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Sammanfattning 
Det har sedan länge varit känt att byggsektorn har stora problem gällande arbetet med 

erfarenhetsåterföring. Eftersom Peab Sverige AB i Umeå tidigare upplevt att det funnits en 

förbättringspotential inom detta område lät de en student genomföra en studie på 

erfarenhetsåterföringen inom företaget. Detta skedde 2018 och mynnade ut i ett antal 

åtgärdsförslag. Eftersom Peab ett år senare fortfarande hade en känsla av att arbetet med 

erfarenheter kunde förbättras gjordes en uppföljning på denna tidigare studie.  

 

Genom att studera tidigare studier och litteratur inom området har projektägaren skapat sig 

grundläggande kunskap inom erfarenhetsåterföring. Peabs rutiner har granskats genom deras 

intranät, planket. Detta för att jämföras med hur arbetet med erfarenhetsåterföring går till i 

verkligheten, genom en intervjustudie med medarbetare inom produktionen på Etapp 4 

Mariehöjd, vilket är ett projekt av ett flerbostadshus. 

 

I många studier talas det om problem, på grund av bristande erfarenhetsåterföring. Dock 

konkretiseras sällan dessa. Denna studie resulterade i ett antal exempel på problem som har en 

koppling till erfarenhetsåterföring, så som felingjutna golvbrunnar, otillräckliga fallskydd och 

ofullständiga tätskikt i badrum med mera. Kostnader för två problem kopplade till dålig 

erfarenhetsåterföring har kalkylerats. 

 

De huvudsakliga problemen som Peab Sverige AB i Umeå hade gällande arbetet med 

erfarenhetsåterföring inom produktionen var bristande rutiner i hantering av protokoll från 

möten som avser behandla erfarenheter. Samt hinder som motverkar arbetet med 

erfarenhetsåterföring, ett exempel var att anställda var tvungna att ansöka om behörighet till 

vissa dokument, vilket är tidskrävande.  

 

I denna studie undersöktes vilka av de tidigare åtgärdsförslag som införlivats och resulterade i 

nya förslag grundat på de som redan givits och ny framtagen data. Med hjälp av den tidigare 

nämnda kalkylen kunde även kostanden för bristande hantering av erfarenheter presenteras. 
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Abstract 
It has long been known that the building sector has problems regarding the work of 

experience feedback. Since Peab Sverige AB in Umeå previously experienced that there has 

been an improvement potential in this field, they had a student carry out a study on the 

experience feedback within the company. This took place in 2018 and resulted in a number of 

proposals for measures. As Peab one year later still had the feeling that the work with 

experience feedback could be improved, a follow-up was made on this previously study. 

 

The theory is based on previous studies and literature in the field. Peabs routines have been 

reviewed through their intranet, planket. This to compare how the work with experience 

feedback works in reality, through an interview study with employees in the production at 

Stage 4 Mariehöjd. Which is a project of a multi-family house. 

 

Many studies describes problems, due to lack of experience feedback. However, these are 

seldom made concrete. This study resulted in a number of examples of problems that have a 

connection to poor experience feedback, such as misplaced floor wells, inadequate fall 

protection and insufficient waterproofing in bathrooms etcetera. The costs of two problems 

linked to poor experience feedback have been calculated. 

 

The main problems Peab Sverige AB in Umeå had regarding the work with experience 

feedback in production have proved to be lack of routines in the management of protocols 

from meetings that intend to treat experiences feedback. Obstacles that counteract the work 

with experience feedback have been identified. For example, employees must apply for 

authorization for certain documents. 

 

This study identified which of the previous action proposals were incorporated and resulted in 

new proposals based on those already given and new data. With help of earlier mentioned 

calculation, the cost of poor experience management could be presented. 
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Förord 
Detta examensarbete avslutar min treåriga högskoleingenjörsutbildning inom byggteknik på 

Umeå Universitet. Det har utförts i samarbete med Peab Sverige AB i Umeå.  

 

Jag tycker att det varit intressant och lärorikt att få en inblick i hur arbetet på Peab går till och 

uppskattar de lärdomar som jag kommer att ta med mig ut i arbetslivet. 

 

Jag skulle vilja börja med att tacka Jimmy Vesterberg som varit min handledare på Umeå 

Universitet. Jimmy har varit det bollplank som gjort detta arbete möjligt. Vidare vill jag tacka 

Patrik Pettersson för hans varma mottagande på Peab. Jag vill även rikta ett särskilt tack till de 

Peabanställda på Etapp 4 Mariehöjd. Det har förekommit intressanta diskussioner och ni har 

visat ett stort engagemang i mitt arbete under tiden jag varit hos er.    

 

Avslutningsvis Skulle jag även vilja tacka min sambo för hennes stöd under hela min 

utbildning.  

 

 

Umeå, maj 2019 

Tobias Nannesson 
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1. Inledning 
Peab Sverige AB i Umeå har begärt en granskning av deras hantering av 

erfarenhetsåterföring, detta för att de tror att det finns utvecklingspotential inom området. 

 

 

1.1  Bakgrund 
Enligt Statistiska centralbyrån [1] har bostadsmarknaden i Sverige haft en uppåtgående trend 

den senaste tiden, 2017 nådde den sin kulmen. Sedan dess har produktionen av bostadsrätter 

minskat i hela landet. Region Västerbotten följer trenden och en drastisk minskning av 

bostadsbyggande har skett det senaste året. 2018 påbörjades byggandet av 1029 bostadsrätter i 

små/flerbostadshus. Detta är i jämförelse med 2017 en minskning, då hela 1649 bostadsrätter 

påbörjades. Hänsyn skall tas till en underskattning av det senaste årets uppgifter på grund av 

eftersläpning i rapportering. 

 

När byggandet avtar ökar konkurrensen mellan byggentreprenörerna. Detta resulterar i mindre 

marginaler och större fokus på detaljerna. Peab Sverige AB i Umeå är ett bygg- och 

anläggningsföretag som ständig arbetar med att förbättra sin produktivitet. En del i en väl 

fungerande organisation är erfarenhetsåterföring. Att hinder dyker upp under byggskedet är 

oundvikligt. Att tid ska ges för att lösa dessa hinder är självklart. Att samma återkommande 

problem skall orsaka lika stora insatser gång på gång är däremot inte försvarbart [2]. Med 

hjälp av en väl fungerande erfarenhetsåterföring kan företaget undvika att onödiga resurser 

läggs på lösningar till problem som redan har lösts i andra projekt.   

 

Peab Sverige AB i Umeå är ett företag som ständig arbetar med att förbättra sin produktivitet, 

och vill som så många andra byggentreprenörer lösa problematiken kring disciplinen 

erfarenhetsåterföring.  

 

Nedan nämns ett axplock av de studier som gjorts gällande erfarenhetsåterföring inom 

byggföretag.  Gemensamt för dessa studier är att de pekar mot en förbättringspotential inom 

området för byggbranschen. Dock konkretiserar ingen studie problematiken med dålig 

erfarenhetsåterföring, någon storlek på ett den ekonomiska förlusten redovisas inte.  

 

 

1.2 Litteraturstudie 
2018 gjordes en studie på Peab Sverige AB i Umeå [3]. Studiens målsättning bestod av 

följande två punkter: 

 

- ”Att identifiera brister Peab Sverige i Umeå hade inom erfarenhetsåterföring genom 

intervjuer och observationer. 

- Föreslå förslagsåtgärder på hur Peab Sverige AB i Umeå skulle kunna utveckla 

arbetet med erfarenhetsåterföring.” 

 

Studien mynnade ut i tio förslagsåtgärder till en förbättrad arbetsgång med 

erfarenhetsåterföring, se dessa i [3]. 

 

Erfarenhetsåterföring i praktiken, en studie vid Jernhusen AB [4] 

Här konstaterar författaren att en viktig del i en lärande organisation är att alla medarbetare är 

insatta i vad som händer i varje nivå av företaget, för att skapa sig en samlad bild och en 

förståelse för hur deras arbete påverkar helheten. En god erfarenhetsåterföring bidrar till 
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kompentensutveckling och en större förståelse för projektet som medarbetarna är involverade 

i. Detta leder i slutändan till lägre kostnader och högre kvalitet på slutprodukten. 

 

Erfarenhetsåterföring inom större entreprenadföretag, fallgropar och framgångsfaktorer [5]  

I denna studie redogörs stora brister gällande uppföljning av utförda projekt och vikten av ett 

gediget ledarskap. De som är ansvariga över ett projekt måste föregå med gott exempel 

genom att närvara vid möten som berör erfarenhetsåterföring och uppmuntra sina medarbetare 

till att aktivt arbeta med frågan. Det är även viktigt att ledningen tydligt definierar det 

tillvägagångssätt för hur detta arbeta skall utföras. Vidare behövs tid avsättas, allt för ofta 

bortprioriteras arbetet med erfarenhetsåterföring vilket leder till att erfarenheter inte kan föras 

vidare från projekt till projekt. 

 

 

1.3 Problemformulering 
Peab Sverige AB i Umeå har tidigare uttryckt att de har dålig koll på hur 

erfarenhetsåterföringen hanteras på företaget. Studier har gjorts och förslag på 

förbättringsåtgärder har lagts fram. Likväl kvarstår känslan av att kunskap kan gå förlorad på 

grund av bristfällig erfarenhetsåterföring, vilket skulle leda till en ineffektiv byggprocess. 

 

 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att ge Peab Sverige AB i Umeå en bättre kännedom om problematiken 

kring erfarenhetsåterföring. Att skapa förutsättningar till en strukturerad arbetsgång vid 

hantering av erfarenheter och även ta fram kostnader som beror på dålig hantering av 

erfarenheter. 

 

 

1.5 Mål 
Målet med arbetet redovisas genom följande tre punkter: 

 

- söka förbättringspotential inom erfarenhetsåterföringen inom Peab Sverige AB i 

Umeå. 

- analysera och följa upp tidigare framtagna åtgärdsförslag som getts till Peab Sverige 

AB i Umeå i studien från 2018 [3]. Detta för att se om det finns möjlighet till att 

utveckla dessa ytterligare. 

- kvantifiera konsekvensen av en god erfarenhetsåterföring 

 

 

1.6 Avgränsningar 
Erfarenhetsåterföring är ett ämne som sträcker sig över en hel organisation. De som sköter 

anbudskalkylering ska få återkoppling på hur mycket tid och pengar olika moment faktiskt 

kräver. Inköpare ska få information om exempelvis de material som ofta skapar stort svinn. 

Erfarenheter bör utbytas mellan underentreprenörer och Peab för att underlätta framtida 

samarbeten. Denna studie kommer dock att avgränsas till ett huvudsakligt fokus på förbättrad 

erfarenhetsåterföring inom produktionsverksamheten för de anställda på Peab Sverige AB i 

Umeå. 

 

Intervjustudien begränsas till att undersöka medarbetare på endast ett projekt: Etapp 4 

Mariehöjd. Vilket är ett flerbostadshus med betongstomme och består av 94 lägenheter  

(se fig. 1) 
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Figur 1. Etapp 4 Mariehöjd [6]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

2. Metod och genomförande 
Detta avsnitt redovisar metoden för hur och var information inom området 

erfarenhetsåterföring hämtats. Såväl val av forskningsmetod och tillvägagångssättet för att ta 

fram konkreta problem orsakade av dålig erfarenhetsåterföring kommer att framföras. 

