
BY1523 

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp 

 

Erfarenhetsåterföring under 
produktionsskedet 

Experience feedback during production 

Magnus Johansson 



 

Vt. 2015 

Examensarbete, 15hp 

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, 180hp 

Sammanfattning 
Denna rapport är resultatet av en förstudie som utförts på uppdrag av byggföretaget 
Rekab Entreprenad AB. Företaget anser sig upprepa samma misstag i 
produktionsskedet trots en vid kompetens. Genom att dra nytta av de erfarenheter 
som finns inom företaget hoppas de kunna minimera misstagen och på det sättet 
uppnå en mer effektiv produktion. Företaget vill genom den här studien skapa en 
grund för hur erfarenhetsåterföringen ska fungera i framtiden. 

Den här studien genomfördes via enkätundersökningar och intervjuer med de 
anställda. På det viset undersöktes hur erfarenhetsåterföringen fungerar i dagsläget 
och hur de anställda kan tänka sig att arbeta med det i framtiden. 

Majoriteten av de tillfrågade anser att det är viktigt med ett fungerande 
återföringssystem och kan själva tänka sig att förbättra sitt återföringsarbete. 
Dessutom bedöms det finnas förbättringsmöjligheter i hur återföringsarbetet utförs 
idag. 

För att förbättra återföringsarbetet bör ett databaserat system skapas. Där kan 
erfarenheter läggas in och etiketteras för att i framtiden vara sökbara. Genom 
etikettering finns även möjlighet att finna de mest frekventa felen för att kunna 
åtgärda dessa. 

Förslagsvis utbyts erfarenheter muntligt vid regelbundna möten och förs sedan in i 
databasen. Vid mötena närvarar lagbas, arbetsledare och platschef. Diskussioner förs 
kring väl fungerande arbetsmetoder samt misstag i produktionsskedet. Även tips på 
till exempel leverantörer, produkter och verktyg diskuteras. Genom att analysera 
misstagen med ett orsak-verkan-diagram kan åtgärder vidtas. Vid ett fungerande 
datasystem kan det studeras effekter av de åtgärder som genomförts. 
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Abstract 
This report is the result of a prestudy commissioned by the construction company 

Rekab Entreprenad AB. Rekab believes that, despite a broad competence, the same 

mistakes are made repeatedly. They want production to become more effective by 

minimizing these mistakes by utilizing their experiences. Rekab wants to create a 

foundation for how the lessons learned work should be arranged in the future with 

the result of this report. 

The study was completed through a survey and interviewing employees. They were 

asked how lessons learned from previous experiences was functioning in the work 

place today and also to determine how employees believe work should be arranged in 

the future. 

The majority of the employees thought that a functioning lesson learned system was 

important and that they were willing to improve their own effort to make it work. As 

it stands today there are many possibilities for improvement on how work can be 

done today. 

A database is a good way to improve the lessons learned work. Experience can be 

entered and labeled so it could be searchable in the future. The database search 

engine highlights the most frequent errors and as a result the correct action can be 

made.  

As a suggestion, regular meetings should be arranged to exchange experiences and 

for that then to be entered into the database. The foreman, supervisor and manager 

should all be attending. Discussions should be based on well-functioning working 

methods, mistakes in the production stages and also suggestions regarding 

contractors, products and tools. By analyzing the mistakes of a cause and effect 

diagram measures can be taken. With a functioning database, the effects of the 

measures implemented can be studied. 
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Förord 
Denna rapport är det avslutande arbetet på högskoleingenjörsprogrammet i 

Byggteknik. Först och främst vill jag tacka min handledare på Rekab Entreprenad 

Andreas Rågfeldt, för att han tagit sig tid att hjälpa mig trots ett hektiskt schema. 

Sedan vill jag också tacka miljö och kvalitetsansvarige, Jan Noren för hjälp med 

begränsningar av arbetet. Samt Andreas Nilsson som tog emot mig på Rekab. 

Jag vill också tacka min handledare vid Umeå universitet Emma Enevold, för hennes 

tid och goda engagemang.  
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1 Inledning 
Bakgrunden till studien beskrivs i kapitel 1.1. Därefter presenteras frågeställningarna 

i kapitel 1.2, syftet i kapitel 1.3 och målet med arbetet i kapitel 1.4. Inledningen 

avslutas med att avgränsa arbetet i kapitel 1.5 och förklara hur rapporten är 

uppbyggd i kapitel 1.6. 

1.1 Bakgrund 
Den svenska byggbranschen präglas idag av pressade tidscheman för att uppnå 

lönsamhet (Lindblad, 2012). För att kunna bedriva en stor entreprenad bör rimligtvis 

kunskapen vara stor. Erfarenhet från tidigare entreprenader är viktig för att 

processen ska fungera. 

Rekab Entreprenad AB (Rekab) är ett företag med kompetens och erfarenheter från 

olika bygg och anläggningsprojekt. Företaget har själva räknat ut att det finns 1785 år 

av erfarenhet, se bilaga 1. 

Trots den vida kompetensen sker, inte olikt andra byggföretag, misstag i 

produktionsskedet. 

De misstag som sker på grund av okunskap som påverkar kvaliteten negativt, vill 

företaget minimera. Kunskapen anses finnas intern inom företaget men inte alltid 

specifikt på den ort där misstaget sker. 

Företaget vill därför i framtiden kunna dra nytta av erfarenheter och kunskap som 

finns på en annan arbetsplats eller till och med en annan ort. 

Studien belyser hur arbetet fungerar i dag, hur inställningen till erfarenhetsåterföring 

är bland de anställda och hur de kan tänka sig jobba i framtiden. Rapporten ger även 

svar på hur det återföringsarbetet kan fortgå. 

1.2 Frågeställningar 
Här presenteras frågeställningar som besvaras i rapporten. 

1.2.1 Nuläget 
Fråga 1: Hur fungerar erfarenhetsåterföringen på Rekab idag? 

Fråga 2: Vad återförs och hur sker flödet av information? 

1.2.2 Nyläget 
Fråga 3: Vilken inställning har de anställda på Rekab till erfarenhetsåterföring? 

Fråga 4: Hur vill de anställda att erfarenhetsarbetet bör fungera i framtiden? 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att skapa en grund till utformningen för Rekabs framtida 

återföringsarbete för att förbättra kvalitén i produktionsskedet.  

1.4 Mål  
Målet med studien är att komma fram till ett förslag för hur Rekab Entreprenad kan 

arbeta vidare med sin erfarenhetsåterföring. Studien är inriktat mot kvalitén i 
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produktionsskedet men den teoretiska modell som presenteras ska även fungera för 

miljö- samt arbetsmiljö efter viss modifikation. 

1.5 Avgränsningar 
Arbetet avgränsas till erfarenhetsåterföring i produktionsskedet med hänsyn till 

kvalitet. Kvalitet definieras i teoridelen i rapporten. 

Undersökningen begränsas av respondenternas tillgänglighet till dator eller 

smartphone. Detta då enkätundersökningen skickats ut digitalt. 

1.6 Rapportdisposition 
I detta inledande kapitel har bakgrunden till rapporten beskrivits. Syftet har 

förklarats och frågeställningarna uttalats.  

Här efter följer kapitel 2 med relevanta teorier som ligger till grund för analysen av 

rapportens resultat. 

I kapitel 3 förklaras valet av metod och vilka problem den kan tänkas ha. Där 

förklaras vilken typ av forskning som utförts och hur analysen skett. 

Resultatet från enkätstudien och intervjuer presenteras i kapitel 4. Där beskrivs hur 

de anställda tycker att återföringsarbetet ser ut idag och hur de kan tänka sig arbeta 

med det i framtiden. 

I diskussionen, som återfinns i kapitel 5 granskas resultaten kritiskt som sedan 

kommer ligga i grunden till kapitel 6 där slutsatserna summeras. 
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2 Teori 
Studien är inriktat mot det kvalitativa återföringsarbetet i produktionsskedet. I 

kapitel 2.1 presenteras teorier kring erfarenhetsåterföring. Därefter förklaras 

begreppen kvalitet i kapitel 2.2 och förbättringsarbete i kapitel 2.3. 

2.1 Erfarenhetsåterföring 
Många företag arbetar ständigt för utveckling. För att ha en fungerande 

förbättringscykel ses erfarenhetsåterföring som en grundförutsättning (Lidelöw, et 

al., 2015). Meiling menar på att det är inget som kommer fungera bara genom att 

upprepa orden och hoppas att en dag, helt plötsligt, har man tillgång till allt som våra 

kollegor lärt oss. Det krävs ett långsiktigt engagemang, öppna sinnen och ett hårt 

arbete (Meiling, et al., 2011). 

2.1.1 Erfarenheter som data med analysfunktion 
Det en människa upplever som en erfarenhet är högst personligt. För att erfarenhet 

ska kunna föras vidare till andra personer bör den förändras till data. (Lidelöw, et al., 

2015) 

Data tillsammans med kontext skapar information som tillsammans med befintlig 

kunskap skapar ny kunskap. Exempelvis hur en spik slås in på det mest effektiva 

sättet. För att förmedla informationen måste människor träffas för att uttryckligt 

beskriva hur det går till. Skrivs informationen ned kan företaget sedan sprida 

informationen vidare i företaget (Meiling, et al., 2011). 

Genom att samla in erfarenheter från människor från olika platser och sedan 

sammanställa erfarenheterna in i en databas, kan de sorteras och etiketteras till den 

funktion eller syssla den tillhör (Lidelöw, et al., 2015). 

I dagsläget arkiveras många byggbesiktningar och blir då inte till en tillgång för 

företaget. Bryts besiktningsprotokoll ned till data, kan informationen sedan användas 

som värdefull information vid nästa byggprojekt. Eftersom besiktningar och protokoll 

alltid utförs vid byggprojekt bör steget inte vara så stort att få in informationen i 

återföringssystemet (Meiling, et al., 2011). 

Planeringsskedet kan underlättas genom en prioritering av de etiketterade 

erfarenheterna. På det viset kan exempelvis mest frekventa fel och orsak till dessa 

snabbt inhämtas (Lidelöw, et al., 2015). 

2.2 Kvalitet 
Här definieras begreppet kvalitet i kapitel 2.2.1 . Därefter förklaras hur kvalitet kan 

påverka lönsamheten i kapitel 2.2.2. Slutligen beskrivs vad som menas med 

kvalitetsbristkostnader i kapitel 2.2.3. 

2.2.1 Vad är kvalitet? 
Kvalitet är ett svårdefinierat begrepp. Frågan ”vad är kvalitet?” kan resultera i en rad 

olika svar. Det kan röra sig om hållbarhet, lyx eller ISO 9000 (Sörqvist, 2001). I 

boken ”Kvalitet från behov till användning” skriver författarna om deras definition av 

begreppet:  
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”kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst 

överträffa, kundernas behov och förväntningar” citat (Bergman & 

Klefsjö, 2012). 

