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Erfarenhetsåterföring

– Dags för klargörande, omtag 
och nya nivåer!
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återföring. Det kanske är dags att 
reda ut begreppen?

Det har spridit sig en tro att ned-
tecknade erfarenheter är det samma 
som att nyttja befintlig kunskap. 
Inget kunde vara mera fel. Skall er-
farenheter bli till ny kunskap som 
syftar till att lösa problem är det 
flera grundläggande faktorer som 
måste uppfyllas men som vi väljer 
att bortse ifrån:

-
bättringsarbete

variation och statistik
-

formation och kunskap
-

tar och tänker.

Övergripande strategiarbete initie-
ras av ett fåtal aktörer i företags-
ledningen, detta skall baseras på 
ett systemtänkande vilket medför 
att vi undviker suboptimering. Sys-
temtänkande innebär på så vis att 
summan av delarna i systemet är 
värt mindre än helheten. Vetskap 
om aspekter av variation gör att 
vi kan stabilisera processerna och 
göra dem förutsägbara. Till detta 
skall läggas en insikt om skillnaden 
mellan data-information och kun-
skap. Om vi utgår från att detal-
jerna inom respektive förbättrings-
strategi dessutom skall utföras av 
engagerade och motiverade med-
arbetare måste ledningen dessutom 
förstå hur motivation uppstår och 

hur denna skall koordineras för 
att systemet skall kunna optimeras 
långsiktigt. 

Data behöver kontext för att bli in-
formation och information behöver 
befintlig kunskap för att bli ny kun-
skap. Företagets samlade befintliga 
kunskap finns i huvudet på dess an-
ställda, i dokument, i projektdata-
baser men finns den tillgänglig för 
att misstag inte skall återupprepas? 
Både data och information är gan-
ska lätta att överföra mellan män-
niskor, kunskap däremot är inte 
lika enkelt. Till exempel så är en 
hammare lätt att beskriva, men hur 
man effektivt slår i en spik är inte 
enkelt att beskriva i ett dokument, 
denna kunskap är därför ”tyst”. 
Vanligen skiljer vi på två typer av 
kunskap; tyst och uttrycklig. Skall 
tyst kunskap överföras, vilket är 
nödvändigt vid problemlösning, 
måste människor träffas. Uttryck-
lig kunskap kan sättas på pränt 
och spridas som information eller 
kopplas till processer och tekniska 
lösningar.

De specifika rutiner som kopplas till 
erfarenhetsåterföring skall baseras 
på insikt om data-information-kun-
skap. Vanligt på företagen är olika 
former av rutiner för avvikelserap-
portering, regelbundna erfaren-
hetsåterföringsmöten och liknande. 
Oftast bortser vi vid skapandet av 
dessa rutiner från att lagrad infor-
mation måste vara sökbar på ett 
rationellt sätt, och att en koppling 
måste finnas till hur det arkiverade 
skall kommuniceras och nyttjas. 
Vem på företaget ansvarar för att se 
kunskap som en strategisk resurs? 
Avsaknad av en tydlig strategi, en 
systematiserad hantering, där led-
ningsformer och ansvar tydliggörs, 
gör att diverse lokala initiativ och 
Ad-hoc-lösningar för erfarenhets-
återföring är utdömda på förhand. 
Först när vi vet exakt vilket pro-
blem som skall lösas kan tidigare 

Forskaren John Meiling 
jobbar nära de industri-
ella byggföretagen Moelven 

ByggModul AB och Lindbäcks 
Bygg AB som utvecklat sina indu-
striella processer genom att åter-
föra viktig kunskap in i industriella 
processer och tekniska lösningar.

I byggbranschen finns en lång tradi-
tion av att arbeta med erfarenhets-
återföring på individ- och teamnivå 
för att lösa praktiska problem i en-
skilda byggprojekt. Men i och med 
ökade externa krav på byggandet, 
lanserar nu flera byggföretag ge-
nomgripande förbättringsprogram 
där nya moderna tillverkningssätt, 
miljöfokus och kundperspektiv är 
hörnstenar. Effektiv erfarenhets-
återföring blir då en alltmer viktig 
del av utvecklingsarbetet. Detta har 
lett till att företagen har klivit upp 
ett steg i ambitionen runt erfaren-
hetsåterföring och använder detta 
nu även på en strategisk företags-
nivå. Att arbeta med erfarenhets-
återföring i den strategiska styr-
ningen av företaget för att undvika 
onödiga kostnader, göra långsiktiga 
investeringar eller öka införande-
takten på ny teknik är en helt an-
nan, och ny utmaning. Det är t.ex. 
en sak att förbättra processen med 
att montera fönster i olika projekt, 
men en helt annan att förändra de 
strategiska affärsprocesserna för 
hur fönster ska hanteras på före-
tagsnivå baserat på utvecklingen 
i ett flertal olika byggprojekt. Det 
har dock visat sig att en effektiv 
och givande erfarenhetsåterföring 
är en hård nöt att knäcka. Hur ofta 
har vi inte hört uppgivna kommen-
tarer som att: 

