i rätt kvalitet 

och med rätt utrustning” (Lidelöw, 2015, s.136), blir avgörande för produktionens effektivitet 

och smidighet. Flexibilitet och punktlighet är av stor betydelse inom industriellt byggande 

eftersom materialflöden till och från fabriken måste koordineras med flöde av 

byggnadskomponenter till byggarbetsplatsen. (Boverket, 2009). 

Transportering av modulerna från fabriken till byggarbetsplatsen koordineras genom JIT och 

med hjälp av specialbyggda lastbilar fraktas komponenterna till byggarbetsplatsen. Det 

kontinuerliga materialflödet från fabrik till arbetsplatsen underlättar utförandet av 

monteringsarbetet snabbt och effektivt eftersom allt material och alla verktyg finns inom 

räckhåll. På plats finns det lyftkranar som används för uppsättning av de tunga modulerna, 

(se figur 6). (Boverket, 2015). 

Det kräver dock en ordentlig genomtänkt och noggrann planering av APD-plan, för bästa 

möjliga utnyttjande och disponering av arbetsområdet. Det för att APD-plan avser de 

logistiska aspekterna såsom god arbetsmiljö, transportvägar, lossningsplatser, lager, 

kranplaceringar, kranräckvidder, grindar m.fl. Dessutom kan det finnas uppemot 10 olika 

företag i form av underleverantörer med på byggarbetsplatsen och arbeta utifrån var och sin 

företagsledning. Därför är APD-plan är av stor betydelse annars kan byggarbetsområdet se ut 

som ett krigsfält utan någon ordning och reda. 

 

Figur 6. Visar hur byggnadskomponenterna fraktas från en fabrik till en arbetsplats, hur 
komponenterna monteras på plats, samt vilka redskap som används för monteringsarbetet. Källa: 
Wikimedia. 

4.4 Användning av informations – och kommunikationsteknik 

För att snabbt kunna få tag på tillförlitlig information som garanterar kvalitetssäkring och 

beskrivning för utförande av en process används olika IT-verktyg. Ett exempel är ICT – 

verktyget som används för hantering av stora mängder data. Utbyte av information och 
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uppdateringar måste vara tillgängligt för alla att ta del av. Tillgängligheten bidrar till ett 

bättre informationsflöde i byggprocessen vilket kan leda till en mer strukturerad 

arbetsprocess och därmed effektivare produktivitet och färre fel. (Apleberger et al., 2007). 

Enligt Apleberger et al. (2007) utgör en fortlöpande uppföljning och mätningar av en process 

ett viktigt underlag för produktionsutveckling, framförallt inom industriellt byggande, där 

resultatet dokumenteras, analyseras och återförs till processen som en indata. Det skapar en 

bättre förutsättning för erfarenhetsåterföring och underlättar även för organisationens 

personal att delta och förmedla sina förslag till förbättring. Det skapar någon sort av 

erfarenhetsåterföringssystem när en arbetsprocess följs upp kontinuerligt. 

4.5 Långsiktiga relationer med intressenter 

Lidelöw et al. (2015) hävdar att en långsiktig relation med intressenterna medför att ett 

projekt kan starta snabbare därför att det redan finns en struktur och organisation från 

tidigare projekt. Till exempel det behövs inte en ny upphandling och utvärdering av en 

leverantör inför projektet utan samma leverantör samarbetas med igen. 

Dessutom ökas engagemanget hos intressenterna att arbeta mot ett gemensamt mål vilket 

kan resultera i att en klar och tydlig bild av kundens efterfrågan. Det för att krav och 

målgrupper fastställs snabbare och därmed kan bästa möjliga produkt med rätt kvalitet till 

rätt pris levereras till kunden. Det ska inte heller glömmas att produktivitet betyder pengar 

och kvalitet. Nöjda kunder ger alltid mer pengar och ökat marknadsfokus för företaget. 

(Lidelöw et al., 2015). 

Aktörernas samarbete kan vara avgörande för ett jämnt arbetsflöde genom hela projektet. De 

kan utveckla varandras verksamhet genom utbyte av erfarenheter och kompetenser. Detta 

innebär att de kan utveckla olika standardiserade byggsystem som kan kombineras fritt på 

olika projekt. Samarbetet kan även medföra att aktörerna får en noggrann genomtänkt 

kontroll över byggprocessen från idéstadiet till färdigt byggt hus, vilket ofta är väsentlig för 

projektets effektivitet och smidighet. (Lidelöw et al., 2015). 