Studien har utgått från den definitionen. Det vill säga att kvaliteten som företaget vill 

uppnå är den som tillfredsställer kundens förväntningar och behov. 

2.2.2 Kvalitet och lönsamhet 
Att bedriva ett effektivt kvalitetsarbete kan påverka alla faktorer, som kan ses i figur 

2.2.2, till att få en bättre lönsamhet. Genom hög kvalitet av företagets produkter 

kommer kunden vara nöjd och belåten. Nöjda och lojala kunder kommer också 

kunna betala ett högre pris för att få den kvalitet som eftersträvas. Intäkterna 

kommer därmed att stiga. Kostnaderna sjunker allt eftersom omarbetningar, svinn 

och ändringar minskar. I och med att omarbetningar minskar kommer också 

tillgångarna att kunna sänkas då reservdelar och buffertlager inte behövs i samma 

utsträckning (Sörqvist, 2001). 

Lönsamheten för ett företag utgörs av: 

  
 Figur 2.2.2 – Redovisar en lönsamhetsekvation. 

 

2.2.3 Kvalitetsbristkostnader 
Lars Sörqvist, doktor i kvalitet, definierar begreppet kvalitetsbristkostnader i sin bok 

(Sörqvist, 2001) som: 

”den merkostnad som uppstår på grund av bristande kvalitet i något led” 

Det finns undersökningar som visar på att 10-30% av en verksamhets omsättning 

beror på kvalitetsbristkostnader. Vid beaktning av kostnaden inses värdet av att 

prioritera förbättringsarbetet i företaget.  

Genom att utföra en kvalitetsbristanalys kan problemområden påvisas och prioriteras 

beroende på grad. Metoden kan användas för att förändra synsätt och enklare 

utvärdera kvalitetsarbetet.  

Syftet med kvalitetsarbete är att identifiera problemområden och därefter åtgärda de 

kroniska och tillfälliga fel som upptäckts. (Sörqvist, 2001)  

2.3 Förbättringsarbete 
Följs filosofin om ständiga förbättringar kommer ett företag alltid att kunna reducera 

kostnaderna samt förbättra kvaliteten. (Elg, et al., 2007) 

När ett problem upptäcks i arbetsgången bör problemet angripas med noggrannhet. 

Ett problem kommer sällan ensamt, det beror ofta av en mängd mindre problem. Ur 

företagets synvinkel bör det problem som genererar störst besparing prioriteras. 

(Bergman & Klefsjö, 2012)  



5 

Vt. 2015 

Examensarbete, 15hp 

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, 180hp 

Förbättringsarbete symboliseras ofta genom en PDSA-cykel. PDSA står för Plan-Do-

Study-Act och benämns ibland också som förbättringshjulet (Elg, et al., 2007).  

I boken (Bergman & Klefsjö, 2012) översätts cykeln till svenska som; planera – gör – 

studera – lär., se figur 2.3. 

 

Figur 2.3 – En förbättringscykel. (Bergman & Klefsjö, 2012) 
 

Syftet med cykeln är att när ett problem upptäcks ska orsaken identifieras för att 

kunna planera hur det kan förbättras. Därefter tillsätts en grupp människor som ska 

utföra (gör) åtgärder som föreslagits. När detta gjorts studeras effekterna av 

åtgärderna. Förbättras kvalitetsnivån tack vare de åtgärder som vidtagits bibehålls 

det arbetssättet. Sista steget i cykeln är lär. Var åtgärden en lyckad lösning på ett 

problem ska detta spridas till övriga företaget. Cykeln görs ett varv till om lösningen 

inte var lyckad. 

2.3.1 Förbättringsverktyg 
Genom ett orsak-verkan-diagram, se figur 2.3.1.1, kan orsaker till problem benas ut. 

Först formuleras problemet. Därefter beskrivs de olika orsakerna som skapat 

problemet. Därefter fokuseras det på grundorsakerna för att få en mer detaljerad 

orsaksbeskrivning (Bergman & Klefsjö, 2012). 
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Figur 2.3.1.1 – Ett orsak-verkan-diagram.  (Bergman & Klefsjö, 2012) 

 

Genom att använda sig av en frågeteknik som förknippas med förbättringsarbetet på 

Toyota. Tekniken brukar kallas ”fem varför” just för att frågan ”varför?” ställs fem 

gånger för att komma till grunden med grundorsakerna. På det viset kommer 

diagrammet förändras så att orsakerna får egna ben, se figur 2.3.1.2. 

 
Figur 2.3.1.2 – Nya ben skapas på varje grundorsak. (Bergman & Klefsjö, 2012) 

 

2.3.2 Ledarskap 
För att lyckas med förbättringsarbete krävs en förändring i attityden till arbetet, dels 

bland medarbetare men främst i ledningen. Kunskap om förbättringsmetodik är 

också av stort värde. För att på bästa sätt uppnå den utbildar man ledningsgruppen 

som sedan får föra kunskapen vidare nedåt i organisationen. På det sättet skapas 

insikten och mognaden, först, hos dem som ska stötta aktiviteterna längre ned i 

företagsleden (Sörqvist, 2001). Stöd för det går också att finna i (Meiling, et al., 2011) 

som skriver att många byggföretag vill utveckla erfarenhetsåterföringen men saknar 

en strategi för att utföra det. Enligt författarna krävs det att hela företaget är med på 

hur ett system ska utvecklas. Det krävs också att ledningen fattar tydliga beslut som 

sedan genomsyrar arbetet i företaget. 

För att förbättringsarbetet ska fungera krävs att ledaren kan att inspirera och 

motivera medarbetarna till företagets vision (Bergman & Klefsjö, 2012).  

En ledare måste därför också ha kunskapen att koordinera och veta hur motivation 
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uppstår. Finns den kunskapen kan systemet, långsiktigt, fungera (Meiling, et al., 

2011). 

2.3.3 Kommunikation 
Avsnittet hänger ihop med föregående då en stor del av ett ledarskap består av att 

beskriva, förklara och argumentera. Genom kommunikation skapas förståelse och 

delaktighet. Idag sker, generellt, en hel del kommunikation via mail eller intranät. 

Det är då lätt att informationen blir missförstådd eller inte läst. Därför har behovet av 

personlig och direktkontakt ökat kraftigt på senare år (Bergman & Klefsjö, 2012).  

2.3.4 Motivation 
Kapitel 2.3.2 Ledarskap pekar på vikten av att hålla sin personal inspirerad och 

motiverad till förbättringsarbetet. Ett begrepp som beskrivs i boken Kvalitet i alla led 

är medarbetarskap som syftar till att få sin personal att känna delaktighet (Bergman 

& Klefsjö, 2002). Det uppnås genom att underlätta och möjliggöra så att 

medarbetarna kan vara engagerade, aktiva och initiativtagande för att bidra till 

utvecklingen. På det sättet bidrar företaget också till att stimulera medarbetarens 

personliga utveckling. 
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3 Metod 
Initialt beskrivs hur studien genomförts i kapitel 3.1 Studiens genomförande. 
Därefter förklaras de olika datainsamlingarna i kapitel 3.2 Primär datainsamling och 
3.3 Sekundär datainsamling. Dessa kapitel följs upp med i kapitel 3.4 Metodproblem. 
Slutligen förklaras hur sammanställning och analys av information skett i kapitel 3.5 
Analys av information.  

3.1 Studiens genomförande 
Studien utfördes genom en primär och en sekundär datainsamling. Datan som 

inhämtades via böcker, intervjuer och enkäter sammanställdes och analyserades 

utefter de teoretiska ramar som lagds fram i kapitel 2 Teori. 

3.2 Primär datainsamling 
Den primära datainsamlingen till studien är utförd genom en enkätstudie och 

intervjuer med personer inom företaget. Primärdata är den data som samlats in via 

enkät och intervjuer (Akademin för ekonomi, 2014). 

3.2.1 Kvalitativ och kvantitativ studie 
Att använda sig av både kvantitativa och kvalitativa studier i en undersökning kan ses 

som en fördel. Metoderna kan stärka varandra och det finns ingen principiell 

konkurrens mellan dem. I de kvalitativa metoderna är det upp till forskaren att tolka 

den information som inhämtats. Detta kan jämföras med de kvantitativa metoderna 

där informationen omvandlas till mängder och siffror (Holme & Solvang, 1997). 

3.2.2 Enkätundersökning 
Den kvantitativa studien utfördes i form av en enkät, som skapades för att lokalisera 

felkällor och vilket behov som tycktes finnas. Enkäten besvarades av 

kontorsmedarbetare, platschefer, arbetsledare och yrkesarbetare anställda på Rekab. 

Enkätundersökningen genomfördes för att få en bredare bild över hur 

återföringsarbetet fungerar idag samt hur folk på olika positioner tycker att företaget 

ska arbeta för att det ska fungera. Enkäterna skickades även till andra orter för att få 

information från fler kontor. 

Enkäten skapades via en webbtjänst som också användes till att distribuera 

enkäterna samt att insamla svar. 

Skapandet av enkäten var ett arbete där frågor vägdes fram och tillbaka. Enkäten 

skickades i två omgångar ut till sex stycken utvalda ”testpiloter”. Detta för att 

lokalisera förbättringspunkter i enkätens och frågornas utformning. Det gjordes 

också för att enkäten skulle vara tydlig och inte på något sätt leda den svarande till ett 

svarsalternativ.  

Distribueringen av enkäten skedde via den tidigare nämnda webbtjänsten. Via en 

personlig länk skickades enkäten ut till de tillfrågade. Att länken var personlig gjorde 

det möjligt att följa upp respondenter som inte svarat med påminnelser. De anställda 

yrkesarbetare som besvarat enkäten fick den tilldelad sig via en länk på ett sms 

alternativt besvarat den på dator, direkt på webbsidan. 
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Alla som deltog i enkäten fick innan de skrev den veta vem som skapat den och i 

vilket syfte. De fick också veta att svaren hanterats konfidentiellt och att deras svar 

inte kan kopplas till en speciell person. 

3.2.3 Intervjustudie 
Den kvalitativa studien utfördes i form av intervjuer. Fördelen med intervjustudien är 

att man har möjlighet att ställa följdfrågor, i och med detta kan svaren fördjupas och 

utvecklas (Bell, 2006). Intervjustudien ses därför som ett bra komplement till 

enkätstudien för att få en djupare bild av hur erfarenhetsarbetet fungerar idag och 

hur det bör fungera i framtiden. 

