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Abstract 
Purpose: The construction industry has been struggling for a long time with a big 
amount of building errors of different kinds. One way to improve the quality 
assurance and to minimise errors is experience feedback. However, it says that the 
most neglected area of the construction industry is precisely experience feedback. 
Lack of effective methods for collecting and storing knowledge and low priority leads 
to that it’s not performed. 

The use of computers and IT tools is gradually increasing in the construction industry 
but the industry has problems with the implementation. There is unwillingness to 
changes that can lead to a bad attitude. The technology is not fully exploited, 
traditional manually approaches is still used. The goal with this study is therefor to 
find out how experience feedback can be improved in the production in an industrial 
house-builder company, using digital tools. 

Method: A study was performed on a company where scientific research was 
collected. The main method used for the study was interviews with employees in the 
company. Theory was collected through literature studies and an observation blanket 
was made. It was used in the production and was later used during the interviews. 

Findings: The analysis revealed that lack of time, motivation and ambition are 
important factors affecting the feedback. Employees lack time and motivation and 
aren’t getting fast results or rewards from the work with experience feedback. There is 
often a lack of an effective method to collect and store knowledge within the 
organization. There is also a lack of someone who’s working specific with experience 
feedback. The use of digital tools has improved the communication between the 
actors, yet not all of them prefer to use digital tools at work. The digital tools that are 
used are inadequate and time consuming. The observation blankets were found to be 
positive, but showed that it takes time to introduce new routines and working 
methods. 

Implications: In order to improve experience knowledge by using digital tools, it is 
important that the collection method is easier to do on digital tools than to do on plain 
paper, otherwise it can contribute for not being done. Therefor, the system is one of 
the most important aspects. A change of working methods and routines is necessary, 
time has to be allocated daily. Finally, someone in charge is required to process 
collected information and make the feedback useful for the feedback to be useful. A 
change of attitude is required for the industry so they can be able to utilize experience 
feedback and digital tools in the future. 

Limitations: The analysis is limited by the fact that only one company have been 
studied. The study only considers the views of the participating respondents from the 
same company. The studied company only use tablets as a tool to avoid printing paper 
drawings, their system is limited and is therefor not covering the entirety of how 
digital tools can be used. 

Keywords: Experience feedback, Industrial house-building, Digital tools, IT, 
paperless production. 
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Sammanfattning 
Syfte: Byggbranschen har länge tampats med ett stort antal byggfel av olika slag. Ett 
sätt för att höja kvalitetssäkringen och minimera fel är erfarenhetsåterföring. Dock 
sägs det att byggandets mest eftersatta område är just erfarenhetsåterföring. Brist på 
effektiv metod för insamling och lagring av kunskap samt låg prioritering gör att det 
inte genomförs.  

Användandet av datorer och IT-stöd ökar succesivt i byggbranschen men branschen 
har problem med implementeringen. Det finns en ovilja till förändring som kan 
medföra att inställningen blir dålig. Teknologin utnyttjas inte fullt ut ännu utan 
traditionella manuella arbetssätt används fortfarande. Målet med examensarbetet var 
därför att ta reda på hur erfarenhetsåterföringen kan förbättras i produktionen hos en 
industriell hustillverkare, med hjälp av digitala hjälpmedel. 

Metod: En studie har genomförts på ett företag där kvalitativ data har samlats in. Den 
huvudsakliga metod som använts är intervjuer med anställda på företaget. Teori har 
samlats in genom litteraturstudier och en observationsblankett skapades. Denna 
användes i produktionen för att sedan användas vid intervjuerna. 

Resultat: Undersökningen visade att tidsbrist, motivation och ambition är viktiga 
faktorer som påverkar återföringen. Anställda saknar tid och motivation och saknar 
snabba resultat eller belöning från arbetet med återföringen. Ofta saknas effektiv 
metod för att samla in och lagra kunskap inom organisationen. Det saknas också 
någon som arbetar specifikt med erfarenhetsåterföringen. Användningen av digitala 
verktyg har förbättrat kommunikationen mellan aktörerna, men ändå föredrar inte alla 
att använda digitala verktyg i arbetet. De digitala systemen som används är bristfälliga 
och tidskrävande. Observationsblanketterna upplevdes positiva men visade på att det 
tar tid att få in nya rutiner och arbetssätt. 

Konsekvenser: För att förbättra erfarenhetsåterföringen med hjälp av digitala verktyg 
är det viktigt att metoden för insamlingen är lättare att göra på digitala verktyg än att 
göra på vanligt papper, annars kan det bidra till att det inte görs. Därför är systemet en 
av de viktigaste aspekterna. En förändring av arbetssätt och rutiner är nödvändig, tid 
behöver avsättas dagligen. Slutligen behövs någon ansvarig som bearbetar insamlad 
information och som gör återföringen användbar för att återföringen ska komma till 
nytta. En attitydförändring behövs för att branschen i framtiden ska kunna nyttja 
erfarenhetsåterföring och digitala verktyg. 

Begränsningar: Arbetet är begränsat av det faktum att endast ett företag har 
studerats. Studien tar endast hänsyn till åsikter från de medverkande respondenterna 
från samma företag. Det undersökta företaget använder sig endast av läsplattor som ett 
verktyg för att undvika att skriva ut ritningar, deras system är begränsat och täcker 
därför inte en helhet av hur digitala verktyg kan användas. 

Nyckelord: Erfarenhetsåterföring, industriellt byggande, digitala verktyg, IT, 
papperslös produktion. 
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1 Inledning 
Den här rapporten är resultatet av ett examensarbete vid Jönköpings Tekniska 
Högskola (JTH). Examensarbetet är en del av en treårig högskoleingenjörsutbildning 
inom byggnadsteknik med inriktning byggnadsutformning med arkitektur. 

1.1 Bakgrund 
Den här rapporten genomfördes i samarbete med företaget A-hus som är en del av 
Derome-koncernen och tillverkar villor genom en industriell produktion i Anneberg, 
Kungsbacka. Sedan december 2015 har A-hus tagit ett steg mot en digital, papperslös 
produktion genom att införa läsplattor istället för pappersritningar ute i produktionen. 
Detta har de valt att göra för att både ”spara på miljön och öka möjligheterna för att 
kunna hantera justeringar och frågor i ritningar på ett snabbare sätt” (Derome, 2016). 

Med hjälp av data från intervjuer med anställda på A-hus utreds huruvida 
erfarenhetsåterföringen kan förbättras inom produktionen och på vilket sätt införandet 
av läsplattor kan medföra bättre erfarenhetsåterföring. Med en förbättrad 
erfarenhetsåterföring så kan kvalitetssäkringen höjas inom produktionen och det kan 
därmed vara en potentiell lösning för att hantera en del av kvalitetsproblemen inom 
byggbranschen (Kasimu, Roslan & Fadhlin, 2013).  
  

1.2 Problembeskrivning 
Byggbranschen har länge tampats med ett stort antal byggfel av olika slag och med 
vetskap om detta genomförde Byggkommission en utredning vid namn Skärpning 
gubbar! som skulle syfta till att ringa in de huvudsakliga problemområden samt ge 
förslag på hur förbättringsarbete kan genomföras (Byggkommissionen, SOU 
2002:115). Cirka sju år senare fick Stadskontoret i uppdrag att genomföra en 
uppföljning för att studera nuläget. De kunde då konstatera att ”antalet byggfel under 
den gångna perioden sannolikt inte har minskat” och att en av förklaringarna var 
”brister i ledarskap, kommunikation och erfarenhetsåterföring” (Stadskontoret, 
2009:6). 

Om man kan minska på defekter och byggfel kan man spara den tiden och de pengar 
som kan komma att läggas på att åtgärda felen. Det ligger därför i branschens intresse 
att hitta lösningar som höjer kvalitetssäkringen och därmed minimerar bland annat 
byggfel. En lösning på detta kan vara erfarenhetsåterföring som innebär att 
erfarenheter och kunskaper återkopplas från en tidigare utförd handling för att 
förbättra och effektivisera till nästa gång (Meiling, Lundkvist & Magnusson, 2011). 
Att lära sig från erfarenheter och förbättra produktionen är en strategi som syftar till 
att öka kundtillfredsställelse och effektivitet. Eliminering av defekter är en drivkraft 
för att återföra erfarenheter inom byggbranschen. Genom att kontinuerligt återföra så 
kan suboptimala processer identifieras, minskas och elimineras (Meiling, 2010). Dock 
sägs det att byggandets mest eftersatta område är just erfarenhetsåterföring (De Laval, 
2014). Brist på effektiv metod för insamling och lagring av kunskap samt låg 
prioritering gör att det inte genomförs (Persson, 2013).  

Branschen har svårt att applicera erfarenhetsåterföring och några av dessa utmaningar 
är tidsbrist, organisationskultur och otillräcklig finansiering (Carillo, Robinson, Al-
Ghassani & Anumba, 2004). Industriella husbyggare skulle gynnas mer av 
erfarenhetsåterföring än traditionella byggföretag skulle i och med att graden av 
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upprepningen och kontroll av deras arbete är högre (Meiling & Johnsson, 2008a). 
Däremot används inte erfarenhetsåterföring fullt ut i dagens byggbransch utan istället 
för att återföra felen så löses dom på egen hand eller så förs de inte vidare uppåt utan 
diskuteras mellan kollegor eller redovisas endast muntligt eftersom många fel inte 
anses vara väsentliga (Josephson & Larsson, 2001). Eftersom branschen baseras på 
hantverkskunnande så rättas fel och misstag till så snabbt som möjligt istället för att 
förstå de bakomliggande orsakerna (Lundkvist & Meiling, 2010). 

I en ”IT-barometer-undersökning” gjord av Samuelson (2010) framgår det att något 
som ökar succesivt i byggbranschen är användandet av datorer och IT-stöd för olika 
arbetsmoment i byggprocessen. Allt mer information skapas och lagras digitalt och 
skickas mellan aktörerna. I byggsektorn är möjligheten att kommunicera och göra 
gemensam information tillgänglig de tydligt viktigaste upplevda fördelarna med IT. 
Om nya sätt för kommunikation och informationsspridning tillämpas och 
utvecklingen går olika fort hos olika aktörer så riskeras det att uppstå 
kommunikationsproblem. (Samuelson, 2012)  

Samuelson (2010) anser att i och med nya generationer så förändras nyfikenheten och 
drivkraften och det ställs nya krav på arbetsgivare gällande moderna verktyg. De nya 
generationerna påverkar även utvecklingen genom engagemang i såväl konkreta 
byggprojekt som utvecklingsprojekt. Med avseende på detta blir det digitala därför en 
allt större del av vardagen och olika digitala verktyg används redan i många olika 
branscher, till exempel inom sjukhus, industrier och skolor.  

Genom att använda olika digitala verktyg kan anställda få tillgång till digitala 
dokument så som ritningar och slipper därför den stora mängden pappersritningar. På 
detta sätt blir det mer effektivt och säkrare eftersom den senaste revideringen finns 
tillgänglig direkt på exempel läsplattan och nya ritningar behöver inte skrivas ut. 
Dessutom kan de digitala verktygen användas till ett flertal andra områden. Till 
exempel kan det användas för att rapportera tillbaka fel och avvikelser till 
projekteringen, leverantörer etc. Utvecklingen av IKT-stöden (information- och 
kommunikationsteknik) har skapat nya förutsättningar för att effektivt arbeta med 
standardisering och erfarenhetsåterföring (Andersson, Apleberger & Molnár, 2009). 

Trots de medföljande fördelarna har företag från byggindustrin inte lyckats integrera 
dessa innovativa tekniker för att hålla jämna steg med sina motsvarigheter från 
fordons- eller maskintekniksindustrin (Osterreich & Teuteberg, 2016). Användandet 
av datorer och IT-stöd ökar succesivt i byggbranschen men det finns en ovilja till 
förändring som kan medföra att inställningen blir dålig. Teknologin utnyttjas inte fullt 
ut ännu utan traditionella manuella arbetssätt används fortfarande (Karrbom 
Gustavsson, Samuelson & Wikforss, 2012). Men det finns god praxis som visar att det 
finns praktiska sätt för att införa ny teknik för att digitalisera och automatisera 
byggprocessen (Osterreich & Teuteberg, 2016). 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med det här examensarbetet är att ta reda på hur erfarenhetsåterföringen kan 
förbättras i produktionen hos en industriell hustillverkare, med hjälp av digitala 
hjälpmedel.  

För att uppnå målet så ska de tre nedanstående frågeställningarna besvaras: 
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• Vad påverkar erfarenhetsåterföringen inom industriellt byggande? 
• Hur fungerar återföringen av fel som sker i produktion och projektering i 

nuläget?  
• Hur har den papperslösa produktionen påverkat arbetet? 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet omfattar inte en undersökning om vilka fel som sker eller vad som 
orsakar dem utan endast hur och om de återförs. Fel från montering på platsen och 
från brukstiden kommer inte att innefattas i denna rapport. Undersökningen gjordes 
endast på ett företag under en kortare tid. Rapporten går heller inte in på några tids- 
eller kostnadsaspekter. Ingen extern eller intern observatör fanns på plats för att se till 
att deltagarna återförde varje fel som skedde. Någon undersökning på system eller 
digitala verktyg gjordes inte heller utan användes endast som ett samlat begrepp.   

1.5 Disposition 
Rapporten inleds med en presentation av vilka metoder som är valda samt hur arbetet 
är genomfört. Därefter följer ett avsnitt om det teoretiska ramverket om teorier och 
källor, som behövs för att besvara frågeställningarna. Kapitlet kopplar samman teorin 
med rapportens frågeställningar och går sedan djupare in i de teorier som arbetet 
grundar sig på. Rapporten fortsätter sedan med ett kapitel om empirisk data, som är 
den data som samlats in under arbetets gång, följt av analys och resultat av den 
insamlade empirin och teorin. Där jämförs empirin med teorin och frågeställningarna 
besvaras. Rapporten avslutas därefter med en diskussion av arbetet slutsatser dras från 
resultatet. Till sist ges förslag på vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 
En fallstudie på A-hus genomfördes där den nuvarande erfarenhetsåterföringen 
undersöktes och bidrog till resultatet av hur den kan förbättras. Examensarbetet är 
därför en kvalitativ studie. En fallstudie är en undersökning av en specifik företeelse 
och metoden är lämplig för att skaffa sig djupgående insikter om en viss situation och 
hur de inblandade personerna tolkar denna. Dessutom ligger fokusen mer på att 
upptäcka än att bevisa (Merriam, 1994). 

Kapitlet redovisar de metoder som använts i arbetet, både för datainsamlingen och hur 
genomförandet har skett under fallstudien på A-hus i Kungsbacka. Det avslutas med 
en diskussion angående resultatens trovärdighet utifrån metodvalen.  

2.1 Undersökningsstrategi 
Fallföretaget A-hus studerades för att komma fram till hur erfarenhetsåterföringen 
fungerar i nuläget och hur den kan förbättras. Rapportens frågor besvaras genom en 
kvalitativ studie, med kvalitativ data. Detta är lämpligt eftersom kvalitativ forskning 
avser att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper och söker efter fenomenets 
innebörd eller mening, medan kvantitativ forskning handlar om att fastställa mängder 
och söker fenomenets förekomst eller frekvens (Widerberg 2002). För att nå arbetets 
mål genomfördes observation, intervjuer och litteraturstudier. Kvalitativ data 
samlades in genom observationsblanketter som fanns ute i produktionen på några 
stationer där de deltagande arbetarna fyllde i varje gång ett fel eller avvikelse skedde. 
Blanketterna användes sedan vid intervjuer med berörda anställda på företaget. Där 
diskuterades ifall de noterade de fel som skedde eller om de löste dem utan att 
rapportera dem vidare. Det diskuterades även hur det fungerar i nuläget med 
återföringen, hur arbetet med den papperslösa produktionen fungerar och om 
läsplattan är ett möjligt verktyg som kan användas för att förbättra återföringen. Det 
insamlade materialet analyserades, tolkades och bearbetades. Författaren genomförde 
även litteraturstudier för att få mer kunskap om ämnet och för att kunna besvara 
frågeställningarna. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Nedan beskrivs och motiveras de metodval som använts för att samla in data för att 
besvara respektive frågeställning 

2.2.1 Vad påverkar erfarenhetsåterföringen inom industriellt 
byggande? 
Frågeställningen besvarades genom litteraturstudier på befintliga rapporter, artiklar 
etc. samt intervjuer med anställda på företaget för att ta reda på vad som påverkar 
återföringen. 

2.2.2 Hur fungerar återföringen av fel som sker i produktion och 
projektering i nuläget? 
För att besvara den här frågeställningen användes observationsblanketter vid de 
utvalda stationerna för att se om de anställda dokumenterar fel genom att de fyllde i 
blanketten varje gång ett fel skedde. Intervjuer genomfördes sedan med anställda på 
företaget för att ta reda på hur de återför fel idag och med blanketten som underlag 
diskuterades om och hur de rapporterar alla fel som sker.  
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2.2.3 Hur har den papperslösa produktionen påverkat arbetet? 
För att besvara den här frågeställningen genomfördes intervjuer med anställda på 
företaget. Litteraturstudier genomfördes för att ta fram hur digitala hjälpmedel har 
påverkat arbetet på byggarbetsplatser.  

2.3 Valda metoder för datainsamling 
De valda metoderna för datainsamlingen är litteraturstudier, observationsblanketter 
och intervjuer. Datainsamlingen utgör det empiriska material som används för att 
besvara frågeställningarna samt uppfylla examensarbetets mål. 

2.3.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudier genomfördes för att samla kunskap om ämnet och för att kunna 
besvara frågeställningarna. Litteraturstudier innebär att ta fram litteratur från 
publicerade rapporter, artiklar, uppsatser, böcker etc. Före litteraturstudien 
genomfördes först en litteratursökning där litteraturen som används togs fram. Det 
gjordes genom metoderna kedjesökning och systematisk sökning. Detta för att få fram 
relevant litteratur. Genom att använda kedjesökning så leder en bra referens till en 
annan lämplig text, som sedan leder vidare till nästa. Systematisk sökning gjordes för 
att hitta litteratur om ett specifikt ämne (Rienecker & Jörgensen, 2014). Från 
litteraturen hämtades teori som behövdes för att besvara rapportens frågeställningar 
och för att uppnå målet. 

2.3.2 Observationsblankett 
Observationsblanketter som innehåller en enkel frekvensstudie användes för att styra 
observationen och få fram ifall de anställda rapporterade felen. På blanketten noterade 
de deltagande arbetarna varje gång ett fel sker. Genom att ha en blankett fick de testa 
på hur återförandet kan fungera och de kunde också få en bättre uppfattning om vad 
som behövs för att öka och förbättra återförandet.  

Observationen som genomfördes var planerad och strukturerad eftersom det från 
början var bestämt vad och hur det skulle registreras. Detta gjorde bearbetning och 
sammanställning enkel och insamlad data blir mer tillförlitlig (Kylén, 2004). 
Observationen var helt känd för deltagarna och det var deltagarna själva som 
ansvarade över att fylla i blanketten och på så vis blir de deltagande observatörer. 
Genom sådan observation kan mycket information hämtas men nivån av 
informationen och kvaliteten styrs av deltagarna själva (Merriam, 1994). 