5 RESULTAT OCH DISKUSSION 

I det här kapitlet redovisas och diskuteras resultaten som har erhållits från både den 

teoretiska referensram och intervjuerna i följande upplägg: effektivitet av 

erfarenhetsåterföring, användbarhet av erfarenhetsåterföring i efterföljande projekt, 

sannolikhet att misstag kan föras vidare genom erfarenhetsåterföring samt vilka sätt föredras 

mest att både skaffa till sig och delge erfarenheter. 
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5.1 Effektivitet av erfarenhetsåterföring 

De respondenterna som har intervjuats medger att beroende på vilket typ av projekt det är, 

är det alltid viktigt att driva på framåt. Respondenterna på Hifab och JM, (se bilagor 2 & 4) 

påpekar att genom att använda sig utav erfarenheter och kunskap från tidigare genomförda 

projekt medför att samma misstag undviks och att det ger utrymme att effektivisera 

arbetsmetoder genom bättre kunnande på sina arbetsdelar. Det resulterar i att både tid och 

pengar kan sparas då tidsplanen för produktionen förblir som den var tänkt när avvikelser 

som skulle ha kostat tid och pengar upptäcks. 

Projektledarna och byggledarna samt projektörer uppger att erfarenhetsåterföringslistorna 

de använder har gjort att de har blivit experter och effektivare på sina arbetsuppgifter, men 

uppger även att det fortfarande finns stora möjligheter att utnyttja erfarenhetsåterföring på 

som inte arbetas mycket med idag. Till exempel rädslan att konkurreras ut orsakar att varje 

företag håller i sina erfarenheter och inte förmedlar till något annat företag när det har gått 

bra. De förslår att byggbranschen skulle kunna tjäna på att arbeta bredare genom att ta 

tillvara på varandras erfarenheter och inte hålla dem för sig själva. Det för att ett gemensamt 

samarbete skulle generera mer information till både forskning och utveckling. 

Intervjupersonerna på JM och Peab, (se bilaga 3) uppger att de genomför gärna ett 

studiebesök på andra byggarbetsplatser som arbetar med ett liknande projekt för att 

observera, fråga om tips och rekommendationer om bland annat vilka arbetsmoment som 

har gått bra och mindre bra. Det ger de en klar och tydlig uppskattning om projektets 

genomförande, hur lång tid det skulle kunna ta genomföra projektet samt förslags på andra 

arbetsmetoder. Dessa erfarenheter och kunskap utnyttjar de sedan i utförande av sina projekt 

på ett annorlunda sätt för att det ska gå smidigare och snabbare, och därmed får en 

effektivare byggprocess. Men det anses inte vara tillräcklig enligt studien eftersom alla inte är 

lika uppmärksamma på studiebesöket och dessutom måste det anordnas ett återföringsmöte 

efter studiebesöket för att samla in information, tagna foto m.m. från studiebesöket. 

Trots de klara och tydliga fördelarna med erfarenhetsåterföringen prioriteras inte det högt av 

byggbranschen. Det beror enligt respondenterna på bland annat en kombination av tidsbrist, 

individens egna initiativ, pengar i form av arbetsbörda samt gamla vanor att skapa egna 

arbetslistor hellre än att använda företagets. Andra faktorn som kommer upp är att 

erfarenhetsåterföringen inte hinns med. Därför att när ett projekt avslutas, är nästa redan 

upphandlat och ska påbörjas. Tiden för arbete med erfarenhetsåterföringen faller bort helt 

enkelt. 

5.2 Användbarhet av erfarenhetsåterföring 

Den generella uppfattning hos intervjupersonerna som har intervjuats är att 

erfarenhetsåterföring är mycket användbar i alla typer av projekt. Intervjupersonerna på 

Hifab och JM uppger att genom att återgå tillbaka och titta i ett dokument på hur ett projekt 

har genomförts ger tydligare översiktsbild på hur nästa projekt kan genomföras. Detta beror 

på att i ett dokumentsunderlag någonstans i ett forum kan det finnas en utförligare 
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beskrivning av hur varje arbetsmetod kan utföras. Då studien visar att en liten 

procenttalsnedskärning kan resultera i enorma ekonomiska vinster, (se kapitel 3.2) är detta 

något som bör arbetas mycket. Dock påpekar de samtidigt att det inte alltid är säkert att det 

som står skrivet i ett dokument är rätt och därmed föreslår vikten av att först göra en 

bedömning av huruvida informationen som står i dokumentet är tillförlitlig innan 

användning. 

