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ABSTRACT 
This technical report presents the results from a survey study on Swedish contractors in the 
construction industry, regarding their use of experience feedback as a method for continuous 
improvements. The survey study was conducted between February and September 2010. 

The survey consisted of 23 questions, grouped in to the fields Quality System, Debriefing 
meetings, Building Inspections and Improvement Proposals. 

The results about inspections has earlier been published in Lundkvist, Meiling and Vennström 
(2010), and showed that there is a strong feeling among the contractors in general that 
inspection data provide valuable information, and some also try to use it for experience 
feedback and constant improvements, but most companies lack a system or process that 
supports the feedback of experience-based information provided by inspections. 

The other groups have yet to be analyzed and further publications will follow. 
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SAMMANFATTNING 
Denna rapport redovisar resultaten av en enkätundersökning på svenska byggentreprenörer, 
som genomfördes februari-september 2010. Undersökningen skulle besvara hur de svenska 
byggentreprenörerna använder olika former av erfarenhetsåterföring, och i vilken utsträckning.  

Enkäten bestod av 23 frågor av olika form och täckte områdena kvalitetssystem, erfarenhetsmöten, 
entreprenadbesiktningar samt förbättringsförslag.  

Resultaten rörande besiktningar har tidigare publicerats i Lundkvist, Meiling och Vennström 
(2010), som visade att entreprenörer gärna ser besiktningsanmärkningar som en värdefull källa 
till kunskap, men att de saknar system som stödjer hanteringen av alla anmärkningar och ett 
vidare användande av statistiken. 

De andra frågegrupperna är ännu ej analyserade och fler publiceringar av resultat kommer att 
ske framgent. 
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1 INTRODUKTION 
1.1 Bakgrund 
Avdelningarna för Byggkonstruktion och Byggproduktion vid Luleå tekniska universitet har 
under flera år samarbetat med byggindustrin, för att hjälpa till att utveckla nya arbetsmetoder, 
höja kvaliteten och minska kostnader. Behovet av denna enkätstudie kom ur ett intresse för att 
göra en nulägesanalys över det så viktiga erfarenhetsåterförings- och lärandearbetet inom 
branschen. Denna enkätstudie har gjorts inom ramen för författarnas respektive forskarstudier.  

1.2 Problembeskrivning 
Byggindustrin brukar vanligtvis anses vara dålig på lärande- och förbättringsprocesser. Enligt 
Latham (1994) så anser folk verksamma i branschen att satsningar som stödjer hanteringen av 
företagets kollektiva minne skulle kunna hjälpa till att komma ifrån många av de nedärvda 
problemen i branschen. Det har dock visat sig att kunskapsåterförande och lärande loopar ofta 
bryts i projektbaserade organisationer (Gann och Salter 2000) och att projektbaserade företag 
saknar de organisatoriska mekanismer för att överföra och använda insamlad kunskap från ett 
projekt till ett annat (Prencipe och Tell, 2001; Dubois och Gadde, 2002). Personalen brukar i 
regel strunta i återföringsprocesser, eller så har de för lite tid till att organisera eller underlätta 
återföringen (Sterman, 2000), och ju mer decentraliserade löst sammankopplade de 
projektbaserade organisationerna blir, ju svårare blir det att dela nya kunskaper (Lindkvist, 
2004; Orton och Weick, 1990). Fokus ligger på projekten snarare än på processerna, vilket är 
en viktig kulturell skillnad mellan byggindustrin och tillverkningsindustrin (Riley och Clare-
Brown, 2001). 

Tillverkningsindustrin har jobbat med systematiserat kvalitetsarbete ända sedan 1950-talet. Där 
blir kunderna lugna och nöjda om man tillverkar produkter som är exakt likadana och man 
accepterar få tillval och uppskattar standardiserade mått. Inom byggandet gör samma tänk att 
kunden känner osäkerhet och ifrågasätter produkten, vi vill inte ha likadana hus som grannen. 
Det är dock ett vanligt missförstånd att slutprodukterna behöver vara lika bara för att man inför 
standardiserade arbetssätt och processer (Meiling, 2008). 

En produkt kan definieras som resultatet av en process, det gäller oavsett om det ör en repetitiv 
process där många likadana exemplar tillverkas, eller om det är en unik process med bara ett 
byggprojekt. Genom att betrakta husen som produkter istället för unika objekt öppnas 
möjligheten att arbeta med kunskap, metoder och erfarenheter av kvalitetsutveckling från 
tillverkningsindustrin, med målet att bättre kunna styra kvaliteten i slutprodukten (ibid). 

Inom fordonsindustrin har den starka konkurrensen hela tiden tvingat fram nya innovationer 
och tekniska lösningar, men det som varit avgörande för framgång här är processorienteringen 
och utvecklandet av nya organisationsformer, produktutvecklingsmetoder och produktions-
filosofier, såsom till exempel lean production. Inom byggbranschen har denna resa varit svårare 
på grund av byggprocessens fragmenterade struktur, som brukar liknas vid ett stafettlopp, där 
olika aktörer äger olika delar av processen men ingen äger helheten och där nya aktörer hela 
tiden tillkommer och gamla byts ut i tillfälliga organisationer. Generellt saknas det en aktör 
som äger processerna från ritbord till eftermarknad. Därtill varierar hela tiden platsen där hus 
uppförs (olika utrymme på byggarbetsarbetsplatsen, behovet att ta hänsyn till omgivande 
bebyggelse, olika markbeskaffenhet, klimat, med mera) (ibid).  

Att byggnader i hög grad produceras där de kommer att användas – produkten är beroende av 
produktionsplatsen – har även haft till följd att marknaden i avsevärd grad har varit mer lokal 
än global – en lokal byggentreprenör har klara fördelar mot en från andra siden jorden. Det har 
dock under senare år blivit ett ökat inslag av globalisering, där byggfirmor från andra 
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närliggande länder har konkurrerat med lägre lönenivåer, men även där materialleverantörer 
från andra delar av världen har vunnit upphandlingar över svenska.   