avvikelserapportering? 
-

heter på ett ställe?

gång vet vi hur vi skall göra!
Denna uppgivenhet kan man kopp-
la till ett missförstånd om vad som 
egentligen menas med erfarenhets-
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erfarenheter eftersökas. Det är i 
detta läge som man verkligen kan 
säga att erfarenheterna återförs. 
Utan detta sug finns bara outnytt-
jad information. Flera företag tar 
nu steget från att fundera kring hur 
erfarenheter skall arkiveras till hur 
de istället skall aktiveras.

Ett exempel på outnyttjad infor-
mation är hur vi oftast hanterar 
byggbesiktningar. Varje besikt-
ningsanmärkning representerar 
information. För den enskilde in-
dividen som varit med vid besikt-
ningstillfället så representerar hela 
floran av anmärkningar en sorts 
kunskap om hur väl projektet är ge-
nomfört. Detta är kunskap som är 
svår att återföra. Speciellt när det är 
helt nya konstellationer människor 
som samverkar i varje nytt projekt. 
Istället för att arkivera byggbesikt-
ningarna där de inte utgör någon 
tillgång, kan man bryta ner infor-
mationen till hanterbara data för 
att sedan presentera den som ny 
värdefull information igen. Med 
en medveten företagsstrategi för att 
dra erfarenheter ur besiktningsin-
formation, kan ett beslut att börja 
lagra denna typ av information ses 
som en aktivering av outnyttjad in-
formation. I nästa steg kan vi låta 
det enskilda problemet dra kunskap 
från medarbetarna via en standardi-
serad problemlösningsprocess. En 
sådan process baseras vanligen på 
en förbättringscykel där varje steg 
är kopplat till hur företaget valt att 
hantera problem generellt.

Robert Lundkvists doktorandpro-
jekt undersöker hur man kan vida-
reutveckla entreprenadbesiktning-
arnas användningsområde, utöver 
det som regleras i AB04/ABT06, till 
att nyttjas inom företagens erfaren-
hetsåterföringsprocess som en källa 
bland övriga, till kunskap om avvi-
kelser i produktionen.

– Vi kunde konstatera i en stu-
die från förra året1 att byggentre-

prenörer överlag har höga ambi-
tioner vad det gäller utvecklingen 
av sin erfarenhetsåterföring. Det 
verkar som att de vill, men de sak-
nar en strategi hur de ska nå dit. 
Det måste till tydliga beslut från 
ledningen och hela organisationen 
måste inkluderas i utvecklingen av 
ett sådant system, annars är sådana 
initiativ dömda att misslyckas. 

– Det var nästan ingen av dem vi 
frågade som använde besiktnings-
utlåtandena och dess bilagor till 
annat än som checklista när felen 
ska rättas till, trots att de ansåg att 
dessa borde användas bättre för 
erfarenhetsåterföring. Besiktningar 
görs ju redan, så steget till att ta in 
detta i erfarenhetsåterföringssyste-
met borde inte vara så stort.

– En del entreprenörer har satt upp 
interna mål om ”noll fel” – en sorts 
tävlan mellan platscheferna om 
vems projekt som har ”gått bäst” – 
men det har visat sig få konsekven-
sen att de istället ser till att få de 
systematiskt felaktigt eller bristfäl-
ligt utförda arbetena att rapporte-
ras som generella fel, d.v.s. att felet 
endast ges en rad i bilagan. Man 
gömmer alltså mängdfelen i besikt-
ningen. Det här motverkar såklart 
en verklig ambition om att få ner 
antalet fel, då det är i de systema-
tiska felen man måste titta om man 
ska höja kvaliteten på produkten. 