Intervjupersonerna på Peab, som själva inte arbetar mycket med erfarenhetsåterföring, 

uppger att de dialoger och konversationer med kollegor på bygget, studiebesöken, möten, 

konferensen och vid fikabordet är väldigt användbara och lärorika. Ibland pratas och 

diskuteras om ett arbetsmoment som någon har kört fast på i sitt arbete. Genom att vara med 

och lyssna, fråga samt notera hjälper det en att driva framåt med sitt arbete. Respondenterna 

menar att det är viktigt att först göra en vidare efterforskning på det som har sagts under 

dessa diskussioner och konversationer innan vidare användning. Det för att säkerställa 

informationens pålitlighet då ca 5 % av projektets produktionskostnader kommer från 

system och struktur. 

Respondenterna är också eniga om att ha ett ordentligt erfarenhetsmöte och reflektera över 

vad som har gått bra och mindre bra i ett projekt, är väldigt användbart. Ett sådant möte ökar 

kunskaper i genomförande av projekt och till nästa projekt behöver inte hjulet uppfinnas 

igen. Enligt kapitel 3.2.2 skulle varje byggföretag utvinnas mycket kunskap och erfarenheter 

från föregående projekt genom att enbart göra lite noteringar från varje delmoment vid 

erfarenhetsmötet. Men många byggföretag håller inte erfarenhetsmötet eftersom 

efterföljande projekt är redan upphandlat och ska påbörjas när det här projektet slutförs. Det 

medför att många av projektdeltagarna förvinner med kunskap och erfarenheterna från 

projektet. De uppger att det handlar om prioriteringsfrågor om vad som anses vara viktigt i 

projektet. Ofta faller tiden för erfarenhetsåterföringen bort i den stora arbetsmängden. En 

annan faktor som bidrar till att återföringen inte används är krångligheten med datasystem. I 

vissa datasystem är det inte lätt att hitta sig fram till det som eftersöks eller att föra in 

information. 

5.3 Sannolikhet att misstag förs vidare via erfarenhetsåterföring 

Respondenterna på Hifab, som själva arbetar mycket med erfarenhetsåterföringslistor, 

uppger att det är mycket troligt att ett misstag kan föras vidare om det saknar en 

erfarenhetsåterföringslista med tydliga anmärkningar. Framförallt de arbetsmoment som har 

gått både bra och mindre bra, speciellt på identiska arbetsmoment. 

Intervjupersonerna på JM håller med om att ett misstag lätt kan föras vidare genom 

erfarenhetsåterföring. Ett tydligt exempel på detta är de olika arbetssätt och moment som 

används i produktionen. Om alla sitter på ett möte och diskuterar nästa projekt och använder 

sig utav ett tidigare genomfört projekts mall men ingen har sagt att detta projekt inte gick bra 

är det enkelt att avvikelserna förs vidare. Det till exempel kan gälla en felaktig ritningsdetalj 

som har kopierats utan att någon har märkt att det är något fel med den. 
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Det bekräftar även intervjupersonerna på Peab och påpekar att det kan bero på tydligheten 

med vad som förmedlas på mötet och hur andra uppfattar det. Vidare poängterar en 

arbetsledare att rädslan att påpekas som syndabock när ett fel har uppstått kan göra att felet 

inte talas om och därmed föras vidare. Men föreslår att det är viktigt att rapportera om både 

de arbetsmomenten som har gått bra och mindre bra även om det är en obehaglig känsla att 

rapportera när det har gått mindre bra. 

5.4 Sätt att skaffa till sig erfarenheter  

Intervjupersonerna på Hifab föredrar mentorer när det gäller att skaffa sig erfarenheter. 

Bidragande faktorer bakom det är att en mentor anses vara mer erfaren och ofta vet vilka 

saker som bör tas lite mer hänsyn till och att en mentor ger mer personligt kontakt. Det är 

alltid lättare att förklara saker mycket djupare än vad som kanske står i ett protokoll eller en 

databas. Möjligheten att föra djupare dialoger och resonemang är stor med en snabb 

bekräftande feedback. 