Vidare klargörs hur dessa problemens kostnader tagits fram. 

 

2.1 Sekundärdata 

Sekundärdata [7] är den typ av information som redan finns tillgänglig. Det kan röra sig om 

informationen som finns tillgänglig inom uppdragsgivarens organisation gällande exempelvis 

produktionsflöden och rutiner. Denna information har hämtats på Peabs Intranät, det så 

kallade planket, här har även de direktiv som finns angående kunskapsutveckling och 

erfarenhetsåterföring inhämtats. Sekundärdata är även sådan information som tidigare samlats 

och sammanställts i ett annat sammanhang, så som litteratur och rapporter. Dessa har i 

huvudsak erhållits från Diva Portalen, Google Schoolar, Umeå Universitetsbibliotek och varit 

en förutsättning till att projektägaren kunnat skapa sig en översiktlig och bred kunskap inom 

området erfarenhetsåterföring. Sökord som använts är bland annat: Kunskapsöverföring, 

erfarenhetsåterföring och lärande organisation. Sekundärdata har även använts för att styrka 

påståenden eller jämföras med framtagen primärdata, se nedan. 

 

2.2 Primärdata 

Den sekundärdata [7] som togs fram i arbetet med detta projekt ansågs inte tillräcklig för att 

nå de uppsatta målen. Genom intervjuer och observationer har projektägaren införskaffat sig 

primärdata, sådan information som inte fanns tillgänglig innan projektet startade. Denna typ 

av data alstras genom att gå till förstahandskällan och syftar till att skapa en förståelse om i 

denna studies fall, de anställdas förhållanden [8]. Intervjuer har skett på projektet Etapp 4 

Mariehöjd. De som intervjuats har valts med omtanke och har alla skilda professioner och 

uppgifter. Vidare har projektägaren närvarat vid arbetsberedningar och moment som berör 

erfarenhetsåterföring för att skapa sig förståelse om hur Peab Sverige AB i Umeås arbetssätt 

gällande erfarenhetsåterföring fungerar i verkligheten.  

 

2.3 Intervjumetodik 

Val av intervjumetodik är en komplex fråga som något förenklat kan beskrivas med hjälp av 

två ytterligheter. Den strukturerade intervjun befinner sig i ena änden av intervjuspektrat och 

syftar till att på ett ordnat vis analysera bestämd data så som siffror och kategorier. Med hjälp 

av statistik och matematiska formler kan antaganden göras. En strukturerad intervjustudie 

påminner om ”en utfrågning” och innehåller mekaniska frågor med begränsade 

svarsmöjligheter. I den andra änden av spektret finner vi den kvalitativa intervjun som istället 

eftersträvar att täcka in de sammanhang och omständigheter människor lever i [8]. En 

kvalitativ intervjustudie har egenskaper som påminner om ”ett samtal” och innebär att 

människor kan berätta om sina synsätt och tala från hjärtat istället för att begränsas till frågor 

som besvaras med ja respektive nej. 

 

2.4 Intervjuer  

Detta projekt har genomförts med hjälp av en så kalla semistrukturerad intervjuteknik [8]. 
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Detta innebär att de två ovannämnda ytterligheterna har kombinerats. Anledningen till detta är 

att projektägaren vill skapa förutsättningar till insamling av information denne inte hade 

väntat sig, genom ett öppet samtal. Samtidigt som intervjun inte riskerar att frångå ämnet i allt 

för stor grad. 

 

Innan intervjuerna genomfördes kontrollerades frågeformuläret av en utomstående part för att 

undersöka relevansen och tydligheten i frågorna. Projektägaren hade dessutom skapat sig en 

uppfattning om vilka typer av konkreta problem som var relevanta för erfarenhetsåterföring. 

Detta genom att samtala med anställda inom projektet, anställda som inte ingick i 

intervjustudien. 

 

Ett av de förslag som gavs till fortsatta studier i den undersökning som gjordes på Peab 

Sverige AB i Umeå 2018 [3] var att inkludera yrkesarbetare i intervjustudien. För att följa upp 

detta och få stor spridning av professioner inom produktionsskedet valde projektägaren att 

intervjua följande befattningar: platschef, arbetsledare, lagbas (träarbetare), plattsättare och 

betongarbetare. Intervjuerna med tjänstemännen; Platschef och Arbetsledare varade i snitt 75 

minuter medan motsvarande tid för hantverkarna var 25 minuter. 

 

Intervjuerna spelades in för att underlätta den senare sammanställningen. För att undvika 

misstolkningar och felformuleringar gavs de intervjuade möjlighet att återkoppla på den skrift 

som projektägaren skapade utifrån intervjun, innan arbetet med studien fortskred. 

 

2.5 Framtagandet av konkreta problem 

Att finna konkreta problem, bristande arbetsmoment som underlag till beräkningar har varit 

en utmaning. Det visade sig dock att projektägaren hade förmånen att undersöka ett av flera 

liknande projekt inom ett bostadsområde. Arbetsledning och yrkesarbetare hade alltså redan 

genomfört snarlika projekt tidigare. Detta blev utgångspunkten för att hitta problem som är 

kopplade till erfarenhetsåterföring. Eftersom det generellt sett var samma yrkesarbetare som 

utförde dessa projekt kunde erfarenheter ses som återförda. Bristande arbetsmoment i de 

första projekten identifierades. Sedan kontrollerades om de hade lösts i senare projekt, om så 

var fallet kunde de klassas som relevanta för erfarenhetsåterföring. Ett antal sådana problem 

beskrevs av personal som arbetade på Etapp 4 Mariehöjd, projekt nr 4 (se bilaga 3), alltså 

personal som inte ingick i intervjuserien. I underlaget för intervjuer (se bilaga 2) finns en 

fråga som är utformad: Skulle du kunna ge ett konkret exempel på ett återkommande problem 

som beror på dålig erfarenhetsåterföring? För att säkerställa god validitet i denna relativt svåra 

fråga delades den upp i tre delmoment vid intervjutillfället, dessa beskrivs nedan. 

 

1. Frågan ställs, Om ett svar ges utan att den intervjuade är insatt i projäktägarens 

angreppsmetodik, är detta bra. Det ultimata vore om samma arbetsmoment nämns i 

fler än en intervju. 

 

2. Efter att den intervjuade fått nog med betänketid på första frågan, omformuleras denna 

till följande: Kan du komma på arbetsmoment som fungerar på Etapp 4 Mariehöjd 

men som var bristande i tidigare projekt? Här gäller samma resonemang som för punkt 

1. Desto fler av samma svar, desto bättre. Förutsatt att lika många svar ges i punkt 1. 

respektive 2. väger de svar som gavs i punkt 1. tyngst. 

 

3. Efter att de två första punkterna är genomförda lägger projektägaren fram de förslag 

som givits av medarbetare, alltså de som inte var med i intervjustudien. Bilaga 4 
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presenteras för att söka den intervjuades åsikt, om den tycker att dessa problem är 

relevanta för erfarenhetsåterföring eller inte 

 

2.6 Kalkylering av konkreta problem 

Kalkylering av de framtagna problem som är kopplade till erfarenhetsåterföring har i 

huvudsak genomförts med hjälp av fakturor från de entreprenörer som åtgärdat dessa 

problem. På grund av studiens begränsningar avseende tid så har hänsyn till mindre och 

administrativa kostnader inte beaktats. Valet av problem baserades till störst del på 

möjligheten att kunna räkna fram en kostnad. Etapp 4 Mariehöjd är det fjärde projektet i en 

serie av flera på ett och samma bostadsområde. Eftersom vissa problem uppkommit och lösts 

under olika projekt väljer projektägaren att samla upp de värsta fallen av de två tidigare hus 

som redan byggts. Etapp 4 Mariehöjd kommer alltså att jämföras mot de två tidigare 

projekten. För att enkelt kunna överblicka de kostnader som tagits fram, presenteras de som 

kostnad/ lägenhet.   
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3. Erfarenhetsåterföring 
Med erfarenhetsåterföring menas att de kunskaper som skapas av en viss situation tas till vara 

och sprids vidare. Med hjälp av erfarenhetsåterföring inom företaget kan en effektiv 

kompetensutveckling ske och lärandeprocessen för nyanställda underlättas. Hanteras detta 

verktyg på rätt sätt kommer kvalitén vara den samma oavsett vilken anställd som utför arbetet. 

Detta leder i sin tur till en stabil och kontrollerad arbetsprocess. Dock är 

erfarenhetsåterföringen en av byggindustrins hårdaste nöt att knäcka [9], en av anledningarna 

till detta är att varje byggarbetsplats är unik. Likväl finns den huvudsakliga förutsättningen till 

att arbeta med just erfarenhetsåterföring, nämligen en lång räcka med återkommande 

aktiviteter i sekvens [10]. 

 

3.1 Ingen nyhet 

Redan på slutet på 90 och början av 2000-talet vidtog regeringen en mängd åtgärder som i 

många fall mynnade ut i att de rådande problemen skulle lösas genom erfarenhetsåterföring. 

En byggkostnadsdelegation och kommission tillsattes och bygglagstiftningen ändrades. 

Anledningen till att byggkostnadsdelegationen tillsattes var att få bukt med de rådande 

problem som fanns med prisutvecklingen på nyproducerade bostäder, vilket under en lång tid 

hade legat över konsumentprisindex [11]. En av konsekvensen på delegationens arbete var att 

Boverket skapade ett byggkostnadsforum som fungerade som en kunskapsbank. Här kunde 

byggherrar, myndigheter och byggentreprenörer med flera dela med sig av sina erfarenheter 

och idéer. Kommissionen tillsattes för att bland annat ta fram förslag på hur sund konkurrens 

inom byggindustrin kunde säkerställas och vilka åtgärder som krävdes för att undkomma 

svartarbete. Ett av många förslag som lades fram hade som syfte att främja samverkan mellan 

byggherrar på regional nivå. Med hjälp av IT skulle ett nätverk skapas för att byggherrarna 

skulle kunna samordna det offentliga uppträdandet. Genom medlemskap i denna databas 

skulle byggherrar kunna få kunskap och erfarenhetsutbyte som skulle leda till mindre fel och 

bättre tekniska lösningar [12]. Ändrandet av bygglagstiftningen var till för att klargöra 

rollerna och ansvaret inom byggsektorn och resulterade i att ett kvalitetsråd bildades under 

namnet Rådet för byggkvalitet. Målet med detta kvalitetsråd var att påskynda arbetet med att 

systematisera kvalitetsarbetet. Arbetet resulterade i ett forum för de parter som är starkast 

kopplade till byggnation i praktiken. Byggherrar, förvaltare och beställare kunde här skapa 

förutsättningar till bland annat erfarenhetsåterföring och kompetensutveckling [12]. 

 

3.2 Projektbaserat byggande 

Byggsektorn har sedan lång tid tillbaka haft ett stort fokus på det enskilda projektet. Projekten 

har en stor spridning gällande samarbeten; lösningar och arbetsmetoder tas fram beroende på 

de rådande förutsättningarna. Detta resulterar i en rad olika unika slutprodukter 

 

Det finns de som är kritiska till erfarenhetsåterföring inom projektbaserade organisationer. 

Enligt Walsham [13] Finns det många faktorer som talar för att intranät och databaser är 

begränsade i hanteringen av att fånga upp och återföra kunskaper. 