Oväntade och nya fel uppkom-
mer alltid och de är så klart intres-
santa i sig som varnande fall för an-
dra att lära sig av, men ett enklare 
utförandefel ska inte behöva dyka 
upp i rum efter rum, hus efter hus, 
projekt efter projekt. Ändå är det 
just det de gör. Hur mycket kostar 
det företagen att rätta till alla dessa 
mängdfel? Egentligen borde varje 
enskilt fel noteras, så att man får 
en gemensam bild över hur stort 
ett problem är och om det är något 
som man ska gå vidare med, genom 
exempelvis problemlösning.

Vi har visat att det finns ett in-
tresse från branschen av att jobba 

mer med informationen från be-
siktningarna. Byggbesiktningar har 
en tendens att läggas på hög.

För att kunna mäta förbättringar 
är standardisering viktigt, för hur 
kan man annars veta om man har 
åstadkommit en förbättring eller 
inte? De företag som arbetar med 
industrialiserat byggande, t.ex. tek-
niska plattformar där byggdelar 
standardiseras i allt större utsträck-
ning, har här ett försprång. 

Genom modultänkande och 
katalogisering av ”sina” byggdelar 
kan de återanvända dessa i pro-
jekteringen av nya projekt. Denna 
struktur möjliggör ett informations-
flöde mellan besiktningsanmärk-
ningar, byggdelar och BIM. Kanske 
kan datan lagras i en ”besiktnings-
BIM”, där man virtuellt kan se var 
alla fel finns i byggnaden, anmärk-
ningarna kan klassificeras, dels 
inom själva byggnaden, men även 
inom byggsystemet i stort och det 
är här som potentialen med stän-
diga förbättringar ligger.

Det som nu ligger i framtiden 
är att undersöka hur besiktnings-
data kan klassificeras för att på ett 
bättre sätt användas till erfaren-
hetsåterföring. Behövs ytterligare 

Ett exempel 
på outnyttjad 
information är 
hur vi oftast 

hanterar bygg-
besiktningar



Nynäshamn, den expansiva skär-

gårdskommunen endast 30 minuter 

från Globen. Sedan 2010 är väg 73 

fyrfilig motorväg hela vägen från 

Nynäshamn till Stockholm. Målet 

är att vara en av Stockholmsregio-

nens mest attraktiva och växande 

kommuner, ett marint centrum och 

port till huvudstaden. Det innebär 

ett hårt tryck på förbättrad infra-

struktur, nya verksamhetslokaler 

och ökat bostadsbyggande. 

Nynäsbanan byggs ut till flerspårig, 

vilket ger bättre kollektivtrafik till 

och från kommunen. I december 

2010 gav miljööverdomstolen 

klartecken till utbyggnad av en 

ny storhamn i kommunen på 

Norviksudde. Rätt till heltid, flextid 

och önskescheman finns i många 

av kommunens verksamheter. Det 

ges även möjlighet till friskvård på 

arbetstid samt att distansarbeta.

Vill du forma framtidens Vill du forma framtidens 
Nynäshamn?Nynäshamn?
Nynäshamns kommun söker dig som vill bidra till att skapa gynnsamma förutsättningar för en 

positiv utveckling i Nynäshamn. 

Mark- och exploateringschefMark- och exploateringschef (748468) 

Du blir ansvarig för arbetet med mark- och exploateringsfrågor av teknisk, ekonomisk och 

juridisk karaktär. Dina arbetsuppgifter innebär ett aktivt deltagande i planeringsprocessen, från 

initiering till genomförande, samt utredningar av fastighetsekonomisk och fastighetsjuridisk 

karaktär. Nynäshamns kommun har ökat sin ambition att ha en god markberedskap för framtida 

utveckling och hållbar tillväxt vilket kommer att bli en viktig del i ditt arbete. Du har dagligen 

kontakt med andra befattningshavare inom kommunen, fastighetsägare, byggföretag,  

exploatörer och kommuninvånare.

Två mark- och exploateringsingenjörerTvå mark- och exploateringsingenjörer (748473)  

Du ingår i en grupp som ansvarar för att ta fram mark för bostäder, handel och industri samt 

förvaltar kommunens markreserv och tomträtter. I tjänsten ingår ansvar för utbyggnaden av 

nya bostads- och verksamhetsområden vilket innebär att du deltar i planprocessen, värderar, 

förhandlar och upprättar avtal och kalkyler samt upphandlar konsulttjänster och entreprenader. 