Ostrukturerade intervjuer tillämpades med ett fåtal personer för att få utförligare 

svar som kompletterade enkätsvaren. Ostrukturerade intervjuer följer en viss mall 

men ger ändå möjlighet till följdfrågor. Då det krävs mer tid till analys (Bell, 2006) 

avgränsades antalet intervjuobjekt 

Intervjuerna följde en enklare intervjustruktur, se bilaga 2 - Intervjustruktur, och 

möjlighet gavs till nya frågor och funderingar som dök upp under intervjun. 

Intervjuerna tog ungefär 20 minuter att genomföra och utfördes på arbetsplatsen.  

En summering av intervjuerna presenteras i kapitel 4.4 Intervjustudie och kommer 

ligger till grund för slutsatsen. Spontana intervjuer har skett med platschef och 

arbetsledare. Dessa åsikter presenteras också i samma kapitel. 

3.2.4 Urval 
I samråd med företaget önskades svar från olika arbetsgrupper inom Rekab. 

Yrkesarbetare, arbetsledare, platschefer, inköpare, arbetschefer och kalkylatorer 

finns representerade. De olika regionkontoren, (Luleå, Umeå, Örnsköldsvik, 

Sundsvall, Uppsala och Malmö) tillfrågades att bistå med mailadresser till fem 

personer på kontoret, fem platschefer och fem arbetsledare. 

Platscheferna ombads att bistå med 2 telefonnummer till yrkesarbetare på sin 

arbetsplats. Detta skulle gett 150 svar vid hundraprocentigt deltagande. 

Det insågs tidigt att 150 svar skulle bli svårt att få in. Totalt erhölls, 67 mailadresser 

och 13 telefonnummer. 

Antalet intervjuobjekt avgränsas då ostrukturerade intervjuer används. Det krävs 

därför mer tid till analys (Bell, 2006). Initialt var det planerat att utföra intervjuer 

med en platschef, en arbetsledare och en yrkesarbetare.  

Distributionen av enkäten till yrkesarbetare visade sig tidigt vara problematiskt. 

Därför förändrades intervjuschemat till en arbetsledare och två yrkesarbetare för att 

få mer djupgående svar från den yrkesarbetarna. Lagbasen på arbetsplatsen valde 

själv ut två kandidater för intervjun. 

3.3 Sekundär datainsamling 
Den sekundära datainsamlingen till denna rapport är utförd genom en 

litteraturstudie. Sekundär data är data som hämtas från böcker och webbplatser 

(Akademin för ekonomi, 2014). 
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3.3.1 Litteraturstudie 
Studien inleddes med en litteraturstudie för att skapa en teoretisk referensram. Fakta 

hämtades från böcker, rapporter och sökning på webben. 

Litteratur rörande forskningsmetodik granskades också för att skapa en enkät som 

inte leder respondenten till ett svar eller frågor som kan tolkas på olika sätt. 

Forskningsmetodiken låg också till grund för hur intervjun skulle utformas. 

3.4 Metodproblem 
Oavsett vilken metod som användes för att inhämta information måste indatans 

giltighet och tillförlitlighet ifrågasättas (Bell, 2006). Reliabilitet, validitet och 

svarsfrekvens är begrepp som ofta tas upp i sammanhanget. Begreppen kommer 

förklaras i kapitel 3.4.1 Reliabilitet, 3.4.2 Validitet och 3.4.3 Svarsfrekvens. 

3.4.1 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett mått på studiens tillförlitlighet, det vill säga om resultatet skulle bli 

detsamma om studien skulle utföras igen under liknande omständigheter. (Bell, 

2006) 

3.4.2 Validitet 
Validitet beskriver giltigheten i studien. Begreppet är ”ett mått på om en viss fråga 

mäter eller beskriver det man vill att den ska mäta eller beskriva” (Bell, 2006). Ett 

vagt begrepp enligt (Bell, 2006) som också skriver att vid mindre projekt där ingen 

mätning ska göras på ett strikt sätt, behöver man sällan fördjupa sig mer i begreppet. 

Istället går det att använda sig av ”provpersoner” som får information om vad som 

ska uppnås. Dessa personer kan sedan se över frågeformuleringarna för att se om 

svaren kommer vara giltiga och tillförlitliga (Bell, 2006). 

3.4.3 Svarsfrekvens 
Ett stort problem kan vara svarsfrekvensen vid en enkätstudie. Det vill säga hur 

många som tar sig tid att besvara enkäten. Webbplatsen som användes hade en 

påminnelsefunktion, som vid behov användes för att påminna de respondenter som 

inte svarat. 

3.5 Analys av information 
Informationen sammanställdes för att granskas och analyseras. Utifrån det dras en 

slutsats för hur det fortsatta arbetet på Rekab bör fortskrida.  

3.5.1 Sammanställning 
Sammanställningen av enkäten gjordes på webbplatsen där enkäten skapats. Genom 

att filtrera svaren sett över region, ålder eller befattning kunde enkätsvaren sedan 

analyseras. Intervjuer och samtal presenteras som en sammanfattning i 

resultatdelen, kapitel 4.4 Intervjustudie. 

3.5.2 Analys 
Resultatet analyseras genom en diskussion som tar stöd i de teoretiska ramar som ges 

i rapporten. Analysen utgår ifrån ställda frågeställningar och resultaten i rapporten 

granskas och diskuteras kritiskt. 
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4 Resultat 
Totalt skickades enkäten ut till 80 personer och 59 svarade. Det ger en svarsfrekvens 
på 74 % som anses bra för webbaserade enkäter. (Lundkvist & Meiling, 2010) 
Tre intervjuer gjordes med en arbetsledare med 20 år i branschen samt 2 
yrkesarbetare med olika längd i branschen. I kapitel 4.1 Demografisk information, 
presenteras den demografiska informationen för enkätstudien. Därefter följer 
resultatet av nuläget i kapitel 4.2 Nuläget och resultatet av nyläget i kapitel 4.3 
Nyläget. Kapitel 4.4 Intervjustudie, presenterar den information som inhämtats via 
intervjuer och samtal. 

4.1 Demografisk information 
Här presenteras de som svarat på enkäten. 

Umeå är det kontor som har flest respondenter och står för 32 % av svaren. Luleå 

kontoret har endast två respondenter, se figur 4.1.1. 

 

Figur 4.1.1 – De svarandes fördelning över region. 
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Figur 4.1.2 visar vilken befattning de svarande har. Det finns tre svarande som valt 

”annan befattning”. Dessa är:  

Två stycken entreprenadingenjörer. 

En yrkesarbetare som också är huvudskyddsombud. 

Svaren från dessa tre personer kommer inte synas i figurer där olika befattningar 

jämförs. 

 
Figur 4.1.2 – De svarandes fördelning över befattning. 

 

Figur 4.1.3 visar att 36 % av respondenterna har arbetat mer än 20 år och endast 7 % 

har arbetat mindre än ett år. 

 
Figur 4.1.3 – De svarandes fördelning över tid i branschen. 
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4.2 Nuläget 
Här presenteras hur medarbetarna tycker att arbetet med erfarenhetsåterföring 

fungerar idag. Under figurer där befattningar jämförs finns ett Q framför varje 

befattning, det Q:et saknar betydelse i studien. 

4.2.1 Hur fungerar erfarenhetsåterföringen idag? 
Allmänt 

Figur 4.2.1.1 visar att 52 % av respondenterna tycker att erfarenhetsåterföringen 

fungerar dåligt eller, att den inte fungerar alls Endast 5 % av de tillfrågade tycker att 

det fungerar bra.  

 
Figur 4.2.1.1 – Redovisar hur erfarenhetsåterföringen fungerar just nu på hela företaget. 
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Sett över befattning 

I figur 4.2.1.2 jämförs de olika arbetsgruppernas åsikt om hur 

erfarenhetsåterföringen fungerar idag. 52 % av de tillfrågade arbetsledarna tycker att 

erfarenhetsåterföringen fungerar skapligt. Majoriteten av de tillfrågade som arbetar 

på inköp tycker också att det fungerar skapligt. 60 % av platscheferna tycker att det 

fungerar dåligt. 

 
Figur 4.2.1.2 – Redovisar hur erfarenhetsåterföringen fungerar jämfört över befattningar. 

 

4.2.2 Hur ofta återför du erfarenheter?  
Allmänt 

I figur 4.2.2 redovisas att endast 28 % av de tillfrågade återför erfarenheter någon 

gång i veckan eller mer. Hela 30 % återför endast någon gång per år. 

 
Figur 4.2.2 – Redovisar hur ofta de anställda återför erfarenheter. 
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4.2.3 Hur återför du den?  
Allmänt 

Av 59 tillfrågade har 57 svarat på frågan hur de återför erfarenheter. Alla 57 säger att 

de återför muntligt, och spontant. 35 % återför också via möten och 21 % återför 

erfarenheter via mail. Detta redovisas i figur 4.2.3.1. 

 

Figur 4.2.3.1 – Redovisar tillvägagångsätt för hur de anställda väljer att återföra erfarenheter. 

 

Sett över befattning 

I figur 4.2.3.2 redovisas att 63 % av platscheferna återför via möten medan den 

kategorin endast används av 28 % av arbetsledarna. 

 
Figur 4.2.3.2 – Redovisar tillvägagångsätt för hur olika befattningar väljer att återföra erfarenheter. 
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4.2.4 Vem återför du oftast erfarenheter till?  
Sett över befattning 

Enligt figur 4.2.4 tycker sig yrkesarbetarna återföra till alla på byggarbetsplatsen. 

Arbetsledarna återför främst till yrkesarbetarna men också till andra arbetsledare och 

platschefen. 

Platschefen återför främst till kontor, tätt följt av till arbetsledarna. De 

kontorsanställda anser sig vidarebefordra erfarenheter till varandra på kontoret och 

även en del tillbaka till platschefer. 

 
Figur 4.2.4 – Redovisar till vem, olika befattningar återför erfarenheter. 

 

4.2.5 Vad återför du?  
Allmänt 

Problem är det som återförs oftast. Där efter kommer exempel på väl fungerande 

arbetsmetoder tillsammans med misstag och orsak. Miljöfrågor återförs mindre än 

hälften av de tillfrågade. Se figur 4.2.5. 

 
Figur 4.2.5 – Redovisar vad som återförs från de anställda. Spalten näst längt ut till höger, ”exempel på väl fungerande 

arbetsmetoder”. 
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4.2.6 Hur ofta får du erfarenhetsåterföring tilldelad dig? 
Allmänt 

I figur 4.2.6 redovisas att hälften av de tillfrågade får erfarenhetsåterföring tilldelad 

sig någon gång per månad. 26 % får återföring någon gång per år eller aldrig. Endast 

3 % får erfarenhetsåterföring dagligen. 

 
Figur 4.2.6 – Redovisar hur ofta de anställda får återföring tilldelad sig. 