2.3.3 Intervjuer 
Intervjuer genomfördes för att följa upp observationsblanketterna, få reda på hur det 
fungerar idag och deras åsikter om återföring samt reflektera kring hur läsplattorna 
kan användas för att förbättra återföringen. Detta var även viktigt för att kunna 
utveckla observationerna och för att se om något mönster fanns bland återföringen, 
när den skedde eller ej, och var därför en stor del för att kunna besvara 
frågeställningarna. Intervjuerna var av typen semistrukturerad intervju där 
intervjuerna styrdes av en intervjuguide med några huvudfrågor och ämnen, men där 
följdfrågor eller avvikelser tilläts och kunde leda in på ett annat ämne som är 
intressant (Justesen & Mik-Meyer, 2011). På så sätt blev inte intervjuerna för 
begränsande utan det var möjligt att utveckla intervjuerna beroende på 
respondenternas svar och tankar samt vad för information man ville få ut från denne 
(Merriam, 1994). Genom att använda sig av ett intervjuformulär får alla deltagare 
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svara på samma frågor, informationsmängden reduceras och gör bearbetningen lättare 
(Larsen, 2009). Svaren bandades och transkriberades för att lättare bearbetas.  

2.4 Arbetsgång 
Nedan redogörs hur författaren har gått till väga i undersökningen för att besvara 
frågeställningarna och uppnå målet. 

2.4.1 Litteraturstudie 
I ett tidigt skede utfördes litteratursökning och litteraturstudier på olika databaser, så 
som Scopus och Science Direct för att sätta sig in i ämnet och få en större kunskap om 
området. Sökningar gjordes inom relevanta områden och några av sökorden som 
användes var erfarenhetsåterföring, kunskapsåterföring, industriellt byggande, IT, 
ICT (Information and Communication Technology), digitala verktyg, digital 
arbetsplats, etc. 

2.4.2 Observationsblankett 
En observationsblankett utformades så att arbetarna på de utvalda stationerna kunde 
på ett enkelt sätt notera var gång ett fel eller avvikelse skedde, se Bilaga 2. 
Blanketterna sattes upp på fem stationer där arbetarna fick fylla i varje gång ett fel 
eller avvikelse skedde. Dessa satt uppe i cirka en månad för att låta arbetarna känna på 
erfarenhetsåterföring. Stationerna som användes var utvalda av företaget utifrån 
önskemål från författaren om att fel och avvikelser uppkom fortlöpande på dessa 
stationer. Detta för att få fram stor mängd data till studien. 

2.4.3 Intervjuer 
Företaget valde fem respondenter som de ansåg var lämpliga för att medverka på 
intervjuerna. Dessa hade även medverkat vid arbetet med observationsblanketten och 
hade erfarenhet av arbete med läsplattorna. Önskemålet från författaren var att 
respondenterna inte skulle vara rädda för att uttrycka sina egna åsikter samt att de 
skulle vara insatta i arbetet med läsplattorna. Intervjuerna var av typen 
semistrukturerad och de genomfördes med hjälp av en intervjuguide som hade 
skickats ut innan för att respondenterna skulle kunna förbereda sig inför intervjun, se 
Bilaga 1. Före intervjun tillfrågades respondenten ifall det gick bra att spela in 
intervjun och att det var godkänt att använda och publicera materialet. Intervjun 
genomfördes med hjälp av intervjuguiden och inspelning gjordes på en läsplatta. 
Varje intervju pågick i ca 20-30 minuter. Intervjuerna transkriberades där efter, se 
Bilaga 3, och skickades till respondenterna för eventuella revideringar. 

2.5 Trovärdighet 
För att arbetet ska vara trovärdigt behövs reliabilitet och validitet. I praktiken är inga 
undersökningar felfria, utan har med både mänskliga och metodmässiga förhållanden 
att göra (Grenness, 2005). Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet men hög 
validitet förutsätter däremot hög reliabilitet (Blomkvist & Hallin, 2015). 

2.5.1 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om exakthet och precision och innebär att det ska gå att lita på 
resultaten från undersökningen (Grenness, 2005). Det handlar även om i vilken 
utsträckning ens resultat kan upprepas (Merriam, 1994). Reliabiliteten uppnås ifall 
resultaten blir de samma när datasamlingen upprepas, de vill säga visar stabilitet. 
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Mjuka data som åsikter, upplevelser och känslor kan variera men ändå vara reliabla 
om de pekar åt samma håll (Kylén, 2004) 

Genom att frågorna i intervjuerna var väl formulerade och lättförståeliga så hindrades 
att de som svarade tolkade frågorna på olika sätt. På så sätt blir svaren entydiga och 
kan bara tolkas på ett sätt (Kylén, 2004). Reliabiliteten ökade genom att använda 
samma frågor till samtliga respondenter, på så sätt fick alla samma förutsättningar och 
då kunde en korrekt analys genomföras. Reliabilitet har skapats genom att det 
empiriska materialet har tolkats entydigt och opartiskt. 

2.5.2 Validitet 
Validitet handlar om ifall en undersökning mäter vad den faktiskt är avsedd att mäta 
(Grenness, 2005). Validitet har uppnåtts genom att litteraturstudierna har behandlat 
ämnesområdet som undersökningen berör och relevanta teorier har valts (Blomkvist 
& Hallin, 2015). 

Validiteten säkras genom att frågorna vid intervjuerna är relevanta och endast berör 
det som ska tas reda på, där de valda teorierna har legat till grund för frågeguiden. 
Respondenterna är personer med relevant erfarenhet inom området som undersöks. 
Inspelning användes under intervjun för att öka validiteten. För att undvika felaktiga 
tolkningar har varje respondent fått möjlighet att läsa igenom och korrigera resultatet. 
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3 Teoretiskt ramverk 
I det här kapitlet klargörs arbetets vetenskapliga grund och förklaringsansats för de 
problem och frågeställningar som arbetet behandlar. Vald fakta och teorier redovisas 
för att kunna besvara frågeställningarna och för att uppnå målet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Kopplingen mellan frågeställningar och teorier visas nedan, se Figur 1. 

 
Figur 1 Kopplingsschema mellan frågeställningar och teorier. 

3.2 Erfarenhetsåterföring 
Begreppet erfarenhetsåterföring kan användas i olika sammanhang och har flera olika 
definitioner och betydelser. När konceptet uppkom beskrev Davenport och Prusak 
(1998) det som ett tillvägagångssätt för insamling, distribution och effektivt 
användande av en kunskapsresurs. Meiling et al. (2011) anser att erfarenhetsåterföring 
handlar om att lära sig av misstag och att utnyttja befintlig kunskap. En vanlig 
tolkning är att erfarenheter och kunskaper återkopplas från en tidigare utförd handling 
för att förbättra och effektivisera till nästa gång. Dessutom finns det ett flertal begrepp 
med liknande innebörd och de vanligast förekommande orden är kunskapsåterföring, 
kunskapsöverföring, kunskapshantering och erfarenhetsåterkoppling. I denna rapport 
används erfarenhetsåterföring för att få den konsekvent och strukturerad. 

Carillo et al. (2004) beskrev några av de utmaningar med att applicera 
erfarenhetsåterföring inom byggbranschen. Dessa är bland annat tidsbrist, 
organisationskultur, otillräckliga standardiserade arbetsprocesser och otillräcklig 
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finansiering. Kasimu et al. (2013) menar att tidsbrist fortsätter vara en betydande 
utmaning eftersom företag förväntar sig att anställda ska ta ytterligare ansvar för 
erfarenhetsåterföring utöver sina vanliga arbetsuppgifter. 

Flera forskare är överens om att införandet av erfarenhetsåterföring inom 
byggbranschen kan leda till bland annat ökad kvalitet, tillförlitlighet samt minskade 
produktionskostnader (Kasimu et al., 2013). Byggsektorn har länge dragits med höga 
kostnader på grund av byggfel och anses vara en sektor med långsam 
förändringsbenägenhet. Men på senare tid har sektorn insett värdet av att lära sig av 
sina misstag och att kostnader på grund av byggfel kan minskas med hjälp av 
erfarenhetsåterföring. Däremot skiljer sig byggbranschen från övriga industrier i och 
med att det inte sker någon massproduktion av en typprodukt, vilket har gjort det 
svårare för en fungerande erfarenhetsåterföring.  

De Laval (2014) nämner att man brukar säga att byggandets mest eftersatta område är 
erfarenhetsåterföring, hur vi kan lära av användningen av det byggda för att kunna 
bygga bättre nästa gång. Byggbranschen använder temporära organisationer, således 
gynnas inte erfarenhetsåterföringen. När uppdraget är slutfört så upplöses 
projektgruppen och kunskapen skingras. Däremot kvarstår organisationerna i 
industriellt byggande och erfarenhetsåterföring har därför bättre chans hos dessa. 
Dock påpekar Persson (2013) att de flesta byggföretag saknar effektiv metod för att 
samla in och lagra kunskap inom organisationen. Dessutom uppger en omfattande 
statlig utvärdering (SOU 2000:115) av den svenska byggbranschen att kunskap inom 
byggsektorn är fragmenterad, vilket resulterar i en oförmåga att överföra kunskap från 
ett projekt till ett annat.  

Meiling (2008) påpekar att erfarenhetsåterföring inte fungerar eftersom 
produktutveckling och kvalitetsarbete inte är prioriterade områden. Någon systematisk 
kodning och sortering av erfarenheter från produktionsprocessen förekom inte när 
undersökningen genomfördes 2008. Vidare framkommer det från en fallstudie gjord 
av Meiling och Johnsson (2008b) att företag inte har en strategi för att hantera 
kunskap kopplad till korrigering av defekter. Kunskap är ofta kopplad till individer 
eller förvarade i ett specifikt byggprojekt. Oftast så saknas det någon som är ansvarig 
för data och erfarenheterna från återförandet. Det finns alltså ingen som genomarbetar 
den informationen och erfarenheterna som samlas in utan den blir istället förvarad i ett 
arkiv för ett visst projekt (Meiling & Johnsson, 2008a). 

Meiling och Johnsson (2008a) anser att omvandlingen av information och kunskap är 
en flaskhals i produktionen på grund av: data och erfarenhet från projekt hålls i arkiv i 
samband med ett specifikt projekt; erfarenhet skulle snarare lagras i en databas, där 
förbättringsförslag från varje projekt är kopplade till en produktionsprocess. 
Industriella husbyggare använder erfarenheter på individuell bas utan tilldelade 
resurser. 

3.3 Industriellt byggande 
Bygg- och fastighetssektorn har behov av att bland annat förbättra sin produktivitet, 
kundfokus, minska produktionskostnader och korta ner byggtider. För att uppnå detta 
har den svenska bygg- och fastighetssektorn arbetat med att omvandla den 
traditionella hantverksmässiga byggprocessen till en process efter industriella 
förebilder; industriellt byggande (Andersson et al., 2009). Det finns ingen exakt 
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definition av industriellt husbyggande, utan det kan variera från person till person 
(Lessing, Stehn & Ekholm, 2005). Meiling och Johnsson (2008a) definierar 
industriella husbyggare som de som producerar hus i en sluten fabriksmiljö med en 
tydlig processägare och ett tydligt produktmål av upprepning i projektering och 
produktion, där det på byggplatsen är för det mesta endast montering.  

I industriellt byggande varierar prefabriceringen från att det görs färdiga planelement 
till hela moduler med färdig interiör, och de tillverkas inne i en fabrik för att sedan 
köras till arbetsplatsen där delarna monteras ihop. Byggnadsdelarna är tillverkade i en 
miljö som är anpassad för en effektiv produktion, där avancerad utrustning kan 
användas och arbetsförhållanden är goda. (Lessing et al., 2005) 

Lessing et al. (2005) identifierade åtta karakteristiska områden som utgör 
industrialiserat byggande. De föreslog att graden av industrialisering berodde på nivån 
av uppfyllandet av dessa åtta egenskaper:  
 
1. Planering och kontroll av processerna  
2. Utvecklade tekniska system  
3. Prefabricering av byggdelar  
4. Långsiktiga relationer mellan aktörer  
5. Materialförsörjning integrerat i byggprocessen 
6. Utvecklat kundfokus  
7. Utnyttjande av informations- och kommunikationsteknologi  
8. Systematisk erfarenhetsåterföring och mätning av prestationer  

Industriellt husbyggande handlar om att använda och förbättra effektiva metoder och 
lösningar för husbyggnad. Den allmänna uppfattningen är att industrialiserat 
husbyggande innehåller svaret på många av de problem inom byggsektorn, så som 
kostnadsutveckling, produktivitet och kvalitet (Lessing et al., 2005). En industriell 
process förutsätter standardisering, vilket kan medföra begränsade frihetsgrader i 
produktutformningen (Andersson et al., 2009). Bergman och Klefsjö (2003) pekar på 
att inom tillverkningsindustrin har kvalitet blivit ett viktigt och självklart sätt att sänka 
kvalitetsbristkostnader, konkurrera om marknadsandelar och förbättra lönsamhet 
genom standardisering, kundfokus och ständiga förbättringar genom 
erfarenhetsåterföring. En industriell byggprocess borde kunna erbjuda slutkunden en 
säkrare teknisk kvalitet, eftersom processen i större omfattning bygger på beprövade 
och kvalitetssäkrade lösningar samt erfarenhetsåterföring (Andersson et al., 2009). 

En utmaning och möjlighet att bli mer industrialiserad är att förändra företagskulturen 
mot en processorienterad produktion och arbeta med återkoppling och återanvändning 
av erfarenhet (Lessing 2006). Meiling och Johnsson (2008a) anser att industriella 
husbyggare skulle gynnas mer av erfarenhetsåterföring än traditionella byggföretag 
eftersom graden av upprepning av deras arbete är högre. Dessutom nämner Lidelöw, 
Stehn, Lessling och Engström (2015) att det är svårt att få till erfarenhetsåterföring 
inom projektbaserad produktion, ofta eftersom att den som har erfarenheten och den 
som behöver få den återkopplad är olika aktörer. Därför har industriellt byggande 
bättre möjlighet eftersom det integrerar flera huvudfunktioner i samma företag och 
relationerna förblir desamma (Meiling & Johnsson, 2008b). Men enligt Meiling och 
Johnssons undersökning (2008a) så finns initiativen och möjligheterna men inte på ett 
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konsekvent sätt. Omvandlingen av information och kunskap till användbar indata, kan 
betraktas som en flaskhals i produktionen. 

Inom byggbranschen är det många arbetsmoment som är identiska och det finns 
därför bra möjlighet att återanvända erfarenhet från tidigare projekt i framtida projekt. 
Dock anses byggbranschen vara en sektor med långsam förändringsbenägenhet 
(Samuelson, 2012).  

3.4 Teknik i byggproduktion 
Något som har utvecklats de senaste årtionden är digitala verktyg. Vi använder 
mobiltelefoner, datorer och andra digitala verktyg nästan konstant i vår vardag. Redan 
i början av 80-talet gick den tekniska utvecklingen snabbare och visioner om nya 
arbetssätt fortskred snabbt. Idag använder sig de flesta sektorer och industrier av IT-
stöd på olika nivåer. Yrkesroller har ändrats och gamla arbetssätt har frångåtts och 
blivit ersatta och mer effektiva. (Samuelson, 2010)  

Från en IT-barometer-undersökning gjord av Samuelson (2012) framgår det att 
användandet av datorer och IT-stöd ökar succesivt för olika arbetsmoment i 
byggprocessen. Entreprenörens användning av IT-verktyg för digitalt 
informationsutbyte har haft en snabb ökning sedan 2007 (75 % gentemot 35 %), då 
den tidigare undersökningen av Samuelson genomfördes. Detta beror på bland annat 
ökad tillgång till internet och olika webbtjänster som har förändrat sätt att 
kommunicera projektspecifik information. Därav finns det bra tekniska möjligheter 
till effektiv kommunikation och informationsutbyte inom byggsektorn (Karrbom 
Gustavsson et al., 2012).  

Informationen i ett byggprojekt täcker flera hyllmeter om den skrivs ut på papper men 
allt mer information skapas och lagras digitalt och skickas mellan aktörerna. De 
tydligast viktigaste upplevda fördelarna med IT är möjligheten att kommunicera och 
göra gemensam information tillgänglig. Entreprenören har generellt lägre IT-mognad 
och därför skapar det en osäkerhet kring ifall de tar till sig all den information som 
levereras. (Samuelson, 2012) 

Användningen av IT-verktyg varierar mellan projekteringsfasen och 
produktionsfasen. I produktionen används IT-verktygen främst till administrativa 
ändamål: för att skapa förståelse för den planerade byggnaden, och för att samordna 
platsarbetet, dvs. förhindra saker att gå fel. Projekteringsfasen använder sig däremot 
av IT-stöd desto mer (Karrbom Gustavsson et al., 2012). Under de senaste 
decennierna har byggbranschen investerat stora resurser inom IT-verktyg, i synnerhet 
verktyg för Building Information Model (BIM), för att stödja arbetet i 
byggorganisationen.  BIM kan förklaras som en digital representation av 
byggprocessen för att underlätta utbyte och samverkan av uppgifter i digitalt format 
(Eastman, 2011). På så sätt ska kommunikation och samarbete mellan olika aktörer 
förbättras. Men införandet av IT-verktyg i byggbranschen är fortfarande en 
problematisk fråga (Hartman, van Meervald, Vossebeld & Adriaanse, 2012). 

Företagens erfarenheter av implementering av IT-verktyg är idag dåliga. Detta beror i 
hög grad på avsaknaden av rutiner kring införandet och satsningen av egna resurser, 
men också på IT- företagens ovana att kommunicera kring hur implementeringen skall 
genomföras (Johnsson, Persson, Malmgren, Tarandi & Bremme, 2006). Ett problem 
som finns är hur vi som människor ställer oss till förändringar. Det finns många 
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faktorer som bidrar till ifall vi väljer att ta till oss nya verktyg och arbetssätt. Det finns 
ofta en tröghet och ovilja att på individnivå ändra på det välkända och invanda. Därför 
är det viktigt att företagen även fokuserar på implementering och utbildning, och inte 
bara på tekniken i sig. På så sätt kan företaget lyckas uppnå de önskade effekterna av 
en IT-innovation (Samuelson, 2010.) 

Företag behöver ta itu med organisatoriska och processförändringar, höga 
implementeringskostnader och oklara förutsägelser om kostnadsbesparing samt det 
ökade behovet av datasäkerhet och dataskydd. Det finns ett flertal olösta problem som 
måste lösas, så som brist på standarder för många tekniker, de högre kraven för 
datautrustning eller det ökade behovet av förbättrade kommunikationsnätverk. 
Företagen behöver därför vara motiverade för att anta implementeringen, detta genom 
statliga uppdrag, initiativ eller finansieringsprogram. (Osterreich & Teuteberg, 2016). 

Både projekteringsfasen och produktionsfasen delar behovet av snabb tillgång till 
information och kommunikation i realtid. Syftet med införandet av IT-verktyg är för 
att förbättra kommunikation, kontroll- och samordningsprocessen och för att bryta ner 
barriärer mellan yrkesverksamma. IT-verktyg har ännu inte ersatt alla traditionella 
manuella arbetssätt som kunde ha förbättrats med IT-stöd, och när IT-verktyg används 
så används det i samma process och med samma arbetssätt som tidigare. IT-verktyg 
används således i första hand för att göra vanligt arbete, rutiner och processer 
snabbare och mer effektiva. (Karrbom Gustavsson et al., 2012). 