De svenska entreprenörerna behöver därför öka sitt arbete med kvalitetsutveckling. Tyvärr 
saknar de traditionen och erfarenheten att arbeta med just detta. Arbetet inom branschen 
baseras på hantverkskunnande, vilket innebär att så snabbt som möjligt rätta till fel och misstag, 
snarare än att förstå de bakomliggande orsakerna och därigenom kunna styra 
produktionsprocesserna. Byggbranschen brukar ofta jämföra sig med tillverkningsindustrin, 
som har betydlig längre tradition av kvalitetsarbete. Detta arbete baseras där på repeterbarhet, 
standardisering och systematisk uppföljning. I byggbranschen ligger fokus på unika lösningar, 
snabb och flexibel problemlösning, fel och brister rättas till utan systematisk analys eller 
reflektion, ofta baserat på kundklagomål (Meiling, 2008) 

Erfarenhetsdata har inte någon naturlig organisatorisk hemvist i företagen idag, vilket kan bero 
på att produktutveckling inte är ett prioriterat område. Kvaliteten (mängden fel inom 
nyproduktion) har även visat sig var i stort sett densamma i fabriksproducerade bostadshus som 
i motsvarande platsbyggda (ibid). 

1.3 Teoretiskt ramverk 
Företagen behöver jobba mer med kvalitetsfrågor. Fel och brister i den färdiga produkten 
(byggnaden) är ett tecken på bristande kvalitet. Den teori som ligger till stöd för denna studies 
upplägg och frågeställningar är dels den om organisatoriskt lärande, d.v.s. hur ett företag lär sig 
nya saker som organisation, dels kvalitetsteorin,  

1.4 Syfte 
Syftet med denna enkätundersökning är att ta reda på hur svenska byggföretag arbetar med 
olika typer av systematiskt förbättringsarbete och erfarenhetsåterföring, mer specifikt 
Förbättringsförslagsverksamhet, Besiktningar, Erfarenhetsmöten. 

� Hur arbetar svenska byggentreprenörer med erfarenhetsåterföring?  

� Hur skiljer arbetet med erfarenhetsåterföring och lärande sig åt mellan ”platsbyggare” 
och ”fabriksbyggare”? Industriella byggare har med sina industriella 
produktionsprocesser stora likheter med tillverkningsindustrin och de borde därmed ha 
lättare än platsbyggarna att införa rutiner för erfarenhetsåterföring. 

1.5 Avgränsningar 
Studien har riktat sig till byggentreprenörer, uppdelat på de båda grupperna Entreprenörer i 
huvudsak platsbyggande och Entreprenörer i huvudsak fabriksproducerande. Enkäten har skickats till 
mellanchefer i kontakt med projekten, d.v.s. platschefer/fabrikschefer och arbetschefer/ 
produktionschefer. 

Vi har valt att begränsa enkäten till frågor om kvalitetssystem, erfarenhetsåterföringsmöten, 
förbättringsförslagsverksamhet, samt entreprenadbesiktningars användning inom förbättringsarbetet. 
Den sista är en relativt oprövad källa till data inom förbättringsarbetet i företagen, trots att 
systemet med besiktningar ändå finns där, reglerat i AB04 och ABT 06 (BKK, 2005; BKK, 
2007). I dag används besiktningsutlåtandena och dess bilagor mest som checklista för 
entreprenörerna, för avbockning av vilka fel som är avhjälpta och inte. En hypotes är att dessa 
data borde kunna nyttjas ytterligare, inom fler användningsområden, till exempel för att 
identifiera återkommande fel och därmed ge idéer till förbättringsområden. Hur ser det ut med 
användandet av dessa besiktningsanmärkningar, i syftet erfarenhetsåterföring, ut idag?  
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2 METOD 
2.1 Datainsamling 
En webbtjänst för enkäter användes för att skapa och distribuera enkäten, samt samla in svaren. 
Mottagarna skickades automatgenererade e-postmeddelanden med individuella länkar till 
enkäten, vilket har ett antal fördelar. Dels är det möjligheterna för administration av enkäten 
och att kunna följa upp de respondenter som ej besvarat den, dels ökar det sannolikheten att 
det är den aktuelle mottagaren av länken som verkligen besvarat enkäten.  

En annan fördel med webbtjänsten i sig är att råsvarsdatat enkelt kan exporteras till Excel-
format, för vidare bearbetning och analys. 

Enkäten bestod av 23 frågor av olika form och täckte områdena kvalitetssystem, erfarenhetsmöten, 
entreprenadbesiktningar samt förbättringsförslag. I huvudsak användes Lickert-skalor med fem nivåer 
kompletterade med möjligheter till fria kommentater. 

2.1.1 Urval 
Två populationer av företag studerades, dels de med i huvudsak platsbyggande som 
produktionsmetod, dels de med i huvudsak fabriksproduktion. De som skulle besvara enkäten 
skulle helst vara platschef eller arbetschef i ett platsbyggande företag eller motsvarande roller i 
de fabriksproducerande företagen1. Syftet med detta var att frågor om ett visst erfarenhets- eller 
Knowledge Management-system bäst besvaras av dem som använder dessa i produktionen 
dagligen.  

En lista på 105 svenska medelstora till stora2 entreprenörer med byggverksamhet togs fram, 
med basen från Sveriges byggindustriers medlemsregister. Detta register inkluderar de allra 
flesta av de byggentreprenörerna på den svenska marknaden, särskilt inom de storleksklasserna3. 
Några fabriksproducerande företag lades till, då den ursprungliga listan var underrepresenterad 
av fabriksproducerande företag.   

Samtliga 105 företag kontaktades om att medverka. Det konstaterades snabbt att en inledande 
ansats om totalundersökning inte skulle fungera, då de flesta kontaktade företagen (87 st) inte 
ville medverka i studien. Därför antogs en läglighetsansats, vilket innebär att man vänder sig till 
de man har lyckats skapa en kontakt med. Ansatsen tillåter även att kontaktpersonen på 
företaget väljer ut de som ska besvara enkäten från det företaget. 

