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Abstract 

Purpose: It has been pointed out in studies how quality in the construction industry 

should be improved and how the building process has potential to be more efficient. 

The industry's project-based approach complicates the experience feedback and one is 

faced with new conditions before each project. When there is so much knowledge and 

experience in the industry, it should also be possible to make use of it and pass it on in 

the company. Can a perceived experience be fed back entirely or does knowledge get 

lost on the way? Today there is research on how knowledge management can improve 

the business but there is a lack of research on how to take advantage of knowledge 

gained during the warranty period. The aim of the report is to identify areas for 

improvement in the work with experience feedback. To find the most important 

improvement proposals for a construction company in the work experience feedback 

during the warranty period. 

Method: The report is a qualitative study and selected research methods are literature 

studies, case study, interviews, and document analysis. 

Findings: The study concludes that there are no procedures for documentation of the 

guarantee measures. For the most part construction services are used to fix errors. The 

result of that is that the person who carried out the error is not the one who solves it 

which risks that knowledge is lost during returning. Digital tools are used to advantage 

to document and collect experiences. There is an awareness in the investigated company 

that a database with more experience from projects is needed and interviews show that 

a need for it exists. The experience can be collected in the database so all of the 

employees use it. Meetings prove to be a good method for disseminating experiences. 

Implications: The report shows the conclusion that in the present situation there is no 

routine or system for experience feedback during the warranty period. The results show 

that all warranty measures should be documented. The experience that is assessed as 

urgent can advantageously be taken up in meetings with the person who possesses the 

experience to be sure that no knowledge will be lost on the way. Small actions that are 

documented need not be brought up to the same extent, but the information can be used 

to detect recurrent errors. The report highlights the importance of experience being not 

only documented, it then becomes no experience feedback. The feedback itself is 

central to the benefit and improve the quality of the building. Digital tools can serve as 

important tools to document and gather experience and should be used on a larger scale. 

Limitations: The report is limited by the focus on the housing side in one construction 

company. The work doesn’t immerse in the economic factors or specific construction 

errors. The interviews are held only with officials and the majority of the interviewees 

work in the same district. Document analysis is used to observe the company's 

management, but an in-depth analysis of the system are not executed. 

Keywords: Experience Feedback, Knowledge Management, Warranty, Tacit 

knowledge
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Sammanfattning 

Syfte: Det har konstaterats i utredningar hur kvalitetssystem i byggbranschen borde 

förbättras och hur byggprocessen har potential att bli effektivare. Branschens 

projektbaserade arbetssätt försvårar erfarenhetsåterföring och varje projekt innebär nya 

förutsättningar. När det finns så mycket kunskap och erfarenheter i branschen borde det 

också vara möjligt att ta tillvara dem och föra dem vidare i företaget. Kan en upplevd 

erfarenhet återföras helt och hållet eller går kunskap förlorat på vägen? Det finns idag 

forskning på hur erfarenhetsåterföring kan förbättra företag men det saknas 

undersökningar på hur man tar tillvara på kunskaper som erhålls under garantitiden. 

Målet med rapporten är att identifiera förbättringsområden inom arbetet med 

erfarenhetsåterföring. Att hitta de mest centrala förbättringsförslagen för ett 

byggföretag i arbetet med erfarenhetsåterföring under garantitiden. 

Metod: Rapporten är ett kvalitativt arbete och valda undersökningsmetoder är 

litteraturstudier, fallstudie, intervjuer och dokumentanalys. 

Resultat: Studien konstaterar att det saknas rutiner för dokumentation av 

garantiåtgärder. Till största del används byggservice för att åtgärda fel. Det resulterar i 

att den som utfört felet inte är den som åtgärdar det vilket riskerar att framförallt tyst 

kunskap går förlorad vid återföring. Digitala hjälpmedel används med fördel för att 

dokumentera och samla in erfarenheter. Det finns en medvetenhet hos det undersökta 

företaget att en databas med fler erfarenheter från projekt behövs och även intervjuerna 

visar samma behov. Erfarenheterna kan samlas i databasen och så att alla i företaget 

kan ta del av dem. Möten visar sig vara en bra metod för att sprida erfarenheter.  

Konsekvenser: Rapporten drar slutsatsen att det i dagsläget saknas rutiner och system 

för erfarenhetsåterföring under just garantitiden. Resultatet visar att alla garantiåtgärder 

bör dokumenteras. De erfarenheter som bedöms angelägna tas med fördel upp under 

möten med personen som besitter erfarenheten för att ingen kunskap ska gå förlorad på 

vägen. Mindre åtgärder som dokumenteras behöver inte återföras i samma skala utan 

den informationen kan användas för att upptäcka återkommande fel. Arbetet belyser 

vikten av att erfarenheter inte bara dokumenteras, det blir då ingen 

erfarenhetsåterföring, utan själva återföringen är central för att nytta ska fås och 

kvaliteten på byggprocessen bli bättre. Digitala verktyg kan fungera som viktiga medel 

för att dokumentera och samla erfarenheter och bör användas i större skala. 

Begränsningar: Rapporten begränsas av att fokusera på hussidan i ett byggföretag. 

Arbetet fördjupar sig inte i ekonomiska faktorer eller specifika byggfel. Intervjuerna 

hålls endast med tjänstemän och majoriteten av intervjupersonerna arbetar i samma 

distrikt. Dokumentanalys används för att observera företagets ledningssystem men en 

fördjupad analys av systemet genomförs inte.  

Nyckelord: Erfarenhetsåterföring, Experience Feedback, Knowledge Management, 

Garantitid, Tyst kunskap
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs rapportens bakgrund och förutsättningar. 

Bakgrund 
Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete på 15 högskolepoäng inom 

byggteknik. Examensarbetet är en del av högskoleutbildningen till byggnadsingenjör 

på avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap på Jönköpings Tekniska 

Högskola. Arbetet görs i samarbete med Skanska Sverige. Rapporten syftar till att 

förbättra kvaliteten i byggprocessen genom att ta hand om och använda erfarenheter 

från garantitiden.  

Problembeskrivning 
I slutet av 2014 sysselsatte byggbranschen 275,5 tusen personer i Sverige (SCB, 2015) 

och har de senaste åren omsatt över 500 miljarder kronor (Sveriges Byggindustrier, 

2013). Det är en stor bransch med många utmaningar. År 2002 tillsatte regeringen en 

kommission för att granska byggsektorns problemområden och föreslå åtgärder för att 

bland annat höja kvaliteten och sänka byggkostnaderna. Det resulterade i utredningen 

Skärpning gubbar! Om konkurrensen, kvaliteten, kostnaderna och kompetensen i 

byggsektorn i vilken några av slutsatserna var att byggföretagens egna kvalitetssystem 

inte fungerar, att ansvarsfördelningen måste bli tydligare och det föreslås att Boverket 

instiftar en haverikommission med syfte att bland annat skapa ett underlag för 

erfarenhetsåterföring (Byggkommissionen, 2002). En uppföljning resulterade i Sega 

Gubbar där det bland annat konstateras att antalet byggfel sannolikt inte hade minskat 

sedan 2002 och det pekas på brister i ledarskap, kommunikation och 

erfarenhetsåterföring (Stadskontoret, 2009). I ett uppmärksammat debattinlägg, se 

bilaga 1, kritiserar arkitekt Fredrik von Platen (2013) byggbranschen, beskriver den 

som omodern och förklarar hur det behövs förbättring i processen för att det ska vara 

hållbart och ekonomiskt. Han kritiserar även projekttänket och jämför med bilindustrin 

som har haft större organisatorisk utveckling. I projektbaserade företag är det dock en 

större utmaning att föra vidare kunskap påpekar Lundkvist och Meiling (2010). De har 

undersökt hur byggentreprenörer ser på och arbetar med erfarenhetsåterföring samt 

skillnaden mellan arbetet på plats och i fabrik. Nya projekt innebär nya utmaningar 

vilket försvårar erfarenhetsåterföringen menar Kazi (2005). Jerker Lessing (2014) 

framhåller de många likheterna mellan branscherna och att det finns principer som 

byggbranschen kan lära sig av, se bilaga 2. 

Huvudkällan till fel i byggproduktion är instabila processer hävdar Meiling (2010). 

Lundqvist, Meiling och Sandberg (2014) förklarar att förebyggande arbete med hänsyn 

till byggfel kan förbättra byggprocessen. I en annan artikel konstaterar Lundkvist och 

Meiling (2011) att det inte bara handlar om dokumentation utan även vikten av att 

analysera och bearbeta information. De berör även svårigheten att förmedla kunskap så 

att den blir begriplig för de som ska ta del av den i nästa steg. Kazi (2005) förklarar hur 

det i ett producerande byggföretag finns mycket varierad och individuell kunskap att 

samla in och sprida vidare. Det är viktigt att rätt erfarenhet kommer till rätt person. 

Nonaka (1994) konstaterar hur så kallad tyst kunskap är svårare att tillvarata i 

projektorienterat arbetssätt. 
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Det finns alltså en medvetenhet om att det i byggbranschen finns utvecklingsområden 

och att det är nödvändigt att ta vara på erfarenheter för att nå bättre kvalitet på 

byggprocessen. När erfarenheter samlas in är det viktigt att se till att all kunskap följer 

med och återförs helt. Det är därför nödvändigt att bilda sig en uppfattning om olika 

kunskapstyper för att vara medveten om hur erfarenhetsåterföringen kan bli komplett. 

Det är även relevant att titta på hur kvalitetssystem ser ut i byggföretag och vilka 

erfarenheter de anställda kan ta del av i nuläget. De fel som uppstår efter 

entreprenadtiden kan ge värdefull kunskap om vad som kan förbättras till nya projekt. 

Många artiklar och rapporter riktar sig till att utreda situationen under produktionstiden, 

projekteringstiden eller från besiktningar. Därför finns det behov av att undersöka hur 

erfarenheter som skapas när byggföretag åtgärdar fel under projektets garantitid 

tillvaratas och återförs in i företaget.  

 Mål och frågeställningar 
Målet med rapporten är att identifiera utvecklingsområden och hitta förbättringsförslag 

inom arbetet med erfarenhetsåterföring under garantitiden. 

Frågeställningarna i rapporten är: 

 Hur fungerar erfarenhetsåterföringen under garantitiden idag? 

 Vilka problem finns det i användandet av erfarenhetsåterföring under 

garantitiden?  

 Hur kan erfarenhetsåterföringen under garantitiden förbättras? 

 Avgränsningar 
Arbetet avgränsades till att undersöka hussidan i ett byggentreprenadföretag. Vilka 

ekonomiska faktorer som påverkar byggprocessen fördjupades det inte i. Inte heller 

analys av specifika byggfel gjordes. Arbetet fokuserades inte på hela byggprocessen 

utan på garantitiden. Dock innebär det inte att övriga byggprocesskeden inte togs 

hänsyn till. Vidare avgränsades arbetet av att intervjuer inte skedde med konstruktörer 

eller arkitekter utan fokus låg på produktion.  

 Disposition 
I Metod och genomförande hittas information om metodvalen litteraturstudie, 

fallstudie, dokumentanalys och intervjuer, dess innebörd och användning i rapporten. I 

kapitlet redovisas även arbetets genomförande och avslutas med en diskussion om 

rapportens validitet och reliabilitet.  

I Teoretiskt ramverk finns sammanfattningar av valda teorier och vetenskaplig 

forskning. De valda områdena är kunskap, erfarenhetsåterföring, Knowledge 

Management och det mer informerande avsnittet garantitid. I slutet av kapitlet 

sammanställs kopplingarna mellan teoridelarna. 

Under Empiri återfinns det insamlade material från fallstudien i form av 

dokumentanalysen och intervjuerna. 

I kapitlet Analys och resultat analyseras empirins material i relation till det teoretiska 

ramverket. Svar på frågeställningarna återfinns här och även en redogörelse för hur 

rapportens mål uppnåddes.  
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I Diskussion och slutsatser ges en sammanfattning av studiens resultat, en diskussion 

förs om vad som kommit fram i arbetet, hur metodvalen fungerade och konsekvenserna 

av arbetet. Här diskuteras även begränsningarna i rapporten och tillslut redovisas 

studiens konkreta slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på 

vidare undersökningsområden grundat på denna rapport. 

Under Referenser återfinns källor som använts i rapporten. 

Under Bilagor följer bifogat material som transkriptioner av intervjuerna och 

elektroniska dokument som använts som källor.  
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2  Metod och genomförande 
Detta kapitel redovisar för hur arbetet genomfördes. 

Undersökningsstrategier 
Denna rapport är ett kvalitativt arbete. Det innebär en arbetsgång där datainsamling och 

analys tillämpas samtidigt och att forskaren iakttar händelser och analyserar dess 

innebörd. (Eriksson, 2015). Valet av att göra en kvalitativ och inte en kvantitativ studie 

var naturligt då studien avsåg att undersöka en företeelse i ett verkligt företag. Det 

innebar att ett rätt eller fel inte söktes utan istället gjordes en analys av verkligheten. 

Arbetet avsåg att skapa en djupare förståelse och kvantitativ data som kan redovisas 

som statistik eller mätvärden från experiment var inte passande för det eftersökta 

resultatet. 