 

4.2.7 Hur tilldelas du den?  
Allmänt 

Figur 4.2.7.1 visar att 98 % av de tillfrågade återför muntligt och spontant. 42 % 

deltar på möten där erfarenhetsåterföring sker. En fjärdedel av de tillfrågade får 

erfarenheter tilldelade sig via mail. 

 
Figur 4.2.7.1 – Redovisar hur de tillfrågade blir tilldelad återföringen. 
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Sett över befattning 

Av de tillfrågade yrkesarbetarna svarade alla att erfarenheter blir tilldelad dem 

muntligt. Ungefär hälften av både arbetsledare och platschefer tilldelas erfarenheter 

via möten. Se figur 4.2.7.2. 

 
Figur 4.2.7.2 – Redovisar hur olika befattningar blir tilldelad återföringen.  

 

4.2.8 Vad återförs till dig? 
Allmänt 

Figur 4.2.8 visar även den att miljöfrågor ligger i botten. Problem, misstag och orsak 

samt exempel på väl fungerande arbetsmetoder är det som främst återförs till de 

anställda. 

 
Figur 4.2.8 – Redovisar vad som återförs till de anställda. Sista spalten ”exempel på väl fungerande arbetsmetoder”. 
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4.2.9 Vad gör du med återföringen du blir tilldelad dig? 
Allmänt 

Figur 4.2.9 visar att 36 % av de tillfrågade inte gör något speciellt med informationen 

de erhåller. 35 % delger lokala kollegor på personalmöte. Endast 2 % försöker nå ut 

med information till alla kontor. 

 
Figur 4.2.9. – Redovisar vad som görs med återföringen när den tilldelas dem. 

 

4.2.10 Vilket område återförs det oftast från? 
Allmänt 

Figur 4.2.10 visar att det område som det återförs mest om är kvalitetsbrister från 

underentreprenörer med 69 %. Därefter kommer egna kvalitetsbrister som utgörs av 

53 %. Erfarenheter som rör arbetsmiljö återför 35 % av de tillfrågade.  
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Figur 4.2.10 – Redovisar vilket område det oftast återförs ifrån. 
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4.3 Nyläget 
Här presenteras hur de medarbetarna ställer sig till det framtida arbetet med 

erfarenhetsåterföring. 

4.3.1 Är det viktigt med ett fungerande återföringssystem?  
Allmänt 

Figur 4.3.1 redovisar att 71 % av de tillfrågade tycker att det är väldigt viktigt och de 

övriga 30 tycker att det är ganska viktigt. Ingen av de tillfrågade har valt att svara 

”varken viktigt eller oviktigt” eller ”inte alls viktigt”. 

 
Figur 4.3.1 – Redovisar de anställdas värdering av ett fungerande återföringssystem.  

 

4.3.2 Kan anställda tänka sig att förbättra sitt erfarenhetsåterföringsarbete? 
Allmänt 

Alla förutom en är villiga att förbättra det egna återföringsarbetet för att få ett 

fungerande återföringssystem. Den person som inte är villig att förbättra sig vill få en 

förklaring om varför det är viktigt. Se figur 4.3.2. 

 
Figur 4.3.2 – Redovisar om de anställda kan tänka sig att förbättra sitt återföringsarbete. 
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4.3.3 Vad bör återföras? 
I figurer 4.3.3.1-3 ser vi vad de olika befattningarna tycker ska finnas med i 

återföringssystemet. 

Platschefer 

Figur 4.3.3.1 visar att alla tillfrågade platschefer vill gärna att systemet ska innehålla 

misstag, orsak och åtgärd. Även tips och idéer på leverantörer, produkter, verktyg 

mm. Exempel på väl fungerande arbetsmetoder är också viktigt. 76 % av de 

tillfrågade vill också att brister och förbättringar i projektadministration. Svaren 

under ”annat” går att avläsa i bilaga 3 - Enkät. 

 
Figur 4.3.3.1 – Redovisar vad platschefer vill ska finnas med i återföringssystemet. 

 

Arbetsledare 

Figur 4.3.3.2 visar att arbetsledarna tycker, främst, att exempel på väl fungerande 

arbetsmetoder ska finnas med. De andra alternativen är också välrepresenterade 

bland svaren från arbetsledarna. 

 
Figur 4.3.3.2 – Redovisar vad arbetsledare vill ska finnas med i återföringssystemet.  
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Yrkesarbetare 

Yrkesarbetarna är vill att återföringssystemet ska innehålla det som påverkar dem. 

Brister och förbättringar i projektadministration tycker bara en av tre ska finnas med. 

Se figur 4.3.3.3. 

 
Figur 4.3.3.3 – Redovisar vad yrkesarbetare vill ska finnas med i återföringssystemet.  

 

4.3.4 Hur vill de anställda återföra erfarenheter? 
I figurer 4.3.4.1-3 redovisas hur olika befattningar vill återföra erfarenheter. 

Platschefer 

Figur 4.3.4.1 visar att platschefer helst vill föra erfarenheter vidare via mail för vidare 

administration. Pappersrapport är lägst rankad. 

 
Figur 4.3.4.1 – Redovisar hur platschefer helst vill återföra erfarenheter. 
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Arbetsledare 

Arbetsledarna vill helst föra erfarenheter vidare muntligt till överordnad. Därefter 

återfinns specifika möten, intranät och mail för vidare administration i tät följd. Se 

figur 4.3.4.2. 

 
Figur 4.3.4.2 – Redovisar hur arbetsledare helst vill återföra erfarenheter. 

 

Yrkesarbetare 

I figur 4.3.4.3 redovisas hur yrkesarbetarna helst vill föra erfarenheter vidare. 

Muntligt till överordnad är det sätt som flest yrkesarbetare vill använda sig av. App 

på mobiltelefon och specifika möten ses också som värdiga alternativ. 

 
Figur 4.3.4.3 – Redovisar hur yrkesarbetare helst vill återföra erfarenheter. 
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4.3.5 Hur ska den återförda informationen inhämtas? 
I figur 4.3.5.1-3 presenteras hur olika befattningar vill få återföringen tilldelad sig. 

Platschefer 

Figur 4.3.5.1 visar att platschefer helst vill hämta erfarenheter via datorn. Skriftligt 
och muntligt från överordnad kommer som alternativ två och tre. 

 
Figur 4.3.5.1 – Redovisar hur platschefer helst vill inhämta erfarenheter. 

 

Arbetsledare 

I figur 4.3.5.2 visas att arbetsledare inhämtar precis som platschefer, helst, 
erfarenheter via datorn. Inhämtning via app eller surfplatta är andra alternativet. 

 
Figur 4.3.5.2 – Redovisar hur arbetsledare helst vill inhämta erfarenheter 
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Yrkesarbetare 

Yrkesarbetare vill tydligt inhämta erfarenheter muntligt från överordnad. I likhet med 
arbetsledaren kan dem som nummer två tänka sig att inhämta via app eller surfplatta. 
Se figur 4.3.5.3. 

 

Figur 4.3.5.3 – Redovisar hur yrkesarbetare helst vill inhämta erfarenheter 

 

4.4 Intervjustudie 
Ingen av de tillfrågade tycker att återföringsarbetet fungerar bra. Alla respondenter 

är överens om att det vore väldigt bra och viktigt om det fanns ett fungerande system. 

Det skulle underlätta för nya medarbetare men också för att citat: ”slippa uppfinna 

hjulet varje gång man ska göra ett nytt arbetsmoment”. Respondenten förklarar att 

om alla de enkla misstagen och deras orsak samt åtgärd fanns med i tidigt skede 

skulle många misstag kunna undvikas. 

Det finns personer som anser att de får någon sorts återföring trots att systemet inte 

fungerar. Dessa anser att de får det via möten eller muntligt på arbetsplatsen. 

Yrkesarbetarna tycker sig tilldela varandra återföring vid olika arbetsmoment. Dessa 

erfarenheter tas sedan med i minnet till nästa arbetsplats. 

Möten som utförs har ibland en punkt kallad återföring eller återkoppling på 

agendan. Punkten är placerad sent på listan och under mötet behandlas punkten då 

deltagare är trötta och helst bara vill avsluta mötet. Ofta nämns punkten bara och 

mötet avslutas snabbt därefter. De protokoll som förs under platschefsmöten och 

personalmöten arkiveras och tycks inte spridas. Dokumenten går att återfinna men 

det finns ingen sökfunktion och blir därför väldigt tidskrävande och svårt. 

Den största anledningen till varför erfarenhetsåterföringen inte tycks fungera är att 

det inte finns ett fungerande system för hur återföringen bör ske. Respondenterna 

känner därför omotivation till att försöka återföra till andra och informationen sparas 

därför mest bara i minnet. Informationen kommer självklart till användning den dag 

någon frågar efter informationen eller då personen ska utföra samma arbetsmoment 

igen, men den sprids inte till andra arbetsplatser. 
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Fler anledningar som tas upp är att det inte finns tid till återföring. På 

byggarbetsplatsen ligger fokus i att produktionen inte får stå stilla. Det finns redan 

idag arbetssysslor som prioriteras lågt, men ändå prioriteras högre än återföring. 

Ingen av de tillfrågade känns vid att Rekab arbetar aktivt med erfarenhetsåterföring 

mer än med detta arbete. Det som kan tecknas som erfarenhetsåterföring är, som 

tidigare nämnts, den återföring som sker muntligt mellan personer på 

byggarbetsplatsen och på möten. De tillfrågade har svårt att ge konstruktiv kritik till 

ett system som inte existerar. De har alla inställningen att ett system bör upprättas. 

De yrkesarbetare som intervjuats har uppfattningen att informationen ofta stannar i 

minnet hos anställda. Ett tänkt flöde är att yrkesarbetaren säger till arbetsledare och 

andra yrkesarbetare att ett misstag har skett. Yrkesarbetaren kommer tillsammans 

med arbetsledaren på en lösning på problemet och de tar båda med sig erfarenheten i 

sin egen minnesbank. Informationen kan spridas muntligt på ett möte eller vid 

fikabordet. Orsaken till misstaget tas dessvärre kanske inte upp. Därför är det 

sannolikt att misstaget kommer att ske igen. Någon anser också att 

informationsflödet dör ut när den skrivs ner i ett protokoll. Då protokollen arkiveras 

kommer de inte till nytta för företaget. 

De yrkesarbetare som intervjuats tycker att informationen borde återkopplas med 

hjälp av arbetsberedningen. Arbetsberedningen är en genomgång mellan 

arbetsledare och yrkesarbetare av ett arbetsmoment. Risker med momentet 

lokaliseras och åtgärder för dessa diskuteras. Att använda sig av arbetsberedningen 

vore bra dels för att den tänkta informationen finns att tillgå vid arbetsberedningen 

men också för att kunna återkoppla med samma dokument efter avslutat 

arbetsmoment. Genom att skriva vad som gått fel, varför och hur man ska undvika 

det blir nästa arbetsberedning lättare. Bra metoder som spar tid och energi samt vilka 

material och redskap som kan användas är också viktigt information för nästa 

arbetsberedning. 