Varje företag skulle representeras av en platschef (eller motsvarande) och en arbetschef (eller 
motsvarande). De stora företagen är ofta uppdelade i mindre organisationer, såsom regioner 
och produktionsenheter. Dessa företag har istället fått två respondenter per region/ 
produktionenhet. 

 

                                                 

1 Vanligtvis befattningar såsom montagechef, fabrikschef, etc. 

2 Enligt Europeiska unionens definition av SME, Small & Medium sized Enterprises 

3 Listan jämfördes även Sveriges Byggindustriers lista på de 50 största byggföretagen efter omsättning 
i Sverige och detta visade att listorna till större delen motsvarade varandra. 
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3 RESULTAT 
3.1.1 Allmänna resultat 
Enkäten skickades slutligen ut till 71 mottagare varvid 50 svar inkom, detta ger en 
svarsfrekvens på hela 70 %. Detta är att anse som högt när det gäller webbaserade enkäter 
generellt. De 50 svaren fördelades över 18 olika företag. De tre företag med flest svarande stod 
för 28 av dessa svar. 

3.1.2 Bakgrundsfrågor 
Nedan redovisas svaren på enkätfrågorna i nummerordning 1 till och med 23. 

Fråga 1. Ålder? 

Åldersgruppering 
[år] 

Antal svar 
(totalt 48) 

Andel av svaren 

20-29 4 8% 

30-39 14 29% 

40-49 21 44% 

50-64 9 19% 

 

Fråga 2. Kön? 

Kön 
Antal svar 
(totalt 50) 

Andel av svaren 

Man 49 98% 

Kvinna 1 2% 

 

Fråga 3. Vilken är din senast avslutade examen/utbildning? 

Examen 
Antal svar 
(totalt 48) 

Andel av svaren 

Gymnasium eller motsvarande 24 49% 

Högskoleingenjör, Kandidat 11 22% 

Civilingenjör, Master 12 25% 

Licenciat- eller doktorsexamen 2 4% 
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Fråga 4 och 5; Hur många år har du arbetat i byggbranschen, resp. hur många år 
har du arbetat i företaget? 

Intervall  
[år] 

I byggbranschen 
(Antal av totalt 
50) 

Andel av 
svaren 

I företaget 

(Antal av totalt 
50) 

Andel av 
svaren 

0-5 4 7% 14 29% 

6-10 10 18% 8 16% 

11-15 8 15% 9 18% 

16-25 12 22% 11 22% 

26- 16 29% 7 14% 

 

Fråga 6. Hur stor marknad arbetar företaget på? 

Marknad 
Antal svar 
(totalt 50) 

Andel av svaren 

Rikstäckande 36 72% 

Regionalt 9 18% 

Lokalt 5 10% 

 

Fråga 7. Hur stort är företaget du jobbar på? 

Klass 
EU klassifisering 
[antal anstälda] 

Antal svar 
(totalt 45) 

Andel av svaren 

Litet 10-49 4 9% 

Medelstort 50-249 19 42% 

Stort 250- 22 49% 

 

Klass EU klassifisering 
[antal anstälda] 

Antal svar 
(totalt 43) Andel av svaren 

Litet 20-95 1 2% 

Medelstort 96-473 17 40% 

Stort 474- 25 58% 
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Fråga 8. Huvuddelen av mitt företags produktion sker 

Produktionsform Antal svar 
(totalt 50) 

Andel av svaren 

Platsbyggt 34 68% 

I fabrik 16 32% 

 

Fråga 9. Platsbyggare: Vilken befattning har du vid företaget? 

Befattning Antal svar 
(totalt 34) Andel av svaren 

Platschef 15 44% 

Arbetschef 13 38% 

Annat 6 18% 

 
Befattningar i kategorin “annat”: 

� Vd 

� Teknisk chef 

� Projektchef 

� Distriktschef  

� Utvecklingsingenjör 

 

Författarnas kommentar: Målet var att enbart skicka enkäten till chefer som har att förhålla sig till 
eventuella rutiner och system för erfarenhetsåterföring inom produktionen. I vissa fall gjordes 
bedömningen att andra individer skulle vara av intresse i enkätundersökningen. Genom 
alternativet Annat och kommentarerna därtill, är det lätt att filtrera ut dessa individer vid 
behov, för vidare analys. 
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Fråga 10. Fabriksbyggare: Vilken befattning har du vid företaget? 

Befattning Antal svar 
(totalt 16) 

Andel av svaren 

Arbetschef, 
montagechef 

2 13% 

Platschef, 
fabrikschef 

4 25% 

Annat 10 63% 

 
Befattningar i kategorin “annat”:  

� Ansvarig eftermarknad och förbättringsarbete 

� Marknadschef 

� VD 

� Kvalitetschef 

� Utvecklingsledare 

� Elansvarig 

 

3.1.3 Kvalitetssystem 
Följande frågor behandlade kvalitetssystem.  

11. Vilket kvalitetssystem har ditt företag? 

Frågan besvarades av 50 personer, antalet svar står angivet i varje kolumn. 
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Kommentarer: 

� Lean 

� Vi har ett heltäckande ledningssystem 

� Eget system används också 

� Med inriktning mot ISO 

� BF9K 

� Delar av företaget är certifierade 

 

Fråga 12. Har företaget ett pågående program/projekt för att effektivisera 
produktionen/tillverkningen? 

Svar 
Antal svar 
(totalt 50) Andel av svaren 

Ja 42 84% 

Nej 7 14% 

Vet ej 1 2% 

 
 

Kommentarer om svaret är ja (28 svar): 

� Ett flertal program av olika slag. 

� Vi arbetat fram nya rutiner samt vidareutvecklat gamla rutiner för att företaget ska bli 
bättre och effektivare. 

� En massa rutiner som ska följas vid varje projekt, för att få en systematisk produktion. 