Vidare arbetar du som projektledare i ett antal stadsbyggnadsprojekt. 

Ansök och läs mer på manpower.se via respektive annonsnummer. 

För ytterligare information, kontakta rekryteringskonsult Tomas Löfgren 

på 08-764 2585. Då urval och intervjuer sker löpande är du välkommen  

med din ansökan snarast.

Manpower är ett auktoriserat bemanningsföretag.

metadata läggas till kring felen och i så fall vilken typ? 
Vem ska ansvara för att lägga till dessa data, entrepre-
nören eller besiktningsmannen?

För att detta ska fungera, kan man inte dutta lite här 
och lite där, utan det är hela systemet av förbättrings-
strategi, ständiga förbättringar och erfarenhetsåter-
föring som gör att erfarenhetsåterföringsmaskineriet 
fungerar. Systemet är som sagt inte starkare än den sva-
gaste länken, varför själva systemsynen är A & O för 
att suboptimering skall undvikas. 

Ett sätt att beskriva helheten är att se de övergri-
pande strategierna i företaget som infrastrukturen som 
erfarenheterna skall färdas på. Själva farkosten utgörs 
av produktionsmaskineriets repetitiva arbetsuppgifter 
och tekniska lösningar, motorn är konceptet ständiga 
förbättringar och bränslet är de erfarenheter vi lyckas 
utnyttja.

Sveriges första Yrkeshögskola till

BYGGLOVHANDLÄGGARE
1 år, heltid. Distansutbildning med ett antal träffar i Gustavsberg, 
30 platser. 

Utbildningsanordnare är Centrum för arbete och studier, Värmdö 
kommun. Hösten 2011 börjar utbildningen den 29 augusti.
Sista ansökningsdag är 13 maj. 

Efter utbildningen skall du kunna arbeta som bygglovhandläggare/
byggnadsinspektör i en kommunal förvaltning. Arbetsmarknaden är 
synnerligen god – rekryteringsbehovet är stort för personal med den 
kompetens, som utbildningen ger.

Mer info och ansökningshandlingar på
www.bygglovhandlaggare.se
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De förbättringsstrategier som nu 
införs hos de industrialiserade 
byggföretagen inbegriper olika va-
rianter av Lean Production i kom-
bination med konceptet Ständiga 
förbättringar, vilket präglas av en 
stark systemsyn. Detta speglar en 
pågående strävan att införa indu-
striellt processtänkande med tillhö-
rande industriella kvalitetsmetoder 
såsom att basera beslut på fakta, 
styrning av variation, samt standar-
disering av återkommande arbets-
moment och tekniska lösningar. 
Det är detta arbete som skall ligga 

till grunden för små återkommande 
förbättringar av processer, produk-
ter och tjänster. Flera aktörer vi-
sar nu att repetitiva moment finns 
gömda även i unika projekt och 
kan agera bärare av kunskap. 

Eftersom tillverkningen av flerfa-
miljshus i trä baserat på industriella 
processer är en växande marknad 
med mycket höga krav på kvali-
tet, har fokus på förbättringar va-
rit högt. Detta har lett till att det 
industriella byggandet har haft en 
drivkraft som har tagit arbetet med 
erfarenhetsåterföring upp till en 
ny nivå, från att lösa specifika tek-
niska problem till att hamna högt 
upp på agendan för arbetet med 
den övergripande strategiska pla-
neringen.
      I januari 2011 började Ola 
Magnusson, med flerårig erfarenhet 
av lean production, att arbeta på 

heltid med införandet och utveck-
lingen av Lean på Lindbäcks i Piteå. 

– Man kan börja med Lean på 
flera olika sätt. Ett bra sätt för att 
få alla engagerade är att börja stan-
dardisera arbetsplatserna. De som 
brukar arbeta på samma arbets-
plats blir ett team om de inte re-
dan är det. Genom att tillsammans 
kontinuerligt planera vad som ska 
förbättras, utföra förbättringen och 
följa upp resultatet tränas med-
arbetarna i teamet att driva sitt 
förbättringsarbete. Genom att de 
börjar med att standardisera och 
förbättrar sina egna arbetsplatser 
ser de direkt nyttan av arbetet. Alla 
får säkrare arbetsplatser och det 
blir lättare att hitta det man behö-
ver. Efter att teamen har blivit vana 
att förbättra sin arbetsplats styrs 
fokus över på arbetssätten. Genom 
att standardisera hur arbetet utförs 
kan produktkvalitén säkras, arbets-
säkerheten förbättras och arbetsti-
den i varje moment minskas. Vi får 
samma utfall oavsett vem som gör 

Nästa nummer, tema Samhällsbyggnad & Brobyggnad, ligger ute 
hos läsarna vecka 17. Boka ert annonsutrymme senast den 6 maj. 