De nya datorverktygen och infrastrukturer har skapat en teknologi som gör det möjligt 
att förändra och utveckla arbetsformer och processer. Dock utnyttjas inte teknologin 
fullt ut ännu och införandet skapar många frågor om kostnader och nytta. Därför har 
IT också en strategisk betydelse för den fortsatta utvecklingen inom bygg- och 
fastighetssektorn (Wikforss, 2003).  

Från undersökningen av Samuelson (2012) framgår det att det viktigaste motivet för 
IT-strategier enligt respondenterna var att göra det tekniska och det administrativa 
arbetet effektivare. IT-verktygen används endast i vissa situationer- detta när det ses 
som vettigt att använda det. Införandet av IT-verktyg kräver förändring av deltagarnas 
kompetens och arbetsuppgifter samt kunskap och förståelse för de fördelar som kan 
fås av användningen av IT-verktyg. De anställda behöver alltså förstå hur man arbetar 
med IT-verktyg för att det ska gynna specifika arbetsprocesser (Karrbom Gustavsson 
et al., 2012). 

Från Jacobssons och Linderoths undersökning (2012) framkommer det att 
respondenterna på byggföretag var i allmänhet ganska nöjda med IKT (informations 
och kommunikationsteknik) men även fast de förstår att en vidareutveckling av IKT 
skulle kunna förbättra konkurrenskraften så vill de inte öka användningen av det på 
sina arbetsplatser. Detta för att de tror i princip att ”det är bra, precis som det är”. 
Detta tyder på att en utmaning för byggledningen är att undersöka hur rådande och 
nya IKT-tillämpningar kan användas för att utveckla branschen (Jacobsson & 
Linderoth, 2012). 

Förväntningar på att införandet av IT-verktyg ska förbättra projektresultatet och ge 
ökad affärsnytta är fortfarande höga, men de har ännu inte uppfyllts. Det finns många 
orsaker, t.ex. ett starkt behov av att bryta ner traditionella gränser och klara 
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processavbrott och skapa plats för projektmetoder där aktörer och processer är mer 
integrerade (Karrbom Gustavsson et al., 2012). 

En slutsats Karrbom Gustavsson et al., (2012) drog var att IT-verktyg söker 
fortfarande efter dess användning och deras fördelar inom byggande i Sverige. Därför 
är det viktigt att ta upp frågan om den planerade användningen av IT-verktyg 
verkligen motsvarar behoven, eller om den fulla potentialen av att använda IT-verktyg 
ligger i organiseringen av projektering och produktion och användarnas skicklighet.  

Stora ambitioner för användning av IT-verktyg finns men det finns endast ett fåtal väl 
förberedda planer och begränsade tidigare erfarenheter om hur IT-verktyg faktiskt ska 
användas för att förbättra projektresultaten. Karrbom Gustavsson et al., (2012) studie 
visar att användningen av IT-verktyg är utbredd i den svenska byggbranschen men att 
utvecklingen av kunskapen och förståelsen för hur man ska ha nytta av användningen 
är bristfällig. Mer fokus måste ligga på att hitta sätt att göra IT-
verktygsanvändningen- dvs. arbetsprocesser- mer interaktiva och proaktiva, särskilt i 
produktionsfasen, för att det ska medföra fördelar av användningen.  

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
De valda teorierna ger en övergripande bild av erfarenhetsåterföring, industriellt 
byggande, digitala verktyg och var byggbranschen befinner sig i utvecklingen idag. 
Teorierna ger en förståelse över de områden arbetet behandlar. Detta underlättar 
vidare läsning i rapporten. Industriellt byggande och erfarenhetsåterföring har en stark 
koppling till varandra eftersom erfarenhetsåterföring är ett karakteristiskt område 
inom industriellt byggande, precis som Lessing et al. (2005) skriver om. Även digitala 
verktyg har en viss koppling till industriellt byggande, som till exempel präglas av 
digitala och automatiserade system.  

Erfarenhetsåterföring beskrevs i avsnitt 3.2 där Carillo et al. (2004) beskrev några av 
de utmaningar med att applicera erfarenhetsåterföring inom byggbranschen. Dessa var 
bland annat tidsbrist, organisationskultur och otillräcklig finansiering. Persson (2013) 
anser att de flesta byggföretag saknar en effektiv metod för att samla in och lagra 
kunskap inom organisationen. Meiling (2008) påpekar att erfarenhetsåterföring inte 
fungerar eftersom produktutveckling och kvalitetsarbete inte är prioriterade områden. 
Oftast så saknas det någon som är ansvarig för data och erfarenheterna från 
återförandet (Meiling & Johnsson, 2008a). 

I avsnitt 3.3 beskrivs industriellt byggande. Lessing et al. (2005) skriver att den 
allmänna uppfattningen är att industrialiserat husbyggande innehåller svaret på många 
av de problem inom byggsektorn, så som kostnadsutveckling, produktivitet och 
kvalitet. För att bli mer industrialiserade behöver företagskulturen förändras mot en 
processorienterad produktion och företagen behöver arbeta med återkoppling och 
återanvändning av erfarenheter (Lessing, 2006). Industriella byggare har bättre 
möjlighet att använda erfarenhetsåterföring eftersom de integrerar flera 
huvudfunktioner i samma företag och relationerna förblir desamma (Meiling & 
Johnsson, 2008b). 

Avsnitt 3.4 redogör för digitala verktyg i byggproduktionen. De viktigaste upplevda 
fördelarna med IT är möjligheten att kommunicera och göra gemensam information 
tillgänglig (Samuelson, 2012). I produktionen används IT-verktygen främst till 
administrativa ändamål. Införandet av IT-verktyg är dock fortfarande en problematisk 
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fråga eftersom det saknas rutiner kring införandet och satsning på egna resurser 
(Johnsson et al., 2006). Eftersom det ofta finns en tröghet och ovilja att på individnivå 
ändra på det välkända och invanda så är det viktigt att företagen fokuserar på 
implementering och utbildning, inte bara på tekniken. På så sätt kan företaget lyckas 
uppnå de önskade effekterna av en IT-innovation (Samuelson, 2010). 
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4 Empiri 
I följande kapitel presenteras insamlad empirisk data. Empirin har samlats in genom 
litteraturstudie, intervjuer och observationsblanketter. 

4.1 Intervjuer 
I detta kapitel presenteras en sammanfattning av de genomförda intervjuerna. Hela de 
transkriberade intervjuerna finns att läsa i Bilaga 3. Fem stycken intervjuer 
genomfördes varav fyra utav dem (Person A-D) var yrkesarbetare inne i 
produktionshallen där ytterväggarna tillverkades och en var konstruktör (Person E) 
inne på huvudkontoret. Företagen valde själva vilka respondenter som skulle 
medverka utifrån vilka de ansåg var lämpliga för att få ut så mycket som möjligt från 
intervjuerna. Tabell 1 nedan visar en jämförelse av svaren från några utav frågorna 
från intervjuerna. Detta för att underlätta och tydliggöra jämförelsen av 
respondenternas åsikter.  

Tabell 1. Tabellen visar en sammanställning utav några av de viktigaste 
frågorna från intervjuerna med de 4 yrkesarbetarna. 

FRÅGOR& PERSON&A& PERSON&B& PERSON&C& PERSON&D&

Vad$skulle$få$
er$att$återföra$
fel$och$
avvikelser$
bättre?&

Varje*person*får*
ta*sitt*eget*
ansvar,*ofta*
orkar*de*inte*ta*
tag*i*det*eller*
glömmer/*väljer*
att*inte*göra*det.!

Tråkigt*att*göra*
avvikelser,*vill*ha*
ett*bättre*
avvikelsesystem*
men*tycker*det*
är*en*lång*väg*
innan*saker*och*
ting*ändras.!

Ha*papper*vid*varje*
station*men*tycker*
det*tar*för*lång*tid,*
så*många*orkar*inte.*
Vill*se*att*någonting*
händer*eftersom*de*
i*nuläget*inte*vet*
vad*som*sker*med*
avvikelserna.!

Kunna*göra*det*
snabbare*och*
smidigare,*vill*
inte*gå*ifrån*
ritningen*på*ett*
för*krångligt*sätt,*
blir*lätt*
bortprioriterat*
och*glömt*
annars.!

Hur$har$det$
fungerat$med$
observations;
blanketten?&

Bra,*tänker*på*
det*på*ett*annat*
sätt*med*ett*
sådant*papper.*
Blev*mer*
motiverade*
eftersom*de*vill*
undvika*att*göra*
samma*fel*flera*
gånger.!

Använde*sig*inte*
av*blanketten*
eftersom*det*var*
för*stressigt*på*
jobbet*och*därför*
inte*hann.!

Bra,*fått*en*
överblick*på*hur*
mycket*som*varit*
fel.!

Väldigt*smidig*
och*gått*snabbt*
att*fylla*i,*låg*
jämt*vid*bordet*
och*kunde*därför*
snabbt*fyll*i*den.!

Tror$ni$att$det$
hade$varit$
bättre$och$
lättare$ifall$ni$
kunde$
återföra$
avvikelser$
och$fel$i$
läsplattan$än$
på$ett$
papper?&

Enklare*att*
återföra*
avvikelser*i*
läsplattan*än*på*
ett*papper.*
Papper*kan*trilla*
bort*och*
försvinna*men*
på*läsplattan*kan*
de*komma*åt*
allting*ifrån*alla*
läsplattor.!

Lättare*och*
bättre*på*papper*
eftersom*
personen*gillar*
papper*mer*än*
läsplatta.!

Föredrar*papper*
eftersom*de*alltid*
har*penna*på*sig*och*
kan*ha*pappret*i*
närheten*samt*att*
det*går*fortare*att*
skriva*på*papper.*
Hade*behövt*gå*
ifrån*ritningen*ifall*
den*var*på*
läsplattan.*Hade*
varit*bättre*om*den*
låg*som*en*

För>*och*
nackdelar*med*
båda;*papper*
eftersom*det*går*
snabbt*att*ta*upp*
pennan*och*
skriva.*Vill*slippa*
gå*ifrån*
ritningen*till*ett*
annat*program.*
Anser*dock*att*
det*är*skönt*att*
slippa*papper*i*
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applikation.! fabrikshallen.*!

Hur$har$ert$
arbete$
påverkats$
sedan$ni$
började$
använda$
läsplattorna?&

Blivit*mer*
noggranna*och*
bättre,*är*mycket*
smidigare*och*
arbetet*blivit*
mer*effektivare,*
slipper*letandet*
av*ritningar*etc.*
eftersom*allt*
finns*samlat*på*
läsplattan.*Får*se*
mycket*större*
del*av*allting.!

Bra*och*effektivt*
system*men*tror*
arbetstempot*är*
desamma.*Var*
negativ*i*början*
men*inte*längre.!

Saknar*att*ha*alla*
ritningarna*framför*
sig*samtidigt*men*
tror*företaget*kan*
lösa*något*snabbare*
i*framtiden.*Tror*
arbetet*går*
långsammare*
eftersom*de*behöver*
gå*fram*och*tillbaka*
i*läsplattan,*ser*mer*
krångel*med*
läsplattorna.!

Gillar*att*allting*
finns*på*samma*
ställe,*slipper*
springa*och*leta.*
Blivit*smidigare*
och*även*lättare*
att*skriva*in*tider*
på*olika*projekt,*
har*blivit*mer*
korrekt.!

4.1.1 Person A 
Person A har jobbat på A-hus som bänksnickare i drygt 1 år. Personen visste inte 
riktigt vad erfarenhetsåterföring var innan. Personen anser dock att det används 
genom att ritningsfel noteras i läsplattor. När ett fel sker löser personen det själv om 
det är lätt att lösa och om det är materiellt men om det är något större fel så kontaktas 
produktionsledaren eller förstemannen för att göra en felanmälan. Om det är 
ritningsfel så kan de själva lägga in kommentarer om felen på läsplattan som sedan 
skickas upp till kontoret. Kapningsmissar fyller de i på ett liknande papper som 
observationsblanketten. Personen tycker att även fast de har meddelat vissa fel på 
ritningar så kommer de igen på senare ritningar.  

De använder läsplattan till nästan allting de behöver. Personen upplevde att de flesta 
tyckte det var jobbigt med ändringar i början men att det nu är väldigt positivt och att 
han nu inte vill gå tillbaka till papper. Personen tyckte att det blev smidigare och 
roligare och att de nu får se en mycket större del av allting. De kommer även åt vissa 
detaljer som tidigare var samlade i ett utav hörnen i lokalen som de då fick gå till för 
att kolla på ritningen. 

4.1.2 Person B 
Person B har jobbat på A-hus i 3 år och har varit snickare i 8 år. Personen visste inte 
vad erfarenhetsåterföring var innan men anser att de försöker använda sig av 
erfarenhetsåterföring hela tiden. De rapporterar så fort det är någonting om det inte är 
något de kan reparera själva.  

Personen säger att ritningsfel, så som mått, och kapningsfel är återkommande. Detta 
kan bero på att ritningarna inte hunnit ändras. När ett fel sker görs ofta en 
felrapportering, en avvikelse i läsplattan som sedan skickas upp till kontoret. De kan 
även skicka med en bild på det.  

Personen säger att läsplattan används hela tiden till alla moment och tycker att det är 
ett bra och effektivt system och att man måste utvecklas i takt med resten av världen. 
Personen tycker inte det är så mycket som har ändrats och tror att arbetstempot är 
desamma som innan införandet av läsplattor. Personen var negativ i början och tyckte 
det var svårt men är inte det längre utan tycker det fungerar bra förutom att det kan 
vara jobbigt när batteriet tagit slut då de får byta ut eller ladda läsplattan. 
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4.1.3 Person C 
Person C har jobbat på A-hus som bänksnickare i 8 månader. Personen visste inte 
riktigt vad erfarenhetsåterföring var innan men anser att det används nästan hela tiden. 
Beroende på hur stressigt det är påverkar ifall de rapporterar felen till kollegorna eller 
inte. De har möte varje tisdag där de går igenom rapporter från montörerna vilket 
personen tycker är viktigt att höra även fast man gjort fel och får kritik för det.  

Personen säger att produktionsledaren och förstemannen är ansvariga för 
erfarenhetsåterföringen men att det även är de själva som har ansvaret. Vid 
kapningsfel har de lappar som fylls i när något är fel angående kapningen. Detta är 
dock många som slarvar med i och med att de får gå och hämta en lapp och tycker det 
blir för mycket jobb. Personen säger att är det ett fel som ofta kommer så är det bra att 
de har det uppskrivet men att han inte vet hur det sköts inne i den avdelningen, om de 
tar upp felen eller om de bara slänger lappen. Vid ritningsfel lägger de en notis på 
läsplattan, vilket personen är tveksam till att alla gör. Personen anser att det är bra att 
de kan göra avvikelser i läsplattan och att det har hjälpt. 

Personen säger att flera fel som varit på ritningar har kommit flera gånger om och de 
har därför fått fylla i samma fel fler gånger. Personen tror att det hade fungerat bättre 
om de fick se att någonting hände eftersom de i nuläget inte har någon aning om vad 
som sker. Det är många som tror att de papper de fyllt i slängs utan att dessa fel tas 
upp. Personen tror även att det hade känts bättre och varit intressant ifall de fick reda 
på att de rapporterade felen når fram till den personen som gjort felen. 

Personen föreslår att det hade varit bättre ifall återföringshjälpmedlet låg som en 
applikation istället så att de endast behövde trycka tillbaka och gå in direkt för att göra 
avvikelser än att leta fram den någon annanstans. Personen säger att det redan är så 
pass mycket med att gå fram och tillbaka i läsplattan och tycker därför att papper är 
bra. 

Något personen saknar på läsplattan är att kunna byta snabbt till olika detaljer och 
ritningar, kunna ha uppe flera ritningar samtidigt i olika fönster för att slippa behöva 
gå ut och in i dokumenten.  

4.1.4 Person D 
Person D har jobbat på A-hus som bänksnickare i lite mer än 1 år. Personen hade 
ingen aning om vad erfarenhetsåterföring var innan men ansåg att det används 
beroende på vilket fel det är. Om det endast är en liten miss, till exempel felkapat, så 
kan de själva rätta till det snabbt men om det är något större, så som ritningsfel eller 
liknande, så anmäler de det genom Dropbox så det skickas upp till kontoret eller så 
säger de till produktionsledaren. Personen säger att de försöker fixa så mycket som 
möjligt själva men går det inte så får de gå till deras chefer.  

Personen säger att det är skönt att slippa papper ute i hallen eftersom de kan flyga 
iväg när portarna öppnas. De använder läsplattorna nästan konstant. Personen gillar 
läsplattorna väldigt mycket i och med att de har allting på samma ställe och slipper att 
springa och leta 

4.1.5 Person E 
Person E jobbar med konstruktionsarbete på A-hus där det tas fram 
tillverkningsritningar och montageritningar. Personen säger att erfarenhetsåterföring 
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används mycket eftersom om det sker ett fel så ringer yrkesarbetarna upp till kontoret 
och felen kan lösas genom telefonen, men felen återkommer i princip alltid via 
reklamationer där de får reda på vad som varit fel. 

Alla på kontoret har tillgång till den mappen i Dropbox där de noterade felen från 
produktionen finns samlade. En gång i månaden samlas de på kontoret och går 
igenom felen med deras chef. De brukar inte alltid redigera ritningarna på en gång 
eftersom ritningarna oftast redan gått ut och de redan har löst det i produktionen men 
om det är ett akut fel så åtgärdar dem det på en gång. Därför återkommer samma 
ritningar med några fel som inte är akuta fler gånger tills en revidering kommer, då 
åtgärdas alla fel som har samlats in. 

Personen säger att de vill få så mycket som möjligt återkopplat från byggplatsen. Han 
tycker att det endast är när fel sker som de får höra om det men inte så mycket när det 
har gått bra för dem att bygga.  

På frågan om hur mycket tid som läggs på återkoppling till gamla projekt så svarar 
personen att det beror på hur stort det är. Om det är ett tekniskt fel så kan det ta längre 
tid medan andra fel kan gå snabbt att lösa. De har möten med chefen där de pratar om 
felen, och även reklamationsrapporterna. Då utreder de vad som gått fel och går in 
och kollar varför det blivit som det blivit. 

Personen säger att kommunikationen fungerar bra mellan projekteringen och 
produktionen, de pratar mer med dem nu än innan införandet av läsplattor. Personen 
säger att deras arbete har påverkats och att det blivit stor skillnad sedan de införde 
läsplattorna. Tidigare fick de skriva ut varenda tillverkningsritning vilket personen 
säger var en evighetsgrej. Nu när det är digitalt tycker personen att de sparar mycket 
mer tid och det är lättare att byta ut en ritning som är fel istället för att behöva gå till 
fabriken och byta den. Dessutom kan de på produktionen snabbare få ut en ny ritning 
ifall dem vill ha det. Personen tycker att det har fungerat bra som det gjort hittills med 
läsplattorna men hoppas att även de på byggplatsen ska få läsplattor för att kunna 
skapa en digital plattform för alla. På så sätt skulle allting vara samlat och de hade 
sluppit papper helt och hållet. 