För byggtekniska lösningar, som är svåra att beskriva och förklara utförligare, uppger 

intervjupersonerna på Hifab, JM och Peab att de genomför ett studiebesök på annan 

arbetsplats och ser hur andra gör med egna ögon. Det ger mer personliga upplevelser och 

uppfattningar om hur vissa arbetsmoment fungerar i praktiken. Det genom observationer, 

utvärdering, anteckningar etc. Bara att vara ute på bygget ger jättemycket erfarenheter, det är 

enklast att lära av det som ses med egna ögon. Möten och databasen används ofta för 

diskussioner, att läsa i anvisningar samt göra efterforskning på sina arbetsuppgifter. 

Medan respondenterna på både Peab och JM föredrar möte istället när det gäller att skaffa 

sig erfarenheter. Det är för att på möten är alla ofta med och säger sitt när ett projekt 

diskuteras. Men de uppger även att en databas är viktigt när ett möte inte kan hållas. Både 

möten och databasen används även till att läsa i företagets anvisningar samt göra 

efterforskning på sina arbetsuppgifter. 

5.5 Sätt att delge erfarenheter 

När det kommer till att dela med sig av sina erfarenheter är respondenterna på Hifab, JM och 

Peab eniga om att möten är lättare. Några faktorer som nämns är öppenheten och 

möjligheten att föra dialog när alla är närvarande, men även tillfälle för andra att anteckna 

det som sägs under mötet. De skriftliga anteckningarna från mötet förs sedan in i en databas 

där alla kan ta del av dem och på det sättet förmedlas erfarenheterna vidare. 

Enligt respondenterna på Hifab och JM använder de databasen mycket för att fylla i 

erfarenhetsåterföringslistor. Medan på Peab tycker de att det räcker med de levande 

dialogerna och diskussionerna som utbyts på plats. En arbetsledare uppger att denne som en 

nyanställd fick en mentor i början för att kunna handleda, det vill säga, att förvärva de 

erfarenheter och kunskaper som mentorn besatte. 
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6 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Det råder ingen tvekan om att erfarenhetsåterföringen ökar produktiviteten, samtidigt visar 

studien på fler intressanta förbättringsförslag som skulle kunna vara gynnsamt att undersöka 

mer ingående. 

En faktor som kommer upp jämnt är brist på samarbete med andra avdelningar. Ett närmare 

samarbete både regionalt och nationellt med ett gemensamt erfarenhetsåterföringssystem 

istället för det erfarenhetsåterföringssystemet som har utvecklats just för en avdelning är 

något som skulle gynna byggföretagen. Fördelarna med ett gemensamt 

erfarenhetsåterföringssystem är att tid och pengar skulle kunna sparas då ett projekt som 

utförs på en annan byggarbetsplats kan följas upp. Tiden som det skulle ha tagit och 

pengarna som det skulle ha kostat att genomföra studiebesöket skulle istället användas till att 

påbörja ett projekt i frågan. 

De vardagliga dialoger och diskussioner på ett möte och studiebesök kan vara bra för 

erfarenhetsåterföring som JM och Peab säger, men kan också vara mindre bra när det inte 

görs något skriftligt dokumentbevis om vad som sker på en arbetsplats. Därför att ett 

byggprojekt ofta är mellan 18-24 månader långt och utan något skriftligt dokument är det 

svårt att minnas det som har hänt för 24 månader sedan när ett slutmöte hålls. 

En mentor är bra för erfarenhetsåterföring enligt Hifab därför att möjligheten att fråga och få 

en direkt feedback är stor. En mentor kan även förklara saker och ting mer konkret än vad 

som kanske står i en protokollanvisning. Men mentorn kan vara ett för ensidigt 

informationsflöde – och källa. Det blir bara erfarenheter från just denna person som återförs. 

Därför är det viktigt att ha en databas för vidare efterforskning på det som mentorn säger. 

Sammantaget är det bra att kombinera alla byggföretagens tankesätt om att arbeta med 

erfarenhetsåterföringen eftersom varje sätt att återföra erfarenheter på har meriter i sig, 

vilket kan stödja varandra och utformar ett systematiskt bra sätt att kunna förmedla sina 

erfarenheter till andra. 