I den kvalitativa ansatsen tillämpades fallstudie som undersökningsmetod. Fallstudier 

syftar till att under söka en liten del av ett större sammanhang och det undersökta fallet 

verkar då som representant för verkligheten (Ejvegård, 2009). Detta överensstämde 

med denna undersöknings genomförande. I fallstudien användes intervju och 

dokumentanalys som datainsamlingsmetoder. Den huvudsakliga delen av empirin 

samlades in genom intervjuer vilket var motiverat då frågeställningarna var av 

deskriptiv art. Dokumentanalysen var i form av observation och tolkning av företagets 

databaserade ledningssystem. Fördelar med fallstudie-metoden är att inte behöva 

beskriva allt. Samtidigt medför det nackdelen att låta ett fall stå som representant för 

något mycket större. Analyser och slutsatser som dras i en fallstudie ska därför ses mer 

som indikationer och tillsammans med andra liknande fallstudier kan större värde nås 

(Ejvegård, 2009). 

Litteraturstudier användes först som undersökningsmetod för inlärning av valda 

område. Resultatet av litteraturstudierna redovisas i teoretiskt ramverk.  

Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Nedan beskrivs metoder som användes för att svara på rapportens frågeställningar. Se 

Figur 1. Fallstudien av företaget ingick i alla frågeställningar så nedan beskrivs vilka 

datainsamlingsmetoder i fallstudien som användes.  

Figur 1, Valda metoder för att svara på rapportens frågeställningar 



Metod och genomförande 

 

5 

2.2.1 Hur fungerar erfarenhetsåterföringen under garantitiden idag? 
Det besvarades med litteraturstudier, intervjuer och dokumentanalys. Litteraturstudier 

krävdes för att undersöka hur aktuell forskning kring ämnet ser ut. En dokumentanalys 

av företagets ledningssystem gav en klar syn på vad för information och hjälpmedel 

som fanns. Intervjuer användes för att få ett brett verklighetsperspektiv från väl insatta 

personer med olika arbetsuppgifter i ett byggföretag. 

2.2.2 Vilka problem finns det i användningen av erfarenhetsåterföring 
under garantitiden? 
Här användes intervju som undersökningsmetod. För att få förståelse för problem 

krävdes möjligheten att ställa följdfrågor eller be om förtydliganden. Metodvalet gav 

möjlighet till en djupare insikt då de hölls med kunniga personer, både inom produktion 

och inom organisationens funktion. Litteraturstudier bidrar också till att besvara 

frågeställningen då problem i byggbranschen behandlas i olika rapporter. 

2.2.3 Hur kan erfarenhetsåterföringen under garantitiden förbättras? 
Svaret kunde ges först efter att de två första frågeställningarna var besvarade. 

Intervjumetoden var passande då intervjupersonerna gav svar på vad de tyckte saknades 

och även förbättringsförslag vilket gav rapporten möjlighet till egna, trovärdiga 

förbättringsförslag.  

 De valda metoderna för datainsamling 
Här presenteras innebörden av de valda metoderna i fallstudien. 

2.3.1 Dokumentanalys 
Många olika aspekter påverkar när ny information tolkas. Tolkningen bör ske med en 

kännedom om avsändarens syfte och situation. När en bedömning av kvaliteten i 

dokument och information från databaser ska göras bör en medvetenhet om bakgrunden 

till informationen finnas och dess sammanhang vara känt. Även upphovsmannens och 

mottagarens roll för innehållet bör iakttas (Wallén, 1993).  

2.3.2 Intervju 
För att få en fokuserad och djupare förståelse av en undersökning väljs ofta intervju 

som undersökningsmetod. En intervju innebär frågor som ställs öppna till skillnad från 

enkäter där svarsalternativen ofta redan finns. Det skapas en relation mellan intervjuare 

och intervjuperson vilket innebär utrymme för förtydligande av frågor och svar. En 

halvstrukturerad intervju ger balans mellan struktur och flexibilitet. Samma frågor ställs 

till de intervjuade och följdfrågor kan sedan ställas för att täcka in områden som är 

relevanta för efterkommande analys. Intervjun föregås av en utvecklingsprocess 

bestående av att datainsamling och bestämning av hur brett det undersökta området ska 

vara. En god förberedelse bidrar även till att undersökaren lättare kan undvika 

förutfattade meningar vilket ger intervjuerna större värde. Dock är intervjuer en 

undersökningsform som alltid blir något subjektiv. (Gillham, 2005). 

När intervjupersonen är mycket kunnig inom undersökningsområdet, mer än 

intervjuaren, genomförs en elitintervju. Intervjuaren får då vara beredd på att intervjun 

kan ta en annan riktning än vad som tidigare var tänkt. En faktor som gynnar 

elitintervjuer är att intervjupersonen ges tillfälle att läsa igenom en transkription efteråt, 

det kan få intervjupersonen att bli mer öppen (Gillham, 2005).  
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Arbetsgång 
Arbetet inleddes med litteraturstudier. En litteraturstudie visar vad som finns publicerat 

inom det tänkta området och kan ge ytterligare insikt i hur det egna arbetet kan bygga 

vidare på redan existerande forskning. Inläsning sker på det insamlade materialet och 

sammanfattas i argumenterande text som redovisar det rapporten kommer behandla. 

När en litteraturstudie genomförs är det viktigt att ifrågasätta materialet, hur det samlats 

in, redovisas och vilka slutsatser som dragits (Blomkvist & Hallin, 2014). 

Datainsamlingen skedde till största del via Högskolebiblioteket i Jönköpings databas. 

Använda sökord var framförallt: ”erfarenhetsåterföring”, ”experience feedback”, 

”knowledge management”, ”tacit knowledge” och ”kunskapsåterföring”. En 

överinläsning skedde för att få förståelse för området och för att kunna ifrågasätta samt 

avgöra källornas relevans. Litteraturstudien resulterade i teoretiskt ramverk. 

Metodböcker användes så att undersökningsmetoderna utfördes korrekt. Intervjuerna 

skedde med sex anställda i ett stort projektutvecklings- och byggföretag, se Tabell 1. 

Tillsammans med handledare på företaget togs förslag på passande intervjupersoner 

fram. Endast tjänstemän intervjuades för att få en organisatorisk synvinkel. En 

testintervju genomfördes med en projektchef på företaget där tillvägagångssättet var 

samma som vid övriga intervjuer. Tillsammans med litteraturstudier gav testintervjun 

en insikt i att arbetets ursprungliga ämne, erfarenhetsåterföring, var för brett och 

avgränsades till erfarenhetsåterföring under garantitiden. 

Tabell 1, Intervjuernas organisation 

Intervjun med kvalitetschefen gav insyn i företagets kvalitetsarbete och därefter 

utarbetades intervjufrågor för övriga intervjuer. Då intervjupersonerna hade olika 

yrkestitlar ändrades frågorna något varje tillfälle. Intervjupersonerna var mer kunniga 

än intervjuaren och både intervjufrågorna och följdfrågor anpassades efter det, liksom 

som Gillham (2005) beskriver elitintervjuer. Projektcheferna är huvudansvariga för 

projekt och har därmed insikt i projektorganisationen och möjlighet att påverka 

projektets resultat. De övriga som intervjuades var kvalitetschef, distriktschef och 

projektingenjör vilket gav fler synvinklar. En av projektcheferna arbetar på annan 

geografisk plats i företaget och kvalitetschefen arbetar över hela landet. 
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Innan intervjuerna genomfördes fick intervjupersonerna kort förklarat vad arbetet 

behandlade, dess frågeställningar och mål. Fem av sex intervjuer hölls på företagets 

kontor. De spelades in på mobiltelefon och varade i 30-40 minuter. En telefonintervju 

hölls och spelades in via app på mobiltelefonen.  Inför telefonintervjun skickades 

intervjufrågorna ut till respondenten på förhand. Detta minskade risken för 

missuppfattningar då kroppsspråket gick förlorat (Gillham 2005). Samtliga intervjuer 

transkriberades och sändes till intervjupersonerna för möjlighet att läsa igenom, komma 

med synpunkter eller tillägg. Innan intervjuerna genomfördes kontrollerades det att 

mobiltelefonen var fulladdad och inspelningsfunktionen testades.  

Under arbetets gång erhölls tillgång till företagets intranät och ledningssystem där 

information och dokument undersöktes. Den insamlade empirin tillsammans med det 

teoretiska ramverket, som skapats med hjälp av litteraturstudier jämfördes, 

analyserades och därefter kunde frågeställningarna besvaras och målet uppnås.  

 Trovärdighet 
Ett medel för att uppnå hög validitet i arbetet var att genomföra en fallstudie på 

verkligheten. Den inre validiteten stärktes av att intervjupersoner hade olika yrkestitlar 

och att en av dem arbetade i en annan region. Tillsammans med att intervjupersonernas 

erfarenheter skilde sig, vilket speglar verkligheten, så gavs möjlighet till en rättvis bild 

av hur erfarenhetsåterföring fungerar. Samtidigt innebar personernas skilda 

erfarenheter också att ett större antal eller andra intervjupersoner hade kunnat ge 

annorlunda svar och därmed annorlunda resultat.  

För att ytterligare stärka den inre validiteten genomfördes utredningsarbetet på ett 

systematiskt sätt så att medvetenheten om vad som undersöktes var hög. 

Litteraturstudierna tilläts ta tid så att den kunskap som erhölls tidigt i 

undersökningsprocessen senare kunde utnyttjas för att hitta nytt, bättre underlag som 

gynnade undersökningen. Även testintervjun stärkte validiteten genom att ge arbetet 

möjlighet till en relevant riktning. Den gav också säkerhet och ökad medvetenhet om 

hur de övriga intervjuerna skulle genomföras för att nå ett användbart resultat. Att 

transkriptioner skickades tillbaka till intervjupersonen för genomläsning ökade 

validiteten då det säkrade att det som sades återgavs korrekt. 

Då byggbranschen är en stor bransch är det svårt att hävda att fallstudiens resultat gäller 

för samtliga byggföretag. Det går dock att se liknelser då byggprocessen är liknande 

oavsett små eller stora byggprojekt vilket innebär att den yttre validiteten stärktes.  

Att uppnå en hög reliabilitet i denna kvalitativa studie var mer problematiskt. I 

intervjusituationen påverkas det av intervjuarens förkunskaper och tankesätt. Vid denna 

studie tillämpades halvstrukturerade intervjuer i kombination med elitintervjuer. 

Följdfrågor som uppkom i denna studie kan därför skilja sig i framtida, liknande studier 

både beroende på intervjuarens och intervjupersonens tankesätt. Det är därmed svårt att 

försäkra att samma verklighet studeras i en liknande, framtida studie. Då litteratur om 

undersökningsmetodik lästes och litteraturstudier genomfördes anses ändå reliabiliteten 

vara bra. Tidsperspektivet kan påverka reliabiliteten, teknikens utveckling och faktumet 

att arbetet med erfarenhetsåterföring kan utvecklas eller förändras.  
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3 Teoretiskt ramverk 
För att förklara erfarenhetsåterföring är det nödvändigt att först förklara vad kunskap 

är. I detta kapitel förklaras kunskap, erfarenhetsåterföring, Knowledge Management 

samt garantitid. Samtliga teoridelar krävs för att besvara alla frågeställningar.  

Kunskap 
Enligt Nationalencyklopedin är kunskap ”fakta, förståelse och färdigheter, tillägnade 

genom studier eller erfarenhet” (Gruvö, 2015). Kunskap och information är inte samma 

sak. Information kan bli kunskap om den tolkas, sätts i relation till något samt blir 

förankrat i övertygelse och åtagande av individer (Nonaka, Toyanna & Konno, 2000). 

Många forskare skiljer på två sorters kunskap; uttalad och tyst. Uttalad kunskap går att 

beskriva i ord, är lätt att kommunicera och kan samlas in och dokumenteras. Tyst 

kunskap är däremot svår att förklara och uttrycka i ord (Kazi, 2005). 

Tyst kunskap skapas av faktorer som erfarenhet, upplevelser och kan uttrycka sig hos 

människor som sinnesintryck, sociala regler eller uppfattningar. När en persons egna 

erfarenheter blandas med redan invanda kunskaper kan tyst kunskap skapas. (Rolf, 

2015). Polynai förklarar att ”Vi vet mer än vi kan säga” (s. 27, 1966). Det finns 

svårigheter med att förmedla tyst kunskap inom organisationer speciellt i projekt där 

medlemmar har olika erfarenheter. Ofta behöver bilder, metaforer eller liknande 

användas. Även tillit är en viktig faktor framförallt i projektarbete (Koskinen, Pihlanto 

& Vanharanta, 2003). Det är nödvändigt för företag att se till att forum för 

tillvaratagande av tyst kunskap finns för att sedan kunna dela det med övriga 

medarbetare i organisationen (Nonaka, 1994). Wallén (1993) tar upp problemet med att 

praktiker handlar intuitivt utifrån deras egen erfarenhet, en tyst kunskap, och att det 

därmed är svårt att få dem att vilja använda insamlad kunskap i datasystem samt att 

fånga den tysta kunskapen. 

Nonaka, Toyama och Konno (2000) hävdar att uttalad kunskap snabbt blir meningslös 

utan tyst kunskap. I Figur 1 nedan visar de nyckeln till hur kunskap skapas. För- och 

nackdelar med motsägande faktorer vägs mot varandra och resultatet övergår till en 

sammanfattande kunskap. 