Det finns även de som anser att kunskap är så starkt kopplat till praktiken att det därmed inte 

är möjligt att återföra erfarenheter genom andra metoder än sociala sammanhang. 

I en studie av Bresnen m.fl [2] konstaterades att många företag hade någon form av plattform 

för just erfarenhetsåterföring. Dock ansåg en stor majoritet att utfallet med arbetet inte var 

tillfredsställande. 
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I denna studie [2] redovisades även att anställda ansåg det var mer effektivt att kontakta en 

medarbetare för vägledning i problemlösandet än att slå i databasen med erfarenheter. Detta 

trots att denna var strukturerad och användarvänlig. Ett annat problem med dessa databaser är 

de många gånger växer sig för stora, de kan då innehålla hundratals projekt med tusentals 

dokument. Vid dessa mängder data kan det bli svårt att orientera sig och ibland rent av 

omöjligt. Det visade sig även att anställda ofta upplevde en känsla av att arbetet med 

erfarenhetsåterföring var en övning i att skriva ett dokument som sedan arkiverades för att 

aldrig öppnas igen. 

 

En av anledningarna till ovanstående problem var enligt Bresnen med flera [10] [2] att 

information ofta sparades i ”fel format”. Många gånger beskrevs vad som hade gjorts och inte 

varför och hur det hade gjorts. Att beskriva en produkt eller projekt är inte detsamma som att 

beskriva den process som skapade dessa. I kapitlet industrialiserat byggande utvecklas detta 

resonemang. Ett annat fenomen som uppstod var att anställda glömde bort arbetet med 

erfarenhetsåterföring vid de tillfällen produktionskedjan fungerade väl. Detta är inte bra 

eftersom information om bra tillvägagångssätt är minst lika viktiga som problemorienterad. 

Den problemorienterade informationen har visserligen andra hinder att brottas med. Det kan 

många gånger upplevas som att anställda blottar sina misstag genom att redovisa de problem 

som uppstod under ett projekt, detta kan vara en anledning till att de inte registreras.  

 

3.3 Industrialiserat byggande 

Som tidigare nämnts är det svårt att hantera erfarenhetsåterföring i projektbaserade 

organisationer. Utöver de problem som redovisats i förgående kapitel är det även omotiverat 

att en byggentreprenör ska avvara tid och resurser för att effektivisera och förbättra 

exempelvis det företag som hanterar projekteringen av ett bygge. Eftersom 

erfarenhetsåterföring sker uppströms i byggprocessen kommer inte byggentreprenören att få 

någon vinning i denna typ av samarbete. De förbättring ett sådant arbete skulle leda till kan i 

långa loppet underlätta för byggentreprenören men det gäller även dess konkurrenter som 

projektören arbetar för. En fördel med att industrialisera byggandet är att det skapar goda 

förutsättningar till att återkoppla erfarenheter. I och med att fler delar i byggprocessen 

integreras skapas en struktur som välkomnar erfarenhetsåterföringen. 

 

Industriellt byggande handlar till stor del om att utveckla och förfina tekniska lösningar och 

metoder. Genom att ständigt samla in data från pågående arbeten skapas det underlag som 

krävs för att genomföra dessa förbättringar. Standardiserade byggsystem kan tas fram och 

långsiktiga samarbeten kan påbörjas. Att ha långvariga samarbeten med inblandade aktörer är 

en förutsättning till att kunna arbeta med erfarenhetsåterföring. Genom att standardisera 

arbetsprocessen så lång som möjligt, effektiviseras den. Detta kan gälla typ av gränssnitt, 

ekonomi och kvalitet. Genom dessa långvariga samarbeten får alla nytta av att dela med sig 

av kunskap och erfarenheter som leder till en bättre kvalitet [10]. 

 

I arbetet med att ständigt förbättra en produkt eller företagets förmåga är det viktigt att 

särskilja utvecklingsprocessen och byggprojektet. Detta för att de har olika strukturer och 

syften. Det finns en risk att de vävs samman och skapar oklarheter, ordning och reda är 

viktigt. 
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3.4 Kvalitet 

Kvalitet är ett begrepp som ofta uppkommer i samband med affärer, det är en känsla som vi 

upplever grundat på våra förväntningar. Vid byggnationer eftersträvas god arkitektonisk 

kvalitet. God kvalitet vid exempelvis köpet av en bostad är när kundens förväntningar 

tillfredsställs eller överträffas [10]  

 

[14]I samband med att sjuka hus uppdagades på 80-talet, vilket ledde till bland annat 

hälsoproblem. Pekade flertalet studier mot att kvalitetsfel orsakade betydande ekonomiska 

påföljder vilket ledde till att företagen inom byggindustrin började engagera sig i frågan. I 

samtid med detta infördes även nya bygglagstiftningar som klargjorde att det huvudsakliga 

ansvaret för kvalitetsarbetet låg på byggherren. Vidare infördes byggfelsförsäkringar som 

gjorde att ansvaret för byggnaden inte upphörde bara för att den var klar. Systematiseringen 

av arbetet med kvalitetssäkrandet var ett faktum och det blev allt vanligare att företagen 

lyckades certifiera sig med ISO-9000 standarden. Denna certifiering ger en garant för att 

företaget arbetar konsekvent med kvalitetsfrågan och regelbundet följer upp sina arbeten. 

Samtidigt som företagen blev konkurrenskraftiga på marknaden ökade kundens trygghet. 

 

3.4.1 PDCA-cykeln 
 

 

 

 
                                                       

                                                                  Figur 2. PDCA-cykeln [15] 

 

Ovanstående figur beskrivs av Bergman m.fl. [15] och visar principen om hur ett 

återkommande arbetsmoment eller skapandet av en produkt ständigt kan förbättras och 

effektiviseras. Genom att noggrant studera och mäta de orsaker som påverkar en process 

negativt kan de åtgärdas. Det gäller att först angripa de problem som orsakar de största 

ekonomiska påföljderna. Detta kommer med tiden att leda till en produkt med ständigt 

förbättrad kvalitet. 

 

Plan- att planera en förbättring. När ett problem uppstår gäller det att finna roten till detta, 

större problem behöver skalas ner till mindre för att bli hanterbara. Genom användandet av 

verktyg som exempelvis histogram eller datainsamling kan arbetet med att finna lösningar 

som grundar sig på fakta underlättas. 

 

Do- att göra, sätta åtgärden i verket. När en lösning tagits fram är det viktigt att informera alla 

som är en del av denna process och säkerställa att dessa förstår vad som behöver åtgärdas och 

hur detta ska göras. 
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Check- undersök resultatet av insatsen. Här kan återigen verktyg som bland annat histogram 

och datainsamling vara till nytta för att kunna dra slutsatser om att den åtgärd som vidtagits 

faktiskt kan kopplas till en eventuell förbättring.  

 

Act- agera, om en lyckad åtgärd har utförts gäller det att implementera denna i processen. När 

detta är gjort kan förbättringsarbetet fortskrida. 

  

3.5 Tyst respektive uttrycklig kunskap 

Företag har under en längre tid arbetat med erfarenhetsåterföring på individ- och temanivå 

[2]. Då har det handlat om att lösa praktiska problem i enskilda projekt. I tidskriften [9] 

redogörs att det finns två typer av kunskap: tyst respektive uttrycklig. Tyst kunskap kan liknas 

med hur ett arbetsmoment utförs i praktiken. Det är exempelvis svårt att beskriva hur man 

effektivt skall slå i en spik med hammare. Denna typ av erfarenheter måste utbytas genom att 

människor träffas i fysiska miljöer. Uttrycklig kunskap är sådan data och information som 

enkelt kan sättas på print. Det är denna typ av information som anses svår att hantera. Företag 

har idag börjat inse att det inte räcker med att arkivera denna data, utan att den även måste 

aktiveras. Detta kräver en strukturerad arbetsgång med repetitiva moment som hela tiden skall 

erfarenhetsåterkoppla uppströms. Företagen som arbetar med att industrialisera sin 

arbetsprocess ligger därför i framkant när det kommer till förutsättningarna för en god 

erfarenhetsåterföring. Detta för att en industrialisering leder till fler moment som 

återupprepas. Det ställs stora krav på det systematiska arbetet som skall hantera 

erfarenhetsåterföring inom ett företag. Det poängteras också i [9] att systemet inte är starkare 

än dess svagaste länk. Följande punkter ska uppfyllas: 

 

- ”ett systemtänkande kring förbättringsarbete 

- grundläggande kunskaper om variation och statistik 

- Insikten om skillnader mellan information och kunskap 

- Insikten om hur människor arbetar och tänker” 

 

Företaget måste även förstå hur det ska motivera och koordinera sina arbetare för att nå de 

uppsatta målen. Arbetet med erfarenhetsåterföring är en långsiktig process som kräver 

ihärdighet och en vilja till att utvecklas. 

 

3.6 Systematisk mätning  

Systematiska mätningar görs för att detektera störningar i en process [10]. Syftet med dessa 

mätningar är att kontinuerligt förfina och utveckla arbetsgången. Under processen mäts data 

för att sedan samlas in och slutligen analyseras. Tillvägagångssättet är starkt kopplat till 

systematiken i den tidigare nämnda PDCA-cykeln. De mätetal som denna mätning resulterar i 

kan delas upp i två typer. Den ena typen av mätetal syftar till kvaliteten, som syftar till att 

förbättra en produkt. Den andra typen av mätetal redovisar takten av ett förlopp. Det är viktigt 

att låta processen stabiliseras via standardisering innan mätningar utförs. Annars kan utfallet 

av mätningarna bero på ändringar i processen och därmed bli missvisande. Det är viktigt att 

vara specifik med vad det är som mäts, exempel på mätetal inom byggindustrin kan vara 

vinstmarginaler per projekt, omsättning per anställd eller antalet dagar utan tillbud. 
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4. Om Peab 
Detta kapitel handlar om vilka Peab är och på vilket sätt de hanterar frågor som miljö, kvalité 

och säkerhet. Även deras nuvarande föreskrifter gällande erfarenhetsåterföring är något som 

kommer att redovisas. 

   

4.1 Organisation 

År 1959 började bröderna Mats och Erik Paulsson med att hantera renhållningen i Grevie, 

som ligger i mitten på Bjärehalvön [16]. Detta år såddes fröet som skulle komma att bli Peab. 

Genom företagsamhet och arbetsvilja skapade sig bröderna ett gott rykte i området. Deras 

orädda attityd gjorde att de ett år senare gav sig i kast med att starta en maskinstation på 

barndomsgården. Den ena händelsen ledde till den andra, affärsrörelsen utökades genom att 

börja sälja stenkross och den första grävmaskinen köptes in. 1967 Startades aktiebolaget Peab. 

Begynnelsebokstaven P står för Paulsson, E står för entreprenad och ab för aktiebolag. 

 

Idag är Peab ett renodlat bygg- och anläggningsföretag [6]. De samverkande affärsområdena 

är bygg, anläggning, industri och projektutveckling. Grenen bygg innefattar de flesta moment 

som är kopplat till ordet. Alltifrån nyproduktion av bostäder och lokaler till renovering och 

om- och tillbyggnad, även byggservicetjänster ingår. Detta affärsområde bedrivs genom 150 

platskontor runt om i norden, organiserade i Sverige, Norge och Finland. 