4.2 Observationsblankett 
Observationsblanketterna fanns vid fem stationer i cirka en månads tid. De 
medverkande ombads att notera på blanketten varje gång ett fel eller avvikelse 
skedde. Tre olika felkategorier valda utifrån de vanligaste felen samt en kategori 
övrigt fanns för fel som inte gick att hänvisa till de andra tre kategorierna att välja på. 
Blanketterna var enkelt utformade, skapade i Excel, och en lathund med enkla 
instruktioner för blanketten fanns som stöd.  Från observationsblanketterna gick det 
att utläsa att noteringen var relativt sammanhängande men att det noterades betydligt 
minst fel vecka 2 av testperioden, endast ett fel per station. Vecka 1, 3 och 5 var 
förhållandevis jämna medan vecka 4 hade återigen färre noteringar.   

Från observationsblanketten framkom det att de flesta felen som var noterade tog 5-15 
minuter att lösa men det fanns även några enstaka som tog upp till 50 min. Det gick 
även att utläsa att den vanligaste tiden felen noterades var på förmiddagen, mellan 
6.30 och 11.30, övriga tider noterades färre fel. Torsdag och fredag var de dagar som 
det noterades minst på medan måndag var den dagen som hade flest noterade fel. 



Empiri 

19 

Från observationsblanketterna framkom det att det vanligaste antecknade felet som 
skedde var kapningsfel. Dessa fel var bland annat att det var fel mått på materialet, 
material saknades eller att de som kapar inte hade hunnit med att göra det ännu. Andra 
fel som framkom på observationsblanketterna var bland annat ritningsfel, maskinfel, 
fel paketerat, skador på fönster och att ritningar och underlag saknades i läsplattan.  

Blanketterna skiljde sig i antalet noterade fel, beroende på vilken station den suttit vid 
samt vem som befunnit sig vid stationen. Vid stationen de kallar 45x45 var det flest 
noterade fel, framförallt kapningsfel men även enstaka ritningsfel. Vid panelstationen 
och vid fasadstationen var det en blandning av kapningsfel, materialfel och saknat 
underlag på läsplatta. Vid fönsterstationen var noteringarna främst felkapning men 
även ritningsfel, fönsterskada och fel fönster. 

Något som framgick av observationsblanketterna var att kolumnen tid var otydlig och 
har tolkats på olika sätt. Några har antecknat den tid det tog att åtgärda felet medan 
andra har antecknat klockslaget det noterades. 

4.3 Sammanfattning av insamlad empiri 
Under intervjuerna diskuterades bland annat fel och avvikelser, erfarenhetsåterföring 
samt läsplattor i arbetet. Det vanligaste noterade felet på observationsblanketterna var 
kapningsfel, men det framkom även att vissa underlag saknades på läsplattan. 
Användningen av blanketten skiljde sig beroende på vilken station det var samt vem 
som arbetade vid stationen. Blanketten upplevdes relativt enkel och lätt att förstå. 
Användandet av blanketterna skedde främst på förmiddagarna samt i början på 
veckorna, måndagen var den dagen som det noterades mest på. Vecka 2 hade avsevärt 
minst antal noteringar under testperioden, då noterades endast ett fel per station.  

Respondenterna anser att om felen inte går att lösas själva så anmäls dessa antingen 
via läsplattan upp till kontoret där de får ta hand om ritningsmissar, via ett papper där 
kapningsfel noteras och förs till kapningsavdelningen eller anmäls till 
produktionsledaren eller förstemannen för att på så sätt lösa problemen. 

Respondenterna gav förslag på vad som skulle kunna få dem att återföra fel och 
avvikelser bättre: 

• Varje person får ta sitt eget ansvar. 
• Ett bättre avvikelsesystem eftersom det i nuläget är tråkigt och krävande. 
• Få någon slags respons på att återförandet har gått fram till rätt personer, 

eftersom de i nuläget inte har någon koll på vad som sker med det som 
noterats. 

• Kunna göra det snabbare och smidigare. I nuläget behöver de öppna program i 
varandra och byta mellan dessa, vilket kan vara tidskrävande. 

• Använda en applikation för avvikelserapporteringen för att slippa gå ifrån sina 
ritningar. Få det gå snabbare att lätt kunna byta till avvikelserapporteringen än 
att behöva leta fram den i samma program som ritningarna ligger i. 

Majoriteten av respondenterna föredrar att återföra avvikelser och fel på papper än på 
en läsplatta eftersom det uppfattas som att det går snabbare att göra det på papper i 
och med att de slipper gå ur sina ritningar samt att de alltid har en penna på sig och 
kan ha pappret nära till hands. 
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Respondenterna har delade meningar om hur arbetet har påverkats sedan de införde 
läsplattor. Några utav dem anser att de har blivit mer noggranna och att det är mycket 
smidigare och effektivare eftersom allt finns samlat på ett ställe. De får även se en 
större del av allting. Någon tycker inte det är så mycket som har ändrats utan tror att 
arbetstempot är desamma som innan. Någon annan tror att deras arbete går 
långsammare än innan eftersom de nu behöver gå fram och tillbaka i läsplattan medan 
de tidigare hade alla de ritningar de behövde framför sig samtidigt. För konstruktören 
har det blivit stor skillnad eftersom de nu sparar mycket mer tid, främst genom att de 
slipper skriva ut alla ritningar, men även för att de inte behöver gå till fabriken för att 
byta ut till en ny ritning. 
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras den insamlade empirin i relation till rapportens teoretiska 
referensram, för att kunna besvara frågeställningarna och uppnå målet.  

5.1 Erfarenhetsåterföring 
I dagsläget hade ingen utav respondenter någon klar bild på vad erfarenhetsåterföring 
var men de anser ändå att de använder sig utav det till viss del. Däremot kan 
uppfattningen om vad det exakt innebär vara olika hos dem. På så sätt komplicerar det 
arbetet med erfarenhetsåterföring eftersom ingen jobbar mot samma mål och 
ambitionen hos dem skiljer sig åt. Det medför att arbetarna prioriterar återföringen 
olika. En del utav dem återför väldigt mycket och noggrant medan andra knappt 
återför alls, vilket gick att utläsa ifrån observationsblanketterna. Enligt Carillo et al. 
(2004) är tidsbrist, organisationskultur och otillräcklig finansiering några av de 
utmaningarna med applicering av erfarenhetsåterföring. Ett flertal av respondenterna 
upplever att tidsbrist är ett stort faktum till att återföring inte sker. Dessutom förväntar 
företagen sig att de anställda ska ta ytterligare ansvar för erfarenhetsåterföring utöver 
sina vanliga arbetsuppgifter (Kasimu et al., 2013). På grund av detta kommer tidsbrist 
fortsätta vara en betydande utmaning. Hade företaget haft en genomgång med tydliga 
mål och riktlinjer som gäller angående erfarenhetsåterföringen, hade det kunnat 
förenkla arbetet och de anställda hade haft något att gå efter och vetat vad det är som 
gäller och förväntas av dem.  

5.2 Digitala verktyg 
Insamlad empiri sammanställdes i en tabell, se Tabell 1. Sammanställningen 
tydliggjorde att det fanns en väsentlig skillnad på ifall de föredrog att använda 
läsplattor eller papper samt hur arbetet har påverkats av digitala verktyg. Några av 
dem är mer positiva än andra. Samuelson (2010) menar att det finns många faktorer 
som bidrar till ifall vi väljer att ta till oss nya verktyg och arbetssätt. Det finns ofta en 
tröghet och ovilja att ändra på det välkända och invanda. Från Jacobssons och 
Linderoths undersökning (2012) framkom det att även om respondenterna på ett 
byggföretag var ganska nöjda med tekniken och förstod att en vidareutveckling skulle 
kunna förbättra konkurrenskraften så ville de inte öka användningen av det på 
arbetsplatsen eftersom de tyckte det var bra precis som det var. Detta är ett problem vi 
även kan märka hos det undersökta företaget. Därför behöver företag även fokusera på 
implementering och utbildning, inte bara på tekniken. På så vis kan företaget lyckas 
uppnå de önskade effekterna av en IT-innovation (Samuelson, 2010). 

Respondenterna upplever en fördel med att ha all information samlat på ett ställe. De 
får även se en större del av allting. Detta stämmer överens med Samuelsons (2012) 
undersökning där de tydligast viktigaste upplevda fördelarna med IT var möjligheten 
att kommunicera och göra gemensam information tillgänglig. Däremot upplevde 
respondenterna att det systemet de hade just nu var för tidskrävande och hade för 
många steg i processen när de skulle byta ritningar eller göra något annat med 
läsplattan. För att lyckas med digitala verktyg behöver företag bland annat ta itu med 
de höga kraven på datautrustning och datasystem (Osterreich & Teuteberg, 2016). 
Utan bra verktyg och system kan det skapa irritation och leda till att anställda väljer 
att inte använda dem utan gör som de alltid gjort tidigare. 
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5.3 Observationsblanketterna 
Från intervjuerna redogjordes det att samtliga var positiva och tyckte det hade 
fungerat bra med observationsblanketten. Det upplevdes som ett bra sätt att få en 
överblick över samtliga fel och avvikelser. Ifrån observationsblanketterna framkom 
det att det noterades mest i början av veckan och på förmiddagarna. Detta kan bero på 
att det är lugnare och motivationen är högre vid dessa tillfällen, medan när det är 
slutet på veckan och slutet på arbetsdagen så är det generellt stressigare, energin är 
lägre och noteringen blir bortprioriterad för att arbetet ska hinnas klart innan 
helgen/kvällen. Men det kan också bero på att det inte skedde så många fel och 
avvikelser under dessa tider. Att noteringen var lägre vecka 2 kan bero på att de ännu 
inte hade hunnit få in att notera på blanketterna som en rutin efter endast en veckas 
försök. Detta visar på att det tar tid att få in nya rutiner och arbetssätt i ett redan 
etablerat företag.  

5.4 Frågeställning 1: Vad påverkar erfarenhetsåterföring 
inom industriellt byggande? 

En fördel hos industriella husbyggare är att huvudfunktionerna, så som projektering 
och produktion, finns inom samma företag och organisationerna kvarstår. På så vis 
gynnas återkopplingen och erfarenheterna kan leva vidare till nästa projekt och 
personal. En annan fördel är den höga upprepningen, vilket inte traditionella 
byggföretag har. Således finns det ett större värde i att återföra för industriella 
husbyggare eftersom de kan nyttja erfarenheterna på ett kontinuerligt sätt. 

Hur mycket tid, motivation och ambition de anställda har påverkar arbetet med 
erfarenhetsåterföring. Tidsbrist kan medföra att återföringen blir lågt prioriterad och 
sedan lätt bortglömt. Brist på motivation kan bero på att de anställda inte ser någon 
direkt nytta med arbetet. De saknar ett resultat från återföringen och behöver därför en 
morot för att fortsätta arbetet med återföringen. Ambitionen beror på företagets mål 
och visioner som de förmedlar till de anställda och vad de förväntar sig utav dem. 

5.5 Frågeställning 2: Hur fungerar återföringen av fel som 
sker i produktionen och projekteringen i nuläget? 

Byggföretag saknar ofta en effektiv metod för att samla in och lagra kunskap inom 
organisationen. Återföringen hos det utvalda företaget sker oftast på förmiddagen och 
i början av veckan. I produktionen rapporteras kapningsfel genom en tabell-blankett. 
Denna lämnas sedan vidare till kapningsavdelningen. Ritningsfel rapporteras på 
läsplattan genom Dropbox. Fel noteras, ringas in och läggs i en specifik mapp. 
Projekteringen har tillgång till mappen och kollar över dessa emellanåt. Övriga fel tas 
antingen muntligt med försteman eller produktionsledaren eller så löses de på egen 
hand ifall möjligheten finns. Yrkesarbetarna har möte veckovis där inkomna fel och 
avvikelser eller annan specifik information tas upp.  Projekteringen har genomgång av 
mappen med inrapporterade fel från produktionen en gång i månaden.  

Fel kommer alltid in via reklamationen från bygget men vid akuta fel rings de oftast 
upp och får lösas genom telefonen. Företaget har en reklamationsansvarig men saknar 
någon som arbetar specifikt med erfarenhetsåterföring. De saknar därför någon som 
genomarbetar den insamlade informationen utan den hamnar oftast i ett arkiv för ett 
visst projekt. 
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5.6 Frågeställning 3: Hur har den papperslösa produktionen 
påverkat arbetet? 

Kommunikationen och samarbetet mellan aktörerna har förbättrats och de får ta större 
del av allting och materialet är samlat på ett och samma ställe, vilket gör det lättare att 
ha det senaste materialet. Detta är en av de tydligast viktigaste fördelarna med IT. 
Däremot har inte förväntningarna på hur införandet av IT-verktyg ska förbättra 
resultatet och arbetet uppfyllts ännu, vilket kan leda till lägre motivation av 
användningen. 

Respondenternas uppfattningar om hur arbetet har påverkats är delade. Några anser att 
arbetet går snabbare medan andra inte märker någon skillnad eller anser att det går 
långsammare. Splittringen kan bero på företagets ovana av hur en implementering bör 
genomföras där brist på utbildning, rutiner och smarta lösningar ligger till grund. 

5.7 Koppling till målet 
Rapportens mål var att ta reda på hur erfarenhetsåterföringen kan förbättras i 
produktionen hos en industriell hustillverkare, med hjälp av digitala verktyg. 
Resultatet av intervjuerna och observationsblanketten visar att det behövs en effektiv 
metod för att samla in och lagra kunskapen. Metoden ska vara minst lika lätt eller 
lättare att göra på digitala verktyg än på vanligt papper. Stegen för att komma dit 
återföringen sker ska vara få och lätta och de ska inte påverka andra öppnade 
program. Detta kan exempelvis göras genom en egen applikation som är lättåtkomlig. 
Därför är systemet en av de viktigaste aspekterna för att få arbetet effektivt.  

Resultatet visar även att en förändring av arbetssätt och rutiner är nödvändig. 
Eftersom tidsbrist är en betydlig aspekt rekommenderas det att tid avsätts dagligen, 
förslagsvis på eftermiddagar för att förbättra återföringen eftersom resultatet visade på 
en lägre återföringsgrad just den tidsperioden. Möten mellan avdelningarna där 
genomgång av insamlad återföring kan med fördel göras för att utöka samarbetet och 
förståelsen. 

Främsta begränsningen är de anställdas inställning och motivation. Företag behöver 
vara tydliga för att få alla anställda att jobba mot samma mål. Därför krävs resultat 
och belöning i någon form för att klargöra att arbetet är till någon nytta. Genom 
utbildning ges samtliga samma förutsättningar och standardiserat arbetssätt kan läras 
ut. 

Slutligen behövs det någon som bearbetar det insamlade materialet och skapar en 
sammanställning så att det kan utnyttja det på bästa sätt. På grund av den höga 
upprepningen kan industriella byggföretag utnyttja fördelen att kontinuerligt följa upp 
och se till att det förbättras för att minska återupprepningen av fel. 



Diskussion och slutsatser 

24 

6 Diskussion och slutsatser 
I kapitlet diskuteras arbetets resultat, hur studien genomförts samt arbetets 
begränsningar. Slutligen presenteras de slutsatser och rekommendationer som arbetet 
resulterat i och förslag på vidare forskning ges. 

6.1 Resultatdiskussion 
Då förslag på hur erfarenhetsåterföringen kan förbättras hos industriella husbyggare, 
med hjälp av digitala verktyg, har presenterats bedöms frågeställningarna vara 
lämpligt formulerade och målet har kunnat uppnås. 

Trovärdigheten i resultatet anses hög eftersom resultatet från intervjuerna har gått i 
samma spår med det teorin visar. Validitet säkrades genom att frågorna vid 
intervjuerna var relevanta och där teorierna låg till grund för frågorna. 
Respondenterna ansågs lämpliga med relevant erfarenhet och kunskap inom området 
som undersöktes och att de vågade uttrycka sina åsikter utan att hålla tillbaka. Detta 
bidrog till en god reliabilitet. Eftersom respondenternas åsikter varierade något men 
pekade ofta åt samma håll anses reliabiliteten vara hög. Nya intervjuer hade sannolikt 
pekat åt samma håll. Genom att varje frågeställning brutits ner till lämpliga 
intervjufrågor så har det hjälpt författaren att säkerställa att den insamlade empirin har 
kunnat hjälpa till att besvara frågeställningarna.  

Studien genomfördes på A-hus men eftersom frågorna var generella för branschen så 
anses resultatet vara användbart och applicerbart hos andra liknande företag.  
Trovärdigheten i studien hade kunnat förbättras genom att intervjua fler personer på 
olika avdelningar och på fler företag. 

6.2 Metoddiskussion 
En kvalitativ undersökning genomfördes och på så sätt kunde djupare svar erhållas. 
Detta var vad som behövdes för att kunna komma fram till ett bra resultat. En 
kvantitativ studie hade gett en större mängd svar men inte personliga upplevelser. De 
semistrukturerade intervjuerna gav respondenterna utrymme för vidare frågor och 
funderingar. På så sätt var inte intervjuerna låsta utan nya infallsvinklar var välkomna. 
Hade fallstudien genomförts på fler företag hade ett bredare perspektiv fåtts och 
resultatet stärkts ytterligare. 

Samma frågor användes i varje intervju med yrkesarbetarna. Detta bidrog till att 
tolkning av intervjuerna var enklare och resultatet blev lättare att jämföra. En 
testintervju genomfördes för att upptäcka ifall några svårigheter uppkom, så som 
oförståeliga frågor etc. På så sätt minskades risken för att frågorna skulle tydas på 
olika eller fel sätt och validiteten i empirin stärktes. Intervjuerna genomfördes på ett 
korrekt sätt där de spelades in och transkriberades. Respondenterna fick sedan tillfälle 
att läsa igenom intervjuerna och ändra på svaren ifall det var något som uppfattats 
inkorrekt.  

Något som hade ökat trovärdigheten var ifall ytterligare intervjuer hade genomförts 
med respondenterna där frågorna och svaren från första intervjun hade utvecklats så 
att ytterligare frågor hade bekräftat funderingar och oklarheter. Intervjuerna 
genomfördes endast med yrkesarbetare på samma produktionsavdelning. På så sätt 
finns risk att svaren var entydiga och att andra erfarenheter och upplevelser missades. 
Det är viktigt att få synvinklar från hela företaget och inte bara en del av det.  
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6.3 Begränsningar 
Arbetet följde de avgränsningar som sattes upp i kapitel 1.4. Då intervjuerna endast 
utfördes på A-hus kan det vara svårt att applicera studien på alla företag i branschen 
men anses ändå vara så pass generell för att kunna genomföras på liknande företag där 
de använder digitala verktyg på ett likartat sätt. Frågorna var öppna och generella och 
var inte för specificerade på A-hus arbetssätt.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Problembeskrivningen konstaterade att byggbranschen ligger efter i utvecklingen av 
digitala verktyg och att erfarenhetsåterföring inte används fullt ut. Detta då branschen 
är långsam på att förändras. Denna rapport undersökte hur erfarenhetsåterföring kan 
förbättras med hjälp av digitala verktyg. Nedan redovisas de slutsatser som kan dras 
av studien: 

• Det är viktigt med en bra implementering av digitala verktyg för att de 
anställda ska kunna använda dem och skapa fördelar med användningen. Ifall 
de anställda får vara med och påverka utformningen av system och 
användning så kan det bidra till att de blir mer delaktiga motiverade med att 
förbättra arbetet med erfarenhetsåterföring och digitala verktyg. 