Figur 2, Knowledge created through a spiral (Nonaka et al., 2000) 
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Erfarenhetsåterföring 
Erfarenhetsåterföring grundar sig i begreppen erfarenhet och återföring. För att få 

erfarenhet måste du praktiskt göra något. Återföring av erfarenheter kräver dessutom 

en mottagare, annars uppfylls inte syftet (Meiling, 2010). Argote och Miron-Spektor 

(2011) menar att först när ett företag skaffar sig erfarenheter kan förändring ske i 

organisationen och det är då lärande uppstår. Enbart de dokumenterade erfarenheterna 

skapar inte kunskap utan fungerar som information (Lundkvist & Meiling, 2011). 

Erfarenhet är nödvändigt för att kunskap, framförallt den tysta, ska kunna omhändertas 

och delas. Att dela erfarenheter bygger på ömsesidigt förtroende vilket är en viktig 

byggsten i ett företags kunskapsskapande process (Nonaka, 1994). Om personen som 

besitter erfarenhet är närvarande vid återföringen av erfarenheten är chansen större att 

återföringen blir mer komplett då den tysta kunskapen lättare förmedlas vid direkt 

kommunikation. (Meiling, 2010). 

I projekts slututvärdering är det vanligt att erfarenheter som erhållits under projektets 

gång försöks samlas upp. Dock noterar Tan et al. (2007) att detta sätt inte alltid är 

tillräckligt på grund av orsaker som tidsbrist och omlokalisering av personer till nya 

projekt. Meiling (2010) hävdar att utvärderingen från slutmöte inte räknas som 

återkopplingsinitiativ såvida det inte tydligt riktas till någon eller om utvärderingen 

noga bearbetas.  

När fel uppstår i en entreprenad är det ofta viktigt att det åtgärdas på ett snabbt och 

effektivt sätt. Detta kan enligt Meiling (2010) ställa till problem då det ligger ett stort 

värde i att personen som orsakade felet också åtgärdar det. Personen sitter redan inne 

med både uttalad och tyst kunskap om det utförda momentet. Svårigheten ligger i att 

organisationen som var ansvarig när felet begicks kan vara på annat projekt vilket leder 

till att andra lösningar används. Meiling menar att det då kan lösas genom att ha en 

anställd som kan kommunicera information om fel och felets lösning till rätt person. 

Knowledge Management 
Det finns olika förklaringar till vad Knowledge Management, KM, är. (Elearn, 2005). 

Den samlade förklaringen som ofta används är: att systematiskt identifiera användbar 

kunskap inuti organisationer och göra den tillgänglig för andra att använda eller bygga 

vidare på. Kunskapen blir en resurs för företaget och KM gör kunskapen oberoende 

från individer och riktar sig till olika branscher (Anand & Singh, 2011). I KM handlar 

det om att se vilket system som passar bäst för organisationen. Syftet för företag är att 

få en fungerande kunskapshantering som i slutändan leder till effektivare processer, att 

uppmuntra kreativiteten hos och bekräfta de anställa i och med att ta tillvara deras 

kunskap. KM finns för de anställda och systemet ska vara en källa till vilken kunskap 

de anställda än kan behöva (Gabour Atwood, 2009). Socialt nätverkande och personliga 

arkiv är verkningsfulla redskap (Meiling, 2010). Faktorer som försvårar KM kan vara 

att anställda känner en ovilja att dela sina erfarenheter (Elearn, 2005). I kritik mot KM 

belyses svårigheten att dela kunskap och att KM är ett för lätt svar på problem. Istället 

blir konsultföretag som kopplas in de stora vinnarna (Wilson, 2002). 

Garantitid 
Garantitiden börjar efter godkänd slutbesiktning vilken genomförs innan kontrattidens 

utgång (BKK, 2004). I Sverige avtalas i stor utsträckning AB 04 och ABT 06 som 

standarder (Lundkvist & Meiling, 2011). Garantitiden är för entreprenörens prestation 
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fem år, kan avtalas annat, och under den perioden har entreprenören ansvar om fel 

uppstår. När garantitiden är slut genomförs en garantibesiktning och därefter inträder 

ansvarstiden (BKK, 2004).  

Sammanfattning av valda teorier 
De tre första teoridelarna har en stark koppling till varandra. Hur kunskap fungerar är 

centralt i KM där både uttalad och tyst kunskap diskuteras. KM kan sorteras in som en 

sorts erfarenhetsåterföring då det är ett färdigt koncept som ämnar att sprida kunskap. 

Den tydliga gemensamma nämnaren mellan erfarenhetsåterföring och KM är att båda 

vill förbättra en organisation genom kunskap. I KM läggs dock inte lika stor vikt på att 

kunskapen ska ha en tydlig mottagare. Inom KM uttrycks istället ofta att anställda ska 

ha tillgång till all kunskap de kan tänkas behöva. Inom både erfarenhetsåterföring och 

KM lyfts vikten av att ta tillvara på den tysta kunskapen. Det problematiseras även kring 

hur den är svårare att tillvarata, framförallt i projektorienterade arbetssätt.  

Erfarenhetsåterföring är inte ett färdigt koncept utan fokuserar mer på vikten av att ta 

hand om och föra vidare viktiga erfarenheter som skapas i företag. För att kunna göra 

det kan det behövas en strategi och ett organiserat system vilket KM beskriver. Hur 

systemet för KM ser ut beror på företagets uppbyggnad. Varken KM eller 

erfarenhetsåterföring är begrepp endast avsedda för byggbranschen. Dock är teoridelen 

om erfarenhetsåterföring i denna studie mer riktad mot byggbranschen. I ett 

byggföretag som arbetar i projektform finns det utmaningar med att arbeta efter en KM-

strategi då varje projekt är unikt och därmed även den uttalade och tysta kunskapen.  

Teorin om garantitiden beskriver vad som står i bestämmelser och hur det skedet av 

byggprocessen fungerar. Att koppla detta med kunskap, erfarenhetsåterföring och KM 

är inte nödvändigt då det i arbetet handlar om att applicera de tre teoristyckena på 

garantitidsskedet. 
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4 Empiri 
I detta kapitel redovisas insamlad empiri först i form av information och iakttagelser 

från det undersökta byggföretagets ledningssystem och sedan sammanfattningar av 

intervjuer med anställda ur företaget. 

Dokumentanalys 
Företagets intranät innehåller information som riktar sig till olika grenar i företaget. På 

hussidans del finns utgångspunkter för hur husprojekt framgångsrikt kan planeras och 

styras. Där finns hjälpmedel för olika skeden i byggprocessen exempelvis hur 

arbetsberedningar uppförs. Innan en arbetsberedning genomförs kan 

produktionsledningen ta fram och använda information från: 

- Utdrag ur ritningar

- Övriga bygghandlingar

- Normallägen

- Kalkyl

- Arbetsberedningar från liknande moment

- ByggAi

- Statistik från olycksfall och tillbud

- Montagebeskrivningar från leverantörer

En del av hussidan är garantitiden och där det finns minst information till förfogande 

sett till skedena i byggprocessen. Energiuppföljning är den största delen av sidan men 

där finns även garantibesiktningen, drift och förvaltning under garantitiden samt 

information om hur de rättsliga förhållandena ser ut. 

En del av intranätet behandlar kundrelationen där det utrycks hur avgörande för 

verksamheten det är att skapa, förvalta och utveckla kundrelationer. 

I en årsrapport om teknik och kvalitetsutveckling visas hur företaget arbetar för att 

eliminera kvalitetsbrister och nå en god erfarenhetsåterföring. Med olika 

kvalitetssäkrande metoder kan det ske erfarenhetsåterföring till företagets 

standardbyggdelar, produktionsmetoder med mera. Det konstateras hur de ser en tydlig 

trend av ökad förståelse och efterlevnad av deras interna riktlinjer och redogör vidare 

för konkreta erfarenheter som de fått med sig från genomförda projekt. 

Intervjuer 
Här redovisas sammanfattningar av intervjusvaren. För transkriptioner av varje intervju 

se bilaga 3-8. Distriktschefen, projektchef 1 och 2 samt projektingenjören arbetar i 

samma region och distrikt i företaget. Projektchef 2 är projektchef för byggservice. 

Byggservice utför vanligtvis renoveringar, energiåtgärder, om- och tillbyggnader och 

även mindre nybyggnader. Projektchef 3 arbetar i en annan region och kvalitetschefen 

arbetar över hela Sverige. Se Figur 3 nedan för organisation.  
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Figur 3, Intervjupersonernas roll i företagets organisation. 

4.2.1 Kvalitetschef 
Kvalitetschefen anser att erfarenheter skapas ute i produktionen bland medarbetare. 

Han förklarar ledningssystemet på företagets intranät där kunskap samlas och som 

innehåller det företaget vill att de anställda ska använda. Där finns exempelvis listor 

som skapats med hjälp av erfarenheter om problem som företaget märkt och hur de kan 

lösas. Kopplat till kvalitetssäkrande aktiviteter erhålls information som kan 

sammanställas och skapa underlag till uppstarten av projekt beskriver kvalitetschefen. 

Två mätetal används på kvalitet i företaget: noll kvalitetsfel och garantikostnad 

beskriver kvalitetschefen. I garantikostnad ses att det nu läggs mycket pengar, som tas 

från vinsten, på garantiåtgärder. 

Det är svårt att samla in erfarenheter och därefter skapa något som kan ges tillbaka till 

de som ska påbörja nya projekt anser intervjupersonen. Implementeringen i ett stort och 

geografiskt utspritt företag är utmanande. Det finns mycket information för en 

mottagare i projekt men samtidigt är ett bygge komplext och ska det ha noll kvalitetsfel 

så måste man vara med från början menar kvalitetschefen. Att arbeta i projekt är det 

som gör byggbranschen komplex fortsätter han. Ett stort företag är beroende av att 

medarbetarna har kompetens och att de delger sina erfarenheter. När garantifel uppstår 

spelar kunden en viktig roll. När byggservice används till att åtgärda fel får personen 

som utförde felet inte möjlighet att också rätta till det, vilket vore önskvärt. 

Kvalitetschefen förklarar dock att kunden är viktigast och ligger därför tyngre än 

lärdomen som personen som utförde felet skulle få om denne också fick åtgärda det. 

Byggservice är snabbare och mer vana att bemöta kund. 

Erfarenheten som erhålls då fel åtgärdats borde gå tillbaka till personen som utförde det 

anser kvalitetschefen. Han föreslår möten som ett verktyg att sprida erfarenheter som 

projekten måste vara medvetna om. Digitala mobila hjälpmedel är framtiden anser 

intervjupersonen och tycker att surfplattor kan användas för smidigt samla kunskap till 

en enorm bank. Det skulle även underlätta att se fel som görs på alla arbetsplatser men 

som är så små att ingen lokalt uppmärksammar dem. Utmaningen framöver är att ha en 

ständig förbättring menar kvalitetschefen, att kunna stimulera till att samla in 

erfarenheter och att få ett ställe så populärt att folk vill gå in och titta på det 

(Kvalitetschef, personlig kommunikation, 12 mars, 2015). 

4.2.2 Projektchef 1 
Källor till ny kunskap anser projektchefen är via kollegor, kurser, eget sökande av 

information och även intranätet med tekniska lösningar. Företagets ledningssystem är 

stort och komplext med många hjälpmedel. Det finns en risk att det blir för komplext 

och svårt att hitta i anser projektchefen. Uppstår problem letas erfarenheter hos 

kollegor. Det är inte alltid lätt att hitta kollegor med rätt kunskap men ofta hittas något. 
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Företagskulturen är positiv till att dela kunskap upplever projektchefen om menar att 

det är viktigt att kunna tala om att man har gjort ”en tavla”. Det kan vara svårt att samla 

in alla erfarenheter i ett projekt och göra det begripligt för andra. Sen är det också att 

alla sprids vidare i olika projekt. 

Under garantitiden är det projektet som ska utföra åtgärder så länge det är 

besiktningsåtgärder. Annars är det ofta byggservice som sköter det förklarar 

projektchefen, personer i projekten är utspridda och har inga verktyg eller servicebilar 

som byggservice har. Ofta har de på byggservice god social kompetens och kan hantera 

kunden. Det skulle vara bra att den som utfört arbetet även rättar till det menar 

intervjupersonen. Småsaker som dyker upp analyseras sällan men är det en stor kostnad 

eller upprepande fel utreds det. Mest handlar det om att sprida det muntligt. De får en 

felanmälan eller så utgår de från garantibesiktning och kan dra slutsatser därifrån menar 

projektchefen. 

Projektchefen anser att kunskap som kommer in under garantitiden kommer tillbaka till 

rätt person men det beror lite på, det svårt att säga vem som har gjort felet. I kåren har 

alla olika erfarenheter och ”det som är solklart för en person så kan det vara en annan 

person som aldrig har upplevt det.” Han beskriver hur bilder kan göra dokumentationen 

mer begriplig. Även digitala mobila hjälpmedel ser projektchefen som en stor hjälp och 

tidssparande. För att sänka garantikostnaderna tror han att arbetsberedningar och bra 

projektering är viktigt (Projektchef 1, personlig kommunikation, 7 april, 2015). 