 

Som tidigare nämnts blev 2018 ett år med betydligt mindre påbörjade byggnationer av 

bostäder än förgående år. Detta har såklart påverkat Peab negativt [6]. Eftersom det 

förväntade resultatet för detta år inte nåddes har det vidtagits åtgärder som bland annat har 

delat upp den förra regionen som täckte hela Norrland. Att ha en region på ett område på två 

tredjedelar av Sveriges yta ansågs inte effektivt. Det var viktigt att minska avstånden och 

skapa förutsättningar till att ledningen ska kunna närvara bättre vid projekten. Resultatet blev 

två mindre regioner, Region Bygg Södra respektive Norra Norrland. Dock kvarstår de 

gemensamma Stabsfunktionerna, detta för att agera kostnadsmedvetet och dra nytta av olika 

gruppers erfarenheter.    

 

4.2 Planket 

Planket [6] är ett intranät och en samlingspunkt för de anställda på Peab. All information som 

kan tänkas vara nödvändig för en medarbetare kan hittas här, detta för att underlätta 

arbetsgången i bästa möjliga mån. Nedan nämns några exempel på nyttig data: 

 

- Nyhetsflöde, för att hålla alla på företaget uppdaterade om vad som är på agendan kan 

de senaste nyheterna kopplade till Peab och marknaden ses här. 

 

- Anställning, genom denna flik kan information om vilka direktiv som gäller för den 

anställde överblickas. Vilka regler som gäller när det kommer till arbetsmiljö och 

hälsa, inrapportering av arbetstid och vad du som anställd har för rättigheter och 

skyldigheter med mera. 

 

- Arbetssätt, Här finns information om bland annat alla relevanta datorprogram och 

dokument för Peabs affärsområden, Hur ledningen är uppbyggd och bostadskoncepts 

grundstenar. 
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- Verksamhetsledningssystem (VLS), i detta system finns klara och tydliga 

flödesscheman på en mängd olika typer av faser inom byggprocessen, så som 

krishantering, inköp och produktion. 

 

4.2.1 PeabMetoder 
Peab Sverige AB är medvetna om att det finns ett värde i att erfarenheter delas mellan 

medarbetare. På planket [6] finns ett verktyg som kallas PeabMetoder, detta verktyg är 

uppbyggt av en databas med relevanta externa källor såväl som dokument utförda av de 

anställda. Verktyget syftar till att ge förslag på aktivitetskort/arbetsberedningar, 

riskreducerande åtgärder gällande arbetsmiljö och framhäva relevanta monteringsanvisningar 

från utomstående källor, exempelvis leverantörer. För att underlätta orienteringen finns här en 

byggdelstabell så att den som söker information snabbt ska kunna klicka sig fram till det 

aktuella arbetsmomentet. 

 

4.2.2 Arbetsberedningar 
Arbetsberedning är ett sammanträde som innefattar både ledning och yrkesarbetare [6]. Här 

ska arbetsmoment som är relaterade till arbetsmiljö och kvalitet planeras om det inte är 

uppenbart obefogat. Generellt hålls ett beredningsmöte per arbetsmoment, såvida detta inte är 

av särskild karaktär. Då kan det förekomma att arbetsberedningen delas upp i två möten, ett 

för metod och idéförslag och därefter ett för beslutsfattandet. Dessa möten genomförs för att 

säkerställa att myndigheters och företagets regler och föreskrifter följs. Även kundens 

förväntningar är en del av beslutsunderlaget. Det är viktigt att dessa möten hålls i en förtrolig 

miljö så att medarbetare får möjlighet till att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. 

Strukturen på mötet följs enligt aktivitetskortet (se bilaga 1). Mötet avslutas när alla parter är 

insatta i hur momentet skall genomföras och vet hur lång tid det ska ta. Det är viktigt att 

aktivitetskortet finns tillgängligt under arbetets gång. Strax efter att arbetsmomentet har 

påbörjats följs planering upp genom att kolla med yrkesarbetarna hur det fungerar i praktiken, 

eventuella justeringar görs i aktivitetskortet. Yrkesarbetarna rapporterar generellt en gång i 

veckan om hur arbetet fortskrider. När arbetsmomentet är slutfört samlas alla inblandade för 

att erfarenhetsåterkoppla. Då redogörs vad som gått bra respektive dåligt, detta noteras i 

aktivitetskortet. Dessa noteringar meddelas senare vid produktionsavslutsträffen, se kapitel 

4.2.3. 

4.2.3 Produktionsavslutsträff 
Efter avslutat projekt hålls en intern produktionsavslutsträff, vid större projekt kan det 

förekomma flera [6]. Dessa avser Peabs anställda som varit med under produktionsskedet.  

Mötet syftar till att utvärdera projektet beträffande hur det motsvarar Peabs samt beställarens 

förväntningar. Ekonomi och räkenskaper presenteras, dock ligger huvudfokus på att utvärdera 

underentreprenörer, arbetsmiljö och nya erfarenheter.   

 

4.2.4 Byggavslutsmöten 
Vid större projekt som uppgår till belopp över fem miljoner kronor hålls det oftast ett 

byggavslutsmöte efter att slutbesiktning genomförts [6]. Här samlas slutbesiktningsprotokoll, 

dokumentation från produktionsavslutsträffar och protokoll från projekteringsavslutsmöte. De 

som närvarar är bland annat arbetschef och platschef från Peab samt beställarens 

projektorganisation. Detta görs för att protokollföra, summera och sprida erfarenheter inför 

framtida arbeten. Genom denna typ av möte får Peab en systematisk utvärdering av deras 

arbetssätt. 
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5. Resultat och analys 
Detta kapitel redovisar de intervjuades olika befattningar och hur dessa ser på arbetet med 

erfarenhetsåterföring. Även en kostnadskalkyler för typiska byggfel som uppstår på grund av 

dålig erfarenhetsåterföring har genomförts. Detta för att konkretisera den problematiken, som 

så många tidigare studier [2] [3] [12] [4] visat på. 

 

5.1 Utförda Intervjuer  

Som tidigare nämnts i kapitel 2.4 Intervjuer, har projektägaren valt att intervjua följande 

befattningar: platschef, arbetsledare, lagbas (träarbetare), plattsättare och betongarbetare. 

Detta för att skapa en stor spridning av arbetssätt inom produktionen på Peab Sverige AB i 

Umeå. Nedan presenteras de sammanställda intervjuerna som syftar till att klargöra 

förhållandet mellan Peabs föreskrifter gällande erfarenhetsåterföring och verkligheten. De ska 

även klargöra om delar av de förslagsåtgärder som gavs i studien på Peab Sverige AB i Umeå 

2018 [3] har verkställts och finna förslag på förbättringar. 

 

5.1.1 Intervju med platschef 
Det första intervjutillfället var med platschefen. Han påbörjade sin anställning 2011 på Peab 

Sverige AB i Umeå, då som arbetsledare. Tre år senare fick han möjligheten att prova på 

rollen som platschef och har sedan dess haft denna befattning. Total erfarenhet av 

byggbranschen är alltså åtta år. 

 

Platschefens tolkning av begreppet erfarenhetsåterföring är något som ska effektivisera 

produktionsmaskineriet och säkerställa god kvalitet genom att ta vara på erfarenheter från 

tidigare projekt. Att kunna genomföra arbetsmoment snabbare, med samma resultat som 

annars. Platschefen anser att god hantering av tidigare erfarenheter resulterar i färre 

uppkomna problem som stör tidsplanering och att hjulet inte behöver uppfinnas på nytt i varje 

projekt. 

 

Att behöva avsätta medarbetare på att lösa problem leder till att produktiviteten framåt blir 

lidande. Utöver kostnader för de arbetstimmar och material detta medför skapas även en stor 

irritation bland de som är involverade i projektet. Därför är det viktigt att arbeta med 

erfarenhetsåterföring. Platschefen trycker också på två betydande faktorer, nämligen 

arbetsbelastning och ekonomi. Genom att prata med kollegor alternativt titta på deras tidigare 

arbeten kan tid sparas, att exempelvis läsa sig till regler och bestämmelse kan vara 

tidskrävande. Utan kollegors erfarenheter kan detta arbete många gånger kräva övertid vilket 

är negativt för både den anställde och företagets ekonomi. Vidare anser platschefen att god 

erfarenhetsåterföring är en förutsättning till att utvecklas både som grupp och individ. Som 

ansvarig över projekt ser han många personliga fördelar med att ta del av tidigare 

erfarenheter. Utöver vad som tidigare nämnts underlättar detta arbetet att säkerställa en god 

arbetsmiljö, att i slutändan kunna leverera en bra vinstmarginal och känna en trygghet i 

överlämnandet av projektet. Med att känna en trygghet i överlämnandet syftar platschefen 

främst till, de ofta förekommande garantikostnaderna. Vid anbudstillfället kan Peab inte ta 

höjd för dessa kostnader, detta skulle resultera i Peab får svårt att räkna hem några projekt. 

Garantikostnader blir alltså rent minus på resultatet och är väldigt energikrävande.  

 

Vid de frågor som syftar till att undersöka om åtgärdsförslagen som gavs i studien [3] har 

införlivats svarade platschefen följande: Någon utbildning inom erfarenhetsåterföring har han 
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aldrig varit på. Att nyanställda tjänstemän har tilldelats ett mentorskap har sedan några år 

tillbaka förekommit på Peab. 

 

Platschefen har använt sig av PeabMetoder. Dock har den information som går att hämta här 

varit väldigt grundläggande och han upplever att systemet är något föråldrat. Vidare tror 

platschefen att det generellt sett är få som söker vägledning genom detta verktyg. 

 

Interna avslutsmöten är det huvudsakliga tillfället för att samla upp erfarenheter och dessa 

äger rum efter att ett projekt genomförts. På dessa möten medverkar de anställda som varit 

delaktiga i projektet. Platschefen berättar att dessa inleds med en översiktlig beskrivning av 

det ekonomiska läget. Vidare presenteras information om källsorteringsstatistik, arbetstimmar 

och nyckeltal gällande exempelvis producerad kubikmeter hus/ tidsenhet. Här ges även 

medarbetarna möjlighet till att dela med sig av vad som gått bra respektive dåligt. Om 

projektet sträcker sig över en lång tidsperiod kan delavslutsmöten hållas, dessa genomförs då 

efter att ett större delmoment utförts, exempelvis grundläggningen eller stommen. Detta för 

att medarbetare lättare ska komma ihåg vad som hänt. Platschefen redogör att det är hans 

uppgift att föra vidare protokoll från dessa tillfällen till de så kallade AC-mötena, där träffas 

tjänstemän från hela regionen för att diskutera den aktuella statusen för Peab Sverige AB i 

Umeå. Platschefen tycker inte att det finns några klara rutiner för hur dessa protokoll skall 

hanteras för att de ska bli lättillgängliga för hans kollegor i framtiden. Han anser även att 

någon borde vara ansvarig över denna hantering, någon som kan tydliggöra vilken 

information som efterfrågas och bära ansvaret över att denna sparas på ett strukturerat sätt.  

 

Vid större projekt hålls en produktionsplaneringsträff. Här samlas alla inblandade parter för 

att lösa de större knäckfrågorna, så som krankapacitet och upplägg med väggformar. Denna 

träff brukar vara i en till två dagar och är ett bra tillfälle för att arbeta med 

erfarenhetsåterföring. Här kan exempelvis rörmokaren klargöra om han har några särskilda 

önskemål på tillvägagångsätt för att underlätta hans arbete. 