� Rutiner om projektstyrning. 

� Vi arbetar med Lean, t.ex. nyckeltal och 5s m.m. Erfarenheter från platsmontage och 
besiktningar för att hitta bättre lösningar som ger högre kvalitet eller lönsamhet. 

� Arbete med produktionsprocesser, likt Lean. Försäljningsprocesser, förtydligar och 
inför rutiner och en förutsägbarhet i flödet. 

� Vi har utvecklat ett produktionssystem. Det kan jämföras med Toyotas eller Scanias 
produktionssystem men mindre omfattanden. Vi har börjat en resa. 

� Tekniska plattformar, virtuellt byggande, Lean,  

� Förbättringsgrupper i liten omfattning. 

� 30% högre kapacitet utan investering i maskiner, lokaler, utrustning eller rekrytering 
av personal genom att arbeta efter Lean principer. 

� Bättre 5S-rutiner som minskar slöseri och frigör resurser till att förbättra vår produkt 
och lönsamhet. 
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� Vi arbetar med en standardgrupp inom företaget, ofta förekommande 
återföreningsmöten för att eventuella problem ej uppstår igen. 

� Flera projekt; teknikutveckling (ökad prefabriceringsgrad), informationshantering 
(BIM) och produktionsutveckling (bättre arbetssätt för produktionssamordning). 

� Flera program, koncept utvecklas parallellt framföralt inom bostadssektorn. 

� Snabbare flöde. 

� Flera olika program. 

� Företagsutvecklat system för utbyte av erfarenheter. 

� ”Best practice” ifrån alla nordiska länder skall användas samt en högre grad av 
prefabricering, specialisering. 

� Samordnade inköp, erfarenhetsbanker, tvärgrupper mellan olika kategorier mm 

� Lean, erfarenhetsåterföring 

� Öka standardiseringen och industrialiseringen i produktionen. Lägga mer tid och 
resurser på planering och projektering. "Best practice" inom Norden. 

� Inom produktionssystemet, 5S, PDCA, ständiga förbättringar 

� Industrialisering av byggprocessen 

� Framtagning av plattformar och nyckeltalsåterföring 

� Flödet i produktionen är viktigare än timmarna per färdig enhet. 

� Genomgång av hur vi arbetar i projekten vilket ska resultera i att vi kan identifiera 
och verkställa rutiner och därmed effektivisera vår verksamhet. 

� Standardisera vissa moment. 

� Förbättrad planering, samt produktionsprogram. 

� Produktivitetsutveckling samt viss Lean verksamhet. 
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3.1.4 Lärande allmänt  
Dessa allmänna frågor om lärande och erfarenheter tar upp aspekter såsom var erfarenheter och 
ny kunskap lagras inom företaget, på vilken väg dessa återförs in i nya projekt, samt i vilken 
utsträckning dessa aktiviteter sker, men även huruvida de har ett IT-stöd för reklamationer. 

Fråga 13. Välj de tre viktigaste källorna till ny kunskap och erfarenheter i ditt 
företag? 

Frågan besvarades av 50 personer, antalet svar står angivet i varje kolumn. 
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Kunskapskällor under kategorin ”annat” (10 svar): 

� Mässor, resor 

� Personals engagemang till deras uppgift 

� Trender i omvärlden 

� Utbyte med universitet 

� Återföreningsmöten 

� Intern utbildning 

� Våra egna experter inom olika områden är oerhört viktiga för vår 
kunskapsspridning. 

� Andra industriella tillverkningsföretag 

� Myndighetskrav gör att man måste söka kunskap/hjälp 

� Utbildningar 
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Fråga 14. Företaget har IT-stöd för hantering av reklamationer 

Svar Antal svar 
(totalt 49) 

Andel av svaren 

Ja 32 65% 

Nej 17 35% 

 

Kommentarer om svaret är ja (11 svar): 

� Mer som dokumentation och mindre som stöd 

� Vi har, men i liten omfattning och som fortfarande är under tidig 
utveckling, webbaserade system. 

� Webbaserat. 

� Visma, Excel. 

� Databas där alla kundärenden registreras, följs upp och avbockas. 

� Intranät. 

� Capitex. 

� Eget ekonomisystem. 

� Affärssystem Jeeves 

� Felanmälan på Webben 

� Ärendehantering av kundreklamationer. 
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Fråga 15. I hur stor omfattning lagras ny kunskap och erfarenheter, från företagets 
produktion, på följande ställen? 

Totalt 50 svaranden, avvikelse angivet efter kategori. 
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Kommentar till frågan: ”Om på annan plats?”: 

� Kunskap som förs in i vårt byggsystem dokumenteras på våra typritningar. 

 

Författarnas kommentar: Tyvärr har de flesta som svarade ”På annan plats” valt att inte vidare 
specificera detta genom en kommentar, vilket gör svaret omöjligt att tolka. 
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Fråga 16. I hur stor omfattning anskaffar du erfarenheter, från andra projekt inom 
företaget, från följande ställen? 

(Antal svaranden efter varje svarskategori) 
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Kommentar till frågan: ”Från annan plats?”: 

� Kunskap som förs in i vårt byggsystem dokumenteras på våra typritningar. 

 

Författarnas kommentar: Tyvärr har de flesta som svarade ”På annan plats” valt att inte vidare 
specificera detta genom en kommentar, vilket gör svaret omöjligt att tolka. 
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3.1.5 Erfarenhetshantering 
Fråga 17 behandlar företagets process med erfarenhetsåterföring i allmänhet. 

Fråga 17. Hur väl håller du med om följande påståenden? 

(Antal svaranden efter varje svarskategori) 
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Frivilliga kommentarer till fråga 17: 

� Förbättringsarbetet går i vågor, nya chefer drar igång arbetet men tröttnar 
efter några år. 