4.2.3 Projektingenjör 
Projektingenjören hittar information via intranätet och möten med medarbetare. Han 

upplever informationssökning smidigast sker med datorn eller genom att ringa, att hitta 

personer med rätt kunskap är ganska lätt. Det ligger en svårighet i att alla projekt nästan 

är unika, det går att ta lite från tidigare projekt men ofta får man ändå ”uppfinna hjulet 

varje gång”. Intervjupersonen upplever företagskulturen uppmuntrande till 

kunskapsdelning. Det förekommer inte många möten där det diskuteras fel ”det kan 

ligga lite prestige i det” eller nya kunskaper upplever han. Ett hinder för att de ska ta 

tillvara på kunskap och erfarenheter tror projektingenjören kan vara att det redan finns 

mycket information och att det konstant tillkommer. Möten är annars bra sätt att 

kommunicera på upplever projektingenjören ”det är alltid lättare att prata om saker (…) 

kan man då göra det på plats blir det ju ännu lättare”. 

I samband med besiktning eller slutmöten utnämns en kontaktman så om något inträffar 

kommer ett mail eller telefonsamtal förklarar projektingenjören. Att använda 

byggservice är fördelaktigt, de är mer flexibla och snabba till skillnad från entreprenad 

som är låsta i projekt. Han menar att viktigast är att göra rätt mot kunden. Huvudtanken 

är att den som varit med från början också rättar till och nackdelen med att använda 

byggservice menar han är att personen inte får chansen att lära sig något. Nu får 

projektansvariga endast ett meddelande om att det är fixat. Det dokumenteras dåligt 

menar projektingenjören, ofta sker det muntligt och kan bero på uppgörelsen med kund. 

Ibland samlas det i en mailkonversation men det blir ingen dagbok efter projektets slut. 

Vikt borde läggas på att dokumentera mer skador än justerbara fel anser 

projektingenjören, vissa saker beror på normala saker som att huset rör sig lite. 

Organisera det och ha något slags register men att också tänka på användning i nästa 

skede. Kunskapen som erhålls när något fel åtgärdats tycker projektingenjören borde 

komma tillbaka ”till den som höll i hammaren” och ger förslag om att det på 
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månadsmöten på arbetsplatsen är ett bra tillfälle. Även när arbetsberedningar görs vore 

det bra om den kunskapen som inhämtats kan användas. 

Digitala hjälpmedel såsom surfplatta används och projektingenjören upplever att det är 

lättare istället för ”en stor pärm” men att det även är bra med papper att kladda på. Att 

med hjälp av surfplatta använda bilder kan underlätta och projektingenjören ger 

exempel på att om de får in en felanmälan så skulle det vara lättare att veta vem han ska 

skicka dit om det är en bild med. Det viktigaste att tänka på i framtiden för garantitiden 

är att rätta till saker snabbt för kunden och att information från det följer med 

(Projektingenjör, personlig kommunikation, 9 april, 2015). 

4.2.4 Projektchef 2 
Ny kunskap till företaget upplever projektchef 2 kommer från träffar med folk från 

andra distrikt då det diskuteras vad de olika distrikten är bra på. Kunskap hämtas även 

från olika leverantörers material. Han upplever att de har en bra dialog när något ska 

utföras, ”produktionschefen och arbetsledare, kanske en lagbas samlas ihop här inne 

[mötesrum] tillsammans med snickare som varit med på något liknande innan och så 

sitter i någon timma och diskuterar allt vad som kan hända i det projektet”. 

Projektchefen tycker att det ger ett bättre engagemang för alla inblandade. Att hitta 

personer med rätt kunskap när problem uppstår upplever han som lätt, det gäller att ha 

en bra telefonbok. Projektchefen beskriver hur han försöker ha det väldigt prestigelöst, 

en positiv inställning till erfarenhetsåterföring och han tror att många är med på det. 

Hinder för att ta tillvara på kunskap tror projektchefen är att det inte följs upp 

tillräckligt, mycket för att det hela tiden hålls på med nya projekt men är det något som 

har mycket upprepning i sig har de bra koll på det. Han ger exempel på hur de inför ett 

projekt som liknade ett tidigare projekt satt ner och återkopplade. De som varit med 

tidigare kunde ha synpunkter på problem och lösningar. 

Om att använda byggservice till garantiärenden är projektchefen inte förtjust i. De 

planerar inte för att ha folk som gör garantijobb utan för att de ska ha fullt upp själva. 

Han inser att entreprenad vill använda byggservice för att de är flexibla, har tillgång till 

servicebil och egna verktyg till skillnad från de yrkesarbetare som sitter fast i nya 

projekt, organisationen har splittrats. Projektchefen förklarar hur ledningsgruppen i 

distriktet har sagt att byggservice ska ta garantiärenden men att han upplever att det inte 

fungerar, att de som varit i projekten ”ska ta hand om sitt eget”. Det som i nuläget 

åtgärdas under garantitiden skrivs upp och det dokumenteras vilka man haft kontakt 

med. Det hamnar sen i Exceldokument men han säger att det inte finns rutin för det, de 

sparar sina egna anteckningar och mail till en mapp i projektet. Sen förs en dialog, 

muntligt och via mail om vad som är gjort. 

Hos byggservice upplever projektchefen att erfarenheter förs vidare till rätt personer. 

Att skriva ner även det som idag sker muntligt ser projektchefen som ett litet hinder 

men menar att det vid dokumentation blir tydligare och det tänks till lite. Surfplattor 

används idag för olika aktiviteter. Bilder används idag när problem uppkommer 

exempelvis om ”man ska byta fönster och det är ruttet vid sidan om så tar vi kort som 

kan skickas till beställaren, och så kan det även godkännas som en riktig ÄTA.” Det är 

en fördel även med vidarehantering tycker intervjupersonen. Framöver tror 

projektchefen att det är viktigt att hitta risker i projekteringsskedet, få med beställaren 

på vissa förändringar och att ha koll på underentreprenörer. Han uttrycker att det borde 

finnas någon central där det går att ta del av vad andra lyckats bra med och även dela 
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med sig av det man vet fungerar bra hos sig (Projektchef 2, personlig kommunikation, 

21 april, 2015). 

4.2.5 Projektchef 3 
Projektchef 3 anser att de viktigaste källorna för ny kunskap är medarbetarna. Han 

hämtar kunskap från företagets ledningssystem och menar att det tillsammans med 

medarbetarna utgör företagets kunskapsbank. Det enklaste sättet att söka kunskap 

tycker projektchefen är hos kollegor, han ser ledningssystemet som en guide och sen 

vilka lösningar som används diskuteras med personer runt omkring. Erfarenheter 

dokumenteras tror han men svårigheten ligger i att återta kunskapen vid uppstart av nytt 

projekt. Om projekten inte är liknande utgås det nog från att det är nya förutsättningar 

tror intervjupersonen. Att hitta personer med rätt kunskap upplever han inte som svårt. 

Han tycker att företagskulturen är positiv till att tillvarata och föra vidare kunskap men 

det är inte alltid så enkelt. Systemen kan vara ett hinder, vid uppstartning av ett nytt 

projekt saknar projektchefen att kunna gå in och kolla på liknande projekt runt om i 

landet för att kunna hämta viktiga erfarenheter. Att det jobbas i projekt tror 

projektchefen påverkar erfarenhetsåterföringen då förutsättningarna blir nya hela tiden. 

Angående garantifel vill projektchefen gärna få reda på dem så att han kan ta med sig 

det in i nästa projekt. Därför anser han sig något restriktiv med vad han anlitar 

byggservice att utföra, det blir mer aktuellt om det handlar om större jobb. Han utrycker 

värdet i att även arbetsledare och produktionschefer får ta i det och betonar att om de 

anlitar en annan organisation att åtgärda fel är det oerhört viktigt att informationen om 

vad som hänt kommer tillbaka till honom. Dokumentationen under garantitiden är 

väldigt olika.  

Bilder används till exempel när något behöver styrkas men det finns inget system för 

det. Bilder skulle kunna användas både under projektets gång och garantitiden tror 

projektchefen men påpekar samtidigt att det inte går att fånga allt med ett foto. Han tror 

på ny teknik som surfplattor och har jobbat med det på sitt förra projekt dock inte med 

endast positiva upplevelser. Hans uppfattning var att det var lite omständligt för 

arbetsledarna men tror att det beror på det nya arbetssättet. Projektchefen anser att man 

borde dokumentera alla fel då samma lilla fel kan uppkomma hundra gånger. 

Det viktigaste i framtiden anser projektchefen är att göra ett gediget jobb från början 

och ta hjälp från tidigare projekt. Han beskriver hur hans ledningsgrupp börjat ta fram 

en lista med problem som de haft i tidigare projekt just för att han tror att de ofta gör 

många fel på samma ställen om än i lite olika form. Projektchefen betonar åter i slutet 

av intervjun att det i framtiden borde finnas någon slags bas där det går att söka efter 

erfarenheter från tidigare projekt som inte bara är lokalt (Projektchef 3, personlig 

kommunikation, 21 april, 2015). 

4.2.6 Distriktschef 
Ny kunskap fås från företagets medarbetare anser distriktschefen. Svårigheter att fånga 

in erfarenheter tror han beror på att många inte vill blotta sig och säga att något är fel. 

Ibland kan det vara lättare att sitta öga mot öga och prata men att det kan låsa sig när 

det ska dokumenteras. Han betonar vikten av arbetsberedningar och han upplever att de 

har varit rätt duktiga att göra dem men att det saknas avstämning när något utförts. För 

att hitta rätt personer med kunskap gäller det att vara öppen och våga ställa frågor menar 

intervjupersonen, då det inte är svårt att hitta kunskap i företaget. Att det i 

byggbranschen arbetas i projekt tror distriktschefen kan påverka 
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erfarenhetsåterföringen då varje projekt är unikt på något sätt. Det är inte säkert att det 

går att hänföra något som gjorts en vecka tidigare till det som ska göras nästa vecka. 

Det finns bekymmer med hur garantiåtgärden ska hanteras förklarar distriktschefen. 

När en entreprenadorganisation är klar med ett projekt och påbörjar ett nytt är det svårt 

att ”plocka dem därifrån”. Han beskriver att de försöker ha den bästa möjliga lösningen 

genom att i samband med slutbesiktning involvera byggservice så att de kan lära känna 

projektet. Fördelen med byggservice är att de har lättare att inom någon dag åka ut och 

rätta till fel även om de givetvis inte har någon som hela tiden är beredd. Distriktschefen 

uttrycker att de absolut kan bli bättre på området men att de samtidigt har börjat resan 

dit. Det är sagt att ”entreprenadgänget som gjort huset ska lämna ifrån sig huset 

hundraprocentigt, det ska inte vara något gammalt som vi vet inte är åtgärdat utan man 

ska lämna det fullt färdigt”. Han förklarar också att de vet att det ändå kan uppstå 

problem som inte går att undvika. Hur garantifel dokumenteras beror exempelvis på 

beställares sätt att meddela fel på. På frågan om det borde finnas mer dokumentation är 

intervjupersonen osäker och förklarar att om det är något bekymmer så kommer det ett 

mail med en felanmälan och efter garantibesiktningen ett protokoll från vilket de tar 

ställning till eventuella fel. Dock upplever han inte att erfarenheter som kommer in 

under garantitiden alltid kommer tillbaka till rätt person. Det bestäms på 

slutbesiktningen vart felanmälan ska gå och går den inte till exempelvis projektchefen 

får den inte någon direkt information. Frågor kan ställas till projektchefen men handlar 

det om mindre fel är det inte säkert att projektchefen får vetskap om det. Han ser att det 

skulle kunna vara en möjlighet att alla fel dokumenteras. Surfplattor används idag och 

nya tillämpningsområden prövas. Intervjupersonen ser fördelar med att kunna ta bilder, 

det kan stärka dokumentationen och kopplas till egenkontroller och 

kvalitetsdokumentation. 

För att minska på garantikostnaderna i framtiden tror distriktschefen att rätt 

organisation är A och O. Att göra rätt första gången är viktigt och han betonar igen 

arbetsberedningarnas roll (Distriktschef, personlig kommunikation, 23 april, 2015).  

Sammanfattning av insamlad empiri 
Det finns naturliga kopplingar mellan dokumentanalysen och intervjuerna då materialet 

baseras på samma fallstudie. Största skillnaden i intervjuerna är mellan kvalitetschefen 

och övriga intervjupersoner. Den förstnämnda visar tillsammans med 

dokumentanalysen vad för kvalitetsarbete som faktiskt finns i företaget. Resterande 

intervjuer beskriver också tillgängligt material men framförallt vad som används i 

praktiken, hur det fungerar och vad som saknas. Flera respondenter resonerar lika 

oberoende av yrkestitel. 

Att arbeta i projekt är det som gör byggbranschen komplex menar kvalitetschefen vilket 

även tre andra intervjupersoner säger. Anledningar är nya förutsättningar varje gång 

även om det finns lite att ta från tidigare projekt. Möten nämns som bra tillfälle att 

diskutera erfarenheter. 

Både intervjuerna och dokumentanalysen visar att det finns ett intranät med företagets 

ledningssystem som innehåller det som företaget vill att de anställda ska använda. Av 

de intervjuade är majoriteten överens om att det finns mycket kunskap på intranätet. En 

projektchef uttrycker risken med för mycket information och att det därför kan bli svårt 

att hitta där. Kvalitetschefen är medveten om informationsmängden men menar att ett 
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bygge är komplext och ska man ha noll kvalitetsfel så måste man vara med från början. 

Projektchef 3 ser ledningssystemet som en guide och att han sen diskuterar lösningar 

med kollegor. Ingen av de intervjuade ansåg att det var svårt att hitta personer med rätt 

kunskap, en projektchef uttryckte att det alltid går att hitta något även om det kan vara 

lite svårt ibland. 