 

Angående hur erfarenheter görs tillgängliga för andra klargör Platschefen att det största 

ansvaret ligger hos den som behöver informationen. Det är enligt honom svårt att påtvinga 

andra sina erfarenheter. För att erfarenhetsåterföring skall fungerar måste det vara någon som 

söker och efterfrågar informationen. Ett ytterligare hinder kan vara prestige, om exempelvis 

en stor garantikostnad uppkommit kanske man hellre är tyst om detta. Här tillägger 

Platschefen att detta är fel och att man ska försöka se det positiva i att någon annan kanske 

kan slippa begå samma misstag. Han klargör att man inte ska se till gruppens utan företagets 

bästa vid dessa tillfällen. Vidare ser han goda förutsättningar till arbetet med 

erfarenhetsåterföring inom bostadsbyggandet av den enkla anledningen att dessa projekt till 

grunden har stora likheter. 

 

Platschefens första alternativ till att finna svar på problem är genom kontakt med kollegor, om 

han vet att en viss person utfört ett arbetsmoment eller projekt är det enkelt att ringa denne. 

Han tillägger att detta förutsätter att personalomsättningen inte är allt för stor, om så är fallet 

kanske den man tänkt kontakta verksam inom ett annat företag. Då kan man tänka sig att 

denne inte är så intresserad av att lägga tid på att hjälpa en konkurrent. Vidare berättar 

Platschefen om hur valet av material och produkter kan underlättas genom att kolla i 

inköpssystemet. Genom att ta reda på vilka produkter andra använt kan det egna beslutet 

underlättas. Han tillägger att det förra inköpssystemet, PIA hade vissa fördelar mot det 

nuvarande Basware PM. I detta inköpssystem behöver användaren ansöka om behörighet till 

något som kallas Clickview, en funktion som gör det möjligt att söka tidigare fakturor. Denna 
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funktion har även en licenskostnad och omfattar hela Sveriges fakturaunderlag vilket många 

gånger är onödigt mycket information. Detta till Skillnad från det tidigare PIA-systemet där 

denna funktion ingick och var gratis, dessutom begränsades fakturaunderlagen till region 

Umeå.  

 

På frågan om ledningen ger tillräckligt med tid för erfarenhetsåterföring svarar platschefen att 

det i huvudsak är marknaden som styr. Att skjuta på ett projekt bara för att göra en noggrann 

planering anses inte realistiskt. 

 

Platschefen nämner fyra konkreta problem som är kopplade till erfarenhetsåterföring, dessa 

nämns nedan. 

 Väggskarvar, För att undvika spänningssprickor på olämpliga områden är det viktigt 

att planera hur betongstommen gjuts. Genom att placera dessa väggskarvar på rätt 

ställen kan sprickor mitt på en vägg undvikas. 

 

 Golvskador, nämndes även av de tidigare samtal som gjorts på Etapp 4 Mariehöjd (se 

bilaga 3). 

 

 Täckskikt, Om täckskiktet i konstruktioner av råbetong inte är tillräckligt ger detta 

upphov till rostutfällningar. Det är dyrt och jobbigt att åtgärda denna typ av problem, 

ofta återkommer dessa missfärgningar. 

 

 Ursparningar, i tidigare projekt användes plåtlådor och lättbetongblock för att skapa 

ursparningar till radiatorstammar i betongstommen. På Etapp 4 Mariehöjd byttes dessa 

mot en annan produkt av plast som var lättare att förankra. Detta ledde till mindre 

bilningsarbeten, arbeten som syftar till att slå sönder betong för att ursparningarna 

hamnat fel.   

 

5.1.2 Intervju med arbetsledare 
Den andra intervjun genomfördes med en arbetsledare. Han påbörjade sin anställning på Peab 

Sverige AB i Umeå 2016 och har dessförinnan studerat vilket ger honom tre års erfarenhet 

inom byggindustrin. 

 

För arbetsledaren betyder erfarenhetsåterföring att aktivt jobba med de felsteg och misstag 

som har begåtts. Det är viktigt att dessa premieras istället för att de sopas under mattan. Det 

konstateras att en öppen företagskultur är en del av arbetet i att undvika systematiska 

kvalitetsbrister och att ständigt försöka nå bättre resultat. 

 

Arbetsledaren klargör att det självklart finns ett behov av erfarenhetsåterföring inom 

företaget. Utöver besparingar genom sänkta garantikostnader och att behöva göra om 

arbetsmoment lyfter detta individen. Han anser att delgivning av erfarenheter är utvecklande 

för de anställda. Genom ett bra arbete med erfarenhetsåterföring tror arbetsledaren att 

företaget kan få ännu nöjdare kunder och minska som tidigare nämnts, garantikostnaderna. 

Att behöva åtgärda problem efter att ägaren till en bostad flyttat in är oftast mycket 

energikrävande och kostsamt. Den personliga vinningen för arbetsledaren anses vara en 

underlättad vardag och möjligheten till att leverera god kvalitet till rätt kostnad. 

 

Arbetsledaren har aldrig fått någon utbildning inom erfarenhetsåterföring. Angående 

mentorskap inom Peab är arbetsledaren osäker på hur det fungerar för platschefer och de som 
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arbetar på kontoret. Hans uppfattning är att det skiljer sig från fall till fall. En nyanställd 

platschef som varit verksam på annan ort kan exempelvis få en ordinarie platschef som 

kontaktperson. Detta för att få en inskolning i hur rutinerna fungerar på Peab. Vidare berättar 

han att det finns en form av hierarki för arbetsledarna. Som nyanställd tituleras man som 

biträdande arbetsledare och genomför då oftast enklare arbetsmoment, så som utsättning med 

mera. Generellt sett har denne oftast en kontakt med den mest erfarna arbetsledaren på 

projektet.   

    

Arbetsledaren har försökt använda sig av PeabMetoder en gång. Dock var detta verktyg ur 

funktion vid detta tillfälle. Den huvudsakliga aktivitet som berör erfarenhetsåterföring på 

Peab idag är avslutsträffarna. Generellt bjuds anställda som varit med i aktuellt projekt in till 

dessa möten. Här diskuteras bland annat vad som gått bra och dåligt i produktionen. 

Reflektioner på möjligheten till att bjuda in projektörer görs av arbetsledaren. Han kommer 

fram till att detta skulle medföra vissa problem. Exempelvis skulle dessa projektörer 

förmodligen begära ersättning för nerlagd tid. Det finns även en risk att man inte ens arbetar 

med dessa i nästa projekt, då skulle eventuella kostnader vara förgäves. Arbetsledaren 

tillägger att han inte vet vart protokoll från avslutsmöten arkiveras. Ett annat moment som är 

viktigt när det kommer till att dela erfarenheter är arbetsberedningen. Här samlas de som är 

delaktiga i ett arbetsmoment för att gå igenom tillvägagångssättet innan det startas. 

Arbetsledaren för sedan noteringar i aktivitetskortet, protokollet för arbetsberedningen under 

tiden arbetsmomentet utförs. Vid slutet samlas alla som varit inblandade för att skapa 

ytterligare underlag i aktivitetskortet. Denna information förs sedan in i Ärbas, vilket är en 

databas för filhantering. Här nämner arbetsledaren ett problem. Alla tjänstemän har tillgång 

till filer som tillhör projekt som de varit och är delaktiga i. Men för att nå kollegors projekt 

måste tillstånd sökas, vilket är tidskrävande. Förslagsvis skulle en gemensam mapp eller 

projekt skapas där exempelvis väl utförda arbetsberedningar dokumenteras. Detta skulle 

underlätta framtida arbeten. Eftersom arbetsberedningarna endast berör de som varit 

inblandade i ett specifikt arbetsmoment delas erfarenheter endast mellan dessa personer. 

Arbetsledaren ser ett värde i att kunna dela dessa erfarenheter med övrig personal, detta på 

grund av att ett arbetsmoment många gånger påverkar förutsättningarna till hur väl andra 

angränsande arbetsmoment kan genomföras. 

 

Vidare definierar arbetsledaren olika typer av erfarenheter. Vid arbetsberedningar ligger fokus 

på att hantera de praktiska lösningarna. Dåliga erfarenheter av att exempelvis färgen på lister 

släpper borde återkopplas mot leverantör och hur väl en underentreprenör fungerar borde 

återkopplas till de som arbetar på kontoret.  

 

Vid frågan om tillräckligt med tid ges till arbetet med erfarenhetsåterföring svarar 

arbetsledaren att ”nog ges det tid, däremot tycker jag inte att det finns någon riktig struktur 

kring hur vi ska jobba med det. Protokoll från olika möten finns men hur lärandet faktiskt ska 

gå till beskrivs inte”.  

 

Arbetsledaren hade ett flertal exempel på arbetsmoment som berör erfarenhetsåterföring. 

Nedan nämns sex av dessa: 

 

 Dörrblad, vid montering av badrumsdörrar sattes inte dörrbladet in förens efter 

plattsättningen var klar. Detta för att det tidigare förekommit flertalet stötskador på 

dörrbladen när skottkärror med bruk, kakel och klinker har hanterats i badrummen. 

 

 Ursparningar, Även en punkt som platsledaren nämnde (se kap. 5.1). 
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 Golvskador, nämndes även av de tidigare samtal som gjorts på Etapp 4 Mariehöjd (se 

bilaga 3). 

 

 Telfer, en smart lösning från ett annat projekt var att ha en telfer, utrustning som 

påminner om en travers i tillverkningstältet. Detta bidrog till att den arbetare som satte 

ihop utfackningsväggar i detta tält kunde göra allt arbete själv. Med hjälp av denna 

telfer behövdes inte bärhjälp av medarbetare vid fönstermontage och kranföraren 

behövde inte kontaktas när dessa stora utfackningselement behövde vändas. 

 

 Golvbrunnar, nämndes även av de tidigare samtal som gjorts på Etapp 4 Mariehöjd (se 

bilaga 3).   

 

 Installationsschakt, schakt i badrum är ofta föremål för vattenledningsskarvar. I andra 

projekt har problem med läckage orsakat fuktskador. Detta för att hela schaktet var 

avsett att fungera som en fuktcell. För att detta ska uppnås krävs ett komplicerat arbete 

med tätskikt och gjutning med fall. På Etapp 4 Mariehöjd användes istället en plåtlåda 

för att skapa denna fuktcell. Det är väldigt svårt att uppnå alla krav i branschreglerna 

utan denna plåtlåda, fördelarskåpet. Förutom att det blir enklare att undvika 

vattenskador på grund av läckande kopplingar, så blir det mycket enklare att få till en 

fungerande läckageindikering.  

 

5.1.3 Intervju med lagbas (Träarbetare) 
Tredje intervjutillfället var med Lagbasen, som arbetar som träarbetare. Han började inom 

byggbranschen 1991 och har under en längre period varit anställd på Skanska. 2014 började 

han på Peab Sverige AB i Umeå och har alltså 28 års erfarenhet av byggindustrin. Att arbeta 

med erfarenhetsåterföring är enligt lagbasen att lära sig av sina misstag. 

 

Vid frågorna som syftar till att ta reda på om den intervjuade ansåg att han och företaget hade 

någon vinning i att arbeta med erfarenhetsåterföring gavs följande svar. Det var absolut något 

som både företag och han själv tjänade på, ”tid är pengar” var en fras som nämndes många 

gånger under intervjutillfället. Att behöva göra om ett arbetsmoment som utförts felaktigt 

påverkar både de anställdas ackord och företagets ekonomi. Om dessa misstag kan undvikas 

genom att ta del av tidigare erfarenheter är detta toppen. Lagbasen anser även att god 

erfarenhetsåterföring bidrar till nöjdare kunder och bättre resultat på projekten.  