Enligt min mening är kontinuerlig erfarenhetsåterföring är viktigt i vilket företag som helst 

för att kunna överleva konkurrens. Därför att erfarenheter öka med tiden, ju längre tid någon 

arbetar med en arbetsuppgift desto mer erfarenheter får den. I denna mening är det viktigt 

att kunna hitta utrymme att ha tid för en nyanställd och en mer erfaren arbetare att lära upp 

den nyanställda om både arbetet och företagets struktur samt mål. 

7 SLUTSATS 

De slutsatser som kan dras utifrån studien är att alla är överens om att erfarenhetsåterföring 

prioriteras alldeles för lite trots att det finns en stor användningspotential och pengar i det. 

Många har varit positiva till förbättring och kommit med förslag såsom; 
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 Allt som tas upp på mötet, speciellt startmöte i början av ett projekt, antecknas och 

införs i ett datasystem där alla kan ta del av det. 

 Kontinuerlig uppföljning av ett projekt med tanke på projektets ledtid för att få så 

mycket kunskap och erfarenheter vid erfarenhetsmötet i slutet av ett projekt. 

 Använda sig mycket av företagets system då alla skulle ha möjligheter att ta del av 

erfarenheterna. 

 Verkligen se till att information som finns i egna datorer eller arbetslistor läggs in i 

företagets stora datasystem, så att alla kan ha möjlighet att ta del av det. 

 Tänka om gällande uppenbarhetsfråga, det som är klart och tydligt för en kan vara 

svår begriplig för annan person. Det är viktigt att dela med sig av det mesta, även om 

det kan kännas för uppenbart. 

 Även de praktiska observationer eller personliga upplevelser som fås från bland annat 

studiebesök och mentorn ska förmedlas vidare i efterhand, därför att vissa kan ha lagt 

intresset på något annat, när ett arbetsmoment diskuteras. 

8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

De intresseväckande förslag som framkom under studien och bör undersökas närmare är: 

 Undersöka vad det skulle innebära för byggföretagen ekonomisk och tidsmässig att 

utveckla ett gemensamt system för erfarenhetsåterföring. Hur skulle det vara 

utformat i så fall för att det gynna varandra? 

 Utreda lönsamheten med att integrera erfarenhetsåterföringen redan från 

projekteringsskede. 

 Undersöka potential och pengar som skulle kunna investeras på 

erfarenhetsåterföringen, med tanke på de befintliga information/underlag som 

företaget har. Ekonomiskt, resursmässigt och tidsmässigt.  

 Hur kan ett företag få sina personal att engagera sig i erfarenhetsåterföringen? 

 Klargöra skillnader med att arbeta med erfarenhetsåterföringen mellan industriellt 

byggande och traditionellt byggande. 
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BILAGA 1: INTERVJUFRÅGOR  

1. Hur skulle du kunna definiera begreppet erfarenhetsåterföring? 

2. Erfarenhet är någon som upplevs personligt, på vilket/vilka sätt delar du med dig dina 

erfarenheter till andra? 

3. På vilket/vilka sätt skaffar du till dig erfarenheter? 

4. Hur användbar är erfarenhetsåterföring för kommande projekt? 

5. Kan erfarenhetsåterföring göra att misstag från tidigare projekt föras vidare till andra 

projekt? 

6. Kan produktiviteten effektiviseras genom erfarenhetsåterföring? 

7. Varför arbetar ni inte mycket med erfarenhetsåterföring när det finns mycket 

underlag/protokoll som besiktningsprotokoll, kvalitetssäkringsprotokoll m.fl. som skulle 

kunna lätta arbeta med erfarenhetsåterföringen? 

8. Vilken/vilka av dessa; databas, mentorn, möte och studiebesök tycker du är bäst när du 

tar åt dig erfarenheter? 

9. Vilken/vilka av dessa; databas, mentorn, möte och studiebesök tycker du är att bäst att ge 

ifrån dig dina erfarenheter? 

BILAGA 2: INTERVJUSVAR HIFAB 

Frågor Person 1  
 
Avdelningschef 

Person 2 
 
Projektledare 

Person 3  
Biträde - 
projektledare 

Person 4 
 
Byggledare 

1 Att återge de 
erfarenheter man 
har lärt sig från 
tidigare projekt till 
nästa. 

Att genom 
dialoger med 
återföra de 
kunskaper 
denne besitter. 

Att ta lärdom av 
varandra och 
sina 
erfarenheter 

Att i slutmötet ta 
upp allting som 
man kan ta lärdom 
från tidigare 
projekt till nästa 
projekt. 