Vem som borde ta hand om garantiärenden finns olika uppfattningar om. Fyra av de 

sex intervjuade belyser problemet med att den som utfört problemet också borde vara 

den som rättar till det. Kvalitetschefen lyfter kundens viktiga roll i hanteringen vilket 

även tas upp av projektingenjören. Alla respondenter resonerar kring byggservice 

fördelar. Dock skiljer projektchefen från ett annat distrikt sig med högre restriktivitet 

av användningen av dem. Intervjusvar från samma distrikt visar att det är sagt att 

byggservice där ska ta hand om garantiärenden så länge det inte är besiktningsåtgärder. 

Projektchefen för byggservice är tydlig med att de inte upplever det som den bästa 

lösningen. Distriktschefen visar att de inser att det finns bekymmer i det men tycker att 

de genom att involvera byggservice i ett tidigare skede tagit steg i rätt riktning. 

Ledningssystemet innehåller inte information om rutiner för hantering eller 

dokumentation av garantiärenden. Enligt flera av de intervjuade är dokumentationen av 

garantiärenden varierad. Det finns ingen klar struktur om eller vad som ska 

dokumenteras. Projektchef 1 tar upp problemet med skilda erfarenheten i kåren och att 

”det som är solklart för en person så kan det vara en annan person som aldrig har upplevt 

det”. Kvalitetschefen tror på digitala mobila hjälpmedel att samla in kunskap med och 

att sen ha en databas som folk vill gå in och använda. Två projektchefer uttrycker en 

saknad av någon slags databas där de kan ta del av vad andra lyckats med och 

erfarenheter som dragits från andra projekt runt om i landet. Surfplattor används idag, 

dock inte till garantiärenden, och ingen intervjuperson uttrycker sig negativt till 

användningen av det. Att samtidigt använda bilder ses som en fördel av alla de 

intervjuade. 

För att i framtiden minska garantikostnader och garantiåtgärder nämns 

arbetsberedningar som viktiga, rätt bemanning, göra rätt från början och att hitta risker 

i projekteringsskedet. 
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras det teoretiska ramverket tillsammans med den insamlade 

empirin. Svar på varje frågeställning punktas upp och sammanfattas sedan för att visa 

hur målet uppfylls. 

Analys 
Majoriteten av intervjupersonerna, oberoende av yrkestitel, är överens om att 

byggbranschens projektorienterade arbetssätt komplicerar erfarenhetsåterföringen. I det 

teoretiska ramverket konstaterades det att återförandet av erfarenheter kräver en 

mottagare för att erfarenhetsåterföringen ska vara komplett (Meiling, 2010). Gällande 

garantiåtgärder är det relevant. Om det som fångas upp och dokumenteras inte har en 

mottagare förlorar det sitt syfte, det känns snabbt meningslöst om det inte används och 

ger effekt. Som två av intervjupersonerna uttrycker så finns det så mycket information 

att det kan bli för komplext vilket visar nödvändigheten med att erfarenheterna får ett 

syfte och en tydlig mottagare.  

Meiling (2010) menar att det läggs vikt på att snabbt och effektivt åtgärda fel som 

uppstår i entreprenader. Detta bekräftas i intervjuerna när intervjupersonerna förklarade 

fördelarna med att använda byggservice för att åtgärda garantiärenden då det nämns 

faktorer som flexibilitet och snabbhet. Majoriteten tar dock upp fördelen med att den 

som utfört felet borde åtgärda det vilket även Meiling (2010) belyser värdet av. 

Personen som utfört momentet besitter kunskap och förlorar återkopplingen om det 

åtgärdas av annan person och både tyst och uttalad kunskap lättare förloras om någon 

annan åtgärdar felet. Svårigheten med att rätta sina egna fel ligger enligt flera av 

intervjuerna i att yrkesarbetarna sitter fast andra projekt, detta anger även Meiling 

(2010) som orsak. Meiling (2010) drar slutsatsen att detta leder till att andra lösningar 

för att åtgärda fel gärna används. Detta bekräftas av att det i en ledningsgrupp i 

företagets tagits beslut om att byggservice ska åtgärda garantiärenden. Projektchef 3:s 

tankar skiljer sig då han ville vara med och åtgärda fel under garantitiden eftersom han 

redan sitter inne med kunskap om projektet och kan behöva erfarenheten i andra projekt. 

Detta visar att hantering av garantiärenden skiljer sig beroende på geografiska 

områdesindelningar i företaget. Hur det ska lösas skapar en konflikt i vad man ska 

prioritera, en snabb och effektiv lösning eller lärdomen för den som utfört felet. 

Kvalitetschefen betonar att kunden alltid är viktigast och att det måste ha högre prioritet. 

Värdet av att bra kundkontakt betonas även på företagets intranät.  

Problemet som kvarstår är hur erfarenheter omhändertas och återförs. Som Koskinen, 

Pihlanto och Vanharanta (2003) påpekar finns det svårigheter med att förmedla tyst 

kunskap i projekt bestående av människor med olika erfarenheter. Samma sak uttrycker 

en projektchef ”det som är solklart för en person så kan det vara en annan person som 

aldrig har upplevt det”. För att förmedla erfarenheter som innehåller tyst kunskap så är 

tillit viktigt i kommunikationen förklarar Koskinen et al. (2003). Kvalitetschefen pekar 

på vikten av medarbetarnas vilja att dela erfarenheter. Projektingenjören och 

distriktschefen menar att det finns en problematik med att folk i branschen kan känna 

motstånd till att dela med sig av sina misstag, distriktschefen tror att många inte vill 

blotta sig. Även Nonaka (1994) menar att ömsesidigt förtroende krävs för att dela 

erfarenheter. Projektchef 2 utrycker dock att han inte ser det som ett problem, att de 

hela tiden diskuteras med varandra oavsett vem de är. Här kan också ses att erfarenheten 

får en mottagare. I möten mellan till exempel yrkesarbetare och produktionschef kan 

erfarenheten föras vidare och som Meiling också konstaterar så har återföringen större 
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chans att bli komplett om personen som innehar erfarenheten även är med vid 

återföringen. Alltså är möten där erfarenheter kan diskuteras ett bra sätt att dels få en 

mottagare till erfarenheter och även få mottagaren att förstå både den uttalade och tysta 

kunskapen. Distriktschefen uttryckte vikten av arbetsberedningar och i företagets 

ledningssystem fanns flera hjälpmedel till hur de skulle genomföras. I förberedelserna 

till genomförandet av dem sågs hur produktionsledningen kan använda sig av 

information från till exempel tidigare arbetsberedningar eller kalkyl. Där finns en 

möjlighet att erfarenheter från garantiärenden också kan bidra med information och hur 

erfarenheten då kan förmedlas och ha en mottagare under arbetsberedningsmöten. Som 

kunde ses från dokumentanalysen så används olika kvalitetssäkrande metoder för att 

återföra erfarenheter till företagets standardbyggdelar, produktionsmetoder med mera. 

En erfarenhetsåterföring under garantitiden kan bli ett tillskott även till detta.  

KM:s funktion kan kopplas till hur företagets intranät fungerar. På intranätet finns 

företagets ledningssystem där kunskap samlas och som innehåller det som företaget vill 

att de anställda ska använda. Efter undersökning av intranätet ses att arbete med 

erfarenhetsåterföringsarbete finns och att förståelse för företagets riktlinjer förbättras. 

Dock uttrycker en projektchef en saknad av en bas i intranätet med erfarenheter från 

andra projekt företaget har gjort runt om i landet. En annan projektchef vill ha en bas 

där man kan ta del av vad andra har lyckats bra med och hur det gjort det. Detta behov 

beskriver det som KM skulle kunna bidra med, att vara ett system för att tillfredsställa 

de anställdas kunskapsbehov. Från intervjuerna ses att viss kunskap som alla skulle 

kunna nå i företagets system saknas och att det finns ett behov som i dagsläget inte 

täcks. Elearn (2005) beskriver vikten av att företag har ett kunskapssystem och i intervju 

med företagets kvalitetschef ses att det finns en medvetenhet och ett driv för att skapa 

ett system i företaget där alla kan hitta den kunskap som man önskar. Det finns alltså 

intentioner från företaget att skapa en sådan bas och även en önskan hos de anställda 

vilket visar att en sådan databas där de kan nå mer erfarenheter från hela landet borde 

arbetas fram. 

Om vilka garantifel som är värda att dokumentera skiljer sig åsikterna något. Några 

anser att allt borde dokumenteras medan andra trycker mer på att de stora felen är mer 

relevanta att fånga upp. De som anser att alla fel borde dokumenteras beskriver hur det 

då blir lättare att upptäcka och ändra på sådant som kanske händer i alla projekt men 

som är så litet att det i dagsläget inte noteras som viktigt. Användandet av surfplattor 

skulle vara ett bra hjälpmedel till att göra det. Som Koskinen et al. (2003) föreslog så 

kan bilder användas för att hjälpa förmedlingen av tyst kunskap. Det ses som en fördel 

av alla intervjuade och med surfplattor kan bilder smidigare användas. I likhet med 

Walléns (1993) tankar kan ses hur kvalitetschefen tar upp utmaningen att få anställda 

att vilja använda system som finns, nu kör man gärna på som man brukar. Det beskrivs 

av Wallén som att praktiker handlar intuitivt med deras personliga tysta kunskap. Både 

teorin och empirin är alltså överens om att det finns utmaningar i att få personer att vilja 

använda kunskapssystem.  

 Hur fungerar erfarenhetsåterföringen under garantitiden 
idag? 

- I det undersökta företaget finns inte något färdigt system för att ta hand om

garantiärenden som används av alla.
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Det finns system för erfarenhetsåterföring men det täcker inte in garantitiden. 

Uppstår stora och kostsamma fel eller skador ta de upp och utreds men rutiner 

för det saknas. Under litteraturstudierna konstaterades att garantitidens 

erfarenheter inte forskas på i större utsträckning.   

- Det vanligaste är att en felanmälan kommer från kund via mail följt av att:

yrkesarbetare åker ut och åtgärdar.

- Framförallt är det byggservice som åtgärdar fel. Det är smidigast att använda

dem då de har egna verktyg och bilar och är inte lika projektbundna.

- Ansvarig för projektets garantiärenden får veta att det är åtgärdat, muntligt eller

via mail. En sorts dokumentation sker då projektet belastas ekonomiskt efter

utförd åtgärd.

Vilka problem finns det i användandet av 
erfarenhetsåterföring under garantitiden? 

- Då det inte finns ett klart system för hur man ska ta tillvara på erfarenheter under

garantitiden är det ett problem i sig.

- Det är sällan som personen som utfört ett fel även är den som åtgärdar det vilket

innebär att man går miste om återkopplingen. Genom att använda byggservice

distanserar sig entreprenadsidan från att på ett naturligt sätt få

erfarenhetsåterkopplingen. Byggservice är inte nöjda med att få fixa

garantiärenden och anser att det inte är en fungerande lösning. Man prioriterar

en snabb lösning för kundens bästa.

- Prestige kan vara ett hinder för att vilja att dela erfarenheter om fel. Det upplevs

dock inte vara fallet på alla ställen i företaget.

Det intervjupersonerna uttrycker en saknad av är inte ren fakta utan snarare ett behov 

av att ta del av fler erfarenheter från tidigare projekt i företaget. Med andra ord finns 

det mottagare villiga att ta emot erfarenheter. Det innebär att erfarenhetsåterföringen 

har en verklig möjlighet att växa och bli komplett. 

Hur kan erfarenhetsåterföring under garantitiden 
förbättras? 

- Det behövs en databas som innehåller viktiga erfarenheter och lösningar från

olika projekt från hela företaget.

- Det är nödvändigt att dokumentera allt som åtgärdas under garantitiden för

upptäcka större fel och mindre återkommande fel. Dock behöver inte varje liten

åtgärd diskuteras på möte.

- Surfplattor är bra hjälpmedel för att smidigt samla in erfarenheter. Att i

dokumentationen även använda bilder borde bli standard då det kan underlätta

och stärka dokumentationen.
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- Möten med diskussioner om erfarenheter. Det är relevant att ha möten med både

projektchefer, produktionschefer, arbetsledare och yrkesarbetare så att all

kunskap effektivt förs vidare till flera led. Erfarenhetsåterföringen kan då bli

komplett.

- Använda erfarenheter i projekteringsskedet och när arbetsberedningar uppförs.

När det finns en databas med insamlade erfarenheter är det viktigt att man jobbar

för att de inte bara ska diskuteras vid möten utan även vara användbara vid

projekteringsstadiet och när arbetsberedningar ska utföras. Då det läggs mycket

fokus på arbetsberedningar i entreprenadföretag är det en bra möjlighet att även

kunna använda sig av erfarenheter som erhållits från garantitiden.

 Koppling till målet 
Målet med rapporten är att identifiera utvecklingsområden och hitta förbättringsförslag 

inom arbetet med erfarenhetsåterföring under garantitiden. 

För att uppfylla målet krävdes alla tre frågeställningar. Resultatet av första 

frågeställningen visar att det undersökta företaget arbetar med kvalitetsförbättring och 

är medveten om vissa förbättringsområden. Gällande garantitiden finns ingen rutin för 

hur dokumentation hanteras. Till största del är det byggservice som åtgärdar 

garantiärenden.  