Kontakta Migge Sarrion, 
tel. 590 771 50, 
annons@samhallsbyggaren.se

Fungerar annonser i tidskrifter som den här?
 Ja, uppenbarligen!

Boka 
senast 
6 maj!

Genom att 
standardisera 

hur arbetet 
utförs kan 

produktkvalitén 
säkras



Principen känner vi alla igen. Vi gör helt enkelt byggklossar. 
Skillnaden är bara att vi har skalat upp och förfinat kon-
struktionerna. Materialet hämtar vi från den norrländska 
skogens kretslopp. För naturens och framtidens skull.

En del av klossarna passar för att bygga höga hus, andra för 
att bygga broar. Och det går förstås rekordsnabbt att bygga. 
Sen är det bara att öppna dörr arna för hyresgästernas flytt-
lådor eller att släppa fram gångarna och trafikanterna över 
bron. Kan det bli mer naturligt? I ordets alla bemärkelser.

En naturlig del av framtiden

Det naturliga
sättet att bygga.

Martinsons är en norrländsk familjeägd 
träförädlingsindustri. Vi är Sveriges 
största producent av limträ, träbroar 
och byggsystem i trä för flerbostadshus 
och hallar.

Martinsons
937 80 Bygdsiljum
Tel: 0914-207 00
www.martinsons.se1 Lundkvist, R. och Meiling, J. (2010) Förbättrings-

arbete genom erfarenhetsåterföring inom byggentre-
prenadföretag: Resultat från en webbaserad enkät. 
Teknisk rapport, Luleå tekniska universitet.

arbetet förutsatt att personen har fått rätt träning. Vi 
har skapat en nivå att utgå ifrån för att kunna göra 
förbättringar. 

Kopplingen till erfarenhetsåterföring ligger i den valda 
strategin att först bygga en gemensam grund för att 
sedan få så stor nytta som möjligt av erfarenhetsåter-
föring och arbetet med ständiga förbättringar. Om fö-
retaget har stabila processer kan man direkt se vilka 
effekter förändringarna som görs får utifrån erfaren-
hetsåterföringen. Varför arbetet med erfarenhetsåterfö-
ring inte tidigare har lyckats beror till stor del på att 
man inte är van att arbeta med förbättringar på ett 
systematiskt och kontinuerligt sätt, men också på att 
många företag har för instabila processer. Då blir erfa-
renheterna svårare att hantera och systematisera.

– Vi har sedan drygt ett år arbetat med att få igång 
alla på Lindbäcks att arbeta med strukturerad avvikel-
sehantering varje dag. Teamen löser och rapporterar 
avvikelser till andra team och syftet är att vi inte bara 
ska lösa problem längs flödet utan rapportera upp-
ströms till det team som har orsakat problemet. Vissa 
avvikelser måste behandlas och besvaras inom en viss 
tid andra blir till data som genom sortering blir till in-
formation. Det viktiga är att ta tag i återkommande 
avvikelser och lösa grundorsakerna till avvikelserna. I 
flera fall har vi idag avvikelser för att vi inte har någon 
standard. Då måste vi börja med att skapa en standard. 
Vi har precis kommit igång med att även byggarbets-
platsen har börjat rapportera avvikelser till fabriken i 
Piteå. Än så länge är detta mest data och i bästa fall 
information men för att bygga in kunskap behöver vi 
först stabila processer. 

Ett omtag i frågan om erfarenhetsåterföring inbegriper 
också en ödmjukhet inför våra möjligheter att överföra 
kunskap mellan byggprojekt. Det finns inga genvägar! 
Grunden i arbetet är engagerade medarbetare men bä-
raren av kunskap är våra standardiserade processer och 
de tekniska lösningar vi identifierar som bäst för stun-
den. Här har företag som äger hela processen ett stort 
försprång. Men nyttan för hela branschen är uppenbar.