• Det är viktigt att hela organisationen och arbetssätten förändras för att 
implementeringen av erfarenhetsåterföring och digitala verktyg ska ske på rätt 
sätt. Arbetssätt och inställning behöver förändras och tid behöver läggas på 
utbildning för att implementeringen ska medföra fördelar. 

• Med ett bra digitalt system som är enkelt och snabbt och som underlättar 
arbetet kommer erfarenhetsåterföringen att förbättras. Det ska vara tydligt vad 
och hur det ska fyllas i och det ska vara lätta att byta till och från återföringen. 

• Erfarenhetsåterföring behöver bearbetas och lagras för att det ska vara till 
nytta i framtiden. Digitala verktyg underlättar insamlingen och håller dem 
samlat på samma ställe men en ansvarig som bearbetar och sorterar 
informationen behövs. Det ska vara enkelt att hämta erfarenheter för att kunna 
användas i kommande projekt och det ska resultera i att någonting förbättras.  

• Tid behöver avsättas för att hinna med att återföra. Möten där 
erfarenhetsåterföring tas upp är viktigt för att visa att det är något som behöver 
ske hela tiden. 

• Företaget behöver utnyttja att huvudfunktionerna finns inom samma företag 
och att förhållanden mellan deltagande personer kvarstår. Detta innebär att 
erfarenheter kommer finnas kvar till framtida projekt. 

• En attitydförändring behövs för att branschen i framtiden ska kunna nyttja 
erfarenhetsåterföringen. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Som vidare forskning på området erfarenhetsåterföring och digitala verktyg föreslås 
följande frågor: 

• Hur bör digitala verktyg utformas för att underlätta erfarenhetsåterföringen hos 
en industriell byggare? 

• Hur kan erfarenhetsåterföringen samordnas och lagras för att kunna bidra till 
att det förbättrar arbetet? 
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Bilagor 
Bilaga 1 Intervjuguide som användes vid intervjuer. 
Bilaga 2 Observationsblankett som användes av respondenterna på A-hus. 
Bilaga 3 Transkriberade intervjuer 



! ! Bilaga!1!

Inför&intervju& &
!

• Vad påverkar erfarenhetsåterföringen inom industriellt byggande? 
• Hur fungerar återföringen av fel som sker i produktion och projektering i nuläget?  
• Hur har den papperslösa produktionen påverkat arbetet?  

Målet med det här examensarbetet är att ta reda på hur erfarenhetsåterföringen kan 
förbättras i produktionen hos en industriell hustillverkare, med hjälp av digitala 
hjälpmedel.  

 
!
!
Frågor!till!personer!i!produktionen:!
!
Vad!gör!du!i!ditt!arbete?!
!
I!hur!stor!utsträckning!använder!ni!er!av!erfarenhetsåterföring?!!
!
Är!någon!ansvarig!för!erfarenhetsåterföringen?!
!
Finns!det!några!problem!och!fel!som!ofta!uppkommer!och!är!återkommande?!
!
Vad!gör!ni!när!ett!fel!har!inträffat?!Antecknas!felen!eller!löser!ni!det!på!egen!hand!eller!
med!hjälp!av!handledare/arbetsledare?!!
!
Hur!dokumenteras!och!lagras!dessa!i!så!fall?!!
!
Vad!skulle!få!er!att!återföra!fel!och!avvikelser!bättre?!
!
Upplever!ni!att!lagrade!dokument!från!ett!projekt!används!i!senare!projekt?!
!
!
Hur!har!det!fungerat!med!observationsblanketten?!
!!
Är!det!något!ni!saknar!eller!vill!ändra!på!denna!för!att!göra!den!bättre!och!mer!
användarvänlig?!
!
Tror!ni!att!det!hade!varit!bättre!och!lättare!ifall!ni!kunde!återföra!avvikelser!och!fel!i!
läsplattan!än!på!ett!papper?!
!
!
I!hur!stor!utsträckning!använder!ni!läsplattan?!
!
Hur!har!ert!arbete!påverkats!sedan!ni!började!använda!läsplattorna?!
!
Vad!tycker!ni!om!att!använda!läsplattor!i!ert!arbete?!
!
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Vilka!program/system!använder!ni!på!läsplattan?!
!
Saknar!ni!något!på!läsplattan?!
!
!
!
!
!
!
Frågor!till!personer!i!projekteringen:!
!
Vad!gör!du!i!ditt!arbete?!
!
I!hur!stor!utsträckning!använder!ni!er!av!erfarenhetsåterföring?!!
!
Är!någon!ansvarig!för!erfarenhetsåterföringen?!
!
Finns!det!några!problem!och!fel!som!ofta!uppkommer!och!är!återkommande?!
!
Vad!gör!ni!när!ett!fel!har!inträffat?!Antecknas!felen!eller!löser!ni!det!på!egen!hand!eller!
med!hjälp!av!handledare/arbetsledare?!!
!
Hur!dokumenteras!och!lagras!dessa!i!så!fall?!
!
Upplever!ni!att!lagrade!dokument!från!ett!projekt!används!i!senare!projekt?!
!
Hur!mycket!tid!läggs!på!återkoppling!till!gamla!projekt?!
!
!
Vilken!typ!av!information!skulle!ni!vilja!få!tillbaka!från!produktionen?!Varför?!
!
Har!ert!arbete!påverkats!något!sedan!produktionen!införde!läsplattor?!
!
Finns!det!något!ni!tror!att!läsplattor!kan!användas!till!för!att!förbättra!ert!arbete?!
!
!
!
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LATHUND(OBSERVATIONSBLANKETT(
INSTRUKTIONER(
!

1) Fyll!i!datum,!tid!och!signatur.!
2) Kryssa!i!den!felkatergori!som!felet!tillhör.!Om!felet!inte!kan!härledas!till!

en!av!de!tre!felkategorierna!–!kryssa!i!övrigt.!
3) Om!felet!tillhör!kategori!övrigt!–!gör!en!notering!om!vad!det!är!för!typ!av!

fel!för!att!lättare!kunna!följa!upp.!
!

FELKATEGORIER(
1) Ritningsfel!
2) Kapningsfel!
3) Materialfel!
Övrigt:!Alla!fel!som!inte!kan!härledas!till!ovanstående!kategorier.!