Svaret på andra frågeställningen fastställer att det finns problem med 

erfarenhetsåterföringen under garantitiden. Med första frågeställningen konstaterades 

det att rutiner eller system för erfarenhetsåterföring för garantitiden inte fanns vilket ses 

som det största problemet. Finns inga rutiner för hur det ska gå till så är 

erfarenhetsåterföringen bristfällig eller obefintlig. Det undersökta företaget arbetar med 

erfarenhetsåterföring under andra skeden i byggprocessen men går miste om 

förbättringsmöjligheterna som erfarenheter från garantitiden kan ge. Det, tillsammans 

med att byggservice ofta åtgärdar garantiärenden, innebär även problemet att personen 

som utfört ett fel inte är den som åtgärdar det vilket leder till att återkopplingen förloras. 

Svaren på de två första frågeställningarna tillsammans med empirin gav möjlighet att 

svara på den tredje frågeställningen. Det är nödvändigt att arbeta fram en databas som 

innehåller viktiga erfarenheter och lösningar från olika projekt, inte bara lokala utan 

projekt från hela företaget. Då detta behov uttrycks i intervjuer finns möjlighet för att 

realisera det och med därmed öka spridandet av kunskap och erfarenheter i företaget. 

För att samla in alla dokumenterade erfarenheter från garantitiden kan surfplattor med 

fördel användas. De medför snabbare insamling av dokument till en databas och kan 

även användas för att ta bilder som kan stärka dokumentation. Syftet med 

dokumentation är att se till att erfarenheter från garantitiden används vidare och att de 

kan användas vid till exempel arbetsberedningar eller vid uppstart av nya projekt. För 

att erfarenhetsåterföringen ska bli komplett är möten ett bra forum då även den tysta 

kunskapen lättare kan förmedlas.  
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6 Diskussion och slutsatser 
I det här kapitlet ges en kort sammanfattning av studiens resultat, en diskussion förs om 

vad som framkommit i arbetet, hur metodvalen fungerade och konsekvenserna av 

arbetet. Här beskrivs också begränsningarna i rapporten och tillslut redovisas studiens 

konkreta slutsatser och rekommendationer. Kapitlets sista del är rekommendationer på 

hur man kan forska vidare grundat på denna rapport. 

Resultatdiskussion 
Denna rapport löser inte problemet med vem som ska utföra garantiåtgärder utan lägger 

vikten på att oavsett vem som utför åtgärden så ska erfarenheten kunna föras vidare till 

övriga inom företaget på bästa sätt. 

Det fanns många kopplingar mellan det teoretiska ramverket och empirin. Det pekar på 

att rapportens resultat är trovärdigt då det liknar tidigare studier. Det innebär även att 

diskussionen om den inre valideten som stärktes på grund av blandade yrkestitlar hos 

de intervjuade var relevant och korrekt. Vad som kunnat stärka och bredda resultatet 

var om intervjuer hade skett med personer från flera olika regioner.   

Hur arbetet med erfarenhetsåterföring ser ut i olika byggföretag är svårt att avgöra 

varför överförbarheten är svår att bedöma. I trovärdighetskapitlet fastställdes ändå att 

den yttre valideten stärktes av att själva byggprocessen är liknande för byggföretag så 

större delen av resultatet blir därmed användbart.  

Då tekniken spelar en roll i resultatet och en ständig utveckling sker inom området kan 

den delen bli föråldrad och reliabiliteten försvagas. Dock visade intervjuerna en positiv 

inställning till fortsatt användning av digitala, mobila hjälpmedel och resultatet att 

använda en erfarenhetsdatabas och surfplattor bedöms därför hållbart.  

Det krävdes att först undersöka hur erfarenhetsåterföringen ser ut idag, se vilka problem 

som finns och sen tillsammans med empirin ge svaret på sista frågeställningen för att 

på ett trovärdigt sätt uppnå målet. Frågeställningarna hjälpte därmed till att uppnå målet. 

I och med att rapportens område avgränsades kunde arbetet fokuseras vilket medförde 

mer verklighetstrogna och användbara förbättringsförslag. 

Metoddiskussion 
Fallstudie var ett nödvändigt metodval då det möjliggjorde en koncentrerad 

undersökning på en mindre del av företaget. Nackdelen med denna metod, och som 

måste tas i beaktande när resultatet läses, är att ett fall står som representant för ett större 

sammanhang. Intervjuerna genomfördes endast med en liten del av företagets anställda 

sett till företagets storlek. Även om urvalet av intervjupersoner var blandat så kan det 

inte garantera att svaren skulle se likadana ut för hela företaget och slutsatserna ska 

därför ses mer som indicier. Dock erhölls ett bredare perspektiv med intervjun med 

kvalitetschefen vilket stärkte generaliserbarheten.  

Vikten av litteraturstudien framgick under arbetets gång. För att genomföra intervjuer 

som skulle ge användbara resultat krävdes en förståelse för området speciellt då 

intervjuerna skulle hållas med personer väl insatta i byggbranschen. Det fanns en 

svaghet i att författaren saknar erfarenhet av byggbranschen och det försvårade att få 

ett djup i arbetet. Kontinuerliga diskussioner med handledare både från högskolan och 

företaget gav dock ökad förståelse och det fanns en medvetenhet om författarens roll 
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under intervjuprocessen och resten av arbetet. Samtidigt gav författarens begränsade 

erfarenhet färre förutfattade meningar som kunnat försvåra arbetet och en öppenhet för 

olika intryck. Intervjuerna utfördes sent under arbetet då förståelse för området nåtts 

och studien kunde därmed få resultat som stämmer överens med verkligheten.  

Intervju var ett nödvändigt metodval för att få olika synvinklar i fallstudien. En djupare 

förståelse erhölls med metoden då den gav möjlighet till följdfrågor och förtydliganden. 

Innan intervjuerna fanns insikten om att det handlade om elitintervjuer vilket 

förbättrade intervjuernas genomförande. Även då färdiga frågor var utarbetade fanns 

medvetenheten om att intervjun kunde utvecklas åt ett oväntat håll. Att transkribera 

intervjuerna säkrade och gav arbetet trygghet då det gick och kontrollera vad som sades. 

Det skilde sig något hur intervjupersonerna uppfattade några av frågornas syfte. Detta 

kunde undvikits om de grundläggande intervjufrågorna skickades ut innan. Nu 

skickades frågorna endast ut inför telefonintervjun. Dock hade det inte gått att 

kontrollera vilka som läst dem vilket kunde gett intervjuerna annorlunda utslag. I 

analysen av intervjuerna har inte hänsyn tagits till ålder/kön/erfarenhet/akademisk 

utbildning vilket skulle kunna ge extra dimensioner till resultatet.  

Att ta del av företagets databas var värdefullt då det kunde undersökas vad för material 

de anställda hade att tillgå. Dock fanns inte tiden eller kunskapen att göra en grundlig 

analys av hur ledningssystemet fungerar vilket skulle kunna gett en mer ingående 

undersökning. 

 Begränsningar 
Erfarenhetsåterföring är något som är relevant för många områden och aktörer. Hur den 

bäst kan användas är något som många kan ta lärdom av i byggbranschen och 

avgränsningen till hussidan behöver inte begränsa rapportens generaliserbarhet. Olika 

stora företag kan ha olika förutsättningar för att skapa till exempel ledningssystem men 

rapporten visar att det är betydelsefullt att alla delar sina erfarenheter från garantitiden.  

Då en stor del av arbetet är en fallstudie av ett företag riktas även delar av resultatet mot 

det undersökta företaget. Situationen att byggservice ska utföra garantiärenden behöver 

inte vara applicerbar på alla byggföretag. Dock kan problemet att den som utför felet 

inte är den som åtgärdar det finnas i fler företag vilket ökar rapportens 

generaliserbarhet. 

Att avgränsa arbetet med att inte räkna på ekonomiska faktorer kan påverka på hur 

resultatet kan användas men i diskussionen om effektivitet och prioritering av kund blir 

den ekonomiska faktorn ett indirekt element i analysen. Begränsningen att endast 

intervjua tjänstemän gjordes och intervjuer med yrkesarbetare hade kunnat ge ett 

bredare perspektiv på området. 

 Slutsatser och rekommendationer 
I problembeskrivningen konstaterades att det finns behov i byggbranschen att öka 

kvaliteten på byggprocessen och hur det saknas forskning på hur erfarenheter från just 

garantitiden tas tillvara. Denna rapport hjälper till att uppfylla det behovet. Med 

slutsatsen att det i dagsläget inte finns rutiner eller system för erfarenhetsåterföring 

under garantitiden visar att det är ett relevant arbete. 
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Arbetet belyser även vikten av att erfarenheter inte bara dokumenteras, det blir då ingen 

erfarenhetsåterföring. Återföringen är central för att nytta ska fås och kvaliteten på 

byggprocessen bli bättre. Mindre åtgärder som dokumenteras behöver inte återföras i 

samma utsträckning utan den informationen kan användas för att upptäcka 

återkommande fel. Digitala verktyg kan fungera som viktiga hjälpmedel för att 

dokumentera erfarenheter till en större erfarenhets- och kunskapsdatabas och borde 

användas i större skala.  

 Förslag till vidare forskning 
Rapportens resultat kan i framtiden utvecklas och undersökas vidare framför allt om 

hur teknikens roll i erfarenhetsåterföringen. Förslag på fortsatta undersökningsområden 

är:  

- Vilken programvara är bäst för att använda till surfplattor i produktion?  

- Hur man kan utreda och klassificera fel som uppstår under garantitiden?  

- Hur kan dokumentationen från garantitiden ingå i BIM? 

Då dagens fokus på garantitiden inte är stort kan det även vara relevant att göra 

uppföljning på detta arbete. Att även utföra fler fallstudier med fler intervjupersoner 

och variera storlek på undersökta företag kan då generera ett större värde. 
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Hem Debatt Hela bostadsmarknaden har gått i baklås

Hela bostadsmarknaden har gått i baklås
20 augusti 2013

De aktuella recepten för ökat bostadsbyggande

Det skrivs nästan dagligen om bostadskrisen i Sverige i våra stora dagstidningar, och i fackpressen. Radio och TV snuddar vid problemen utan att 
ana vidden av problemen. Det duggar tätt med politiska utspel från byggbranschen, kommun- och rikspolitiken samt från fackligt håll. Vad går 
utspelen ut på?

Jo, - det är fel på byggreglerna, plansystemet är ineffektivt, kommuner tar inte uppgifterna om bostadsförsörjning på allvar kommunerna över-
trumfar varandra med att införa lokala krav och miljöregler på de få bostadshus som ska byggas på mark som anvisats av kommuner. Släpp hyres-
sättningen fri säger fastighetsägarna. Byggfacket vill sätta åt underentreprenörerna och få bättre betalt.

Min egen yrkesorganisation, SAR/MSA påstår yrvaket att vår bostadsminister gynnar kvantitet på kvaliténs bekostnad. Som om vi arkitekter tycker 
att det byggs för mycket? Eller skulle vi arkitekter vara så aningslösa att vi tycker att det ska bygga färre och dyrare bostäder?

Får vi i branschen våra önskemål uppfyllda, då ska ni se att det kommer att byggas bostäder som aldrig förr. Men för vem kommer det då att 
byggas? Vem ska ha råd, med fri hyressättning? Att bo i det befintliga beståndet, har hittills varit normal-inkomsttagarnas möjlighet att få tak över 
huvudet i en lagom stor bostad. ”Nämen, hyror kommer också att sänkas inte bara höjas” sägs det. Har i praktiken någon hyra sänkts? – nej, då river 
man hellre husen.

Socialt och bostadspolitiskt, är det idag den mest illa valda tidpunkten att släppa hyrorna fria

Sällan hörs det någon kritik mot själva byggprocessen eller hur branschen är organiserad. I den frågan lägger vi ut dimridåer och skyller på annat, 
såsom samhället styrning, bankernas restriktivitet etc. Handen på hjärtat branschkollegor; tror vi på allvar att våra processer, från idé till färdig 
bostad, verkligen funnit sin ideala form, efter vilken allt annat i samhället ska anpassa sig?

Inledningsvis kan man konstatera att orsaken till att det byggs så lite är helt enkelt att det inte finns tillräckligt med folk i vårt land som 
har råd att betala för det som byggs idag och det som vi i byggsektorn kräver i ersättning.

Staten bjuder verkligen till och tillsätter utredningar och ”vänder på alla stenar” för att få bort kostnadsdrivande processer i den offentliga 
hanteringen av planer, bygglov och annan tillståndsgivning. Staten har dansat efter byggbranschens pipa en längre tid nu och har i 
utredningsförslag kommit med nya idéer, som visar på nytänkande. Nu är det dags för oss i byggsektorn att systematiskt ”vända på alla våra 
stenar”. Där finns det skräp att rensa upp i! Kan den nyligen tillsatta Nybyggarkommissionen bidra till detta?