� Vi är ett stort företag med många olika typer av projekt, variationen är 
mycket stor för hur erfarenheter hanteras, mina svar avser framförallt 
industrialiserade projekt 

� Vi använder metoden 5 Varför 
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3.1.6 Erfarenhetsåterföring från entreprenadbesiktningar 
Frågorna 18-20 handlade om företagens utnyttjande av feldata/anmärkningar från besiktningar 
i erfarenhetsåterföringsarbete och lärandeprocessen.  

Fråga 18. Hur väl håller du med om följande påståenden? 

Totalt 48 svaranden, avvikelse angivet efter kategori. 
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Frivillig kommentar till fråga 18: 

� Vårt problem är att besiktningsanmärkningarna innehåller ofantligt mycket 
information som skall förädlas, och rangordnas så att de viktigaste punkterna 
bearbetas först. Detta sker idag genom en subjektiv bedömning av cheferna. 
Skulle man ha hjälp av ett IT-system måste besiktningsmännen skriva sina 
protokoll direkt i databasen istället för att skriva dem som textdokument. 

� Finns flera nystartade initiativ för att i projekten förebygga anmärkningar och 
hantera uppkomna anmärkningar för att bli bättre till nästa projekt 

� Besiktningsmannens mål är att hitta fel. Han får lön för det så länge systemet ser 
ut på det sättet så har anmärkningarna ej så stor betydelse. Dessutom så är en 
besiktning till stor del subjektiv, skicka ut två olika besiktningsmän och du 
kommer att få olika resultat. 
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19. Beskriv med egna ord på vilket sätt besiktningsanmärkningar från olika projekt 
sparas inom företaget? 

Totalt 32 svar, antalet svar för varje kategori ståt angivet i kolumnen. 
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20. Beskriv med egna ord på vilket sätt information från besiktningsanmärkningar 
nyttjas i företaget? 

� Genom att inte göra om samma sak en gång till. 

� Utnyttjas ej. 

� Anmärkningar är oftast endast skönhetsfel. Större anmärkningar informeras mellan 
kollegorna. 

� Ständigt påminna om vikten av att äga ett projekt, ju fler anmärkningar desto 
sämre kontroll. 

� Muntlig på möten. 

� Dåligt. 

� Nyckelpersoner i företaget informeras av mig ang. de saker jag anser vara viktiga 
för framtiden. Stora kostnader jagas i första hand. 

� I ringa omfattning. 

� Vid stora avvikelser så tittar vår kvalitetsansvarig på problemet. 

� Vissa anmärkningar hanteras och återförs som korrigeringar i vår teknik- och 
materialplattform. 

� Felen analyseras. Reklamationer kan ge ändrade rutiner. 

� Inte mer än att vara underlag för avprickning. Än så länge. 

� Anmärkningar som upplevs som återkommande och kostsamma sätts upp på en 
topp 5-lista och åtgärder vidtas. En punkt av dessa fem punkter kan mellan en 
månad och ett år att åtgärda, innan man ser resultat av åtgärden. Åtgärder kan vara 
utbildning, ny typritning, ändrade rutiner, ändrad arbetsmetod, ändrat inköp, 
uppdaterade checklistor mm. Ofta vet man inte exakt hur felet skall hindras från att 
upprepas, ex. sprickor i vägg kan bero på årstid, lagring av byggelement, transport 
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av byggelement, spackeltyp, skivtyp, temperatur vid utförandet, skruvning av 
väggskiva, håltagning i bakomliggande stomme, feldimensionerad stomme osv. 

� Oftast tar man tag i detta med en gång och för informationen vidare. 

� Finns flera nystartade initiativ för att i projekten förebygga anmärkningar och 
hantera uppkomna anmärkningar för att bli bättre till nästa projekt, målet är att 
minska kostnader för besiktningsanmärkningar och kostnader som uppkommer 
under garantitiden. 

� Den nyttjas inte nämnvärt utom genom personlig erfarenhet. 

� Anmärkningar som är återkommande är ett problem, dessa risker skall numera 
elimineras redan i projekteringen. 

� Att anmärkningar som finns i ett projekt lyfts till andra liknande projekt, via mail 
eller kollegor 

� Erfarenhetsåterföring sker på ting som i första hand är återkommande, där vi 
försöker lösa problemet för att i framtiden ej erhålla dessa problem. 

� Vet ej. 

� Dels för att följa upp kvalitetsarbetet. Sätta mål för personer att nå 0 fel. 
Återkoppling till kvalitetssamordnare för att rätta till de anmärkningar som 
uppkommit och lokalisera var dessa har inträffas i värdekedjan. 

� Lärdom av typfel undviks i nästa liknande projekt. 

� Stora fel utreds speciellt rikstäckande. 

� Uppföljning från varje projekt ger en bättre kvalité. 

� Att förbättra och ta bort fel från våra produkter. 

� Erfarenhetsåterföring, ofta muntligt på startmöte projekt samt vid platschefsträff vid 
behov. 

� Att efter varje projekt se till i möjligaste mån att inte samma fel upprepas. 

� Dåligt. 

� Nyttjas inte i dagsläget. 

� I databasen sorteras anmärkningarna till olika processer såsom inköp, kalkyl mm. 
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3.1.7 Förbättringsförslag 
Frågorna 21-22 beskriver företagens arbete med förbättringsförslagsverksamhet. 

21. Hur väl håller du med om följande påståenden? 

Totalt 47 svarande, avvikelse finns angivet efter respektive kategorisvar. 
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Kommentarer till fråga 21: 

� Information - Antingen får man ingen eller så får man för mycket. Därför är 
det svårt att uppge om man får för mycket eller för lite information. 

� Varje förslag genererar ett enormt utvecklingsarbete, fem förslag kan ta flera 
år att genomföra. Därför kan man inte uppmuntra till fler förslag, viktigare 
att uppmuntra till att fler personer genomför förslag. 

� Vi är ett stort företag med stora variationer inom detta område 

� Vi kommer att arbeta in detta under hösten då vi kör igång en aktivitet, 
"ständiga förbättringar." 
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22. I hur stor omfattning gäller följande, för förbättringsförlag från medarbetare, i 
ditt företag? 