 

Lagbasen berättar att han aldrig fått någon utbildning inom erfarenhetsåterföring. Ett 

mentorskap för nyanställda har funnits sedan lång tid tillbaka, alla lärlingar får en handledare 

som de kan rådfråga när det uppstår tveksamhet kring ett arbetsmoment. 

 

PeabMetoder är ett verktyg som lagbasen varken har använt eller hört talas om. Det 

huvudsakliga tillfället för att arbeta med erfarenhetsåterföring är vid arbetsberedningar. Vid 

dessa tillfällen går man igenom säkerhet, maskiner och tidigare erfarenheter. Däremot görs 

sällan en återkoppling på arbetsberedningen efter att arbetsmomentet utförts. Själva 

återkopplingen av erfarenheter sker på avslutsmöten, alltså sådana möten som hålls efter att 

ett projekt genomförts. Alternativt delavslutsmöte om projektet är stort. Detta eftersom många 

saker glöms bort över en allt för lång tidsperiod. På dessa möten går de anställda som 

medverkat i ett projekt igenom bra och dåliga erfarenheter. Angående dessa avslutsmöten 

tillägger lagbasen att han tycker det ibland förekommer att bara några enstaka röster gör sig 
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hörda under dessa tillfällen. Han för ett resonemang kring att dela upp de medverkande i 

mindre grupper för att ge fler möjligheten till att bidra med sin åsikt. 

 

Lagbasen fortsätter med att berätta att han tycker arbetsberedningar och avslutsmöten är 

positivt men att han inte vet vart protokoll från dessa sparas. Han anser att det vore bra om 

han blev insatt i hur detta system var uppbyggt. Inte för att han själv skulle använda det men 

för att veta hur det fungerar, detta skulle leda till att han vet vilka frågor han kan ställa. 

Exempel på en fråga skulle kunna vara ”Du, arbetsledaren. Skulle du kunna kolla i (systemet) 

om det finns någon information om självbärande plåt?” Vidare klargör han att ledningen ger 

möjlighet till erfarenhetsåterföring på ett tillfredsställande sätt. 

 

Utöver tidigare nämnda forum för delgivning av erfarenheter pratar lagbasen om vikten av det 

som sägs på fikarasterna. Många gånger har han själv benat ut frågetecken över en kaffe i 

baracken. Det är även viktigt att vara nyfiken, kolla på vad andra har gjort. Detta ska ha varit 

en stor källa till den kunskap lagbasen besitter.  

 

På frågan om lagbasen kunde ge några konkreta exempel som har en koppling till 

erfarenhetsåterföring gav han följande tre svar: 

 

 Materialval, fel typ av material kan många gånger vara oergonomiskt och rent av 

hälsofarligt. Ett exempel nämndes och det var en gipsskiva som gav upphov till 

näsblod för den som hanterade den. Lagbasen klargjorde att man inte kan arbeta 

under sådana förutsättningar. 

 

 Logistik var en viktig punkt. Att varor kom osorterade ansågs vara botten, hela 

ackordstiden för ett montage kunde gå till spillo i enbart sortering av materialet och så 

ska det självklart inte vara.  

 

 Telfer, Även en punkt som arbetsledaren nämnde (se kap. 5.2). 

 

5.1.4 Intervju med plattsättare 
Fjärde intervjun som tog plats var med en plattsättare som arbetat för Peab Sverige AB i 

Umeå sedan 2006. Hans huvudsakliga uppgift är kopplad till plattsättning även om han också 

har kunskaper inom murning. Total erfarenhet inom branschen är 13 år. 

 

Erfarenhetsåterföring är för plattsättaren att nyttja andras framtagna lösningar på problem. 

Detta för att spara tid. Vidare säger han ”Det viktigaste är att alla får veta. Alltså det är kanske 

det som är det svåra, att få ut information. Vilket problem det än må vara. Att alla får veta att 

vi redan stött på det här problemet och att det redan har lösts”.  

 

För plattsättarens egen del fungerar erfarenhetsåterföringen bra. Detta beror till stor del på att 

murarplattsidan endast består av ett tiotal personer och att man här har ett schyst 

förhållningssätt till varandra. 

 

Plattsättaren har aldrig använt sig av PeabMetoder och kan inte på rak arm komma på några 

uttalade rutiner för hantering av erfarenheter. På frågan om hur han gör sina erfarenheter 

tillgängliga för andra svarar han följande: Att detta sker när man arbetar tillsammans. Många 

gånger går han förbi mindre rutinerade kollegor för detaljstyrning genom att ge tips och trix. 

Under dessa tillfällen ges möjlighet till att höja det som görs bra och poängtera brister. De 
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gångerna han själv stött på problem ringer han oftast en kollega som han vet har arbetat med 

liknande arbetsmoment.  

 

Han konstaterar att det inte känns rimligt för han själv, som hantverkare att sätta sig vid en 

dator och föra in information om erfarenheter. Detta anses vara en syssla för exempelvis 

platschefen. 

 

Det konkreta problem kopplat till erfarenhetsåterföring som plattsättaren kommer att tänka på 

är följande punkt: 

 

 Tätskikt, I tidigare projekt har problem med fuktskador uppkommit vid dörrkarmen i 

badrummen. Detta berodde på att karmen monterades efter att tätskikt lagts. Som 

lösning på problemet sparas nu en större flärp tätskikt som kan läggas mot 

dörrkarmen vid montage. Detta för säkerställandet av att fukt inte tränger igenom. 

 

5.1.5 Intervju med betongarbetare 
Den sista intervjun ägde rum med en betongarbetare som började sitt yrkesliv efter lumpen 

1995. Han har arbetat på en rad olika företag och har alltså en 24 år lång erfarenhet av 

byggbranschen. 

 

Erfarenhetsåterföring är för betongarbetaren att lära sig av tidigare projekt och misstag. I 

grund och botten handlar det om att ständigt försöka förbättra arbetsgången och göra 

förfiningar. Vid frågan om han tror Peab som företag har någon vinning i att arbeta med 

erfarenhetsåterföring svarar betongarbetaren följande ”ja, alltså det är självklart. Jag tycker 

det är det vi håller på med. Att hela tiden försöka bli bättre”. För betongarbetaren är en viktig 

aspekt den minskade tidsåtgången.    

 

Betongarbetaren har aldrig varit på någon utbildning inom erfarenhetsåterföring. Vidare 

berättar han att det inte finns någon uttalad rutin om mentorskap förutom att 

hantverkslärlingar ska ha en handledare. 

 

PeabMetoder är ingenting betongarbetaren använt, av de verktyg som finns tillgängliga på 

planket är det främst tidrapportering som används. Enligt betongarbetaren är ett av de 

viktigaste tillfällena för erfarenhetsåterföring startmötet. Detta hålls inför ett projekt och här 

ges möjlighet till att resonera kring potentiella hinder. Han nämner även att avslutsmöten är 

viktiga för att gå igenom vad som gått bra och dåligt. 

 

Betongarbetaren beskriver hur han arbetar med erfarenhetsåterföring. Han uttrycker att man 

måste arbeta med honom för att kunna ta del av hans erfarenheter, detta sker alltså i praktiken. 

Vidare berättar han om arbetet med att se till så att medarbetare inte begår onödiga misstag 

”man försöker hålla koll. det är bara det, falköga” och klargör att det är jätteviktigt att alla 

hjälps åt. Det huvudsakliga tillvägagångssättet för att ta del av andras erfarenheter är att kika 

på deras utförda arbetsmoment. Då kan man ta till sig bra grejer som kompletterar det egna 

arbetet. Att hastigheten på ett arbetsmoment är viktigt nämns återigen.  

 

Angående om arbetet med erfarenhetsåterföring behöver förbättras har betongarbetaren ingen 

stark åsikt, däremot tycker han det är viktigt att folk säger vad dom tycker och tänker. Han 

anser även att tillräckligt med tid till detta arbete ges av ledningen, det finns ju 
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arbetsberedningar där man går igenom nya arbetsmoment och de tillfällen som nämndes 

tidigare, startmöten och avslutsmöten. 

 

Betongarbetaren berättar om två problem som han tycker berör erfarenhetsåterföring. Dessa 

beskrivs nedan: 

 

 Mineralull, Den mineralull som syftar till att förhindra en köldbrygga mellan stomme 

och balkong har tidigare lämnats fri upptill. Eftersom denna då suger åt sig mycket 

fukt har man på Etapp 4 Mariehöjd börjat gjuta in denna med ett cirka två centimeter 

tjockt skikt. 

 

 Betong, Försök snygga till betongen så fort som möjligt efter gjutning. Om man 

väntar med att ta bort spikar och skägg, betong som sipprat ut mellan formar kan detta 

arbete bli väldigt energikrävande. Detta eftersom betongen då blir hårdare.  

 

5.1.6 Analys av samtliga intervjuer 
Samtliga intervjuade har samma uppfattning om vad erfarenhetsåterföring betyder, nämligen 

att ta lärdom av tidigare erfarenheter för att sedan ta med sig dessa in i nya projekt. Generellt 

ansågs problem och misstag vara den största källan till de erfarenheter som syftar till att 

effektivisera produktionsskedet. Att företaget tjänar på att aktivt arbeta med 

erfarenhetsåterföring ses som en självklarhet, detta med avseende på de ekonomiska 

fördelarna som skapas av en snabbare process. Vad beträffar de intervjuades egen vinning i 

detta arbete skiljer sig dock. För tjänstemännen; platschefen och arbetsledaren är den största 

vinningen att utvecklas och att kunna leverera bra resultat. De övriga hantverkarna värdesätter 

tidsaspekten högst, detta eftersom de arbetar på ackord och därmed kan tjäna mer. 

 

Ingen av de intervjuade har någonsin fått en utbildning inom erfarenhetsåterföring och det 

finns inga föreskrifter om att nyanställda och personer som inte arbetat på liknande projekt 

som det aktuella ska få någon mentor. Däremot nämns att alla hantverkare går en period som 

lärling de första åren och har då en handledare. 

 

PeabMetoder, det verktyg som går att hitta på planket, används inte. De personer som över 

huvud taget vet om att det finns uppger att det inte har fungerat och att det känns föråldrat. 

De tillfällen som behandlar erfarenhetsåterföring är enligt de intervjuade projektstartmöten, 

arbetsberedningar, avslutsmöten och produktionsavslutsmöten. Vidare söks kunskaper från 

andras erfarenheter främst genom fysiska möten och telefonsamtal. Detta beror till stor del av 

att det inte finns någon strukturerad hantering av dokumenterade erfarenheter. Det anses 

tidskrävande att söka exempelvis en arbetsberedning utförd av en kollega. Hantverkarna är 

inte intresserade av att personligen nedteckna eller söka erfarenheter i en databas, detta anses 

vara tjänstemännens uppgift. Däremot ser de positivt på att bidra med- och delges 

erfarenheter. Både platschefen och arbetsledaren är osäkra på hur de ska hantera protokoll 

från produktionsavslutsmöten för att dessa ska bli tillgängliga för andra. Vidare blir de flesta 

protokoll som berör ett visst projekt låsta till detta. Det innebär att dessa erfarenheter bara kan 

nås på ett enkelt sätt av de som medverkat i aktuellt projekt.  