Man kan exempelvis fråga sig, är det någon som räknat på om en veckas försening av ett bygglov är mer kostnadsdrivande än en felaktig håltagning 
i ett badrumsbjälklag eller ett missat fall till en golvbrunn och för att inte tala om alla felaktigt enstegstätade fasader, som mot bättre vetande idag 
fortfarande byggs? Sådana och liknande fel förekommer i massor i dagens konventionella bostadsbyggande. Det är någon som ska betala det. Det 
blir vanligtvis bostadsköparen och hyresgästerna. Ty byggentreprenörer ”tar höjd” redan i sina anbud för alla de fel som de rent statistiskt brukar 
göra och som vi inte kommer ifrån att behöva rätta till. Att entreprenören därför schablonmässigt saltar entreprenadpriset med 40 % är inte 
ovanligt. När priserna trissas upp hänger kommunerna med då det gäller priset på mark som de förmedlar och med exploateringsavtal med 
oberättigat innehåll, som byggherren sväljer, ty det är till slut ändå hyresgästerna eller bostadsrättsköparen som betalar.

Många kockar

Bostadssektorn är en vittförgrenad företeelse. Konsulter av alla slag, byggherrar, entreprenörer, underentreprenörer, fastighetsägare, stora som 
små, ingår i detta komplex. Jag är arkitekt till professionen. Som sådan kan man vara husprojekterande, planerande eller tillståndsgivande 
kommunanställd. Jag är, som arkitekt, själv en del av denna sektor. Vi skulle kunna vara lite självkritiska och granska varje del av den. Varför är 
svenska arkitekter sämst i Europa på att ta ansvar för kostnader, miljö och teknik? Varför är arkitekternas egen organisation motståndare till 
industriellt byggande?

Få har en överblick över hur bygg- och bostadssektorn fungerar i detalj. Någon är insatt i planprocessen, några i projekteringen eller i anbudsgiv-
ningen, byggandet och andra åter i förvaltandet. Det är en lång process, kanske för lång, men låt oss hjälpas åt att syna den. Det är en risk med 
sådana oöverskådliga processer att det smyger sig in processer och mellanhänder som inte tillför värden. Det finns inte någon bransch där alla 
inblandade parter - internt - talar så illa om varandra som inom bygg. Ett är säkert, det förekommer sällan någon skriftlig dokumentation från ett 
avslutat bygge om vad som gått fel och som absolut inte får upprepas i nästa.

De (3 - 4) största har ett vitt förgrenat nät över landet, men alla filialerna inom respektive koncern har få produktionsidéer gemensamma när det 
gäller byggandet. Filialerna lär inte av varandra. Det sägs att fel som görs ska rapporteras till huvudkontoret. Det görs mycket sällan. Vem berättar - i 
lex Marias anda - för koncernledningen om alla fel som projekteras och utförs?  Det mest gemensamma de har är logotypen och färgen på 
hjälmarna och de självlysande arbetskläderna.
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Ett aktuellt lockrop från entreprenörsbranschen är ”förtroendetotalentreprenaderna”. ---”Säg vad ni vill ha, så bygger vi det och ni slipper tänka utan 
bara hämta nycklarna när det är klart. Ni får all vår erfarenhet på köpet”- säger vi. Denna typ av entreprenader är så vanliga numera att man 
knappast längre vet vad en utförandeentreprenad är för något. (Att utföra det som beställts betyder det). När man idag vinner en totalupphandling 
så följer man de av byggherren upprättade ritningarna så långt man har lust. Vi motiverar våra avsteg med yttryck av typen ”så har vi aldrig gjort 
förut” eller ” det här blir mycket billigare, så vi gjorde så här istället ”eller ”det här anser vi vara likvärdigt” eller ”det ser ju nästan lika dant ut”. 
Entreprenören får oftast rätt i tvistemål mot byggherren i dessa fall.

Några år av självkritik

I början av 2000-talet togs ett antal initiativ från staten i samverkan med oss i själva i branschen. Byggkostnadsdelegationen och ”Skärpning gubbar” 
utgör några exempel på branschgenomlysningar från den tiden. Bygga Bo-dialogen var ett annat förpliktelsekontrakt mellan samhälle och 
byggsektor med ett utbildningsprogram för både företagsledning och byggnadsarbetare. Vi i byggsektorn är nämligen den bransch, av alla 
industrigrenar, som avsätter minst pengar för fortbildning av personal.

Jag var inblandad i Boverkets Byggkostnads-forum (BKF), vars fleråriga verksamhet jag sammanfattade på 100 sidor i ”Skärpning på gång i 
Byggsektorn?” – läst av få. Branschen gör som den alltid gjort eller gjorde förra gången. Minnet i vår bransch är kort och intresset att läsa om andras 
erfarenheter är nästan obefintligt. Var den självkritiska tiden för tio år sedan en period av moralisk upprustning eller kanske bara läpparnas bekän-
nelser efter en rad skandalösa byggen och avslöjanden om karteller? Man behöver bara nämna skandalerna med Moderna museet, 
asfaltkartellerna, mögel i Hammarbysjöstad, BO01, Tvärledsbron m.fl.

Ineffektivitet

Det är något fel med det bygg- och bostadsindustriella komplexet. Det finns inget index som svensk officiell statistik mäter, som de senaste 
årtiondena ökat så mycket som nyproduktionskostnadsindex för bostadshus. Det som i allmänhet chockerat oss svenskar under de senaste åren är 
det ständigt ökande bensinpriset. Men det är delvis beroende av en hård nationell miljöbeskattning och en oljekartellprissättning genom OPEC. 
Några karteller finns väl inte inom byggsektorn? Men ändå ökar kostnadsnivån i förhållande till all annan industri.
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Nyproduktionskostnadsindex för bostäder har ökat mer än vad något annat gjort som SCB mäter. Hade bilpriset ökat som bostäder skulle den billigaste 
Volvon kosta 700 000  kr. Trots att bensinpriset ökat katastrofalt mycket har index för att äga och köra bil utvecklats mindre än levnadskostnadsindex. 
Bilindustrin tar sitt ansvar och tar fram en produkt som kan efterfrågas av ett flertal.

Jag menar inte att vi kan ta efter bilindustrin, men vi kan göra analyser och agera som den och successivt införa den fasta industrins metoder. Jag 
vet, det finns eldsjälar som jobbar med leantänkande och BIM – Bygg Info Modeller. Men dessa är i praktiken bara lovande isolerade företeelser som 
några entusiaster tillåts syssla med.

En otidsenlig bransch

Byggsektorn är till stora delar en nationell näringsverksamhet som är helt befriad från internationell konkurrens. Inte ens de nordiska länderna har 
lyckats fatta beslut om gemensamma byggregelverk. Vi har därtill byggbranschens egna regler i varje land, som är minst lika fördyrande som man 
påstår att samhällets regler för byggande är.

Det finns branschregler och hemmagjorda certifieringsregler som utestänger innovationsviljan från de få som har idéer. Det är inte fel att påstå att 
skråväsendet till stora delar finns kvar och att ingen vågar sticka upp, ty då blir man utestängd. Vi har en feltänkt obligatorisk byggfelsförsäkring, 
som praktiskt taget aldrig betalat ut någon ersättning och som branschen finner sig i. Det är ju bostadskonsumenten som i slutändan ändå betalar 
premien. Det är som att betala till något beskyddande mc-gäng som sviker när det verkligen behövs skydd. 

Vi har ett snårigt avtalssystem för ersättning mm. på entreprenadsidan – ABT06 – som sägs ska hålla ordning och reda i ekonomin och 
byggadministrationen mellan beställare och utförare. Det är ett system som alltid har entreprenören som vinnare på bekostnad av konsumenten 
och byggherren, som nästan aldrig vinner en tvist. Tvister enligt ÄTA-paragraferna – Ändrings- och TilläggsArbetsklausulerna i ABT06 - slutar med att 
det alltid blir dyrare om byggherren (beställaren) gör såväl tillägg som förenklingar. De flesta beställare måste anlita ”ÄTA-konsulter”, för att hitta 
kryphål för att inte bli helt blåsta av entreprenören, som i sin tur anlitar tvistemålskonsulter. Branschen är full av mellanhänder som inte höjer värdet 
på bostaden som produkt lika mycket som mellanhanden kostat. Det är per definition att betrakta som slöseri (def: P-E Josephson, CTH). Det är 
återigen bostadsköparen och hyresgästen som betalar.

En byggarbetsplats idag är dåligt organiserad. Man har numera, i de flesta fall, lärt sig att täcka över och väderskydda byggmaterialet som ska 
byggas in i huset. Men i gengäld har man dålig uppsikt över vad som ligger under presenningarna. Byggmaterial flyttas fram och tillbaka och blir 
skadat och måste kasseras. Det är ett annat välkänt stort slöseri.

Endast hälften av den tid som en byggnadsarbetare får betalt för på ett normalbygge bidrar till att höja boendevärdet på den byggda bostaden man 
uppför. Resten av tiden kan utgöra väntan på material, att leta efter verktyg, ringa efter eller jaga försenade yrkesmän, ”åka till brädgården” och 
hämta kompletterande material, skotta snö på halvfärdiga bjälklag, göra om felaktigt utförda arbeten, etc. Det är rent slöseri enligt definitionen. Det 
beror inte på att byggnadsarbetaren i sig är lågpresterande, utan att arbetena är undermåligt planerade på arbetsplatsen och att skrågränser 
mellan yrkesgrupper upprätthålls in absurdum . Det vanliga byggandet idag är allt annat än vad man kallar industriellt tänkande eller lean 
produktion.

Produktivitet, mätt som kvoten vad man tjänar på en bostad och vilka kostnader man haft, må vara hög. Om vi betraktar bostaden som varan eller 
tjänsten ”att bo”, producerad åt svenska folket, då har produktiviteten varit negativ de senaste 20 åren. 1993 betalade ett svenskt normalhushåll 28 - 
30 % av tillgänglig inkomst efter skatt i nybyggnadshyra. I dag betalar man runt 40%.
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I denna ineffektiva och orationella miljö arbetar vårt högst betalda arbetarekollektiv. Säkerhetsproblemen för arbetarna är ofta förbisedda, för att inte tala 
om hälsoproblemen för dem som ska flytta in i de bostäder som är otillräckligt uttorkade med risk för mögelpåväxt.

Är byggandet motorn för sysselsättningen?
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I dessa dagar hör man från branschen och politiken:” satsa på byggandet, släpp hyrorna fria då blir det fart på Sverige och sysselsättningen”. Bygg 
om ”miljonprogrammet” och gör det miljösmart, ropar vi i branschen och politikerna hänger med i kören att man nästan anar nya subventioner i 
andanom.

Det skulle, enligt min uppfattning, vara ekonomiskt vansinne att, för ökad sysselsättning, att satsa statliga medel på en sådan ineffektiv och oansvarig 
bransch som jag tillhör med sina otidsenliga strukturer.

Det är inte särskilt upplyftande när man inser att min ineffektiva bransch genererar så stor del av kostnaderna som vi som medborgare direkt eller 
indirekt betalar. Vi pungar ut för bostadshyror, vi betalar skatt som går till lokalkostnader i offentlig sektor och till bostadsbidrag etc. Hade bygg-
kostnaderna för en bostad som byggdes för tio år sedan ”bara” utvecklats som levnadskostnadsindex fram till idag, så hade det hushåll i en 
trerummare, som flyttar till motsvarande bostad idag, haft ca 20 000 kr mer per år att röra sig med – efter skatt!

Byggsektorn en snyltande bransch

Levnadskostnaderna i Sverige har på många sätt blivit relativt lägre, i stor utsträckning beroende på att alla branscher, utom byggsvängen, 
effektiviseras och att matpriserna sjunker relativt sett år från år. Trots att bensinpriset ökat så det känns i plånboken när man tankar, så har 
kostnaderna för att äga och köra personbil ökat mindre än konsumentprisindex. Detta tack vare att bilar blivit bensinsnålare och hållbarare.

Det är sund reaktion från den vakna bilindustrin, som har åstadkommit detta ”under”. All annan industri förbilligar för konsumenten genom 
effektivare processer. Det ekonomiska utrymme som därigenom skapas kapar emellertid vi i byggsektorn åt oss, så det hela blir slutligen ett 
nollsummespel för konsumenten. Bilindustrin har insett: - ”utvecklar vi inte långsiktigt hållbarare bilar finns det endast ett fåtal som har råd att ha 
bil”. I byggsektorn gör vi tvärtom. Vi i byggsvängen ser till att vi bygger dyrt och alltför lite, för det tjänar vi mer på. Vi har nämligen stängt nationens 
gränser för internationell konkurrens. Då och då köper vi in material från Östeuropa, men tar betalt som om de var tillverkade med svenska löner.

Det råder ”terrorbalans” på bostadsmarknaden

Det ser inte ut att finnas några kvickfix för att komma till rätta med det höga kostnadsläget i bostadsbyggandet. Det är det högsta i Europa. Skulle 
det allmänt börja byggas bostäder som är 50 % billigare än de som byggs idag, vilket borde vara fullt möjligt, skulle det bli oreda på marknaden. Vi 
som äger villor och bostadsrätter skulle plötsligt se dem mindre värda än vad de är belånade till. Bankerna kommer därmed att få bekymmer. De 
som investerat och spekulerat i dyr mark går på pumpen.

Mot en sådan bakgrund är det bättre att gå på som vi alltid gjort, utan nytänkande och utan att dra på sig utvecklingskostnader för effektivare 
rutiner i projekterings-processen eller produktionen. Med andra ord: det är lönsammast att fortsätta bygga orationellt och dyrt och upprätthålla en 
prisnivå som innebär att man nätt och jämnt bygger för de ca 10 – 12 000 tillkommande hushåll i vårt land som årligen kan ha råd att flytta till en 
nybyggd bostad.