2 Jag jobbar med en 
erfarenhetslista som 
jag fyller i själv. I 
varje projekt och 
avdelningsmöte tar 
vi upp det, håller 
erfarenheten 
levande med saker 
som måste återföra.  

Genom att prata 
och diskutera 
med kollegor. 

Jag pratar med 
kollegor i olika 
möte, frågar 
kollegor det jag 
är osäker på. 

Dialoger med 
kollegor, mun till 
mun, möte, fika 
bord. 

3 Får vara med i olika 
produktion och 
projektering 
tillsamman med 
platschef och 
produktionschef och 
diskuteras. 

Genom sitt 
arbete, man lär 
sig väldigt 
mycket. Det 
finns alltid 
något nytt att ta 
åt sig. 

Samma som 2 Allting man gör lär 
man sig utav, 
frågar kollegor. 
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4 Otroligt, skulle bli 
ännu bättre. Många 
avdelningar 
använder egna listor 
istället för företaget 
där alla skulle kunna 
se allting. Men det 
tar tid, det blir ännu 
bättre om vi sätter 
allt i stora systemet. 
Gamla vannor, man 
orkar inte. 

Jätteviktigt, 
beroende på 
projektet, är det 
viktigast att 
kunna komma 
framåt. 
 

Jätteviktigt, 
man slipper 
göra om samma 
misstag. 

Ja, man bygger 
upp det så kallad 
kunskapsbanker. 

5 Ja, om inte man 
jobbar med 
erfarenhetslista 
kommer det 
definitivt att 
upprepas. 

Ja, om inte det 
upptäcks i första 
projekt. 

Ja, det är nästan 
skyldighet att ta 
med sig till 
nästa projekt. 

Om det sker 
erfarenhetsåterföri
ng så händer det. 
Det gäller att se till 
att man ha en 
erfarenhetsåterföri
ngslista. 

6 Ja, det skulle kunna 
göra. För att genom 
att inte göra samma 
misstag, håller man i 
tidsplanen för 
produktionen som 
man har tänkt sig.  

Ja, man lära sig 
av sina misstag 
och arbetar på 
rätt sätt. 

Ja, ju mer 
erfarenheter 
man har desto 
bättre blir man 
på sina 
arbetsdelar. 
 

Effektivare då man 
inte gör om samma 
sak. 

7 Det tar tid att 
beredda 
erfarenhetsåterförin
gen, sätta sig ner, 
skriva ner, titta 
igenom och har 
forum där man kan 
lämna 
erfarenheterna. 
Någonstans i det 
extrema aktivitet 
mängder av faller 
bort 
erfarenhetsåterförin
gen. 

Kan ej svara på. Det tar tid att 
sitta ner och 
skriva ner 
allting, utan det 
tycks räcka med 
dagliga dialog 
som man har. 
 

Generellt jobbig att 
skriva i protokollet, 
skriva ner det man 
tycker är intressant 
för en själv och 
vikten av att dela 
med sig. 

8 Studiebesök. Att åka 
på studiebesök på 
annan arbetsplats 
som gör liknande 
och ser på samma 
sak i samma 
tidpunkt och 
diskuterar varför 
deras resultat blev 
som det blev, vad 
gick bra och mindre 
bra. 

Möte och 
databas. 

Mentorn. Mentorn ger mer 
personlig kontakt. 
Det är alltid lättare 
att förklara lite 
djupare än vad det 
står i protokollet 
eller databasen. 
Möjlighet att 
utbyta djupare 
åsikter och 
resonemang. 

9 Databas där man 
kan läsa till sig saker 
och ting. Mentorn är 

Möte, beroende 
på hur tydligt 
man är och hur 

Mentorn för att 
de har gjort det 
tidigare och vet 

Beror på vem som 
ska ta emot 
erfarenheten, 
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bra för ett levande 
diskussioner och de 
är mer erfarna. I 
produktionsgruppen 
åker man på 
studiebesök och ha 
en diskussion 
tillsammans med 
involverade. 

andra uppfattar 
det. Skriftligt är 
bättre. 
Studiebesök på 
tekniska 
lösningar. 

vad man ska 
tänka lite extra 
på. Studiebesök 
är bra med för 
de tekniska 
lösningarna. 

personligt kontakt 
men annars 
anteckningar. 