Totalt 47 svarande, avvikelse angivet ovanför kolumn. 
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3.1.8 Erfarenhetsmöten 
Erfarenhetsmöten är den mest utbredda formen av erfarenhetsarbete. Denna sista fråga 
beskriver i vilken utsträckning företagen jobbar med detta. 

23. Hur väl håller du med om följande påståenden? 

Antalet svarande efter varje kategori. 
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Kommentarer till fråga 23: 

� Specifika möten hålls bara i projekt med mycket strul. Väl genomförda projekt 
genererar istället foton som läggs ut i fikarummen och informell info mellan 
tjänstemän. 

� Erfarenhetsmöte efter avslutat projekt är ett bra sätt för att samla in erfarenheter men 
det är absolut inte tillräckligt med tanke på projektens långa ledtider och att många 
personer är med under endast en del av den totala projekttiden. 

� Det är ofta beställaren som dokumenterar erfarenhetsåterföringsmötena, Dock är vi 
väldigt aktiva, förberedda innan. Erfarenhetsåterföringsmötet skall vara separat och ej 
kopplat till Slutmötet. Det leder till att man fokuserar mera på lösningar, beslut som 
varit Bra eller Dåliga. 

� Som svar på fråga 22. Förbättringsförslag skrivs på förbättringslappar som finns på 
respektive station. Dessa punkter gås igenom med arbetsledare direkt och på 
respektive arbetsplatsträff (APT). Våra erfarenhetsmöten är de APT-möten vi har var 
6:e vecka. 

� Tyvärr kommer dessa möten ofta lite för sent och personalen från har redan börjat 
med nya projekt och har därmed inte tid/engagemang att göra detta så bra som det 
skulle kunna vara. 
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� Det saknas centralmottagare för resultaten i från denna erfarenhetsåterföring. 

� Mallen bra. Nyttjas mer frekvent. 
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4 SLUTSATSER OCH DISKUSSION  
4.1 Slutsatser 

4.1.1 Entreprenadbesiktningar 
De slutsatser som drogs från den analys som gjordes i Lundkvist, Meiling och Vennström 
(2010) var att de flesta deltagarna i studien ansåg att besiktningsdata är intressant och att det går 
att dra erfarenheter ifrån dessa. Några företag för redan statistik på fel, utifrån de 
besiktningsutlåtanden som de får idag, inom företagets förbättringsarbete. De flesta företagen 
försöker identifiera återkommande fel samt därefter utföra någon form av grundorsaksanalys av 
identifierade problemområden, utifrån besiktningsdata. Detta görs dock utan definierade 
rutiner eller systematik, vilket gör det svårt att följa upp detta arbete inom företaget. 

Det är värt att nämna att hälften av respondenterna svarade att deras företag inte nyttjar 
besiktningsanmärkningarna till annat än till att åtgärda felen (sjukdomssymtomen), samtidigt 
som 80 % av dem svarar att deras företag har ”uttalade mål att minska antalet 
besiktningsanmärkningar”. Studien besvarar inte hur dessa motsägelser hänger ihop, men det är 
möjligt att företagen har målsättningar på en högre nivå inom företaget som ännu inte har 
konkretiserats i företagets ledningsprocesser. Det är av yttersta vikt att företagen har konkreta 
förslag till hur de ska kunna nå målen med färre anmärkningar. För detta krävs att företagen 
arbetar med att finna orsakerna till varför vissa fel uppkommer (diagnos)  

En möjlig förklaring till att så få entreprenörer väljer att bygga statistik ur besiktningsdata är att 
det är ett väldigt resurskrävande arbete att kodifiera all den textmassa som utgör dagens 
besiktningsutlåtanden. De flesta besiktningsmän levererar dessutom felen i pappersform eller i 
bästa fall som PDF (troligtvis för att inga ändringar ska kunna göras i utlåtandet). 
Entreprenörerna saknar ett system som stödjer detta arbete och data har fel format för att enkelt 
kunna behandlas och analyseras. Dessutom finns inom branschen en generell skepsis till nya 
IT-system, som ofta tenderar att endast göra arbetet mer komplext. 

4.1.2 Övriga områden 
Då ingen djupare analys har gjorts av övriga frågegrupper, lämnas vidare slutsatser från dessa 
därhän i denna rapport, författarna hänvisar där enbart till själva resultatdelen av denna rapport. 

4.2 Diskussion 
Denna enkätstudie ger ytliga beskrivningar på hur det fungerar med erfarenhetsåterföring och 
lärande inom företagen. Undersökningsmetodens styrka är möjligheten till en bred översikt av 
branschen, medan svagheten ligger i dess ytlighet. För djupare förståelse, samt för att kunna 
göra en verklig analys av hur företagen arbetar eller hur systemen fungerar, krävs mer 
kvalitativa metoder, såsom intervjuer och observationer inifrån i företagen.  

4.2.1 Fortsatt arbete 
Tidigare har det publicerats delresultat i Lundkvist, Meiling och Vennström (2010). Denna 
fokuserade på specifikt frågorna kring entreprenadbesiktningar. En djupare analys av hela 
datamaterialet kommer att genomföras. Det kommer att undersökas om det finns signifikanta 
beroenden mellan olika frågor och hur dessa i så fall ser ut.  

En rad intressanta frågor dök upp under analysen av besiktningsfrågorna, vissa av dessa frågor är 
intressanta nog att gå vidare med genom fördjupade kvalitativa studier. Vilken typ av data från 
besiktningar sparas idag och vilken kvalitet har den med avseende på? Hur bra behöver den 
vara för att vara verkligt användbar? Hur arbetar företagen med att minska antalet 
besiktningsanmärkningar? Många frågor kan ställas ur svaren från denna studie, vilka några är 
intressantare än andra att gå vidare med för fördjupade studier. 