!
!
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Transkribering+intervjuer+
Person+A++
!
Vad$gör$du$i$ditt$arbete?$
R:!Jag!är!bänksnickare.!Jag!bygger!ytterväggar!till!hus!just!i!denna!hallen.!Vi!roterar!runt!
i!hallen,!station!för!station.!Så!vi!kör!drygt!en!vecka!per!station.!
I:#Har#du#jobbat#här#länge?#
R:!1!år!drygt.!
!
I$hur$stor$utsträckning$använder$ni$er$av$erfarenhetsåterföring?$$
I:#Vet#du#vad#erfarenhetsåterföring#är?#
R:!Vi!satt!och!diskutera!det!förut!och!skojade!lite!om!det!men!nä!det!vet!jag!inte!riktigt.!
I:#Man#kan#säga#att#man#återför#erfarenheter#och#kunskaper.#Om#det#sker#ett#fel#så#återför#
man#det#för#att#det#inte#ska#hända#igen.#Tycker#du#att#ni#använder#detta?#
R:!Ja!men!det!gör!vi!faktiskt.!Vi!har!iPads!så!kan!vi!fylla!i!om!det!är!ritningsfel!eller!
kapningsfel!eller!vad!det!nu!är!så!lämnas!det!till!kontoret!så!går!Jörgen!och!någon!till!
igenom!det!för!att!motverka!dem!felen.!Det!funkar!bra.!Vi!blev!mycket!mer!noggrannare!
och!bättre!när!vi!fick!Monitor!i!iPadsen.!Man!märker!nu!hur!bortskämd!man!är!för!om!
Monitor!ligger!nere!nu!så!får!vi!komma!ihåg!våra!tider!själv!per!projekt,!det!är!ju!
skitjobbigt.!Nu!knappar!man!bara!in!projektnumret!så!löser!det!sig!själv.!
!
Är$någon$ansvarig$för$erfarenhetsåterföringen?$
Ja,!det!är!försteman!och!Jörgen!men!det!är!Jörgen!som!är!ansvarig.!
!
Finns$det$några$problem$och$fel$som$ofta$uppkommer$och$är$återkommande?$
Det!är!ju!sådana!småmissar,!mänskliga!faktorn.!Vi!jobbar!ju!med!material!själva.!Men!det!
kan!ju!vara!felkapningar,!missat!material,!dåligt!material!som!vi!får!kassera!eller!byta!ut!
så!det!är!nog!väldigt!svårt!att!få!det!till!en!nollpunkt.!Alla!missar!och!gör!fel!då!och!då.!
Även!ritningsmissar,!det!är!jättebrett.!Jag!fyllde!i!vid!fönsterstationen,!det!kan!vara!fel!
litteranummer!som!står!på!ritningen,!det!kan!vara!fel!färg!på!ett!fönster,!det!är!
jättemycket!olika!grejer!som!det!kan!vara!missar!på.!Det!kan!vara!helt!fel!levererat!
fönster!storleksmässigt.!Det!är!mycket!grejer!som!kan!bli!fel.!
!
Vad$gör$ni$när$ett$fel$har$inträffat?$Antecknas$felen$eller$löser$ni$det$på$egen$hand$
eller$med$hjälp$av$handledare/arbetsledare?$$
Det!beror!lite!på!vart!det!felar!någonstans.!Är!det!något!fel!vi!kan!lösa!själva!lätt!och!
enkelt!om!det!bara!är!materiellt!så!löser!vi!det!själva,!är!det!ett!fönster!som!är!fel!så!
kontaktar!vi!antingen!Jörgen!eller!John!som!är!vår!försteman.!Eller!om!det!är!ett!skadat!
fönster!vid!leverans!så!får!de!göra!en!felanmälan!på!det.!Är!det!ritningsfel!så!kan!vi!lägga!
in!kommentarer!på!det!själva!på!Ipaden!så!skickas!det!upp!och!gås!igenom.!Just!på!
fönster!är!det!inte!ofta!det!händer.!Det!är!ju!mer!smågrejerna,!som!panel!och!allt!som!
rörs!kring!det!som!det!är!stora!mängder!utav.!
I:#Är#det#ofta#som#ni#inte#ens#säger#det#till#Jörgen#då?#
R:!Det!beror!på.!Är!det!bara!en!panelbit,!eller!bara!något!som!är!materiellt!som!en!träbit!
så!säger!jag!inte!till!Jörgen!utan!fixar!det!själv!för!det!är!sådant!vi!har!färdigt!här!ute.!
Men!om!det!är!ett!fönster!så!säger!jag!såklart!till!för!det!är!ju!en!ganska!seriös!grej!att!
kunden!inte!får!sitt!fönster!eller!om!det!är!skadat!så!det!måste!vi!säga!till!om.!
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I:#Och#ritningsfel,#skickar#ni#till#kontoret?#
R:!Ja!precis.!Det!är!ju!lite!eget!ansvar!om!man!inte!vill!att!felet!ska!återkomma!så!får!man!
ju!skriva!också.!Det!kanske!inte!är!så!kul!att!få!göra!om!det!efter!man!har!missat!kanske.!
Och!även!fast!jag!vet!om!det!så!kanske!inte!nästa!person!vet!om!det.!
!
Hur$dokumenteras$och$lagras$dessa$i$så$fall?$$
Genom!Monitor!på!iPad!och!även!muntligt.!Om!jag!ser!ett!skadat!fönster!till!exempel!så!
ropar!jag!dit!John!eller!Jörgen!och!så!tar!någon!utav!dem!bilder!och!har!det!sparat.!Så!
först!tar!jag!det!muntligt!med!dem!och!förklarar!vad!det!är!som!är!fel,!sen!tar!dem!en!titt!
och!sen!beror!det!på!var!felet!ligger.!Just!det!vi!ute!på!golvet!gör!är!att!skriva!om!det!är!
någon!ritningsmiss!och!även!fyller!i!ungefär!ett!sådant!papper!du!lämnade!till!oss!fast!
för!kapningsmissar!och!om!det!är!fel.!Det!är!mer!ritningsmissar!vi!fyller!i!på!iPaden.!
Vi!kommer!åt!allting!via!paddan.!Innan!skickades!det!med!ett!pappersark!vägg!för!vägg!
och!det!kunder!ju!också!sansa!iväg.!Nu!har!man!sin!padda!och!kommer!åt!varje!ritning!
där!så!det!är!mycket!smidigare.!
!
Vad$skulle$få$er$att$återföra$fel$och$avvikelser$bättre?$
Det!är!som!jag!sa,!att!varje!person!får!ta!sitt!eget!ansvar.!Att!det!inte!blir!så!att!man!
tänker!att;!äh!jag!orkar!inte!ta!tag!i!det!nu,!jag!tar!det!sen.!Där!är!ju!ett!ganska!stort!
exempel!på!att!det!inte!görs,!att!man!tar!det!senare!eller!skiter!i!det!eller!glömmer!det.!
Så!det!är!vad!jag!kan!komma!på!på!rak!arm!eftersom!jag!inte!är!så!delaktig!förutom!det.!
Det!är!bara!mitt!steg,!sen!vet!ju!inte!jag!eftersom!jag!inte!är!delaktig!i!dem!andra!stegen!
så!man!får!göra!sin!del!av!kakan.!
!
Upplever$ni$att$lagrade$dokument$från$ett$projekt$används$i$senare$projekt?$
Det!vet!jag!att,!om!det!är!just!dem!här!standardkåkarna.!Men!sen!har!man!ju!märkt!att!
om!det!är!ett!fel,!även!ifall!vi!har!meddelat!felet,!så!kommer!det!igen.!Så!det!beror!ju!på!
hur!det!tas!omhand!i!senare!skede.!Sen!kan!det!vara!väldigt!tätt!inpå!som!kåkarna!
kommer!så!dem!har!väl!förmodligen!lika!mycket!att!göra!där!uppe!som!vi!har!här!nere!
just!nu.!
!
!
Hur$har$det$fungerat$med$observationsblanketten?$
Bra.!Man!tänker!på!det!på!ett!annat!sätt!just!när!man!får!det!såhär.!Det!är!ingenting!man!
reflekterar!över!utan!vi!jobbar!ju!bara!och!tar!det!när!det!väl!kommer!så!får!man!ju!bara!
lösa!det!sen!snabbt!och!enkelt,!göra!det!bästa!utav!saken.!
I:#Känner#du#att#det#fick#er#mer#motiverade#att#verkligen#göra#det#också?#
R:!Ja!absolut.!Det!märker!man!själv!när!man!står!där!nere!och!det!är!ju!inte!så!kul!att!gå!
och!göra!om!samma!grej!flera!gånger!så!det!är!någonting!som!alla!får!hjälpas!åt!med!och!
det!tror!jag!dem!flesta!följde!nu,!och!det!gjorde!dem!säkert!innan!med.!Jag!kommer!inte!
ihåg!hur!det!var!innan!iPadsen,!jag!kommer!ihåg!att!man!fyllde!i!sina!tider!men!man!
kommer!inte!ihåg!riktigt!ifall!det!var!2!timmar!där!eller!2!timmar!där!så!man!höftade!
lite.!Så!allting!med!iPadsen!har!blivit!jättesmidigt!överlag.!Det!är!ju!inget!komplicerat!
utan!väldigt!lätta!system!som!vi!jobbar!med.!Just!Monitor!är!väldigt!smidigt,!det!är!
väldigt!förminskat!mot!det!man!jobbade!med!i!datorn.!Det!är!ju!bara!en!väldigt!liten!del!
av!programmet.!
!!
Är$det$något$ni$saknar$eller$vill$ändra$på$denna$för$att$göra$den$bättre$och$mer$
användarvänlig?$
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Nej.!Inget!som!jag!reagerade!på.!Det!var!lagom!och!inte!för!mycket!utan!lite!och!bra.!Det!
var!det!man!behövde.!
!
Tror$ni$att$det$hade$varit$bättre$och$lättare$ifall$ni$kunde$återföra$avvikelser$och$
fel$i$läsplattan$än$på$ett$papper?$
Ja!det!är!enklare.!Papper!kan!ju!försvinna,!när!det!är!via!iPad!så!kan!det!lagras!så!man!
komma!åt!allt!från!allting!så!på!så!sätt!är!det!smidigare!och!det!är!inget!papper!som!
trillar!ut!eller!far!bort!eller!som!jag!som!har!dålig!handstil,!de!kanske!inte!är!alla!som!
kan!tyda!den.!Nämen!det!är!många!faktorer.!Vi!har!varsin!padda!som!vi!hämtar!varje!
morgon.!Papper!kanske!inte!skickades!med!när!väggen!kom!utan!då!fick!man!springa!
runt!och!leta!efter!pappret.!Räkna!all!den!tiden!som!tickade!på!där!på!ett!år,!det!är!
ganska!många!arbetstimmar!som!försvinner!genom!att!leta!papper.!
!
!
I$hur$stor$utsträckning$använder$ni$läsplattan?$
Först!har!vi!den!vanliga!flexstämpelklockan!på!datorn!så!den!har!vi!inte!på!paddan!utan!
vi!stämplar!in!oss!på!projekten,!men!iPaden!använder!vi!till!att!hitta!ritningar,!hitta!
allting!som!vi!behöver!nästan.!Det!är!blockplaner,!det!är!hur!huset!ser!ut,!
beställningarna!på!kåken!så!man!ser!om!blecken!är!beställda,!tillverkningsordern!finns!
också!där!man!ser!mer!detaljerat!vad!det!är!för!färg!på!klädseln!på!huset,!stående!eller!
liggande!klädsel,!det!är!jättemycket!vi!kommer!åt!via!paddan.!
$
Hur$har$ert$arbete$påverkats$sedan$ni$började$använda$läsplattorna?$
Väldigt!mycket!mer!effektivare!tror!jag.!Det!har!steppat!upp!väldigt!mycket!sen!jag!
började!för!ett!år!sedan.!Jag!tror!nog!att!mycket!av!det!har!med!iPadsen!att!göra!också,!
det!blir!inte!det!här!letandet!på!samma!sätt!utan!man!kommer!åt!alla!grejer!snabbt!och!
enkelt!via!paddan.!Sen!blir!allting!enklare!för!oss,!och!även!för!cheferna!för!de!får!ju!mer!
specifikt!hur!mycket!vi!jobbar!på!ett!projekt!för!det!är!där!vi!stämplar!in!och!ut,!allting!
blir!mycket!enklare!och!mer!exakt.!Inga!papper!som!går!sönder!dessutom.!!
$
Vad$tycker$ni$om$att$använda$läsplattor$i$ert$arbete?$
I!början!tyckte!nog!de!flesta!att!det!var!jobbigt!med!ändringar!men!nu!när!man!väl!
jobbar!med!det!så!vill!man!ju!inte!gå!tillbaka!till!papper!i!alla!fall.!Det!tror!jag!inte!någon!
vill.!Det!är!bara!positivt.!!
I:#Var#det#väldigt#motigt#i#början#att#starta#med#det?#
R:!Jag!kan!ju!bara!tala!för!mig!själv!så!det!var!inga!konstigheter,!kanske!dem!äldre!tycker!
det!är!jobbigare!eftersom!dem!inte!är!uppväxta!med!det!här!men!vi!som!är!lite!yngre!är!
ju!uppväxta!med!det!här!så!det!är!inga!konstigheter.!Det!är!ju!väldigt!smidigt!så!nej,!
absolut!inte,!det!blev!nästan!bara!lite!roligare.!Även!vi!på!golvet!fick!ju!se!en!så!mycket!
större!del!av!allting.!Nu!kommer!vi!åt!alla!hörndetaljer!också,!som!vi!innan!var!tvungna!
att!springa!längst!ner!i!hörnet!och!titta!på!en!papperslapp,!då!fick!man!ju!bara!släppa!det!
och!så!gick!man!dit!och!så!fasiken,!vad!var!det!för!hörn,!så!fick!man!springa!tillbaka,!så!
på!så!sätt!är!det!ju!väldigt!mycket!smidigare.!
$
Vilka$program/system$använder$ni$på$läsplattan?$
DropBox!och!Monitor.!På!dropbox!får!vi!ritningarna!och!Monitor!är!det!vi!använder!
genom!stämplingen!av!projekt.!
$
Saknar$ni$något$på$läsplattan?$
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Inte!vad!man!vet.!Det!som!vi!har!den!till!är!det!vi!behöver.!Nu!trycker!vi!bara!på!paddan!
två!gånger!så!är!man!instämplade!på!exempel!städ!så!slipper!vi!räknandet!och!att!
komma!ihåg!behöver!man!inte!heller!göra,!det!enda!man!behöver!komma!ihåg!är!att!
stämpla!om!sig!och!det!är!inga!konstigheter!eftersom!man!går!till!paddan!varje!gång!
man!ska!arbeta.!Det!är!inget!som!jag!kommer!på!att!man!har!saknat!eller!som!har!varit!
jobbigt!med!plattorna.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
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Person+B+ +
!
I:#Vet#du#vad#erfarenhetsåterföring#är?#
R:!Nej.!
I:#Det#är#erfarenhet#och#kunskap#som#du#återför,#till#exempel#om#du#gör#ett#fel#så#återför#du#
det#så#det#inte#sker#igen.#
!
Vad$gör$du$i$ditt$arbete?$
Just!nu!är!jag!montör!eller!snickare.!Jag!var!försteman!innan!på!kvällen!men!så!bytte!jag!
till!dagtid.!Jag!har!varit!här!i!3!år,!jag!har!snickrat!i!8!år.!
$
I$hur$stor$utsträckning$använder$ni$er$av$erfarenhetsåterföring?$$
Det!försöker!vi!göra!hela!tiden.!Är!det!någonting!som!är!fel!så!måste!vi!reparera!skadan.!
Vi!rapporterar!så!fort!det!är!någonting,!är!det!en!fönsterskada!så!måste!vi!rapportera!in!
det,!för!vi!kan!ju!inte!leverera!ett!fönster!som!är!trasigt!till!exempel.!Är!det!någonting!vi!
kan!reparera!själva!utan!att!det!blir!något!större!liv!om!det!så!gör!man!ju!det!också.!
$
Är$någon$ansvarig$för$erfarenhetsåterföringen?$
Ja,!det!är!förstemannen!John!som!ska!ha!koll!på!det.!
$
Finns$det$några$problem$och$fel$som$ofta$uppkommer$och$är$återkommande?$
Ritningsfel,!mycket!fel!mått!och!smågrejer!som!dem!missat!som!gamla!ritningar!som!
hänger!med!som!inte!ska!gälla!längre!och!sådant.!Kapningsfel!sker!också,!det!kan!också!
bero!på!att!ritningarna!inte!hunnit!ändras!eller!så.!
$
Vad$gör$ni$när$ett$fel$har$inträffat?$Antecknas$felen$eller$löser$ni$det$på$egen$hand$
eller$med$hjälp$av$handledare/arbetsledare?$$
Vi!gör!en!felrapportering,!en!avvikelse!i!datorn!så!skickar!vi!den!upp!till!kontoret.!Det!
görs!med!dem!flesta!felen,!om!nått!är!sönder.!Vi!kan!skicka!med!bild!på!det.!
$
Hur$dokumenteras$och$lagras$dessa$i$så$fall?$$
Det!är!upp!till!kontoret.!Det!sitter!en!kille!och!har!hand!om!avvikelser!så!han!har!väl!
dokumenterat!det!med!sin!dator.!!
$
Vad$skulle$få$er$att$återföra$fel$och$avvikelser$bättre?$
Ingenting,!det!är!jättetråkigt!att!göra!avvikelser.!Jag!vet!inte!riktigt!vad!jag!ska!svara!på!
frågan.!Ett!bättre!avvikelsesystem!kanske.!Det!ska!ju!gå!så!lång!väg!innan!saker!och!ting!
ändras.!
$
Upplever$ni$att$lagrade$dokument$från$ett$projekt$används$i$senare$projekt?$
Ja.!
$
$
Hur$har$det$fungerat$med$observationsblanketten?$
Det!har!funkat!bra.!Jag!har!inte!kollat!så!mycket!på!den.!
I:#Har#du#använt#den?#
R:!Nej,!men!den!har!använts!men!inte!av!mig.!
I:#Varför#har#inte#du#använt#den?#
R:!Stressigt!på!jobbet,!jag!har!inte!hunnit!med.!!
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$$
Är$det$något$ni$saknar$eller$vill$ändra$på$denna$för$att$göra$den$bättre$och$mer$
användarvänlig?$
Det!är!inte!mycket!som!behövs!ändras!på!den.!Den!ser!jättebra!ut.!!
$
Tror$ni$att$det$hade$varit$bättre$och$lättare$ifall$ni$kunde$återföra$avvikelser$och$
fel$i$läsplattan$än$på$ett$papper?$
Nej!jag!hade!nog!gjort!den!mer!på!papper.!Jag!gillar!papper!mer!än!padda.!
$
$
I$hur$stor$utsträckning$använder$ni$läsplattan?$
Hela!tiden.!Till!gott!som!till!alla!moment,!i!och!med!att!vi!tagit!bort!alla!ritningar!och!så!
för!ett!tag!sedan,!så!blir!det!att!man!bara!använder!paddan.!Det!är!ett!bra!och!effektivt!
system,!man!måste!ju!utvecklas!också!som!hela!världen!gör!just!nu.!
$
Hur$har$ert$arbete$påverkats$sedan$ni$började$använda$läsplattorna?$
Det!är!väl!inte!så!mycket!som!har!ändrats!mer!än!att!allting!finns!i!läsplattorna.!Det!är!
samma!arbetstempo!tror!jag.!Sen!är!det!bra!att!man!kan!kolla!på!andra!ritningar!och!så.!
$
Vad$tycker$ni$om$att$använda$läsplattor$i$ert$arbete?$
Det!funkar!bra!nu,!negativ!i!början!men!nu!är!man!inte!det!längre.!Hela!världen!går!ju!åt!
det!hållet!så!man!får!vika!sig!helt!och!hållet.!!
I:#Var#det#svårt#att#komma#in#i#att#ta#tag#i#paddan#istället#och#gå#ut#och#arbeta?#
R:!Det!var!jättesvårt!tyckte!jag,!jag!är!så!dålig!på!datorer!och!skit.!Det!har!ju!hänt!att!
batteriet!tagit!slut!och!då!blir!man!ju!arg!men!då!är!det!bara!att!gå!och!byta!ut!den!eller!
ladda!upp!den.!Men!det!är!ganska!begränsat!med!paddor!så!vi!kan!ju!alltid!gå!och!hämta!
en!laddare!och!dra!en!sladd!så!man!kan!ladda!den!på!sin!plats,!det!går!att!lösa,!världen!
stannar!inte!upp.!
$
Vilka$program/system$använder$ni$på$läsplattan?$
Dropbox!och!Monitor.!
$
Saknar$ni$något$på$läsplattan?$
Nej,!inget!jag!saknar!direkt.!Allt!finns!för!att!utföra!mitt!arbete.!!
$
$
$
! !
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Person+C 
I:#Vet#du#vad#erfarenhetsåterföring#är?#
R:!Nej.!
I:#Vad#är#din#gissning#på#det#då?#
R:!Det!har!med!erfarenhet!att!göra!fattar!jag!i!alla!fall.!Hur!du!går!vidare,!det!vet!jag!inte.!
I:#Det#är#att#man#återför#erfarenheter#och#kunskaper.#Till#exempel#om#ett#fel#sker,#att#man#
återför#det#så#att#det#inte#sker#igen.#
!
Vad$gör$du$i$ditt$arbete?$
Allt!möjligt.!!Står!väl!lite!överallt.!Snickare!säger!man!väl.!Bänksnickare.!Så!här!nere!gör!
jag!väl!nästan!det!flesta!sysslor.!
I:#Har#du#jobbat#här#länge?#
R:!8!månader.!Så!inte!jättelänge.!!
$
I$hur$stor$utsträckning$använder$ni$er$av$erfarenhetsåterföring?$$
Det!är!väl!nästan!hela!tiden!tycker!jag.!Att!se!till!att!man!inte!gör!samma!fel!hela!tiden!
för!det!kan!ju!bli!rätt!så!stora!fel!i!slutändan!så!det!försöker!man!göra!att!man!antingen!
påminner!varandra,!alltså!ser!man!ett!fel!så!kanske!man!inte!bara!ska!gå!därifrån.!Är!det!
ett!jättelitet!fel!så!gör!det!ju!ingenting!men!skulle!det!vara!ett!större!fel!så!kan!det!vara!
bra!att!påpeka!det!för!dem!andra.!Så!det!tycker!jag!är!viktigt!hela!tiden.!
I:#Brukar#ni#rapportera#det?#
R:!Alltså!det!beror!lite!på!hur!stressigt!man!har!det!men!skulle!det!vara!jättestressigt!och!
man!står!på!det!sista!bordet!och!man!vet!att!han!längre!upp!har!gjort!fel!och!man!själv!
kan!fixa!till!felet!rätt!fort!så!går!man!ju!inte!tillbaka!och!påpekar!det!men!skulle!det!vara!
något!fel!från!stommen!som!någon!har!gjort!som!man!behöver!lägga!en!kvart!på,!då!
kanske!man!ropar!dit!den!och!visar!att!det!här!får!du!tänka!på!nästa!gång!eller!att!tänk!
på!att!inte!göra!såhär!för!nu!blev!det!såhär,!så!att!man!slipper!hålla!på!och!fixa!andras!fel!
för!att!ibland!så!är!det!ju!folk!som!inte!har!kunskapen!som!gjort!det,!alltså!har!man!en!ny!
på!vissa!stationer!och!dem!kanske!inte!fått!lära!sig,!det!är!ju!svårt!att!även!fast!det!är!vi!
som!lär!upp,!alltså!vi!kan!ju!inte!komma!ihåg!alla!fel!man!kan!göra!så!det!är!svårt!att!
komma!på!allt!hela!tiden!så!då!kommer!det!ju!komma!lite!efterhand!som!man!får!
påpeka.!
I:#Men#ni#vet#ändå#ungefär#hur#det#ska#se#ut?#
R:!Jadå,!det!är!lätt!att!upptäcka!efter!ett!tag.!Om!man!kollar,!det!är!ju!det!man!ska!göra!
och!ju!längre!ner!väggarna!kommer,!ju!mer!ser!man!när!det!inte!passar.!Det!blir!svårare!
och!korrigera!men!det!är!ju!lättare!att!se!ju!längre!man!kommer.!Ofta!så!ser!du!det!
nästan!i!början!om!man!har!lite!öga!för!det.!Dem!nya!kanske!har!lite!svårare!att!se!det.!
Är!det!fel!som!inte!går!att!upptäcka!då!är!det!ju!nästan!inte!fel!för!att!allting!sitter!ju!ihop!
så!det!ska!ju!passa.!
I:#Vet#ni#om#det#kommer#mycket#fel#när#dem#har#monterat#det#på#plats?#
R:!Ja!då,!men!där!är!dem!också!lite!slarviga!för!dem!tänker!ju!att;!ähh!jag!orkar!inte!lägga!
tid!på!att!skriva!upp,!det!går!fortare!att!fixa!själva,!men!vi!får!rapporter!lite!då!och!då,!så!
det!får!vi!höra.!Vi!har!möte!varje!tisdag!där!vi!går!igenom!det.!Det!är!också!rätt!viktigt!att!
höra.!Även!fast!man!gjort!fel!så!får!man!ta!den!kritiken!att!man!får!höra!det!för!att!man!
vill!ju!höra!vad!man!gjort!fel!så!man!kan!ta!med!det.!
$
Är$någon$ansvarig$för$erfarenhetsåterföringen?$
Det!blir!väl!Jörgen!isåfall.!Sen!är!det!väl!försteman!som!har!lite!koll!på!det!med!ibland.!
Annars!är!det!ju!vi!själva.!Vi!själva!ska!ha!koll!på!det!allihop.!Ansvaret!kanske!är!mer!hos!
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oss!egentligen.!Kommer!det!utifrån!så!är!det!Jörgen!som!tar!tag!i!det.!Vi!ska!klara!oss!
utan,!alltså!bara!vi!som!är!här!inne,!så!vi!ska!kunna!ha!det!bra!snacket!så!vi!ska!kunna!
fixa!det.!
I:#Dem#som#jobbar#kväll#och#så,#har#ni#mycket#kontakt#med#dem?#
R:!Jag!vet!att!man!kan!sätta!upp!lappar!där!nere!om!det!nu!är!någonting!men!om!vi!har!
sett!att!dem!gjort!något!fel!så!träffar!vi!dem!efter!vårt!skift,!dem!kommer!in!10!minuter!
innan!vi!slutar,!så!då!kan!man!ju!ta!det!eller!om!vi!har!gjort!fel!så!kan!vi!berätta!för!dem!
att!det!här!är!fel!så!att!ni!tänker!på!det.!Men!om!vi!har!gjort!något!fel!och!dem!upptäcker!
det!dagen!efter!så!brukar!dem!oftast!ta!kontakt!med!vår!försteman!eller!med!Jörgen!och!
så!tar!dem!det!med!oss.!Eller!så!sätter!dem!upp!lappar!där!nere!eller!skriver!på!
väggarna.!Så!det!är!lite!lättare!för!oss!att!kontakta!dem!än!tvärtom.!
$
Finns$det$några$problem$och$fel$som$ofta$uppkommer$och$är$återkommande?$
Kapningen.!Oftast!att!det!inte!passar,!att!det!är!fel!längder!eller!att!det!fattas.!Vi!får!det!
på!vagnar!så!då!ska!det!vara!numrerat!och!rätt!längder.!Vi!har!egentligen!lappar!som!
sitter!som!vi!ska!fylla!i!på!alla!stationer,!och!som!du!såg!där!när!jag!skrivit!i!dina!lappar,!
för!just!den!veckan!var!det!sjukt!mycket!fel!men!då!var!det!oftast!att!det!fattades!på!
varje!vägg!och!då!tänkte!jag!att;!nä!nu!ska!jag!faktiskt!skriva!i,!men!många!orkade!inte!
skriva!i!för!då!måste!man!gå!bort!och!hämta!en!lapp!längst!i!hörnet!och!så!ska!man!hålla!
på!att!fylla!i!och!kolla!vem!som!gjort!det!och!kolla!tiden,!så!många!slarvar!med!det!men!
jag!tycker!det!är!rätt!dumt!för!att!om!kapen!inte!får!reda!på!att!dem!gjort!fel!så!vet!dem!
ju!inte!om!det.!Är!det!ett!fel!som!ofta!kommer!då!är!det!ju!bra!att!man!har!det!uppskrivet!
så!att!de!ser!det,!att!detta!får!jag!börja!tänka!på.!Sen!vet!inte!jag!hur!det!sköts!där!inne!
om!dem!tar!upp!det!där!inne!eller!om!dem!bara!slänger!det.!Oftast!så!går!det!ju!fortare,!
för!vi!kan!ju!inte!springa!över!och!prata!med!dem!för!det!går!ju!fortare!att!bara!ta!en!och!
såga!upp!själv!än!att!springa!över.!Men!oftast!så!är!det!bra!men!det!är!ju!nu!när!vi!fått!
lite!nya!där!inne!som!inte!är!så!vana.!Så!vi!ska!vara!bättre!egentligen.!
$
Vad$gör$ni$när$ett$fel$har$inträffat?$Antecknas$felen$eller$löser$ni$det$på$egen$hand$
eller$med$hjälp$av$handledare/arbetsledare?$$
Då!ska!vi!skriva!upp!på!lapparna,!dem!är!liknande!de!lapparna!som!du!hade,!där!vi!
skriver!både!längd,!hur!mycket!som!fattas,!hur!lång!tid!det!tog!för!oss!att!kapa,!nummer,!
vem!som!har!kapat!det.!Vid!ritningsfel!går!vi!in!i!paddan!och!lägger!en!notis.!Det!vet!jag!
inte!heller!om!alla!gör,!om!alla!vet!hur!man!gör!för!det!är!ju!rätt!nytt!nu.!Förr!så!sa!man!
till!förstemannen!tror!jag,!jag!jobbade!inte!här!innan,!och!då!löste!dem!det,!men!nu!kan!
vi!göra!det!i!paddan.!Så!ritningsfel!tror!jag!är!lättare!att!det!kommer!fram!än!dem!här!
småfelen!men!det!är!ju!oftast!ritningsfel!som!blir!värst.!Är!det!något!annat!fel!så!ringer!vi!
antingen!till!förstemannen!om!han!är!här,!han!har!oftast!koll,!i!alla!fall!han!vi!har!nu!har!
koll!på!vem!vi!ska!ringa!eller!om!han!själv!kan!fixa!det,!annars!så!kan!man!ringa!Jörgen!
eller!så,!i!första!hand!så!ska!man!egentligen!ringa!personen!som!står!på!ritningen,!det!
står!oftast!ett!nummer!på!den.!Jag!brukar!göra!så!att,!är!det!ett!fel!och!jag!inte!vet!någon!
här!inne!som!fattar!någonting!eller!som!vet!så!kanske!man!kan!ringa!Jörgen!men!det!är!
ju!oftast!så!att!dem!är!på!möten!eller!någonting!så!då!får!man!ringa!dem!som!står!på,!det!
är!egentligen!jättelätt!att!ringa!dem!som!gjort!ritningen!för!då!har!dem!ju!ritningen!där!
uppe!så!då!säger!dem!bara;!gör!såhär!istället,!så!det!är!det!bästa!alternativet,!och!det!är!
så!vi!ska!göra!men!sen!är!det!många!som!kanske!är!osäkra!så!ringer!dem!till!Jörgen!och!
frågar!istället!men!jag!tror!han!uppskattar!mer!att!man!ringer!till!dem!än!till!honom,!för!
det!går!fortast.!
$
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Hur$dokumenteras$och$lagras$dessa$i$så$fall?$$
Både!på!papper!och!på!paddan.!Mer!på!paddan!för!på!pappren!är!det!inte!många!som!
gör.!Vi!kan!gå!in!och!se!i!dropbox!vad!för!ändringar!som!är!gjorda.!Sen!är!det!på!vissa!
stationer!att!det!är!mer!fel!än!på!andra,!så!innerskiktet!är!oftast!mycket!fler!fel!på!än!på!
dem!andra!stationerna!vad!jag!har!fattat!det!som.!Där!är!det!fler!delar!och!fler!längder!så!
det!är!mer!att!göra.!
$
Vad$skulle$få$er$att$återföra$fel$och$avvikelser$bättre?$
Jag!vet!inte,!det!är!väl!om!man!skulle!ha!haft!papper!uppsatt!vid!varje!station,!så!man!fått!
att!alla!gör!det!men!det!tar!ju!tid,!många!orkar!inte.!Jag!brukar!göra!det!för!jag!tycker!att!
det!hjälper!inte!att!inte!göra!det!och!då!är!det!ingen!som!får!veta!det!och!ingen!som!får!
se!det,!annars!så!vet!jag!inte.!Det!med!paddan!är!ju!bra,!att!vi!kan!göra!avvikelser!i!
paddan,!så!det!är!väl!inte!så!mycket!mer!vi!kan!göra.!
I:#Tror#du#att#det#hade#fungerat#bättre#om#ni#såg#att#det#faktiskt#hände#någonting?#
R:!Det!hade!det!varit.!Vi!har!ju!ingen!aning,!alltså!många!tror!att!de!pappren!vi!skriver!i,!
att!dem!bara!slängs,!att!dem!inte!tar!upp!det,!det!är!vad!jag!fått!höra!men!jag!hoppas!och!
tror!att!dem!borde!ta!upp!det!för!dem!borde!ju!ha!samma!möte!som!vi!på!tisdagar!till!
exempel.!
I:#Hade#det#känts#bättre#om#ni#också#fick#reda#på#vilka#fel#som#faktiskt#sker,#att#dem#tar#upp#
att#ni#har#rapporterat#in#detta#och#för#att#fixa#detta#så#görs#det#här?#
R:!Jo!men!det!tror!jag.!Det!hade!nog!känts!bättre.!I!alla!fall!för!dem!felen,!inte!dem!här!
småfelen!som!att!det!fattas!en!bräda!eller!det!är!fel!på!en!bräda,!utan!som!just!den!
veckan!när!jag!jobbade!där!att!det!fattades!på!varannan!vägg!och!det!var!fel.!Det!hade!
varit!intressant!och!veta!att!det!har!nått!den!personen!och!faktiskt!veta!att!han!har!fått!
ta!del!av!det.!Men!annars!så!räcker!det!att!man!bara!vet!om!att!dem!har!haft!ett!snack,!
att!dem!har!det!på!mötet!liksom.!Det!behöver!inte!vara!att!dem!pratar!med!personen!
privat!heller,!utan!tar!dem!upp!dem!här!felen,!att!den!här!veckan!så!har!ni!missat!
varannan!vägg.!Om!dem!tar!upp!det!på!ett!möte!för!hela!gruppen,!det!räcker.!
$
Upplever$ni$att$lagrade$dokument$från$ett$projekt$används$i$senare$projekt?$
Man!kan!se!flera!fel!som!varit!på!ritningarna!flera!gånger!och!då!känns!det!inte!som!att!
dem!lägger!jättemycket!krut!i!att!fixa!iordning!dem!felen!utan!att!dem!kommer!igen!för!
jag!vet!att!det!är!flera!gånger!som!man!fått!fylla!i!samma!grejer,!så!just!ritningsfelen!
känns!inte!som!att!dem!gör!jättefort,!sen!vet!inte!jag,!jag!har!ju!som!sagt!inte!varit!här!
jättelänge.!Men!felen!med!kapning!och!sådant,!det!känns!som!dem!brukar!få!till!det!efter!
ett!tag!och!får!dem!inte!till!det!så!har!det!ju!hänt!att!vi!får!gå!över!och!säga!till!också!och!
då!kanske!dem!skärper!sig!lite.!Oftast!så!är!det!samma!person!som!slarvar.!Men!det!är!så!
svårt!att!veta!där!uppe,!dem!kanske!fixar!iordning!det!men!att!det!blir!fel!igen,!det!vet!
man!ju!inte,!eller!att!dem!inte!fixar!det.!Men!man!märker!att!det!kommer!vissa!
ritningsfel!om!och!om!igen.!Sen!har!man!inte!koll!på!ifall!det!är!samma!ritare.!
$
$
Hur$har$det$fungerat$med$observationsblanketten?$
Jag!tyckte!den!var!bra!för!då!får!man!se!en!överblick!på!hur!mycket!som!var!fel.!Sen!
kanske!det!var!lite!svårt!för!här!kan!ju!alla!dessa!fel!vara!på!samma!vägg,!bara!att!man!
upptäckt!dom!olika!tider!liksom.!Så!det!kanske!kan!lura!lite!just!eftersom!det!var!så!
mycket,!vissa!dagar!var!ju!samma!liksom,!men!jag!fyllde!i!den.!Jag!tyckte!det!fungerade!
bra.!
$$
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Är$det$något$ni$saknar$eller$vill$ändra$på$denna$för$att$göra$den$bättre$och$mer$
användarvänlig?$
Det!är!väl!att!man!skulle!skrivit!vilken!vägg!och!vilken!längd.!Dem!lapparna!vi!har!så!
skriver!vi!hur!mycket!som!fattas,!hur!lång!tid!det!tog!att!kapa!om,!för!det!är!ganska!
relevant!för!då!får!dem!veta!att!det!tog!oss!20!minuter!att!göra!detta,!och!även!vilken!
vägg!det!gällde!för!då!kan!dem!gå!tillbaka!och!se,!för!nu!kan!dem!inte!se.!Hade!vi!lämnat!
denna!lapp!så!kan!dem!inte!se!vad!som!var!fel!utan!ibland!kan!det!faktiskt!vara!så!att!
deras!kapnota!är!fel!så!om!vi!skriver!upp!vilken!vägg!det!är!och!hur!mycket!som!
saknades!så!kan!dem!se!att!här!var!det!faktiskt!en!del!som!saknades.!
I:#Då#är#ju#den#mer#specifik#för#kapning#där#man#får#en#bättre#överblick#över#var#felen#
brukar#ske?#
R:!Ja!precis.!
$
Tror$ni$att$det$hade$varit$bättre$och$lättare$ifall$ni$kunde$återföra$avvikelser$och$
fel$i$läsplattan$än$på$ett$papper?$
Nej!det!tror!jag!inte,!det!hade!nog!bara!varit!jobbigare!för!att!penna!har!vi!nästan!alltid!
på!oss!och!kan!man!ha!lappen!i!en!bunt!nära!väggen!så!kommer!man!att!göra!det.!Men!
har!man!den!på!paddan!så!måste!man!gå!ifrån!sin!ritning!och!hitta!den!istället!om!man!
inte!fixar!på!nått!sätt!att!den!ligger!som!en!app!så!att!man!bara!kan!trycka!tillbaka!och!gå!
in!direkt.!Men!det!går!mycket!fortare!att!skriva!på!papper,!men!dem!vill!ju!få!bort!
papper!men!jag!tror!inte!det!hade!använts!på!samma!sätt!om!man!hade!haft!det!i!
paddan.!Det!är!redan!så!pass!mycket!med!att!gå!fram!och!tillbaka!så!jag!tycker!papper!är!
bra.!
$
$
I$hur$stor$utsträckning$använder$ni$läsplattan?$
Det!är!nästan!hela!tiden,!det!är!nästan!allting,!både!instämpling!av!projekt!och!
ritningarna.!Och!sen!en!viss!del!av!avvikelserna.!
I:#Känns#det#bra#då?#
R:!Man!saknar!pappren!för,!till!slut!tror!jag!att!dem!kommer!att!få!det!bra,!men!nu!måste!
vi!hålla!på!att!gå!fram!och!tillbaka!när!vi!ska!ha!till!exempel!hörndetaljer!eller!andra!
detaljer.!Man!kan!säga!att!ibland!behöver!man!tre!olika!ritningar!och!då!måste!man!gå!
tillbaka!och!sen!när!man!ska!in!igen!så!måste!man!leta!fram!rätt!vägg!istället!för!papper,!
för!då!kunde!man!ha!alla!tre!pappersritningarna!framför!sig!vilket!är!skönt,!så!just!nu!
gillar!jag!papper!bättre!men!kan!dem!få!löst!det!i!framtiden!till!något!snabbare,!att!man!
dubbelklickar!och!kan!gå!tillbaka.!Men!det!tror!jag!dem!kan!fixa!i!framtiden,!dem!har!så!
mycket!annat!dem!måste!fixa!först.!Men!det!är!många!som!är!för!papper!än!paddan.!Det!
är!samma!sak!om!batterierna!tar!slut,!då!måste!vi!ha!laddare.!Dem!här!paddorna!
kommer!väl!hålla!i!ett!år!och!sen!kommer!batterierna!vara!kassa!och!då!håller!dem!inte!i!
åtta!timmar!och!eftersom!vi!har!på!dem!hela!tiden,!oftast,!och!trycker!fram!och!tillbaka.!!
I:#Men#dem#har#ändå#hållit#och#fungerat#bra?#
R:!Vi!har!några!vi!har!tappat!men!det!blir!ju!det!att!man!tappar!dem,!när!dem!åker!med!
på!väggarna!så!flyger!dem!av.!Dem!har!skydd!men!tappar!man!en!hammare!på!eller!lite!
spikar!då!och!då!så!går!dem!ju!sönder.!Men!än!så!länge!så!har!vi!bara!haft!en!här!inne!
som!gått!sönder!helt!och!hållet.!
$
Hur$har$ert$arbete$påverkats$sedan$ni$började$använda$läsplattorna?$
Jag!tror!att!det!kan!gå!långsammare!med!tanke!på!att!man!måste!gå!fram!och!tillbaka!
och!ska!hitta!rätt!projekt.!Innan!så!fick!man!varje!projekt!i!ritningarna!och!då!hade!man!
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ritningen!på!papper!på!väggen.!Så!min!personliga!åsikt!är!att!det!går!långsammare.!Sen!
hur!mycket!det!vet!jag!inte,!jag!ser!mer!krångel!med!dem!och!det!fattas!paddor!ibland!
för!vissa!inte!lägger!tillbaka!dem!och!då!är!dem!helt!urladdade!och!då!går!det!inte!att!
använda!dem,!så!måste!man!ha!en!laddare!nära!bänken!och!då!måste!man!gå!fram!och!
tillbaka!till!bänken!och!paddan,!pappret!kunde!man!ha!på!bänken.!Vi!pratade!om!att!
man!skulle!velat!ha!en!skärm!ovanför!bänken!där!man!hade!kunnat!slå!upp!ritningen!för!
då!hade!man!kunnat!se!den!hela!tiden,!slippa!gå!fram!och!tillbaka.!Och!så!kanske!man!
råkar!lägga!paddan!där!borta!så!måste!man!gå!och!hämta!den.!
$
Vad$tycker$ni$om$att$använda$läsplattor$i$ert$arbete?$
(Svaret!på!frågan!kom!tidigare)!
$
Vilka$program/system$använder$ni$på$läsplattan?$
Dropbox!och!Monitor.!
$
Saknar$ni$något$på$läsplattan?$
Det!är!väl!just!att!jag!vill!kunna!byta!snabbt!till!olika!detaljer!och!ritningen,!kanske!ha!
uppe!olika!ritningar!samtidigt,!i!olika!fönster!liksom.!Slippa!hålla!på!att!behöva!gå!ut!och!
sen!behöva!gå!in!igen.!Antingen!det!eller!att!man!ska!kunna!printscreena!för!
printscreenar!man!en!vägg!så!kan!man!ha!olika!bilder!och!då!är!det!bara!att!bläddra!
mellan!dem!tre!bilderna.!För!nu!har!dem!låst!printscreening,!det!är!det!som!är!dumt.!I!
början!hade!dem!till!och!med!låst!kalkylatorn.!Dem!hade!låst!kameran,!dem!hade!låst!
allting!så!vi!fick!inte!ens!ha!miniräknaren!på!i!början!men!det!har!dem!låst!upp!nu.!Det!
var!väl!för!att!dem!var!rädda!att!bilder!och!sådant!kommer!ut!för!man!kan!printscreena,!
men!dem!har!fortfarande!låst!allt!annat!så!det!går!ändå!inte!att!få!iväg!det!så!det!är!lika!
lätt!att!ta!med!telefonen.!Så!jag!tycker!att!dem!borde!låsa!upp!printscreenen!för!det!hade!
löst!mycket!tror!jag.!Sen!kan!man!väl!också!tänka!att!ska!man!hålla!på!och!printscreena!
alla!ritningar!så!kan!det!bli!en!väldigt!många!bilder,!då!blir!paddan!seg!så!det!kan!vara!
en!sådan!grej!de!har!tänkt!på!också,!att!minnet!kanske!blir!fullt!eller!något.!Att!ta!bort!
bilderna!är!ju!också!en!sådan!grej!som!tar!tid!och!många!inte!orkar!göra.!Men!att!tömma!
dem!efter!varje!dag!hade!nog!fungerat.!
!
!
!
!
!
!
! !
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Person+D+ +
I:#Vet#du#vad#erfarenhetsåterföring#är?#
R:!Ingen!aning.!
I:#Ingen#chansning#på#vad#det#är?#
R:!Någonting!om!erfarenhet.!
I:#Att#man#återför#erfarenheter#och#kunskaper.#Till#exempel#om#ett#fel#sker,#att#man#återför#
det#så#man#inte#gör#samma#fel#igen.#
!
Vad$gör$du$i$ditt$arbete?$
Bygga!hus.!Lite!allt!möjligt,!ytterväggar.!
I:#Har#du#jobbat#här#länge?#
R:!Lite!mer!än!1!år.!!
$
I$hur$stor$utsträckning$använder$ni$er$av$erfarenhetsåterföring?$$
Det!beror!på!vilket!fel!det!är.!Är!det!bara!någon!liten!miss,!då!kan!man!rätta!till!det!
snabbt.!Till!exempel!om!det!är!felkapat!eller!något!sådant.!Men!är!det!något!större!
ritningsfel!eller!något!sådant!då!får!vi!anmäla!det,!säga!till!Jörgen!eller!skriva!in!det!på!
dropbox!där!det!skickas!upp!en!anmälan!till!kontoret!så!får!dem!kolla!på!vad!som!var!fel!
och!varför!det!var!fel!och!då!skriver!vi!också!vad!det!var!som!vi!tyckte!var!fel!så!får!dem!
ändra!det.!Om!det!är!felkapat!eller!om!det!är!kapat!för!lite!eller!för!mycket!då!skriver!vi!
upp!det!på!lappar!där!nere.!Jag!tror!det!är!Jörgen!som!går!in!med!det!till!kaparna.!Sedan!
så!får!dem!kolla!igenom!det!varför!det!blivit!fel!där.!Om!det!bara!var!för!att!dem!var!
stressade!eller!om!det!var!något!annat.!
$
Är$någon$ansvarig$för$erfarenhetsåterföringen?$
Vår!försteman!eller!Jörgen.!Beror!på!vem!som!är!mest!tillgänglig.!Men!det!är!upp!till!alla!
också,!ser!vi!någonting!så!anmäler!vi!det,!är!det!något!större!så!kan!vi!gå!till!cheferna!om!
det.!
$
Finns$det$några$problem$och$fel$som$ofta$uppkommer$och$är$återkommande?$
Småsaker,!felkapat!ibland!eller!så,!men!ingenting!som!inte!går!att!rätta!till.!Allting!fixar!
sig!till!slut!ändå.!Bleck!saknas!ibland,!det!är!samma!sak!där,!det!går!att!fixa.!!
$
Vad$gör$ni$när$ett$fel$har$inträffat?$Antecknas$felen$eller$löser$ni$det$på$egen$hand$
eller$med$hjälp$av$handledare/arbetsledare?$$
Beror!på!vilket!fel!det!är.!Är!det!bara!felat!i!en!panelbräda!som!har!spruckit,!då!fixar!vi!
det!själva!men!är!det!något!bleck!eller!så,!så!får!vi!gå!och!leta!efter!det.!Har!någon!ruta!
gått!sönder!får!vi!säga!till!John!eller!Jörgen!så!får!dem!anmäla!det.!Vi!försöker!bara!rätta!
till!det!så!lätt!det!går.!Desto!större!saker,!vi!får!fråga!dem!runt!om!oss!också.!Vi!får!
försöka!fixa!det!själva!och!fixar!vi!inte!det!så!får!vi!gå!till!vår!chef.!
I:#Så#dem#är#inte#alltid#medvetna#om#alla#fel#som#sker?#
R:!Det!kommer!upp!oftast!men!småsaker!kan!ju!stanna!borta!men!oftast!så!kommer!det!
upp.!Det!märks!så!fort!någon!tar!längre!tid!på!sig!på!en!vägg!som!egentligen!ska!gå!
snabbare.!
$
Hur$dokumenteras$och$lagras$dessa$i$så$fall?$$
Via!dropbox!som!vi!skriver!in!och!skickar!upp!till!kontoret.!Sen!finns!det!inne!där!vi!har!
ritningarna,!då!finns!det!en!mapp!som!heter!avvikelser!där!vi!kan!gå!in!och!kolla!om!det!
har!hänt!något!innan!och!sådant,!så!om!någon!på!förstabordet!anmärker!något!fel!och!
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sen!att!vi!märker!att!det!är!fel!någon!annanstans!också!så!kan!man!alltid!gå!in!och!kolla!
ifall!det!varit!något!fel!innan!eller!om!det!bara!är!just!det!felet.!Annars!så!är!det!med!de!
pappren!som!vi!skriver!på!längst!ner!i!hallen!om!det!är!någonting!som!är!felkapat,!det!är!
väl!i!stort!sett!det.!
I:#Fyller#ni#i#där#då?#
R:!Ibland.!Det!beror!på!hur!stort!det!är.!Brukar!ofta!fixa!sig.!
$
Vad$skulle$få$er$att$återföra$fel$och$avvikelser$bättre?$
Att!göra!det!snabbare.!Nu!måste!vi!ha!ritningen!och!öppna!upp!den!i!ett!annat!program!
och!sen!ringa!in!det!och!skriva!vad!som!är!felet!och!sedan!öppna!upp!det!i!första!
programmet!igen!och!spara!det.!Det!är!väl!om!man!kan!få!det!lite!smidigare!isåfall.!Men!
annars!vet!jag!inte.!Dem!lapparna!kan!man!ha!på!andra!sidan!hallen!också!men!det!tar!ju!
bara!två!minuter!att!gå!dit,!men!det!är!ju!fortfarande!två!minuter!som!kan!sparas.!Men!
dem!har!skött!det!jättebra!hittills,!det!är!bara!att!det!är!så!jobbigt!att!öppna!upp!
programmen!i!varandra,!speciellt!om!det!är!stressigt!för!då!känns!det!som!att!man!inte!
har!tid!att!rapportera!upp!det!just!nu!så!då!får!man!vänta!lite!tills!det!lugnat!ner!sig!lite!
men!då!kan!det!ju!vara!så!att!man!glömmer!av!det!istället.!Förutom!det!så!är!det!väldigt!
bra,!men!stressen!kommer!ju!när!man!hamnar!efter.!
$
Upplever$ni$att$lagrade$dokument$från$ett$projekt$används$i$senare$projekt?$
Ja!det!gör!det.!Är!det!ett!stort!fel!så!rättar!dem!till!det,!sen!tar!det!ju!tid!för!dem!att!rätta!
till!ett!fel!ibland.!Har!dem!gjort!klart!några!ritningar!så!tror!jag!inte!dem!sätter!sig!och!
gör!om!alla!utan!dem!gör!det!på!dem!som!kommer!efter!och!då!får!vi!några!till!som!är!
fel.!
$
$
Hur$har$det$fungerat$med$observationsblanketten?$
Det!har!varit!väldigt!smidigt.!Den!går!snabbt!att!fylla!i.!Den!har!fungerat!jättebra.!Den!låg!
jämt!vid!bordet!som!man!stod!vid!så!det!var!bara!att!fylla!i!snabbt!om!man!såg!något!fel.!
$$
Är$det$något$ni$saknar$eller$vill$ändra$på$denna$för$att$göra$den$bättre$och$mer$
användarvänlig?$
Kanske!lite!mer!plats!att!skriva!noteringar!mm!på.!Sen!förstod!jag!inte!om!man!skulle!
skriva!klockslag!på!tiden!eller!hur!lång!tid!det!tog.!Även!att!man!har!ett!papper!på!
sistasidan!så!man!kan!skriva!upp!vad!alla!felen!var,!eller!om!man!vänder!på!bladet!så!
kan!man!skriva!där!med!om!det!är!något!längre!som!man!skulle!vilja!notera!där.!
$
Tror$ni$att$det$hade$varit$bättre$och$lättare$ifall$ni$kunde$återföra$avvikelser$och$
fel$i$läsplattan$än$på$ett$papper?$
Jag!tyckte!om!pappret!för!det!gick!snabbt!att!bara!ta!upp!pennan!och!bara!skriva!upp.!
Ska!man!gå!in!på!paddan!så!måste!man!ta!bort!det!man!har!och!få!upp!ett!annat!program!
men!det!handlar!ju!bara!om!bekvämlighet!egentligen.!Det!är!skönt!att!slippa!alla!papper!
ute!på!linerna!för!dem!flyger!iväg!så!fort!vi!öppnar!om!det!blåser.!För[!och!nackdelar!
med!båda!egentligen.!!
I:#Tror#du#att#det#hade#fått#er#att#återföra#mer#ifall#det#var#på#paddan#än#på#papper?#Tror#
du#ni#hade#gjort#det#oftare?#
R:!Enligt!mig!så!skriver!jag!oftare!på!pappret.!Jag!tycker!det!går!snabbare!att!bara!ta!upp!
en!penna!och!skriva!än!att!öppna!upp!programmen.!Men!det!är!ju!helt!från!person!till!
person.!
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$
$
I$hur$stor$utsträckning$använder$ni$läsplattan?$
Det!gör!vi!väldigt!mycket.!Det!är!där!vi!har!alla!ritningar.!Vi!kollar!på!den!flera!gånger!
per!dag.!Vi!använder!den!konstant!i!stort!sett.!Man!tar!den!på!morgonen!och!sedan!har!
man!den!hela!tiden.!Det!är!i!den!man!hittar!allt!i!stort!sett.!
$
Hur$har$ert$arbete$påverkats$sedan$ni$började$använda$läsplattorna?$
Jag!tycker!det!har!blivit!smidigare.!Då!vi!hade!ritningarna!på!papper,!om!man!glömde!
skicka!med!den!så!var!man!tvungen!att!springa!och!leta.!Om!man!inte!satte!fast!den!så!
blåste!den!iväg!så!jag!tycker!det!har!blivit!mycket!bättre!med!den!för!nu!vet!man!vart!
man!har!den,!det!har!blivit!smidigare!helt!enkelt,!man!har!allting!på!samma!ställe.!Det!
har!blivit!lättare!att!skriva!in!tiderna!också!nu!när!man!bara!stämplar!in!på!vilken!kund!
man!är!på,!innan!var!man!tvungen!att!skriva!tiderna!och!det!var!lätt!att!man!glömde!av!
dem!tiderna!så!det!är!väldigt!mycket!lättare!också.!Men!glömmer!man!av!att!stämpla!in!
får!man!gå!och!säga!till!Jörgen!och!det!är!ju!irriterande!om!man!råkar!göra!det.!
$
Vad$tycker$ni$om$att$använda$läsplattor$i$ert$arbete?$
Läskigt.!Jag!är!jämt!rädd!att!jag!ska!skjuta!sönder!den!eller!någonting!så!det!är!det!jag!
tänker!på!mest!men!annars!är!det!jätteskönt!och!just!att!de!har!det!starkare!skyddet!på!
sig,!det!känns!lite!säkrare!när!man!håller!i!den.!Jag!gillar!det!väldigt!mycket,!just!för!att!
man!har!allting!på!samma!ställe!och!man!slipper!att!springa!och!leta.!
$
Vilka$program/system$använder$ni$på$läsplattan?$
Dropbox!och!Monitor.!
$
Saknar$ni$något$på$läsplattan?$
Nummer!till!alla.!Det!har!vi!uppställt!nere!vid!telefonerna!men!hade!varit!skönt!att!få!
upp!det!lite!snabbt!och!lätt!också.!Annars!saknar!jag!nog!ingenting!på!den!faktiskt.!!
!
!
!
!
!
!
!