BILAGA 3: INTERVJUSVAR PEAB 

Frågor  Person 1  
Platschef 

Person 2  
Arbetsledare 

Person 3  
Arbetsledare 

1 Den erfarenhet man får 
från projektet man har 
gjort ska man då 
återföra till nästa 
projekt. Så att det man 
har gjort bra och 
mindre bra kommer 
fram. 

Förmedlar arbetet hur 
det har gått, om det har 
gått bra eller mindre bra. 
 

Återföring handlar om att 
ta till vara på de 
erfarenheterna på det man 
har gjort under 
produktionen, både 
positivt och negativt. 

2 Via olika möte och även 
möte inom 
arbetsgruppen, ofta när 
man kör med 
projektering är även 
produktionen med och 
ta fram vissa saker som 
har gått bra och mindre 
bra. 

Pratar med folk hela 
tiden, det finns nätverk, 
mail och konversationer. 
Pratar med byggarna 
inom företaget som 
arbetar på andra 
arbetsplatser och får 
lärdom från dem eller 
tvärtom. 

Försöker förmedlar via 
dialog med kollegor, möte, 
diskussion och även i 
produktionssammanhang 
hur man ta fram olika 
lösningar och på så sätt 
delar man med sig sina 
erfarenheter. 

3 Genom att föra dialoger 
med arbetarna. 

Jobbar mycket ihop med 
kollegor där kollegorna 
visar hur saker och ting 
går till, pratar med 
kollegor på bygget. 

Lyssnar på andra, det 
handlar om att ta åt sig 
dem dialogerna man har 
haft under produktionen. 

4 Mycket användbar där 
man skriver avvikelser 
vilket kan vara kostsam 
om det inte märks. 

Väldig användbar. Nya 
arbetsmoment som inte 
vi har inte gjort tidigare, 
tar vi erfarenheter från 
andra som har 
genomfört liknande 
projekt. Genom bl.a. 
studiebesök och tittar på 
hur de gör, får 
uppskattning hur lång 
tid det kan komma att ta.  

Jätteviktigt, men dåliga på 
det. Konkret blir det ingen 
erfarenhetsåterföring utan 
det blir bara dom dialogen 
som man har haft; att så 
här gör vi inte eftersom 
det gick mindre bra. 

5 Ja om det inte upptäcks 
och inte finns med i 

Absolut, nackdelen är att 
man håller tyst när det 
har gått mindre bra, man 

Ja, är helt övertygad om. 
Om man ta olika 
arbetssätt och moment 
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anmärkningar är det 
mycket möjligt. 

talar ofta enbart när det 
har gått bra. Det för att 
man inte tycker om att 
göra fel. Om ett projekt 
annanstans går mindre 
bra med ett 
arbetsmoment så är det 
svårt att ta reda på det 
eftersom man tror att det 
gå bra. 

som man jobbar med i 
produktionen, så går vissa 
bra och vissa går mindre 
bra. Diskuterar man nästa 
projekt och använder sig 
utav tidigare genomfört 
projekt men det har inte 
sagt att det här är skit 
dåligt förs ju misstaget 
vidare. Men hade man 
haft erfarenhetsåterföring 
och verkligen talat om, 
och man kan dessutom se 
det i dokumentet, att men 
det här gick ju ingen bra, 
då får man verkligen 
användning av 
erfarenhetsåterföringen. 

6 Ja, det kan jag tycka. 
För vissa arbetsmoment 
kan man ju göra 
annorlunda för att det 
ska går bra och 
snabbare. 

Tror det, men det utförs 
alldeles för lite 
erfarenhetsåterföring 
idag. Dom genomför 
erfarenhetsåterföring för 
de moment som har gått 
bra, men just 
erfarenhetsåterföringen 
görs inte så jätte ofta. 

Absolut. Det handlar om 
kombinationen att man 
inte tycker att det är så 
viktigt, tidsbrist, krånglig 
plus att vissa tänker men 
den här är så uppenbart 
säkert alla vet om det. 
 

7 Prioriterar inte 
erfarenhetsåterföring 
mycket pga. tidsbrist, 
eftersom när man 
avslutar ett projekt har 
man redan fått ett nytt. 
Man hinner inte med att 
ha avslutmöte med 
erfarenhetsåterföringen. 
Ofta kör företaget 
enbart med ordentligt 
avslutmöte. 

Man tycker att det gå bra 
(man ser det på plats) 
och om det går mindre 
bra är det någonting 
man inte vill förmedlar 
vidare. 