Lundkvist och Meiling 

 

 

24 

 

 



Förbättringsarbete genom erfarenhetsåterföring inom byggentreprenadföretag 

 

 

25 

5 FÖRFATTARNAS TACK 
Författarna vill tacka Sveriges byggindustrier för hjälpen med att ta fram listan på företag, samt 
de företag och individer som deltog i studien. 
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Bilaga 1 – Förbättringsarbete genom erfarenhetsåterföring inom byggindustrin, 
enkätformulär 
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Förbättringsarbete genom erfarenhetsåterföring inomFörbättringsarbete genom erfarenhetsåterföring inomFörbättringsarbete genom erfarenhetsåterföring inomFörbättringsarbete genom erfarenhetsåterföring inom

Tack för att du vill medverka till att skapa ny kunskap!

Avdelningarna för Byggkonstruktion och Byggproduktion vid Luleå tekniska universitet har under flera år samarbetat 
med byggindustrin, för att hjälpa till att utveckla nya arbetsmetoder, höja kvaliteten och minska kostnader. Syftet med 
denna undersökning är att ta reda på hur svenska byggföretag arbetar med systematiskt förbättringsarbete och 
erfarenhetsåterföring.

Du kan närsomhelst avbryta enkäten, men vi hoppas att du tar dig tid att besvara den. Det tar ca 15 minuter att 
besvara den och svaren som ni lämnar kommer att behandlas anonymt. Både du och ditt företag kommer att få ta del 
av resultatet. Som tack för ditt deltagande har du möjlighet att delta i utlottning av biobiljetter. 

Enkäten genomförs av doktoranderna John Meiling och Robert Lundkvist och ingår i forskningsprojekt inom området 
erfarenhetsåterföring. Om du har frågor om enkäten och eller vår forskning, tveka inte att höra av dig till oss. 

Med vänliga hälsningar

John Meiling, Avdelningen för Byggkonstruktion
john.meiling@ltu.se, 0920-491818

Robert Lundkvist, Avdelningen för Byggproduktion
robert.lundkvist@ltu.se, 0920-491044

Klicka Nästa för att börja svara. 

1. Information om enkäten
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Allmänna frågor om dig som svarar.

1. Ålder?

2. Kön?

3. Vilken är din senast avslutade examen/utbildning?

4. Hur många år har du arbetat i byggbranschen?

5. Hur många år har du arbetat i företaget?

6. Hur stor marknad arbetar företaget på?

7. Hur stort är företaget du jobbar på?

8. Huvuddelen av mitt företags produktion sker

2. Allmänna frågor

*

*

*

*

Antal anställda:

Omsättning (MKr):

*

Kvinnanmlkj

Mannmlkj

Gymnasium eller motsvarandenmlkj

Högskoleingenjör/Kandidatnmlkj

Civilingenjör/Masternmlkj

Licenciat- eller doktorsexamennmlkj

Rikstäckandenmlkj

Regionaltnmlkj

Lokaltnmlkj

i fabrik (element/moduler/prefab)nmlkj

platsbyggtnmlkj
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9. Vilken befattning har du vid företaget?

3. Platsbyggare

*
Platschefnmlkj

Arbetschef eller motsvarandenmlkj

Annat, i så fall vad?nmlkj
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10. Vilken befattning har du vid företaget?

4. Fabrikstillverkare

*
Arbetschef/Montagechefnmlkj

Platschef/Fabrikschefnmlkj

Annat, i så fall vad?nmlkj
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11. Vilket kvalitetssystem har ditt företag? 

12. Har företaget ett pågående program/projekt för att effektivisera 
produktionen/tillverkningen?

13. Välj de tre viktigaste källorna till ny kunskap och erfarenheter i ditt företag? 

5. Kvalitetsystem och erfarenheter

*

Vi är certifierade enligt ISO9000-seriennmlkj

Vi följer ISO9000-serien men är ej certifieradenmlkj

Det följer ej ISO9000-standardnmlkj

Annat/Egetutvecklat kvalitetssystemnmlkj

Vi har inget kvalitetssystemnmlkj

Vet ejnmlkj

Frivillig kommentar:

Janmlkj

Nejnmlkj

Vet ejnmlkj

Om ja, beskriv vad programmet går ut på.

55

66

Egen personalgfedc

Kunder (beställare)gfedc

Besiktningargfedc

Konsultergfedc

Underentreprenörergfedc

Eftermarknad (slutkunders klagomål/reklamationer)gfedc

Annatgfedc

Om Annat, ge exempel.
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14. Företaget har IT-stöd för hantering av reklamationer.

15. I hur stor omfattning lagras ny kunskap och erfarenheter, från företagets 
produktion, på följande ställen?

 Inte alls I liten omfattning I viss omfattning I stor omfattning Vet ej
Som personliga 
erfarenheter hos ansvarig 
platschef

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Som personliga 
erfarenheter hos 
yrkesarbetarna

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

I protokoll/ anteckningar 
från slutmöte

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

I protokoll/ anteckningar 
från
erfarenhetsåterföringsmöte

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

I en för företaget central 
databas

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

I en nätverksansluten 
dator, t.ex. på det lokala 
kontoret

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

I arkiv/pärmar nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

På annan plats (obs! 
frivillig)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Nejnmlkj

Janmlkj

Om ja, ange typ av IT-stöd (ex. webbaserat)

55

66

Om på annan plats, i så fall var?
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16. I hur stor omfattning anskaffar du erfarenheter, från andra projekt inom företaget, 
från följande ställen?

 Inte alls I liten omfattning I viss omfattning I stor omfattning Vet ej
Från kollegor på 
möten/fikaraster, etc.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Från sammanställningar 
av erfarenheter från 
avslutade projekt

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Genom att söka på en 
projektportal

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Genom att söka i 
arkiv/pärmar

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Från underentreprenörer nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Från konsulter nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Från beställare nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Från annan plats (obs! 
frivillig)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Om från annan plats, i så fall var?
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Dessa påståenden tar reda på hur ert företag arbetar med återföring av ny kunskap och erfarenheter från projekt 
tillbaka till nya projekt. Erfarenheter kan röra allt från utvärdering av nya produktionsmetoder till uppkomna fel i 
slutprodukten.