Transkribering+Intervju+
Person+E+ Konstruktör+
!
Vad$gör$du$i$ditt$arbete?$
Just!nu!gör!jag!konstruktionsarbete,!innan!har!jag!varit!på!arkitektsidan.!Då!har!jag!
jobbat!med!bygglov,!förslag!och!sådant!men!nu!rustar!jag!fram!tillverkningsritningar!och!
även!montageritningar!för!att!kunna!göra!plattan!på!plats.!Allt!som!krävs!för!att!ett!hus!
ska!kunna!byggas.!Även!tillverkningsritningar!ner!till!fabriken.!
$
I$hur$stor$utsträckning$använder$ni$er$av$erfarenhetsåterföring?$$
Oftast!om!det!sker!ett!fel!på!bygget!så!ringer!dem!upp!oss!eller!så!kommer!det!in!via!
reklamationen.!Är!det!ett!fel!som!vi!kan!lösa!via!telefon!så!ringer!dem!eller!om!dem!har!
några!frågor!om!det!men!då!återkommer!det!alltid!vid!reklamationen!så!vi!får!reda!på!
vad!som!varit!fel!och!lite!mer,!kanske!bilder!och!sådant.!Så!via!reklamationer!brukar!det!
komma!tillbaka.!Jag!hade!ett!fel!förra!veckan!och!då!var!det!fel!hushörn!som!hade!gått!ut!
men!det!var!ett!sådant!hörn!som!man!kunde!kapa!av!så!det!inte!påverkar!resten!av!
huset!och!då!kunde!dem!bygga!om!det!huset!så!den!kommer!väl!komma!in!via!
reklamationer.!Men!där!ringde!hon!mig!före!och!kollade!så!dem!kunde!kapa!och!så,!så!vi!
löste!det!via!telefonen.!Allting!återkommer!i!princip.!!
I:#Även#ritningsfel#som#dem#upptäcker#på#fabriken?#
R:!Ja!dem!har!ett!sådant!program!där!dem!noterar!ut.!Vi!vet!ju!inte!riktigt!exakt!hur!dem!
bygger,!vissa!kanske!gör!på!sitt!eget!sätt!med!fasadskivor!och!sådant,!vissa!vill!ha!vissa!
mått!och!då!noterar!dem!ner!det!på!paddorna!och!så!får!vi!in!det!i!dropbox,!vi!har!en!
mapp!där!det!ligger!saker!som!behöver!åtgärdas!eller!fel!som!uppkommit!som!vi!går!
igenom!en!gång!per!månad!med!Maria.!
I:#Så#ni#går#bara#igenom#det#en#gång#i#månaden?#
R:!Alla!har!tillgång!till!mappen!så!då!kan!man!gå!in!och!kolla!sina!egna!hus.!Gavelspetsen!
har!varit!ett!stort!problem!och!nu!har!vi!varit!ute!och!pratat!med!dem!om!vad!de!vill!ha!
för!mått!och!sådana!grejer.!Mycket!har!med!mått!och!göra.!
I:#Brukar#ni#gå#in#och#fixa#det#på#en#gång?#
R:!Oftast!så!har!det!redan!gått!ut!och!dem!har!löst!det!där!nere!men!vissa!grejer!så!ringer!
dem!och!som!vi!måste!lösa!direkt,!till!exempel!någon!fil!som!inte!fungerar!så!kanske!
man!får!gå!in!i!programmet!och!lösa!det.!Men!oftast!så!löser!dem!det!själva!där!nere.!
Dem!är!duktiga.!
I:#Men#till#nästa#gång#dem#ska#bygga#det#huset,#fixar#ni#nya#ritningar#då?#
R:!Favorithemmen!som!vi!har!är!en!sådan!serie!som!man!inte!får!ändra!för!mycket!i,!
dem!ska!ju!vara!rätt.!Är!det!ett!akut!fel,!då!fixar!vi!det!direkt.!Men!vi!ska!helst!bara!
revidera!det!så!sällan!som!möjligt.!
$
Är$någon$ansvarig$för$erfarenhetsåterföringen?$
Det!är!Christian,!han!är!på!reklamationen!och!Maria!är!den!som!håller!i!mötena!när!vi!
går!igenom!det!som!har!kommit!in!från!fabriken.!Det!är!dem!två!jag!har!haft!kontakt!
med!när!det!kommer!reklamationer.!Maria!går!igenom!på!mötena!om!lite!fel!som!har!
kommit!så!alla!är!medvetna!om!det!och!reklamationer!får!vi!genom!Christian.!
I:#Är#det#något#du#känt#att#du#vill#ha#sådana#möten#oftare#eller#räcker#det#med#en#gång#i#
månaden?#
R:!Det!räcker!med!en!gång!för!är!det!akut!så!hör!dem!av!sig.!