 

Ingen av de intervjuade verkar tycka att ledningen inte ger tid till erfarenhetsåterföring, tvärt 

om är de tillfällen som tidigare nämndes både uppskattade och tillräckliga. Ett förslag som 

gavs av arbetsledaren är en åtgärd på tidigare nämnda problem angående låsta dokument och 

svårigheter i hur dessa ska hanteras. Hans resonemang var att protokoll som berör 
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erfarenhetsåterföring skulle sparas i en mapp eller liknande som är tillgänglig för hela 

regionen och att medarbetare här kunde bidra med väl utförda arbetsberedningar med mera. 

Detta skulle dock kräva någon som är ansvarig över att ”städa” i denna mapp. Vilket går i 

linje med platschefens åsikt om att en ansvarig behövs för att kunna klargöra vilken typ av 

information som efterfrågas och skapa en struktur i arbetet med erfarenhetsåterföring. 

    

5.2 Kostnadsanalys 
Här sammanställs kostnaderna för två vanliga problem som anses vara relevanta för 

erfarenhetsåterföring. Det skall tilläggas att dessa problem har uppstått i olika projekt. Vidare 

kommer en samlad kostnad (exklusive moms) per lägenhet att presenteras med hjälp av 

typiska värden för framkörnings-, tim- och hyrningskostnader.  

 

 Golvbrunn 

På Etapp 2 Mariehöjd orsakade ingjutning av sneda golvbrunnar (se bilaga 3) onödiga 

tilläggskostnader. 20 av 110 golvbrunnar fördelat på 105 lägenheter behövde åtgärdas, se 

dessa åtgärdskostnader i tabell 1. 

 

Kostnad/ golvbrunn: 

 
Tabell 1. Kostnad för att åtgärda en golvbrunn  

 

3h bilningsarbeten á 400kr 

0,5h ingjutning á 450kr 

hyra, bilningsmaskin á 200kr 

Totalt 1625kr 

 

20x1625kr/105 = 310kr 

Det blev inga ombyggnationer av golvbrunnar på Etapp 4 Mariehöjd. Hela summan kan ses 

som en besparing. 

 

 Parkett 

På Etapp 3 Mariehöjd, som bestod av 81 lägenheter orsakade dålig täckning av parkett (se 

bilaga 3) stora kostnader. En entreprenör behövde anlitas för att åtgärda repor och stötskador, 

se tabell 2. 

 
Tabell 2. Typkostnader för underentreprenör som åtgärdat parkett 

 

kostnad, arbete inklusive arbetsutrustning á 450kr 

kostnad, framkörning av bil á 300kr 

 

Totalt fakturerade entreprenören 27st framkörningar och 201timmar utfört arbete. 

 

(27x300kr+201x450kr)/81 lägenheter=1220kr/ lägenhet 

 

Eftersom resultatet av den bättre utförda golvtäckningen på Etapp 4 Mariehöjd inte har 

redovisats än uppskattar projektägaren att den motsvarande kostnaden för Etapp 4 Mariehöjd 

kommer att vara 40 % lägre. Detta skulle resultera i att erfarenhetsåterföring från tidigare 

Etapp skapade följande besparingar: 0.4x1220kr=490kr  
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 Total kostnad 

Här redovisas den totala kostnaden av de två tidigare nämnda konkreta problem. Det skall 

tilläggas att många kostnader inte har beaktats i ovanstående beräkningar. Om golvskador kan 

klassas som problem relaterade till erfarenhetsåterföring kan ifrågasättas, varför blev dessa 

störst på det tredje projektet? Dessa frågor kommer att tas upp i den senare diskussionen. 

 

Total kostnad på grund av dålig erfarenhetsåterföring av de två nämnda problemen blir då: 

310+490 = 800kr/ lägenhet. 
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6. Diskussion 
I detta kapitel kommer de åtgärdsförslag som gavs i studien från 2018 [3] att diskuteras. 

Angående huruvida de införlivats eller inte och deras betydelse för arbetet med 

erfarenhetsåterföring. Vidare kommer svårigheterna med att konkretisera problem som har en 

koppling till erfarenhetsåterföring att diskuteras. Slutligen beskrivs vad som behöver göras för 

att Peab Sverige AB i Umeå ska hantera deras värdefulla erfarenheter på ett rimligt vis.  

 

6.1 Uppföljning av tidigare åtgärdsförslag 
Eftersom en tidigare studie [3] utfördes inom området erfarenhetsåterföring på Peab Sverige 

AB i Umeå förgående år är det rimligt att börja med att undersöka de åtgärdsförslag som gavs 

där. Nedan presenteras dessa förslag med deras inledande sammanfattning för att sedan följas 

av en diskussion. 

 

 

Struktur på hela databasen: Att ha en strukturerad databas är självfallet viktigt. Däremot ger 

denna punkt ingen klarhet i vad det är som ska struktureras, som Meiling beskrev i [9] finns 

det två typer av erfarenheter, den praktiska och den uttryckliga. Även arbetsledaren var inne 

på detta spår, olika erfarenheter har olika intressenter. I nuläget finns egentligen bara ett 

konkret verktyg för sökning av tidigare praktiska erfarenheter, PeabMetoder. Detta verktyg 

har sällan eller aldrig använts av de som ingick i intervjustudien. I samtal med två 

arbetsledare på Etapp 4 Mariehöjd klargjordes problematiken med att dela erfarenheter över 

hela Sverige. Arbetssätt och metodval skiljer sig i allt för stor grad, en anledning till detta är 

exempelvis väderförhållanden. Detta skulle kunna vara en orsak till varför PeabMetoder är 

ineffektivt.  
 
Ledningens engagemang: Samma resonemang som i förgående punkt. Det borde klargöras 

hur den ska engagera sig. De fem intervjuade svarade unisont att de inte hade några 

invändningar på hur ledningen ger möjligheten till arbetet med erfarenhetsåterföring. Tvärt 

om var dessa nöjda med de tillfällen som gavs. Att ledningen borde engagera sig i återföring 

av de så kallade uttryckliga erfarenheterna är en annan fråga. Detta arbete kräver bland annat 

kunskap inom statistik [9], vilket i sin tur kräver konsultation av utomstående part.  
 
Utbildning: Ingen av de tillfrågade hade fått någon utbildning inom erfarenhetsåterföring. 

Eftersom alla såg en personlig vinning med detta arbete, så som bättre ackord och att leverera 

ett bra resultat anser inte projektägaren att utbildning är motiverat. Istället för att utbilda 

personal borde ledningen se till att informera om framtagna direktiv.   
 
Mentorskap: Det kan konstateras att detta mentorskap inte har införlivats, det har däremot 

sedan några år tillbaka funnits en oskriven regel om att nyanställda tjänstemän får tillgång till 

en handledare. Det finns även regler kring att en hantverkarlärling skall ha en handledare.  
 
Dokumentansvarig: På denna punkt instämmer projektägaren. Både platschef och arbetsledare 

uttryckte behovet av en dokumentansvarig, någon som leder arbetet. Dennes uppgift skulle 

vara att klargöra vilken information som efterfrågagas. Att få klarhet i vilket format data ska 

sparas i anses viktigt enligt Bresnen [2]. Den ansvariga ska även skapa en struktur i systemet 

för erfarenheter. Allt för att göra det så enkelt som möjligt för inblandade parter.  
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Projektmöte med erfarna: Projektstartmöten fyller den funktion som beskrivs här, dock utan 

inblandning av erfarna arbetare som inte skall medverka i projektet. Projektägaren ser värdet 

med en sådan typ av uppslutning. Men som platschefen påpekade i intervjun så styr 

marknaden när projekt skall starta och verka. Det är inte säkert att dessa erfarenheter finns 

tillgängliga vid behov, däremot välkomnas detta förslag när tid finns.   
 
Utvärdera: Samma resonemang som punkten ovan. Platschefen uttryckte i intervjun att ett 

tidsspann mellan projekt är välkommet, detta eftersom han då ges bättre möjlighet till att söka 

andras erfarenheter. Tyvärr styr marknaden och han anser inte att det skulle vara realistiskt att 

projekt skall skjutas upp för att ett bättre förarbete skall kunna genomföras. 
 
Uppdatera protokoll: Projektägaren har svårt att tolka denna punkt. Handlar den om tillägg i 

det fysiska protokollet eller ytterligare tillägg av den information protokollet är avsett att 

inhämta? Eftersom det generellt sett bara förekommer ett projektavslutsmöte respektive 

byggavslutsmöte ser projektägaren inget tillfälle för verkställandet av det senare fallet. Att 

anställda bidrar med tankar och idéer på hur rutiner ska förbättras välkomnas dock.    
 
Incitament: Att ha någon form av belöning för den som delger sina erfarenheter går emot det 

som den intervjuade platschefen uttryckte i samma studie som detta åtgärdsförslag gavs. Från 

en intervju [3] ”Platschefen köper inte att man ska behöva få en belöning för att dela med sig 

av erfarenheter till andra på företaget”. I en studie av Hanna Dömstedt m.fl. [4] uttrycks 

följande: ”Referensföretagen har tydligt visat att själsliga belöningar, till exempel 

uppskattning eller uppmärksamhet, ger bättre resultat än ekonomiska belöningar”. Vidare 

såg alla intervjuade en personlig vinning i att arbeta med erfarenhetsåterföring. Vilket talar för 

att ett incitament skulle kunna vara överflödigt.  

 
Visualisering, Projektägaren har inget underlag för att kunna utvärdera denna punkt. Förutom 

påstådda fördelar detta skulle bringa, är projektägarens spontana känsla att en sådan insats 

skulle vara tidskrävande.  

 

6.2 Arbetet med erfarenhetsåterföring 

Efter det att intervjustudien genomförts kan projektägaren konstatera att Peabs föreskrifter 

angående erfarenhetsåterföring speglar hur det faktiskt fungerar i produktionen. Det är därför 

synd att det inte finns några föreskrift om hur exempelvis avslutsmötesprotokollet skall 

hanteras. Generellt upplever tjänstemännen oklarheter kring hantering av olika protokoll. 

Arbetsledaren uttryckte i sin intervju att det i huvudsak är han själv som använder sig av de 

arbetsberedningar han sparat. Detta blir en naturlig följd av att tillgången till projekt generellt 

bara ges till de som medverkat i dessa. Platschefen berättar om ett annat problem med en 

tillvalstjänst i det nuvarande inköpssystemet. Han berättar att denna tillvalstjänst, kallad 

Clickview har en licenskostnad och att tillgång till denna tjänst inte sker per automatik, den 

måste efterfrågas. Clickview skall underlätta arbetet med ta del av andras erfarenheter och 

riskerar att inte användas på grund av svårtillgänglighet. Alla hinder som försvårar arbetet 

med erfarenhetsåterföring måste elimineras och därför måste tillgänglighet till nödvändiga 

dokument underlättas. 

 

För att ta del av andras erfarenheter brukar samtliga intervjuade kontakta en arbetskollega 

som de vet har stött på samma problem som de själva står inför. Dessa kontakter sker genom 

fysiska möten eller telefonsamtal. Detta fenomen beskriver även Bresnen i sin studie [2], även 
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när databasen för erfarenheter är användarvänlig och strukturerad väljer de anställda att 

kontakta en kollega. Trots detta faktum tror projektägaren på att en bättre hantering av 

tidigare protokoll underlättar arbetet med erfarenhetsåterföring. Även om de inte utgör hela 

arbetet skapar de en bra referensram för berörda parter. Många gånger kanske de som ska 

utföra ett visst arbetsmoment inte är medvetna om olika risker, där med är protokoll från 

tidigare projekt av stor betydelse. Något som nämns av Lagbasen och även ges stöd av 4.2.2 

Arbetsberedningar är att en gemytlig miljö måste säkerställas under de möten som berör 

erfarenhetsåterföring.  