Specifika möten kan vara väldigt bra för att personer får träffas och verkligen förklara 

ett tips eller ett misstag. Istället för att återföring endast ses som en punkt i ett annat 

möte. Rekab använder sig idag av en dagboksfunktion som kan användas för att 

lättare komma ihåg de moment som utförts sedan sista mötet. Det finns också vissa 

som tycker att det finns en problematik kring möten då alla kanske inte vill erkänna 

fel man gjort. En ny arbetsledare kan tycka att en typ av information kan vara 

värdefull medan en rutinerad kan känna att det är för simpelt för att lyftas. Därför 

kanske inte den nya arbetsledaren vågar berätta det på mötet för att undvika att bli 

nedvärderad. En av respondenterna tycker därför att kan vara värdefullt att man får 

fylla i erfarenheter själv. I det nya systemet ska möjlighet ges till att signera 

erfarenheten om man vill för att någon annan ska kunna höra av sig för att få ännu 

mer information. Alternativt inte signera om man skäms eller inte vill att andra ska 

se vilket misstag eller tips man valt att lämna. 

Inställningen är god till erfarenhetsåterföring. Alla respondenter verkar motiverade 

att dela med sig av sina erfarenheter och anser att systemet bör vara databaserat för 

att information lätt ska spridas till andra orter. Däremot råder det tvistade meningar 
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om hur systemet ska fungera. Yrkesarbetarna vill gärna återföra muntligt till 

överordnad via möten eller liknande. Bland arbetsledarna finns det olika meningar. 

En av respondenterna tycker som att informationen ska föras in själv för att undvika 

rädsla att ta upp något. Andra, mer rutinerade vill gärna att erfarenheterna ska föras 

in av en utvald person som kan systemet. Dessa tror inte att tid kommer finnas för att 

utföra arbetet själv. 

Alla tillfrågade är intresserade av att systemet ska vara databaserat och sökbart. 

Arbetsledarna tycker att arbetsberedningar kan göras enklare om det finns 

information om sådant som kan gå fel och hur felen enklast kan undvikas. Att ta hjälp 

av tidigare upprättade besiktningsprotokoll hjälper också till att se vilka punkter som 

ofta uppdagas. Arbetsledare med mindre erfarenhet önskar att enkla tips som 

tillexempel vilken skruv som används, var materialet köps och hur saker levereras går 

att finna i systemet. Yrkesarbetarna vill gärna få återföringen muntligt och skriftligt. 

Om programmet är databaserat kan dem med smartphones enkelt ta fram värdefull 

information själva utan att fråga arbetsledaren eller platschefen. Den information 

som önskas inhämtas bland yrkesarbetarna är framför allt information om tidigare 

begångna fel och hur de bör undvikas. Bra hjälpmedel och olika fästmaterial är också 

något som lyfts fram. 
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5 Diskussion 
I kapitel 5.1 Demografisk information diskuteras den demografiska informationen. 

Därefter diskuteras resultaten från enkäten och intervjuer dels i nuläge i kapitel 5.2 

Nuläge samt nyläget i kapitel 5.3 Nyläge. 

5.1 Demografisk information 
Av de som svarat på enkäten är ungefär hälften stationerade vid kontoren i Umeå och 

Uppsala. Alla kontor finns dock representerade, men endast två svar från Luleå 

kontoret, se figur 4.1.1. Att Umeåkontoret besvarat flest enkäter kan bero på att 

studien utförts på uppdrag av det kontoret. Andra kontor är dessutom mindre och 

har färre anställda. Därför behöver svarsfrekvensen inte vara högst i Umeå. 

I figur 4.1.2 ses att den större delen av de som besvarat enkäten har befattningen 

arbetsledare eller platschef. Det känns som de arbetsgrupper som främst berörs, då 

det är dem som sitter vid dator och har därmed större möjlighet att distribuera 

information till andra kontor eller arbetsplatser. 

Att distribuera enkäten till yrkesarbetare visade sig vara svårt och därför finns de 

endast representerade med nio stycken. Platschefer ombads att tillgodose skribenten 

med telefonnummer men endast 13 av önskade 60 telefonnummer erhölls. Kanske 

borde yrkesarbetarna fått möjlighet att skriv enkäten för hand i fikarummet som 

sedan matas in i manuellt. Reliabiliteten av studien hade förbättrats om tänkt antal 

yrkesarbetare utfört enkätundersökningen. Den tänkta intervjun med en platschef 

byttes ut mot en extra intervju med en yrkesarbetare för att komplettera 

informationsbortfallet i enkätundersökningen. 

Undersökningen täcker in de flesta arbetsbefattningar på företaget och har också en 

bra spridning vad gäller tid i bransch, som ses i figur 4.1.3. Det känns viktigt för att 

relevansen på studien ökar då inte bara en typ av anställd besvarat frågorna. 

5.2 Nuläget 
Här presenteras hur medarbetarna upplever att arbetet med återföring fungerar idag. 

Under denna rubrik besvaras fråga ett och två som ställs i kapitel 1.2.1 Nuläget. 

5.2.1 Hur fungerar erfarenhetsåterföringen idag? 
I figur 4.2.1.1 går det tydligt att avläsa att det finns förbättringspotential i företagets 

erfarenhetsåterföringsarbete. Mer än hälften av de tillfrågade tycker att 

erfarenhetsåterföringen fungerar dåligt eller inte alls. Det betyder dock att ungefär 

hälften också tycker att det fungerar skapligt eller bra. Vid intervjustudien som 

utfördes med anställda vid umeåkontoret har ingen uttryckt sig positivt. De personer 

som intervjuats har alla uttryckt en avsaknad av erfarenhetsåterföring. De, har därför 

också haft svårt att ge förbättringssynpunkter på ett eventuellt system. Möjligtvis kan 

det finnas ett bättre fungerande system på någon annan ort, men ingen har aktivt 

förklarat detta i enkäten. 

De arbetsgrupper, som visas i figur 4.2.1.2, som är nöjdast med hur arbetet fungerar 

är arbetsledare och inköp. 80 % av de som arbetar på inköp anser att återföringen 

fungerar skapligt. Kanske kan det bero på att dem använder sig av ett dokument för 
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respektive produktkategori som ständigt fylls på allt eftersom problem uppstår. 

Dokumentet dem använder sig av har vuxit fram med tiden och misstag i dokumentet 

har förändrats till något bättre. Det kan företaget dra nytta av i framtida skapande av 

liknade dokument eller system. Intervjuer bör göras med berörda och undersökas 

vilka positiva och negativa erfarenheter som de, stött på med dokumentet de, 

använder sig av. 

Av de tillfrågade återför 40 % erfarenheter någon gång per månad, se figur 4.2.2. I 

samma figur går det också att avläsa att ungefär var tredje endast återför någon gång 

per år. Sker återföringen så sällan är det uppenbart att återföringsarbetet inte 

fungerar. Det krävs struktur och en styrning från ledningsgruppen i hur arbetet ska 

fungera. Kunskapen ska via dem spridas till alla led i organisationen (Sörqvist, 2001). 

För att erfarenhetsåterföringsarbetet ska förbättras bör ett kontinuerligt 

återkommande erfarenhetsåterföringsmöte införas. Mötet kan ske på arbetsplatsen 

för att ventilera positiva och negativa händelser under månaden som gått. Till sin 

hjälp för att minnas kan utförda arbetsberedningar och dagboksutdrag granskas. 

Jämförs figur 4.2.2.1 med figur 4.2.6 märks att de anställda tycker sig bli tilldelade 

erfarenheter lite oftare än att de själva delar erfarenheter. Kanske är det så att många 

inte tänker på att de tilldelar andra erfarenheter oftare än vad de gör. Personer 

kanske också har lättare att komma ihåg att andra återfört till dem för att det 

påverkar deras egen arbetssituation positivt. 

5.2.2 Vem tilldelar de anställda erfarenheter och hur går det till väga? 

Enligt figur 4.2.3.1 och figur 4.2.7.1 ser vi att det är den muntliga återföringen som är 

den som används mest. Det är också bra eftersom möjlighet till frågor kan ställas till 

personen som gav informationen. Missförstånd kan då minimeras (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Den muntliga återföringen är tyvärr den information som oftast bara 

stannar i minnesbanken. Det är viktigt för företaget att den typen av information 

samlas ihop för att kunna användas i framtiden. En lösning kan vara att skapa ett 

regelbundet möte. 

Det är främst platschefer som återför via möten, se figur 4.2.3.2. Det är mest troligt 

platschefsmöten där information sprids mellan olika arbetsplatser på samma ort. 

Protokoll uppförs under mötena men arkiveras därefter. Det finns idag ingen fast 

återkommande tid för platschefsmöten. Enligt intervjuer tycks frekvensen mellan 

dessa möten dessutom avta. Kanske bör även mötesprotokollen vara något att 

återföra från. 

Ett väntat informationsflöde går att avläsas i figur 4.2.4. Yrkesarbetarna återför både 

till varandra, arbetsledare och platschefer. Sedan sker en informations kedja från 

arbetsledare till platschef och vidare till kontor, och vice versa. Eftersom platschef, 

arbetsledare och yrkesarbetare ofta sitter på samma arbetsplats kommer 

informationen att ske muntligt från yrkesarbetarna, då de saknar dator. Därefter 

muntligt eller via mail från arbetsledare till platschef. Platscheferna får sedan maila 

informationen vidare till kontoret såvida ett möte inte sker. Informationsflödet är 

långt och det är ganska lätt att information hinner förändras genom missförstånd 
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eller glömmas bort. Försvinner information kan det påverka produktionen negativt 

genom att information förändrats eller kanske inte ens når fram till berörda. 

Informationskedjan är sedan länge beprövad men kan kanske ses över. Ett 

databaserat system skulle kunna minska antalet mellanhänder och informationen 

skulle nå sitt mål snabbare. 

5.2.3 Vad återförs? 
I figur 4.2.10 presenteras vilka områden som det främst återförs ifrån. Högst upp 

ligger ”kvalitetsbrister från underentreprenörer”. Intressant att se är att de egna 

misstagen och bristerna inte verkar vara det som återfördes mest. Det är de egna 

misstagen som enklast kan påverkas, men det är kanske lätt att ifrågasätta andra mer 

än sig själv. Som post nummer två i figur 4.2.10 kommer dock ”egna kvalitetsbrister”. 