$
Finns$det$några$problem$och$fel$som$ofta$uppkommer$och$är$återkommande?$
Nej!inte!vad!jag!märkt.!Det!är!väl!att!programmet!inte!hängt!med,!det!är!då!det!är!fel!som!
kan!uppstå!som!vi!missar!när!vi!granskar!men!det!är!sällan!att!det!är!något!som!
återkommer!hela!tiden,!från!vår!sida!i!alla!fall.!
I:#Då#används#samma#ritningar#som#det#redan#var#en#miss#på#nere#i#fabriken?#
R:!Ja!det!är!som!med!mitt!favorithem,!om!det!är!ett!fel!som!inte!är!så!akut,!då!får!dem!
den!hela!tiden!tills!revideringen!kommer!för!då!har!vi!den!mappen!som!vi!kan!se!vad!
dem!har!för!fel!och!då!är!det!återkommande!oftast,!och!då!när!vi!gör!en!revidering!så!
fixar!vi!det!för!det!ska!ju!inte!vara!för!mycket!revideringar!under!tiden.!
$
Vad$gör$ni$när$ett$fel$har$inträffat?$Antecknas$felen$eller$löser$ni$det$på$egen$hand$
eller$med$hjälp$av$handledare/arbetsledare?$$
Man!får!ritningen!från!Maria,!man!får!reda!på!vilket!hus!man!har!haft!fel!på!så!då!kan!
man!själv!välja!ifall!man!går!in!och!kikar!på!vad!det!är!som!hänt!och!om!man!löser!det,!
men!oftast!så!har!huset!redan!tillverkats!och!gått!ut!men!det!ska!ju!helst!inte!komma!
några!fel,!vi!granskar!varandra!och!då!ska!det!inte!vara!några!stora!fel!som!dyker!upp.!
Sen!att!det!sitter!en!planka!fel!där!ute,!det!ser!ju!dem!men!det!ska!ju!inte!vara!fel!hörn!
och!sådant,!det!ska!inte!kunna!gå!igenom,!så!som!det!hände!för!mig.!Men!det!händer!ju!
att!fel!uppstår.!Vi!går!igenom!på!mötena!och!pratar!om!vad!som!är!fel,!det!är!inte!så!
mycket!mer!om!det.!
$
Hur$dokumenteras$och$lagras$dessa$i$så$fall?$
Vi!har!dropboxLmappen,!där!har!vi!alla!fel!som!uppstått,!och!sen!en!mapp!som!heter!
Hanterade!där!alla!dem!som!är!hanterade!ligger!i!som!vi!gått!igenom.!Maria!tar!hand!om!
lagringen!av!dem.!
$
Upplever$ni$att$lagrade$dokument$från$ett$projekt$används$i$senare$projekt?$
Favorithemmen!återkommer,!det!är!ett!låst!hus,!sen!så!har!vi!sektioner!och!sådant!som!
återkommer!för!det!har!vi!liggande,!men!just!hela!projekt!återkommer!sällan,!alltså!med!
anpassade!hus,!för!alla!har!ju!gjort!sina!egna!val,!framförallt!så!sätter!dem!fönster!lite!
hur!som!helst!och!då!går!det!inte!att!återanvända!filer.!
I:#Gör#ni#en#sammanställning#efter#ett#färdigt#projekt?#
R:!Jag!tror!vi!vill!få!så!mycket!som!möjligt!återkopplat!från!byggplats!men!jag!har!inte!
hört!så!mycket!återkoppling.!Men!när!felen!kommer!så!hör!man!dem!men!om!det!gått!
bra!så!hör!man!inte!det!jättetydligt.!
$
Hur$mycket$tid$läggs$på$återkoppling$till$gamla$projekt?$
Den!är!svår.!Det!beror!på!hur!stort!det!är,!vissa!grejer!tar!lite!tid!att!lösa,!vissa!går!rätt!så!
fort.!Om!det!är!ett!tekniskt!fel!så!kan!det!ta!längre!tid.!Vi!har!ju!dem!mötena!med!Maria!
och!då!pratar!vi!om!det!och!då!sitter!alla!där!inne.!Sen!om!det!kommer!från!reklamation!
så!utreder!vi!lite!lätt!vad!det!är!som!gått!fel,!vi!går!in!och!kollar!varför!det!blivit!som!det!
blivit.!
$
$
Vilken$typ$av$information$skulle$ni$vilja$få$tillbaka$från$produktionen?$Varför?$
Vi!får!ganska!mycket!information!ifrån!dem!nu,!vi!pratar!mer!med!dem.!Det!är!just!det!
med!måtten,!vilka!dem!verkligen!behöver!och!vill!ha.!De!har!flera!olika!skikt!på!
ritningarna!som!vi!inte!riktigt!vet!om!dem!behöver.!Vi!skickar!ut!vissa!cadLritningar,!där!



de!bara!är!stommen!medan!deras!ritning!kan!ha!allt.!Väggar!hade!varit!bra!och!veta!
exakt!men!jag!har!möjlighet!att!gå!ut!i!produktionen!och!jobba!och!gör!man!det!så!får!
man!garanterat!svar!på!det.!Så!jag!tycker!konversationen!är!bra,!är!det!någonting!så!är!
det!bara!att!ringa!ut!och!fråga!också,!eller!bara!att!gå!ut,!så!jag!tycker!den!fungerar!bra.!
I:#Deras#kommentarer#från#dem#är#också#bra#och#kommer#med#det#som#ni#behöver#veta?#
R:!Ja!fast!alla!tycker!inte!samma!sak!så!man!får!ta!vissa!grejer!med!en!nypa!salt!och!vissa!
grejer!får!man!lägga!större!vikt!vid.!Jag!tycker!det!är!bra.!Det!går!att!prata!med!dem!så!
jag!tycker!vi!får!mycket!information.!
$
Har$ert$arbete$påverkats$något$sedan$produktionen$införde$läsplattor?$
Ja!det!har!det!har!det!gjort.!När!jag!började!här!så!skrev!jag!ut!alla!tillverkningsritningar!
på!skrivarna!och!det!var!i!princip!kö!varje!dag!för!att!få!ut!dem,!och!att!byta!papper!och!
hålla!på,!så!då!hade!vi!hur!mycket!papper!som!helst!som!gick!ut.!Nu!när!det!är!digitalt!så!
går!det!snabbare,!jag!vet!inte!hur!mycket!tid!vi!sparar!på!det!men!det!är!mycket.!Och!så!
är!det!lätt!att!byta!ut!en!ritning!om!det!blir!fel,!istället!för!att!behöva!springa!hela!vägen!
ut!dit!för!att!behöva!byta!dem.!Och!vill!dem!ha!ut!en!ny!ritning!så!får!dem!ut!det!
snabbare!så!jag!tycker!att!det!är!stor!skillnad!sen!läsplattan!kom.!Just!att!skriva!ut!
papprena!var!en!evighetsgrej.!
$
Finns$det$något$ni$tror$att$läsplattor$kan$användas$till$för$att$förbättra$ert$arbete?$
Jag!vet!inte.!Läsplattorna!är!ju!i!förstastadiet!så!jag!tycker!det!funkar!bra!som!det!gjort!
hittills.!Information!kan!dem!i!produktionen!skriva!ner!till!oss!så!vi!får!ju!allt!det!så!det!
fungerar!bra!med!dropbox.!Sen!så!är!det!väl!om!man!skulle!lyckas!få!läsplattor!ute!på!
byggplatser!för!då!skulle!man!slippa!att!skriva!ut!ännu!mer!papper!och!ha!en!digital!bas!
för!alla!där!de!finns!olika!behörigheter!för!till!exempel!byggarna!att!gå!in!och!hämta!
ritningar!och!även!viss!behörighet!för!produktion!att!hämta!ritningar!så!man!hade!
allting!samlat.!Och!så!även!en!flik!med!installationer!så!att!alla!har!tillgång!till!det.!Då!
tror!jag!det!skulle!kunna!gå!ännu!bättre.!Och!då!hade!vi!sluppit!papper!helt!och!hållet.!
Men!det!är!ju!det!att!få!ut!en!platta!till!varje!byggare.!Men!skulle!man!göra!en!sådan!
plattform!där!alla!har!tillgång!till!det!via!appar!eller!vad!som!helst!för!att!kunna!läsa!
ritningarna!så!skulle!det!funka!bra.!!
I:#Det#är#många#som#gör#sina#egna#system#för#att#kunna#anpassa#helt#efter#vad#de#vill#ha.#
R:!Jag!har!sett!en!version,!det!är!Västbyggs!och!den!är!snygg,!lätt!att!läsa!och!alltihopa,!så!
något!sådant!hade!jag!velat!se!så!där!hoppas!jag!att!vi!hamnar!snart.!!