 

6.3 Kalkylerbara problem 
De problem som är återkommande projekt efter projekt och kan hanteras med en bra 

erfarenhetsåterföring kan ha många skepnader. De kan beröra arbetsmiljö, tidsbesparingar och 

slutresultat med mera. Att finna kalkylerbara problem som har en direkt koppling till 

erfarenhetsåterföring upplever projektägaren som svårt. Varför blev den största kostnaden för 

skador på parketten i det tredje projektet och inte det första? Det var trots allt till stor del 

samma arbetare som varit med på båda projekten. Under tiden projektägaren utförde denna 

studie förde platschefen en gång ett resonemang kring detta fenomen. Det löd på följande vis: 

Efter att ett problematiskt arbetsmoment orsakat tilläggskostnader brukar samma 

arbetsmoment i nästa skede förbättrats och resultatet blivit tillfredställande. Med tiden 

upplever platschefen att medarbetare många gånger glömmer dessa erfarenheter och helt 

plötsligt, har samma arbetsmoment orsakat samma som tidigare nämnt tilläggskostnader. 

Det som just beskrevs är en av anledningarna till varför detta sökande är problematiskt.  
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7. Slutsatser 
De slutsatser som presenteras i detta kapitel är främst grundade i den förgående diskussionen. 

Här redogörs resultatet av de i inledningen uppställda målpunkterna. Först redogörs nya 

modifierade åtgärdsförslag grundat på de gamla och ny inhämtad data för att sedan beskriva 

kostnaden för två problem som har en stark koppling till erfarenhetsåterföring. 

 

Det kan konstateras att arbetssättet med erfarenheter varierar beroende på vilken karaktär 

dessa har. Det finns så kallade tysta respektive uttryckliga erfarenhet. Inom produktionen av 

byggnader handlar det i huvudsak om tysta erfarenheter, praktiska kunskaper som är svåra att 

förmedla i text och oftast kräver fysiska möten eller möjlighet till fri dialog över exempelvis 

telefon. Medan de uttryckliga erfarenheterna kan jämföras med data som kan sättas på pränt. 

Det är denna information som klassas som svårhanterlig och är lämplig för att hanteras 

statistiskt, sådan data skulle kunna vara besiktningsprotokoll. 

 

Enligt de anställda på Peab Sverige AB i Umeå ges goda förutsättningar till arbetet med 

erfarenhetsåterföring. Däremot upplevs hantering av protokoll från möten som berör detta 

område sämre. Anställda tycker att det är oklart vart dessa ska sparas och vilken typ av 

information som anses viktig. Det är även tidskrävande att begära åtkomster till olika typer av 

handlingar som berör erfarenheter. 

 

Nedan modifieras de åtgärdsförslag som givits i studien på Peab Sverige AB i Umeå [3] 

förgående år: 

 

 Struktur på hela databasen - Skapa en databas: Skapa ett gemensamt projekt eller 

mapp för hantering av dokument och protokoll som berör erfarenhetsåterföring. Dessa 

ska fungera som en referensram vid exempelvis projektstartmöten och 

arbetsberedningar. För att undvika överflödig information skall dessa begränsas till 

region Umeå alternativt Umeå med omnejd. 

 

 Ledningens engagemang – Ledningens styrning: Ledningen bör skapa rutinerna 

gällande hantering av protokoll från arbetsberedningar, projektavslutsmöten, 

byggavslutsmöten och platschefsmöten. 

 

 Utbildning – Informera: Efter att ledningen tagit fram rutiner gällande hantering av 

protokoll som berör erfarenhetsåterföring bör tid läggas på att informera om dessa. 

 

 Dokumentansvarig: En anställd bör ansvara över den tidigare nämnda databasen. 

Dennes syfte är främst att klargöra vilken information som söks och i vilket format 

denna ska sparas. I uppgiften ingår även att behålla strukturen på databasen genom att 

ta bort överflödig information. 

 

De sista tre punkterna har ingen koppling till tidigare studie och grundas enbart i 

nytillkommen data.  

 

 Onödiga hinder: Ledningen bör se över problematiken med verktyg och dokument 

som måste efterfrågas av personal. Exempel på sådana verktyg och dokument är idag 

Clickview och arbetsberedningar. 
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 Konsultation: För ledningens eget arbete med erfarenhetsåterföring rekommenderas 

konsultation från utomstående part. Detta för att få hjälp med att hantera de tidigare 

nämnda, uttryckliga erfarenheterna. För detta krävs statistisk kompetens. 

 

 Gemytlig miljö: För att säkerställa att alla får komma till tals vid arbetsberedningar 

föreslås en gruppindelning vid diskussionstillfällena, detta skulle öka möjligheten till 

att fler anställda bidrar med sin åsikt. 

 

I kapitel 5.2 Kostnadsanalys redovisas en kalkyl av problem som är kopplade till 

erfarenhetsåterföring. Detta för att motivera företaget till att investera tid och pengar i arbetet 

med att ta till vara på kompetensen som ligger hos de anställda. Sammanfattningsvis kan det 

konstateras att bristande erfarenhetsåterföring inom enbart två arbetsmoment resulterar i en 

kostnad av 80 000 kr vid byggandet av ett bostadshus på 100 lägenheter. 
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Bilaga 1 
 

 
Figur 1. Första delen av ett protokoll från arbetsberedning, aktivitetskort. 



 

b 

 

 

 
Figur 2. Andra delen av ett protokoll från arbetsberedning, aktivitetskort. 
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Bilaga 2 
 
Underlag för intervjuer 
 
Inledande frågor 

 Vilken är din befattning? 

 

 Hur många år har du arbetat inom branschen? 

 

 Vad betyder erfarenhetsåterföring för dig? 

 

 Tror du att Peab som företag har någon vinning i att förbättra arbetet med 

erfarenhetsåterföring? Motivera 

 

 Ser du någon personlig vinning i ett förbättrat arbete med erfarenhetsåterföring? Motivera 

 
Återkoppling av tidigare studie på Peab Sverige AB i Umeå 

 Har du någon gång fått utbildning inom erfarenhetsåterföring? 

 

 Finns det någon form av mentorskap, där erfarna anställda vägleder nyanställda och de som 

inte varit med i liknande projekt förut?  

 

Erfarenhetsåterföring idag 
 På planket finns verktyget PeabMetoder, som syftar till att vara ett forum för 

erfarenhetsåterföring. Har du någon gång använt detta, i så fall på vilket sätt? 

 

 Känner du till några rutiner för när erfarenheter ska delas? 

 

 Hur ser ditt arbete med erfarenhetsåterföring ut? 

 

 Hur gör du för att dina erfarenheter ska bli tillgängliga för andra och vad är det för information 

du delar med dig av? 

 

 Har du någon gång nyttjat någon annans erfarenheter från tidigare projekt, 

Hur och när kommunicerades i så fall denna information?  

 

Framtida arbete och förbättringar 
 Har du synpunkter på hur arbetet med erfarenhetsåterföring ska förbättras? 

 

 Tycker du att ledningen ger er tillräckligt med tid för att arbeta med erfarenhetsåterföring? 

 

 Vilken typ av information skulle vara av intresse för att underlätta ditt arbete? 

 

 Vilka är enligt dig de största källorna till kvalitetsbristkostnader och hur skulle de kunna 

åtgärdas? 

 

 Skulle du kunna ge ett konkret exempel på ett återkommande problem som beror på dålig 

erfarenhetsåterföring? 
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Bilaga 3 
 
Problem och arbetsmoment som är relaterade till erfarenhetsåterföring enligt 
medarbetare som inte ingick i intervjustudien 
 

 Trappor, på tidigare etapper placerades trappor i trapphuset med ett litet mellanrum till 

väggen. Detta orsakade problem vid målning och plattsättning, det var svårt att få en snygg 

finish i detta område. På det fjärde projektet, Etapp 4 Mariehöjd lades trappor dikt an vägg. 

 

 Fönstersmyg monterades för tidigt, vilket ledde till att de svällde på grund av inträngande 

vatten. På Etapp 4 Mariehöjd schemalades montering av fönstersmyg till senare tillfälle. Detta 

för att skalmuren skulle hinna monteras. 
 

 Fallskydd, i tidigare projekt användes träreglar som spikades fast mot Combisafe-stolpar, nu 

hyrdes istället fallskyddsräcken som hakades fast i dessa stolpar. Därmed undveks 

problematiken med arbetare som tog loss spik när dessa skydd var i vägen för ett 

arbetsmoment, och sedan lade tillbaka träreglar utan att de spikades fast. En orsak till 

beteendet kan vara att medarbetaren för tillfället inte hade någon spik i närheten, den utdragna 

spiken anses förbrukad på grund av att den är böjd. Dock är det ytterst farligt med 

fallskyddsräcken som inte är ordentligt förankrade. Det skall tilläggas att detta blir mer 

kostsamt för projektet eftersom virket som tidigare använts till stor del var spill från 

produktionen. 
 

 Spottar, i tidigare projekt samlades alla transformatorer till spottar i lägenheternas 

gruppcentraler. Genom att istället ha dessa transformatorer i varje enskild spot underlättades 

arbetet med elinstallationen. Detta var även fördelaktigt för den som ska bo i lägenheten. Om 

en spot slutar fungera kan denna enkelt plockas ner och undersökas istället för att den boende 

ska behöva orientera sig i gruppcentralen. 
 

 Utfackningsväggar, för att minimera antalet arbetsmoment gjordes en förändring i senare 

projekt med avseende på montering av utfackningsväggar. Istället för att elen från bjälklaget 

gjöts in i linje med utfackningsvägg flyttades denna in i lägenheten. Eftersom den 45mm 

tjocka reglingen på utfackningsväggen genomförs efter monteringen var det lämpligare att 

elen kom ut i detta område. Därmed slapp träarbetarna vanskliga håltagningar i 

utfackningsväggens överkant. 

 

 Golvbrunnar, för att undvika den omfattande bilningen, sönderslagning av betong för att 

åtgärda sneda golvbrunnar ändrades rutiner och golvbrunnsprodukten byttes ut. Genom att 

kontrollera golvbrunnarna tätare inpå gjutning och förankra dessa bättre kunde problemen 

undvikas på Etapp 4 Mariehöjd. 
 

 Köksbelysning, transformatorer till LED-belysning i underkant av kökens överskåp var 

tidigare placerade inuti skåpen. Detta resulterade i att tallrikar inte fick plats. Därför har dessa 

transformationer nu flyttats till ett mer diskret område bakom mikrovågsugnen. 

 

 parkett, problem med repor och stötskador på parketten har varit kostsamma i tidigare projekt. 

Genom ändrade rutiner på hur täckningen med mjölkpapp och masonite genomfördes minskas 

förhoppningsvis dessa skador på Etapp 4 Mariehöjd. Exempelvis genomfördes tejpningen mer 

noggrant för att smuts och grus inte skulle kunna leta sig in under täckningen.  
 

 