17. Hur väl håller du med om följande påståenden?

6. Allmänt förbättringsarbete & erfarenhetshantering

 
Håller absolut inte 

med
Håller inte med Håller med Håller absolut med Vet ej

Det är lätt att få tag på 
erfarenheter inom 
företaget.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Företaget har ett 
fungerande system för att 
registera/spara
erfarenheter.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Företaget arbetar aktivt 
med att följa upp 
rapporterade fel.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Företaget vill förbättra sin 
process för 
erfarenhetsåterförning.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Jag ser klar 
förbättringspotential inom 
företagets hantering av 
erfarenheter.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Jag känner mig trygg i att 
fel ej återupprepas i 
framtida projekt.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Företaget arbetar 
fortlöpande med 
förbättringsarbete.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Företaget arbetar med 
stegvis problemlösning 
som metod.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Frivillig kommentar:

55

66
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Inom byggentreprenader finns ett antal olika typer av besiktningar. Följande frågor syftar på alla former av 
entreprenadbesiktningar, såsom slut- och garantibesiktning, som utförs av en av beställaren utsedd besiktningsman.

18. Hur väl håller du med om följande påståenden?

19. Beskriv med egna ord på vilket sätt besiktningsanmärkningar från olika projekt 
sparas inom företaget?

7. Besiktningsanmärkningar i förbättringsarbetet

 
Håller absolut inte 

med
Håller inte med Håller med Håller absolut med Vet ej

Företaget har ett system 
för att sammanställa 
besiktningsanmärkningar
mellan projekt.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Företaget arbetar aktivt 
med att följa upp 
grundorsaker till noterade 
besiktningsanmärkningar.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Företaget ser 
besiktningsanmärkningar
som värdefull information.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Företaget utnyttjar 
besiktningsanmärkningar
systematiskt i sitt 
förbättringsarbete.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Företaget tar fram statestik 
på fel mellan projekt, för 
att identifiera viktiga 
förbättringsområden.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Företaget är i behov av ett 
IT-stöd för att bättre 
hantera informationen 
från besiktningar.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Jag ser 
besiktningsanmärkningar
som värdefull information.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Jag anser att 
användningen för 
besiktningsanmärkningar
inom företaget kan 
utvecklas.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Företaget har ett uttalat 
mål att minska antalet 
besiktningsanmärkningar.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

55

66

Frivillig kommentar:

55

66



Page 10

Förbättringsarbete genom erfarenhetsåterföring inomFörbättringsarbete genom erfarenhetsåterföring inomFörbättringsarbete genom erfarenhetsåterföring inomFörbättringsarbete genom erfarenhetsåterföring inom
20. Beskriv med egna ord på vilket sätt information från besiktningsanmärkningar 
nyttjas i företaget?

55

66
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21. Hur väl håller du med om följande påståenden?

22. I hur stor omfattning gäller följande, för förbättringsförlag från medarbetare, i ditt 
företag?

8. Förbättringsförslag från medarbetare

 
Håller absolut inte 

med
Håller inte med Håller med Håller absolut med Vet ej

Företaget har ett 
fungerande system för att 
hantera förbättringsförslag.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Företaget värdesätter 
förbättringsförslag från 
personalen.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Företaget implementerar 
kontinuerligt goda 
förbättringsförslag.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Personalen tycker att det 
är meningsfullt att lämna 
in förbättringsförlag.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Personalen upplever att 
de får tillräcklig 
feedback/återkoppling på 
sina förbättringsförslag.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Personalen upplever att 
företaget behandlar 
förbättringsförslag utan 
onödigt dröjsmål.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

De förbättringsförslag som 
lämnas in är i regel 
relevanta.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Jag ser ett värde i att få 
förbättringsförslag från 
övriga medarbetare.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Jag anser att företaget 
borde kunna få in fler 
relevanta
förbättringsförslag från 
medarbetarena än idag.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Jag anser att 
förbättringsförslag inom 
företaget kan uppmuntras 
mer.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 Inte alls I liten omfattning I viss omfattning I stor omfattning Vet ej
De kan lämnas till 
närmaste chef.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

De kan lämnas in via 
någon form av 
"förslagslåda".

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

De kan lämnas in 
anonymt.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

De uppmuntras genom 
någon form av "morot".

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Frivillig kommentar:

55

66
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Avslutande erfarenhetsmöten är ett möte som projektdeltagarna håller efter avslutat möte för att tanka av enskilda 
projektdeltagare/parter deras erfarenheter från det avslutande projektet, med syfte att finna förbättringsmöjligheter.

Slutmöten hålls i regel mellan beställare/kund och general/totalentreprenör för att reglera de sista frågorna kring 
kontraktet mot ett godkännande av entreprenaden.

23. Hur väl håller du med om följande påståenden?

9. Erfarenhetsmöten

 
Håller absolut inte 

med
Håller inte med Håller med Håller absolut med Vet ej

Företaget genomför 
erfarenhetsmöten efter 
avslutat projekt.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Företaget utnyttjar 
slutmötet till att finna 
förbättringsmöjligheter.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Företaget utnyttjar 
slutmötet till 
erfarenhetsåterföring på 
något sätt

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Företagets
erfarenhetsmöten följer en 
standardiserad
mall/dagordning

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Jag anser att 
erfarenhetsmöte efter 
avslutat projekt är ett bra 
sätt att samla in 
erfarenheter.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Jag ser klar 
förbättringspotential kring 
erfarenhetsmöten.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Frivillig kommentar:

55

66
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Om du vill vara med i utlottningen av biobiljetter, fyll i e-postadress eller telefonnummer nedan. 

Avsluta enkäten genom att klicka på Lämna in.

Tack för din medverkan!

24. E-post:

25. Telefon:

10. Frivilliga kontaktuppgifter