Möjligen bör denna post vara den största. Att granska de egna misstagen genom att 

försöka finna orsaker till dessa är viktigt för att få ett väl fungerande 

förbättringsarbete (Bergman & Klefsjö, 2012). Tätt bakom ”egna kvalitetsbrister” 

finns ”kvalitetsbrist från leverantör”. Det är också en post som kan påverka 

produktionen på ett negativt sätt, då arbetet kan bli stående om fel produkter 

levereras. Arbetsmiljö tycker en tredjedel att det ofta återförs ifrån. För att företaget 

ska gå väl rustade mot framtidens hårda miljökrav är det viktigt att få de anställda 

medvetna om hur arbetet bör ske. Att endast 2 % av de tillfrågade anser att 

miljöfrågor återförs ofta ifrån är alldeles för lågt och bör förbättras.  

Jämförs figur 4.2.5 med figur 4.2.8 ses att de anställda, i allmänhet, tycker att det 

återförs mer från dem än till dem. Främst är det problem som tas upp och därför är 

det viktigt att orsaker och åtgärder ses över (Bergman & Klefsjö, 2012). Att väl 

fungerande arbetsmetoder också ligger högt är bra. Självklart ska problem och 

misstag redas ut men det är också viktigt att ta med sig det som fungerar bra. Dels för 

att de anställda ska känna sig motiverade men också för att hela tiden försöka sträva 

till att få en problemfri arbetsgång. 

5.2.4 Vad gör du med återföringen? 
Resultaten visar tydligt på att den återföring som sker inte lämnar det lokala 

kontoret, se figur 4.2.9. Endast en av de 55 som svarade på frågan tycker sig delge 

den tilldelade återföringen till alla Rekabs kontor. Det som Rekab har förutspått 

besannas i resultaten. Ungefär en tredjedel av de tillfrågade gör ingenting med den 

återföring de får, mer än att försöka lägga den på minnet. Kanske är det inte så 

konstigt då det idag inte finns ett fungerande återföringssystem. De anställda vet inte 

hur de ska föra erfarenheter vidare för att de ska löna sig för företaget. Skulle ett 

fungerande återföringssystem finnas skulle omarbetning minimeras då enkla fel 

skulle undvikas. Genom att minska omarbetningen skulle företaget spara både tid 

och pengar (Sörqvist, 2001). Företaget har kanske ett mål över hur det ska utvecklas 

men saknar strategin för att nå dit (Meiling, et al., 2011). Sedan kan det säkert finnas 

en del prestige i att kunna något som ingen annan kan. Som det fungerar idag är det 

enkelt att viktig information inte finns på rätt ställe vid rätt tidpunkt. När rutinerade 

anställda slutar försvinner dessutom deras erfarenhet från företaget. I samma figur 

går också att avläsa att det finns en stor andel som försöker sprida informationen 

lokalt via personalmöten. På dessa möten förs protokoll som sedan arkiveras. Mötena 
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är långa och punkten återföring återfinns bland de sista punkterna på agendan och 

diskuteras därför inte så flitigt. Ska frågan tas på allvar bör den placeras tidigare på 

dagordningen, då deltagarna fortfarande är aktiva och intresserade. Förslagsvis bör 

erfarenhetsåterföring ha ett eget möte. 

5.3 Nyläget 
Här presenteras hur medarbetarna ställer sig till det framtida arbetet med 

erfarenhetsåterföring, samt hur det kan tänkas utföras. Under denna rubrik besvaras 

fråga tre och fyra som ställs i kapitel 1.2.2 Nyläget. 

5.3.1 Hur är inställningen till återföringsarbete och hur ska den förmedlas? 
För att lyckas med förbättringsarbete krävs en förändring i attityden kring själva 

arbetet, dels bland de anställda men främst i ledningen (Sörqvist, 2001). De anställda 

visar sig, enligt studien, vara motiverade till att förbättra sitt eget återföringsarbete. I 

figur 4.3.2 redovisas att alla förutom en av de tillfrågade är villiga att förbättra sig. 

Det låter bra men det krävs ändå en hel del innan någon faktiskt genomför en 

förändring. Det är väldigt enkelt att kryssa för ett ”ja” i en enkät. Det kommer vara 

viktigt att medarbetarna förstår orsaken till återföringsarbetet för att få de motiverad. 

Ledningen bör därför utbildas i förbättringsmetodik för att sedan föra kunskapen 

nedåt i organisationen (Sörqvist, 2001). Det är sedan viktigt att ledningen fattar 

tydliga beslut som sedan genomsyrar organisationens arbete. (Meiling, et al., 2011) 

Då ledningen kommunicerar kunskapen, i förbättringsmetodik, till personalen är det 

viktigt att personalen får känna delaktighet. Det görs för att upprätthålla den goda 

motivation som idag finns hos Rekab. Rekab skulle kunna använda sig av begreppet 

medarbetarskap som finns beskrivet i (Bergman & Klefsjö, 2002). Medarbetarskap 

enligt Bergman & Klefsjös (2002) definition skulle göra det möjligt för de anställda 

att vara aktiva och drivna. I enlighet med definitionen skulle det skapa en 

delaktighetskänsla som är viktigt om ett system ska fungera. Denna studie berör dock 

inte hur de anställda vill arbeta för att känna delaktighet och motivation. Rekab bör 

undersöka detta i framtiden. 

De anställda har enligt figur 4.3.1 en åsikt om att ett välfungerande återföringssystem 

är av värde. Inställningen är alltså väldigt positiv. Att utforma ett väl fungerande 

återföringssytem är ett bra sätt att säkerställa en god kvalitet. Det skulle generera en 

minimering av misstag och därmed också en mer positiv känsla på arbetsplatsen. 

Minimerar man andelen kvalitetsbristkostnader kommer lönsamheten att öka; 

(Sörqvist, 2001) kostnaderna kommer sjunka då mängden omarbetningar minskar, 

och när mängden omarbetningar minskar kommer också behovet av reservdelar och 

buffertlager att minska (Sörqvist, 2001). 

5.3.2 Hur ska systemet se ut och fungera? 
Sett över alla tillfrågade vill de flesta få erfarenheterna tilldelat sig muntligt från 
överordnad, tätt följd av inhämtning via app på telefon eller surfplatta som ses i 
bilaga 3 - Enkät. För att försöka lokalisera ett informationsflöde kontrolleras hur 
platschefer, arbetsledare och yrkesarbetare helst vill få erfarenheterna presenterade 
för sig. Genom att analysera detta kan ett system skapas som gör att systemet kan 
ämna sig bra för alla yrkesgrupper.  
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I figur 4.3.5.1-2 ses att både platschefer och arbetsledare har valt inhämtning via 

dator som första alternativ. Arbetsledarna har valt inhämtning via app på telefon eller 

surfplatta som andra alternativ. Systemet bör därför vara databaserat vilket går i 

enlighet med (Lidelöw, et al., 2015) som beskriver hur erfarenheter bör förändras till 

data för att kunna överföras. 

Yrkesarbetarna vill gärna få informationen tilldelad sig muntligt, vilket visas i figur 

4.3.5.3. Att istället använda sig av en app på telefonen, som rankas som nummer två i 

samma figur, skulle minimera att återföringen glöms bort då den hela tiden finns 

lättillgänglig på telefonen. Som nummer tre på rankingen finns skriftligt från 

överordnad. Det skulle innebära att arbetsledaren skriver ut informationen och 

överlämnar densamma till yrkesarbetaren. På det viset kommer återföringen fram 

utan att information kan tappas bort på vägen.  

En kombination av muntligt och skriftligt från överordnad ses som ett väldigt bra 

alternativ då missförstånd via skrift kan minimeras. I (Bergman & Klefsjö, 2012) 

beskrivs vikten av personlig kontakt för att kunna skapa förståelse och samtidigt 

delaktighet. 

Eftersom de anställda gärna vill använda sig av ett databaserat system måste också 

erfarenheterna insamlas. Enligt figur 4.3.4.3 ser vi att yrkesarbetarna helst av allt 

återför muntligt till överordnad. Arbetsledarna vill precis som yrkesarbetarna helst 

återföra muntligt till överordnad. Näst helst vill de använda sig av specifika och 

regelbundna möten som vi ser i figur 4.3.4.2. I figur 4.3.4.1 går det att avläsa att 

platscheferna vill maila återföringen vidare för vidare administration. 

Det känns som en naturlig lösning att möten upprättas där lagbas, arbetsledare och 

platschefer träffas. Utförda arbetsberedningar behandlas för att se hur det gått. 

Eventuellt kan den idag fungerande dagboksfunktionen vara till hjälp för att komma 

ihåg vad som skett efter förra mötet. Erfarenheter i form av något som fungerat väl 

och varför tas upp på mötet. Misstag som skett undersöks med hjälp av orsak- verkan 

diagram och ”fem varför” allt enligt (Bergman & Klefsjö, 2012).  

Platschefen vidarebefordrar sedan dessa uppgifter för vidare administration och 

inplacering i databas. Det har dock, under intervjuer, framkommit att vid möten kan 

orutinerade medarbetare känna osäkerhet och på grund av det inte yttra sina tips och 

idéer. Skulle medarbetarna själva återföra till databasen skulle fler erfarenheter tas 

upp. Mötesfrekvensen bör vara bestämt innan produktionen startar. Det finns annars 

en risk att dessa möten prioriteras bort. Vid komplicerade byggen bör frekvensen 

mellan mötena ökas. Detta på grund av att svårigheten på bygget kommer generera 

nya misstag och erfarenheter. 

Enligt (Lidelöw, et al., 2015) bör databasen vara uppbyggd så att indata kan 

etiketteras. På det sättet kan datan sorteras beroende på vad som söks. Den kan också 

prioriteras på mest frekventa fel. Användes förbättringshjulet i figur 2.3 kan Rekab 

studera effekterna av de åtgärder som vidtagits. 

5.3.3 Vad bör återföras? 
I figur 4.3.3.1-3 ses att alla arbetsgrupper är eniga om att ”väl fungerande 

arbetsmetoder” bör återföras för att underlätta nästa gång någon ska utföra samma 
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moment. Den typen av erfarenhet kan vara till stor nytta för nya arbetsledare och 

snickare. ”Misstag, orsak till misstag och åtgärd” är också något som de anställda 

gärna ser återförs. Genom att återföra det kan misstag minimeras och på så sätt 

sparas både tid, resurser och pengar, enligt (Sörqvist, 2001). ”Tips och idéer på till 

exempel, leverantörer, produkter och verktyg” tycks också finnas ett intresse för. 

Självklart kan dessa tips spara tid om det tidigt finns information om vem som bör 

kontaktas för att få det som behövs. Intresset för att ”brister och förbättringar i 

projektadministration och dokument” ska lyftas är nästan 70 % av de som svarat på 

enkäten. All information är kanske inte väsentlig för alla. Genom att etikettera 

indatan kan olika befattningar filtrera erfarenheterna beroende på vilken information 

som söks. 