Det handlar om att man 
inte tycker att det är så 
viktigt, tidsbrist, krånglig 
plus att vissa tänker man 
men den här är så 
uppenbart så alla kan nog 
det säkert och varför 
skulle någon vara 
intresserat av att läsa det 
jag har skrivit, det finns 
väl inte mycket att lära ut i 
det. 
 

8  Alla gör nytta. Det har 
förekommit att man har 
haft mentorn ofta någon 
som ska gå i pension att 
hjälpa de nya som 
precis kommit. 
Studiebesök ger mest, 
säger alla som kommer 
från skolan, att bara 
vara ute på bygget ge 
jättemycket. Det man 
ser med ögon är det 
man lär sig bäst av. 
 

Det beror på vad man vill 
ha för erfarenheter av. 
Byggtekniska saker då 
kan man göra ett 
studiebesök och ser det 
på plats hur man gör, 
hur det fungerar. I vissa 
fall ringer man ett samtal 
och förmedlar 
erfarenheten och frågar 
hur man gör med det 
här. 

Ingen data kille, så via 
möte och dialog. Databas 
är bra när man inte kan ha 
möte. Men möte och 
dialog är viktigast för att 
när ett projekt har avslutat 
ska man kunna sätta sig 
när och diskutera vad som 
har gått bra och mindre 
bra. Ofta är alla med och 
säger sitt. Sedan kan man 
skriva ner det och föra det 
i en databas. 
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9 Möte är lättare. 
 

På plats med personer, 
genom dialog, möte och 
studiebesök. 
 

Studiebesök, möte och 
databas. Studiebesök är 
bra eftersom man kan se 
det man är intresserat på 
plats. 

BILAGA 4: INTERVJUSVAR JM 

Frågor  Person 1 
Produktionsutvecklingschef 

Person 2 
Projektör 

1 Utbyte av kompetens, 
kompetensöverföring som måste ske på 
ett systematiskt sätt. Det räcker inte 
enbart med möte utan det måste finnas 
system för att hantera 
erfarenhetsåterföringen på. 

När ett projekt är klart återför 
projektörer, produktion och 
montage sina erfarenheter, det man 
har lärt sig till nästa projekt. 
 

2 Genom möte där man sitter och 
diskuterar projektet men även genom 
att ringa olika samtal. 

Skickar en e-post till 
beredningsgruppen man tillhör 
alternativt till produktionschef. Eller 
tar ett foto vid slutbesiktning på 
något som gått bra och mindre bra, 
som sedan visas till produktionschef. 
 

3 Jag kommunicerar med andra som är 
kunniga på sina område. Dels genom 
möte men också genom olika 
diskussioner. 

Någon från produktionen kommer 
till mig eller ringer. 
 

4 Ja, den gör att man blir bättre och 
bättre.  

Den är användbar. 
 

5 Definitivt, så länge det inte märks. För 
då kommer man att göra samma 
misstag igen. Och gör man samma sak 
som man har alltid gjort får man 
samma resultat som man alltid fått. 

Ja, om vi kopierar en felaktig 
ritningsdetalj från ett projekt till ett 
annat projekt förs misstaget vidare 
om inte någon talar om felet. 
 

6 Absolut, man utvecklas jättemycket 
genom erfarenhetsåterföring och kan 
effektiveras sina arbetsmetoder. 

Ja, om den som t.ex. läser en ritning 
eller jobbar med kapningslistor kan 
tala om hur underlaget kan göras 
tydligare eller utförligare så kan tid 
säkert sparas. 
 

7 Håller på att bygga systematiskt system 
men det mesta handla om tiden. Det tar 
tid att skriva ner allting efter ett projekt 
samt det måste finnas någon som 
bedömer att allt information är 
förlitliga, dessutom kostar det pengar i 
arbetsbörda. 

Kan ej svara på. 

8 Produktionsmöte där alla kommer med 
idéer. Men läser mycket och följer 
anvisningar. Gör även många 

Pratar med produktionsgruppen, ta 
foto på det som har gått bra och 
mindre bra på bygget. Läser mycket i 
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studiebesök på själva bygget och 
besöker även andra yrkesgrupperna i 
företaget. 

företagets protokoll. Skickar e-post 
eller ringar ett samtal. 

9 Samma sak Pratar med produktionsgruppen 
eller gubbarna på bygget. 
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