7 % har valt att ge egna svarsalternativ. En anställd uttrycker att det bör återföras 

erfarenheter från samarbetspartners. Det kan vara ett bra sätt för att hålla kunder 

nöjda och belåtna. Det är en sund tanke som fler kanske borde ha tänkt på. Får Rekab 

ingen återföring från dem idag? Om kunderna får möjlighet att utvärdera ett bygge 

genom exempelvis en enkät kan företaget, genom förbättringshjulet, (Bergman & 

Klefsjö, 2012), förbättra sitt arbete mot kunden. I enkäten får kunderna ge kritik samt 

peka på vad som varit bra under ett bygge. På det viset kan Rekab, i framtiden, 

förbättra sig och på så sätt skapa en god och sund relation med kunder och 

samarbetspartners. Lojala kunder kommer då kunna tänkas betala mer då de får den 

kvalitet som de eftersträvar (Sörqvist, 2001). 

Något som framkom under intervjuer var också att Rekab bör kunna använda sig av 

tidigare genomförda besiktningsprotokoll för att upptäcka återkommande fel. John 

Meiling tycker att eftersom besiktningsprotokoll alltid upprättas borde steget till att 

få in datan från besiktningsprotokollen i återföringssystemet inte vara så stort. 

(Meiling, et al., 2011)  
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6 Slutsats 
Här summeras studien kortfattat i kapitel 6.1 Summering. Studiens betydelse 

diskuteras i kapitel 6.2 Studiens betydelse och förslag till fortsatt arbete ges i kapitel 

6.3 Förslag till framtida arbete. 

6.1 Summering 
Denna studie visar på att det finns förbättringsmöjligheter vad gäller 

erfarenhetsåterföringsarbetet på Rekab. 

Anställda vid Rekab tycker att det är viktigt med ett fungerande återföringssystem 

och känner sig motiverade att förbättra sitt eget återföringsarbete. För att få ett 

fungerande återföringssystem bör ledningen ha god kunskap inom 

förbättringsmetodik (Sörqvist, 2001). 

Förslagsvis bör ett erfarenhetsmöte upprättas då de flesta medarbetare vill återföra 

muntligt och via möten (Bergman & Klefsjö, 2012). Där kan genomförda 

arbetsberedningar utvärderas. Ett förslag är att den dagbok som idag förs gås 

igenom. Rimligtvis kan speciella händelser utredas. Att gå igenom arbetsberedningar 

och dagboken anses vara ett enkelt sätt att komma ihåg det som hänt sedan 

föregående möte. Den information som framkommer på mötet bör sedan omvandlas 

till data och läggas in i en databas. Det som sedan återförs till databasen bör vara väl 

fungerande arbetsmetoder för att ge exempel på lösningar som fungerar. Dels tips 

och idéer på exempelvis leverantörer, produkter och verktyg, samt misstag, orsak och 

åtgärd. För att lokalisera orsaker till misstag kan orsak-verkan-diagram användas 

(Bergman & Klefsjö, 2012). När en åtgärd vidtagits bör man studera effekterna av de 

åtgärder som vidtagits med hjälp av förbättringshjulet (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Indatan bör etiketteras för att sedan enkelt kunna sökas på eller filtreras beroende på 

vilken information den anställda vill använda sig av (Lidelöw, et al., 2015). Möjlighet 

att personligen föra in egna åsikter bör också finnas. Möjlighet till signering av 

erfarenheten ska finnas för att någon i senare skede ska ha möjlighet till att kontakta 

och fråga personen. 

Ytterligare förslag är att samarbetspartners och kunder får ge feedback efter avslutat 

bygge, allt för att förbättringsarbetet ska fortgå. På det sättet kan lärdom tas och 

nöjdare kunder uppnås. Nöjda och lojala kunder kan också tänka sig att betala mer 

då dem vet att dem får den kvalitet som eftersträvas (Sörqvist, 2001). 

Besiktningsprotokoll är också en källa till indata som bör övervägas. Eftersom 

besiktningar utförs vid alla projekt borde den informationen försöka omvandlas till 

data för att utnyttjas i förbättringsarbetet. (Meiling, et al., 2011) 

I figur 6.1 ses en illustration över ett tänkt flöde. 
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Figur 6.1 – Redovisar ett tänkt flöde över hur systemen skulle kunna vara uppbyggt. 

Då systemet är databaserat kan information enkelt inhämtas dels via dator men 

kanske också via en app på en mobiltelefon eller surfplatta. Erfarenheter kommer 

genom systemet att kunna behållas inom företaget även om rutinerade anställda 

slutar. Dessutom möjliggör ett datasystem ett enkelt regionsöverskridande utbyte av 

erfarenheter.  

6.2 Studiens betydelse 
Den teori som beskrivs är tagen från många olika källor och årtal. Dessa har genom 

kritisk granskning och jämförelse mellan varandra kunnat ge relevant och pålitlig 

information.  

Systemet bör kunna appliceras på miljö- och arbetsmiljöarbete genom små 

modifikationer.  

Arbetet är specificerat till Rekab Entreprenad då det är de anställdas åsikter som 

ligger till grund för förslagen. 

Självklart kan lösningen användas av andra företag både inom och utom 

byggbranschen då företag vill förbättra kvalitén i den syssla som utförs. Om det 

lyckas är svårt att avgöra då inställningen hos de anställda är viktig för kunna bedriva 

ett förbättringsarbete. 

Studien hade kunnat förbättras genom att tillfråga alla på företaget. Fler 

yrkesarbetare i studien hade kanske förändrat resultatet en aning. Genom att skicka 

ut enkäten till testpersoner minimerades risken att frågor var otydliga eller ledande. 

6.3 Förslag till framtida arbete 

Rekab bör undersöka hur de anställda vill arbeta med återföringssystemet för att 

känna delaktighet och motivation. En grundligare undersökning bland yrkesarbetare 

bör också göras då denna studie inte fick det deltagarantal som önskades. 
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Företaget bör bestämma sig för hur de vill arbeta med återföring och därefter utbilda 

ledningsgruppen i förbättringsmetodik. På det viset skapas förståelse hos dem som 

ska stötta erfarenhetsåterföringsaktiviteterna nedåt i organisationen. 

Ett sökbart datasystem bör upprättas och formas så att det är applicerbart på kvalitet, 

miljö samt arbetsmiljö.  

En grundligare undersökning bör göras som ger svar på frågorna ”vem för in datan i 

återföringssystemet” och ”vem underhåller systemet?”. Den undersökningen bör röra 

arbetsledare, platschefer och miljö och kvalitetsansvarig. 

Företaget måste också förstå att det är ett arbete som kräver långsiktigt engagemang 

och ett hårt arbete. Därför är det viktigt att alla på företaget förstår anledningen till 

varför man utför arbetet och på så sätt strävar mot samma mål. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Rekabs kapacitet vad gäller produktion 

Något om våra medarbetares och därmed företagets 
kapacitet när det gäller produktion 
Rekab har för närvarande närmare hundra tjänstemän och ca etthundrafemtio kollektivanställda 
sysselsatta.  
 
Medelåldern bland tjänstemännen är ca 42 år och den genomsnittliga yrkeserfarenheten av 
byggbranschen är 19 år. De flesta har med andra ord arbetat hela sitt yrkesverksamma liv i 
byggbranschen. Den samlade yrkeserfarenheten sträcker över ett tusen sjuhundra åttiofem år (1785 
år) 
 
Våra tjänstemän har alltså en samlad yrkeserfarenhet som sträcker över en tidsperiod nära nog 
tillbaka till när en välkänd biblisk timmerman/snickare verkade. 
Vi påstår inte att vi kommer att göra samma avtryck i historien men det vi åtar oss det genomför vi 
även om det närmar sig mirakel ibland. 
 
Kompetensen hos tjänstemännen då? Ca 7 % har en spetskompetens i form av en 
civilingenjörsutbildning. Närmare 30 % har minst 3-årig högskoleutbildning och ytterligare 16 % har en 
handfast utbildning via KY, YTH eller liknande. Resterande med interna eller liknande 
arbetsledarutbildningar (47%) har i genomsnitt 28 års yrkeserfarenhet. Denna grupp står för 1273 års 
yrkeserfarenhet eller 70% av yrkeserfarenheten. De har med andra ord en mycket gedigen 
yrkeskunskap. Givetvis underhålls denna gedigna kompetens genom ständig fortbildning. En 
fortbildning som den enskilde har stort inflytande över i samband med medarbetarsamtal. 
 
På kollektivsidan ser fördelningen ut på liknande sätt vad gäller ålder och yrkeserfarenhet. 
Lejonparten av våra snickare är fullutbildade men vi satsar både tid och resurser för att stötta unga 
yrkesmänniskor att komma in i yrket och för att föra över den djupa yrkeskunskap som redan 
finns ”inom huset”. Glädjande nog får vi fler och fler kvinnliga medarbetare. Både på kollektiv samt 
tjänstemannasidan. 
 
Rekab Entreprenad AB är numera en del av Lemminkäinen Oy. En av Finlands stora aktörer inom 
bygg- och anläggning. I Sverige har vi vårt systerföretag Lemminkäinen Sverige AB med inriktning på 
och stor erfarenhet av olika typer av anläggningsarbeten. Många broar, tunnlar och vägavsnitt bär 
Lemminkäinen Sveriges utförande och prägel. 
 
Behövs kompetens eller erfarenhet av något speciellt så återfinns det med största säkerhet bland 
Lemminkäinen koncernens ca 6500 anställda. 
 
Rekab Entreprenad har alltså kompetens att både utforma, planera samt genomföra praktiskt det 
byggnadsverk ni önskar. 
 
Har ni intresse för ekonomi (vi är trippel A rankade), historik eller referensobjekt så finns det mycket att 
hämta på vår hemsida www.rekab.se  
 
Välkommen till Rekab! 



Bilaga 2 - Intervjustruktur 
 

Frågor: 

 

1. Vad är din inställning till erfarenhetsåterföring? Vad är anledningen till att du tycker 

som du tycker? 

 

2. Tycker du att det fungerar på din arbetsplats?  

 

 

3. Jobbar Rekab Entreprenad för att förbättra arbetet?  

 

4. Vilka förbättringspunkter tycker du finns?  

 

5. Hur går erfarenhetåterföringsflödet just nu? Hur bör återföringsflödet gå? 

 

6. Enligt dig, vad är bästa sätt för att få detta att fungera? 

 

7. Vilken typ av information vill du kunna inhämta? 

 

8. Hur önskar du inhämta den informationen som finns?  

 



Q1 Vilket kontor arbetar du för?
Svarade: 59 Hoppade över: 0

# Annan ort/region Datum

 Det finns inga svar.  

Luleå Umeå Örnsköldsvik Sundsvall Uppsala Malmö

Annan ort/region

3%
(2)

32%
(19)

8%
(5)14%

(8)

24%
(14)

19%
(11)
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Maskinskriven text
Bilaga 3 - Enkät



Q2 Vilken är din befattning?
Svarade: 59 Hoppade över: 0

# Annan befattning Datum

1 yrkesarbetare,huvudskyddsombud 2015-04-22 14:47

2 entreprenadingenjör 2015-04-10 11:27

3 Entreprenadingenjör 2015-04-09 10:34

Yrkesarbetare Arbetsledare Platschef Lagbas Inköp Kalkyl

Arbetschef Annan befattning

10%
(6)

32%
(19)

34%
(20)

3%
(2)

8%
(5)

5%
(3)

2%
(1)

5%
(3)
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Q3 Hur länge har du arbetat i branschen?
Svarade: 59 Hoppade över: 0

Mindre än 1 år 1-5 år 6-10 år 11-20 år mer än 20 år

7%
(4)

12%
(7)

31%
(18)

15%
(9)

36%
(21)

3 / 26
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Q4 Hur fungerarar erfarenhetsåterföringen
på din arbetsplats?

Svarade: 59 Hoppade över: 0

Inte alls Dåligt Skapligt Bra

5%
(3)

47%
(28)

42%
(25)

5%
(3)
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Q5 Hur ofta återför du erfarenheter?
Svarade: 59 Hoppade över: 0

Dagligen Någon gång per vecka Någon gång per månad Någon gång per år

Aldrig

5%
(3)

22%
(13)

41%
(24)

31%
(18)

2%
(1)

5 / 26
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Q6 Vad är anledningen till att du inte återför
erfarenheter? (möjlighet till flera svar)

Svarade: 1 Hoppade över: 58

# Annat alternativ Datum

 Det finns inga svar.  

Visste inte
att man
skulle
återföra

Jag hinner
inte

Jag vill inte Det gör ändå
ingen
skillnad

Annat
alternativ

0%

20%

40%

60%

80%

100%
100,00% 100,00%
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Q7 Vad är anledningen till att du återför
erfarenheter så sällan? (möjlighet till flera

svar)
Svarade: 19 Hoppade över: 40

# Annat alternativ Datum

1 Styrningen för detta borde styras från ledningen. Man blir skickad till nytt projekt,då glöms det ofta bort. 2015-04-21 10:15

2 vi återkopplar i ett dokument för respektive produktkattegori efter som man stöter på problem. 2015-04-09 10:46

3 förstår ej frågan 2015-04-08 16:06

Visste
inte att
det skulle
göras

Jag har
inte tid

Jag bryr
mig inte om
återföring

Det gör
ändå ingen
skillnad

Det finns
inget
fungerande
system f...

Annat
alternativ

0%

20%

40%

60%

80%

100%

15,79%

84,21%

15,79%
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Q8 Vad återför du?
Svarade: 57 Hoppade över: 2

# Något annat som du återför? Datum

1 Det mesta sker som en löpande dialog mellan arbetsplats och mig 2015-04-21 14:10

2 Projektering för framtida projekt 2015-04-16 08:44

Ja, det återför jag Nej, det återför jag inte

Problem Tips om
inköp

Arbetsmi
ljö

Misstag
och
orsak

Tips om
UE

Miljö Exempel
på väl
fungeran
de...

Tips
för
framtide
n

0%

20%

40%

60%

80%

100% 2%
25% 28%

14% 19%

60%

12% 19%

98%

75% 72%
86% 81%

40%

88% 81%
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Q9 Vem återför du oftast erfarenheter till?
(möjlighet till flera svar)

Svarade: 57 Hoppade över: 2

# Annan Datum

1 Lärlingar 2015-04-22 14:54

2 Kollegor 2015-04-17 16:38

3 Inköp 2015-04-09 13:25

Kontor
(arbetschef
, inköp,
kalkyl)

Platschef Arbetsledar
e

Lagbas Yrkesarbeta
re

Annan
0%

20%

40%

60%

80%

100%

56,14%
49,12%

61,40%

40,35%

52,63%

5,26%
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Q10 Hur sker den återföringen? (möjlighet
till flera svar)

Svarade: 57 Hoppade över: 2

# Annat sätt Datum

1 Vid arbetsberedningar inför start av moment, men väldigt lokalt 2015-04-17 13:18

Muntligt,
spontant

Möten Mail Rapporter Annat sätt
0%

20%

40%

60%

80%

100%
100%

35%

21%

2% 2%
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Q11 Hur ofta får du erfarenhetsåterföring
tilldelad dig?

Svarade: 58 Hoppade över: 1

Dagligen Någon gång per vecka Någon gång per månad Någon gång per år

Aldrig

3%
(2)

21%
(12)

50%
(29)

21%
(12)

5%
(3)
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Q12 Skulle du vilja få återföring tilldelad
dig?

Svarade: 3 Hoppade över: 56

Ja Nej
0%

20%

40%

60%

80%

100%
100,00%
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Q13 Vad återförs till dig?
Svarade: 55 Hoppade över: 4

# Något annat som återförs till dig? Datum

 Det finns inga svar.  

Ja, det återförs till mig Nej, det återförs inte till mig

Problem Tips om
inköp

Arbetsmil
jö

Misstag
och
orsak

Tips om
UE

Miljö Exempel
på väl
fungerand
e...

0%

20%

40%

60%

80%

100%
22%

35% 42%
27% 33%

56%

24%

78%
65% 58%

73% 67%

44%

76%
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Q14 Vad gör du med återföringen du blir
tilldelad?

Svarade: 55 Hoppade över: 4

# Annat alternativ Datum

1 Det som är av vikt återförs via AC-möten till överordnad 2015-04-21 14:17

2 Spara i minne och fyller på egen logg i xcl 2015-04-17 13:20

3 Närmaste medarbetarna 2015-04-16 09:50

4 Använder den själv vid olika sammanhang samt delger mina kollegor när behovet uppstår 2015-04-13 08:33

5 Delger övriga inköpare på samma kontor 2015-04-10 12:35

6 Delger i checklistor 2015-04-09 10:49

Delger alla Rekabs kontor Delger min regions kontor

Delger andra byggarbetsplatser på orten Delger lokala kollegor på personalmöte.

Delger överordnad Sparar den på datorn

Gör inget speciellt med den (bygger på min egen erfarenhet) Annat alternativ

2%
(1)

5%
(3)

35%
(19)

9%
(5)

2%
(1)

36%
(20)

11%
(6)
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Q15 Vem får du återföring från? (möjlighet
till flera svar)

Svarade: 55 Hoppade över: 4

# Annan Datum

1 Kollegor 2015-04-17 16:40

Kontor
(arbetschef
, inköp,
kalkyl)

Platschef Arbetsledar
e

Lagbas Yrkesarbeta
re

Annan
0%

20%

40%

60%

80%

100%

54,55%
61,82%

70,91%

45,45%
52,73%

1,82%
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Q16 Hur sker den återföringen? (möjlighet
till flera svar)

Svarade: 55 Hoppade över: 4

# Annat sätt Datum

1 vid arbetsberedning 2015-04-17 13:20

Muntligt,
spontant

Möten Mail Rapporter Annat sätt
0%

20%

40%

60%

80%

100%

98%

42%

25%

2%

16 / 26
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Q17 Vilket område återförs oftast från?
(möjlighet till flera svar)

Svarade: 55 Hoppade över: 4

# Annat Datum

1 Även positivt 2015-04-17 15:47

2 metoder och materialval 2015-04-17 13:20

Egna
kvalitetsbr
ister

Kvalitetsbr
ist från
leverantör

Kvalitetsbr
ist från
underentrep
renör

Arbetsmiljö Miljö Annat
0%

20%

40%

60%

80%

100%

53%
45%

69%

35%

2% 4%
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Q18 Är det viktigt med ett fungerande
återföringssystem?

Svarade: 58 Hoppade över: 1

Inte alls viktigt Varken viktigt eller oviktigt Ganska viktigt Väldigt viktigt

29%
(17)

71%
(41)

18 / 26
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Q19 Varför tycker du inte att det är så
viktigt? (möjlighet till flera svar)

Svarade: 0 Hoppade över: 59

# Annat alternativ Datum

 Det finns inga svar.  

! Inga matchande svar

19 / 26
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Q20 Till vem eller vad vill du göra
återföring?

Svarade: 56 Hoppade över: 3

# Annat alternativ Datum

1 Både till databas som till PC och AL 2015-04-21 14:20

2 Ingen 2015-04-20 16:33

3 Databas som följs upp gemensamt med delaktiga i projektet 2015-04-09 13:29

4 uppdelat på respektive funktion typ inköp, kalkyl o produktion 2015-04-09 10:45

Platschef Arbetsledar
e

Lagbas Speciellt
ansvarig

Direkt
till
databas

Annat
alternativ

0%

10%

20%

30%

26,79%
17,86%

3,57%

23,21%
21,43%

7,14%
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Q21 Rangordna på vilket sätt du helst vill
återföra erfarenheter. Där 1 är det alternativ

du helst använder dig av.
Svarade: 56 Hoppade över: 3
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Q22 Vad bör återföringssystemet innehålla?
(möjlighet till flera svar)

Svarade: 56 Hoppade över: 3

# Annat Datum

1 Punkten 18 ovan fungerar inte 2015-04-17 15:49

2 brister i Projektering. 2015-04-16 08:50

3 Återföring bör göras i alla delar av byggprocessen. 2015-04-09 13:29

4 erfarenheter från samarbetspartners 2015-04-09 10:45

Misstag,
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Tips och
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(leverantörer
, produkte...
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Q23 Skulle du kunna tänka dig att förbättra
ditt återföringsarbete?

Svarade: 56 Hoppade över: 3

Ja Nej

98%
(55)

2%
(1)
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Q24 Varför vill du inte förbättra ditt eget
återföringsarbete? (möjlighet till flera svar)

Svarade: 1 Hoppade över: 58

# Annat alternativ Datum

 Det finns inga svar.  

Tror inte på
erfarenhetsåterf
öring

Kommer inte ha
tid

Orkar inte Annat alternativ
0%
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60%

80%

100%
100,00%
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Q25 Vad krävs för att få dig motiverad till att
arbeta med återföring? (möjlighet till flera

svar)
Svarade: 1 Hoppade över: 58

# Annat alternativ Datum

 Det finns inga svar.  

Återkoppling av
återföring

Rutinförändring En förklaring
om varför det är
viktigt

Annat alternativ
0%
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40%

60%

80%

100%
100,00%
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Q26 Rangordna hur du vill få de insamlade
erfarenheterna presenterad för dig. Där 1 är

det alternativ du helst vill använda.
Svarade: 56 Hoppade över: 3
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