Sverige bygger idag ett slags ”miljonärsprogram” dikterat av byggsektorn där prisnivån går att upprätthålla genom att det är ett litet antal 
dominerande byggentreprenörer i landet som sedan ett drygt decennium ”extraknäcker” som försäljningsbyggherrar genom att åt sig själva bygga 
bostadsrätter, som sedan säljs till ofta okunniga bostadsrättsföreningar på tillväxtorterna, samtidigt som de bygger lokaler, anläggningar, 
infrastruktur och enstaka hyresrätter åt andra, inte minst offentliga, beställare.

 En sådan verksamhet betraktas som osund enligt renläriga konkurrensforskare och kallas vertikal konkurrens i produktionssystemet. Man konkurrerar 
med andra ord med sina egna kunder. Det är som om Volvo och Scania skulle bedriva åkeri- och speditionsverksamhet och bestämma priset på 
landsvägstransporter i Sverige.

Vem blir lidande

De största förlorarna i denna osunda verksamhet är de som ännu inte gjort sin entré på bostadsmarknaden – framförallt unga människor. Men även 
de äldre, t.ex. 40-talisterna, som sitter i otillgängliga bostäder, utan hiss och balkong, kommer att få det svårt att klara sig själva. Det är och kommer 
att utvecklas till ett stort samhällsekonomiskt problem. Om detta tycks alla vara eniga.

Men vem ska bygga för dessa kategorier? De kommunala bostadsbolagen har blivit tandlösa genom Allbolagen från 2011. Den gör att det inte 
längre går att ha en allmännyttig prissättning på bostäder, utan allmännyttan tvingas (pga. EU-direktiv sägs det) resonera i hyressättnings- och i 
avkastningsfrågor som de privata bostadsbolagen, vilka inte alltid resonerar som vi tror. Ett privat bolag tvingas då och då till att acceptera några år 
av röda siffror i sin förvaltning av ett nybyggt hus. Den friheten kan inte ett kommunalt bolag ta sig, såvida det inte rör sig om social housing, vilket vi 
inte vill ha i Sverige, enligt nuvarande politiska tongångar.

Fredrik von Platen

Arkitekt SAR/MSA, senior adviser.

Fd. ordf för Sveriges stadsarkitekter

1989- 2003 ställförträdande generaldirektör för Boverket

Medverkat i ett flertal statliga utredningar och delegationer t.ex: Kretsloppsdelegationen 1993 – 1999, Sakkunnig och expert i några PBL-utredningar 
på 1990-talet
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Byggindustrins blogg. (/blogg) Bloggen som speglar hela samhällsbyggnadssektorn.

Utveckling kräver engagemang
Nöden är uppfinningarnas moder brukar det heta. I tider av utmaningar och kriser sker ofta 

teknikskiften och viktiga innovationer skapas.

Så var det till exempel i Japan efter andra världskrigets slut, då det lilla företaget som var 

en framgångsrik tillverkare av vävstolar bestämde sig för att börja tillverka bilar. Men man 

hade inte råd att bygga stora specialiserade fabriker som man gjorde i de ”riktiga” 

bilfabrikerna i USA, så man fick hitta på ett eget sätt. Man skapade flexibla 

produktionssystem som snabbt kunde ställa om och tillverka olika produkter och på så sätt 

klarade man att skapa storskalig produktion med relativt små investeringar. Företaget 

hette då som nu Toyota och skulle ju komma att revolutionera synen på effektiv 

produktion över hela världen och bli ett av världens största bilföretag.

Ett annat exempel från bilvärlden är uppstickarföretaget Tesla Motors som grundats 

utifrån en insikt om att vi inte kan fortsätta basera vårt samhälle på fossilbränsle, samtidigt 

som kunderna vill ha snygga, kraftfulla och säkra bilar. De har utvecklat elbilar med 400 

kilometers räckvidd, svårslagen acceleration och användarupplevelse. Innovationer som 

detta kräver hög grad av industriell kompetens och kunskap om kundernas krav och 

prioriteringar!

– Ja men vi bygger inte hus som vi bygger bilar, sluta tjata om det nu, tänker säkert många 

av er.

– Nej, det är helt sant. Vi bygger inte hus som vi bygger bilar. Men det finns fler likheter än 

man kan tro. Principer för produktutveckling, samarbetsformer, systematisk 

erfarenhetsåterföring, ständiga förbättringar, användning av avancerade IT-verktyg och 

utvecklad logistik, för att nämna några. Det finns mycket vi kan lära oss genom att studera 

hur andra gör och sedan forma det så att det fungerar för byggandet, utan att för den 

sakens skull börja bygga exakt likadana hus överallt, för det är inte det detta handlar om!

Vi ska ju överträffa våra kunders förväntningar i fråga om pris, kvalitet, hållbarhet och 

upplevelse! Då behöver vi vara fler som engagerar oss i utvecklingen så att det är detta vi 

uppnår och inte tvärtom.

Två viktiga aktörsgrupper i byggandet behöver engagera sig mer i byggandets 

innovationer. Byggherrar måste intressera sig mer i vad det här kan innebära för er. Ställ 

krav, bidra med er kunskap, kom med inspel och framför allt delta i den förändring som 

pågår! Det är ni som ska äga och förvalta byggnadsverken och då är det väl smart att vara 

med och påverka! Samma gäller er arkitekter! Era kunskaper behövs för att de nya 

systemen ska kunna leverera högkvalitativ arkitektur, god funktion och spännande 

byggnader! Det duger inte att stå bredvid och betrakta en industri som förändras. Var med 

och förändra! Ta plats! Vi vill ju att det vi bygger ska bli bättre, snyggare, effektivare och 

mer hållbart. Då krävs det att vi hjälps åt och tillsammans skapar möjligheter för detta!

Och så var det ju det där med bilbranschen och byggindustrin. På ett annat 

uppstickarföretag i Kalifornien där man satsar stort på att utveckla plattformar för att bygga 

skolor, butiker och kontor är man lite sura just nu. Varför då? Jo en av deras designers har 

just sagt upp sig. Han blev rekryterad av Tesla Motors.

BLOGG / 17 DECEMBER 2014 / Av: JERKER LESSING
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Jerker Lessing

Jerker Lessing  arbetar sedan cirka 

tio år på konsultföretaget Tyréns 

med utveckling, implementering 

och forskning om industriellt 

byggande. Han är en flitigt anlitad 

föredragshållare och han 

undervisar också på Stanford 

University i USA om industriellt 

byggande. I sin forskning 

presenterade Jerker modeller och 

beskrivningar av industriellt 

byggande som har kommit att bli 

vägledande för såväl företags 

satsningar som för vidare 

forskning inom området.
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Kommentera artikeln

(http://mediaadviser.adservinginternational.com/click.php?raw=114195|1746|)

Sandra Lindroth

Johnny Kellner

Sandra Lindroth

Leva för att jobba/jobba för att leva (/blogg/leva-f%
C3%B6r-att-jobbajobba-f%C3%B6r-att-leva-21217)

27 april 

Ok, det är dags att jag kommer in i det här med att blogga. Skönt vore ju 

om jag kunde få in det som en rutin en gång i veckan. Men tiden är ju 

knapp nu för tiden. För någon månad sedan hade jag så gott om den. För 

första gången i mitt liv upplevde jag det där som folk pratar om ibland men som jag aldrig 

förstått mig på – att tröttna på att vara ledig!? Själv älskar jag att vara ledig, har alltid gjort 

och kommer nog alltid att göra, jag har så många hobbies och stora planer jag vill 

förverkliga, resor som ska göras, kultur som ska upplevas och utflyktsmål som ska 

besökas.

Märkligt politiskt utspel av Energimyndigheten
(/blogg/m%C3%A4rkligt-politiskt-utspel-av-
energimyndigheten-21154)

16 april 

Den 13 april 2015 gjorde Energimyndigheten ett mycket märkligt politiskt 

utspel i form av ett beslut om synen på viktnings- och 

primärenergifaktorer på energi som dessutom går emot EU:s 

Energiprestandadirektiv för byggnader.

En ny era (/blogg/en-ny-era-21136)

15 april 

Hej alla som kan tänkas vilja läsa detta!

Visa fler (/blogg)

Kommentera artikeln

Bostadsbolag krävs på 
upphandlingsböter
(/artikel/nyhet/bostadsbolag-
kr%C3%A4vs-p%C3%A5-
upphandlingsb%C3%B6ter-
21195)

"En orgie i hämnd för 
Byggnads" (/artikel/ledare/en-
orgie-i-h%C3%A4mnd-f%C3%
B6r-byggnads-21230)

4.

5.

TIPSA BYGGINDUSTRIN

Har du ett nyhetstips?

Kontakta redaktionen via e-post

(mailto:red@byggindustrin.se?

Subject=Nyhetstips)

eller ring 08-665 36 50. 

Du kan självklart vara anonym.

Temaavdelningar
Almedalen 2014

(/information/almedalen-2014-
20091)

Nordbygg 2014
(/information/nordbygg-2014-
19704)





Nyhetsbrev

Din e-postadress Skicka

Lediga jobb
Paroc (/platsannons/business-area-

manager-new-product-line-21226)

Business Area Manager, New 
Product Line
(/platsannons/business-area-
manager-new-product-line-
21226)

Stockholms län

Einar Mattsson (/platsannons/platschef-

till-einar-mattsson-21225)

Platschef till Einar Mattsson
(/platsannons/platschef-till-
einar-mattsson-21225)

Stockholms län

Martinsons (/platsannons/vd-redo-att-

st%C3%A5-i-centrum-f%C3%B6r-en-

byggrevolution-21224)

Vd redo att stå i centrum för en 
byggrevolution (/platsannons/vd-
redo-att-st%C3%A5-i-
centrum-f%C3%B6r-en-
byggrevolution-21224)

Stockholms län

Fasticon Kompetens (/platsannons/n%

C3%A4r-du-beh%C3%B6ver-

projektkompetens-21223)

När du behöver projektkompetens
(/platsannons/n%C3%A4r-du-
beh%C3%B6ver-
projektkompetens-21223)
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Stockholms län

Byggmäster

(/platsannons/entreprenadchef-till-

byggm%C3%A4ster-21222)

Entreprenadchef till Byggmäster
(/platsannons/entreprenadchef-
till-byggm%C3%A4ster-21222)

Västmanlands län

Fråga juristerna

Senaste frågorna 

Vem ansvarar för service av 
vitvaror? (/content/vem-
ansvarar-f%C3%B6r-service-av-
vitvaror)

Samordningsproblem på 
byggarbetsplatsen
(/content/samordningsproblem-p%
C3%A5-byggarbetsplatsen)

När är försening grund för vite?
(/content/n%C3%A4r-%C3%
A4r-f%C3%B6rsening-grund-f%
C3%B6r-vite)

Se fler frågor och svar (/fr%C3%A5ga-

juristen)

Är du intresserad av byggsektorn och hur den fungerar, vilka aktörerna är, de viktigaste 

projekten, de drivande människorna? Då är tidningen Byggindustrin rätt tidning för dig.

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Staffan Åkerlund, staffan@byggindustrin.se

(mailto:staffan@byggindustrin.se), 08-665 36 60

Växel: 08-665 36 50 E-post: red@byggindustrin.se (mailto:red@byggindustrin.se)

Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm

Postadress: Box 55669, 102 15 Stockholm
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Erfarenhetsåterföring under garantitiden Sofia Olovsson 

Intervju med kvalitetschef, K,  12/3 2015 

S: Vilka tycker du är de viktigaste källorna till ny kunskap inom företaget? 

K: Det är våra medarbetare som är ute i produktionen, det är där all kunskap finns och 

erfarenheterna skapas, så det är dem vi måste kunna utnyttja på ett bra sätt för att få till 

erfarenhetsåterföringen. Det som jag anser är komplicerat är hur vi samlar ihop den, hur skapar vi 

någonting av den som vi kan ge tillbaka till de som ska påbörja nya projekt. Sen jobbar vi med ett 

antal olika obligatorium som vi sätter på våra projekt som till exempel tidig granskning där vi redan i 

anbudsskedet tittar på projektet ur teknisk synpunkt, att man inte har med några saker som vi vet 

kostar pengar och som blir fel.  Och senare när du drar igång produktionen så har du också tekniska 

revisioner som teknikspecialister gör. Vi gör två stycken sådana i varje projekt, om de är stora, så då 

har vi redan i projekteringsskedet som de här personerna går ut och supporterar projekten och tittar 

så att man ligger rätt i handlingarna, tekniskt, och följer även upp den tidiga granskning man gjorde i 

anbudsskedet. Och så görs ytterligare en teknisk revision när taket är klart kan man säga. Detta så att 

man har med sig rätt projektering in i projektet för det är ju där du kan påverka allting, innan du 

påbörjar produktionen. För när du väl påbörjar är det väldigt fokus på tidplaner, flöden och 

besiktningar så det är innan det som du formar all kvalitet. Sen gäller det ju även att varje 

medarbetare gör sitt bästa under hela resan.  

S: Vad finns det nu för färdiga system som handlar om erfarenhetsåterföring? 

[Intervjuperson visar och förklarar på skärm, databas] 

K: Det är ett stort bolag så det finns mycket material, underlag och stöd. VI har Vårt Sätt Att Arbeta 

som är ett verktyg där vi samlar all kunskap egentligen för att man sen ska få stöd när man jobbar 

och vi vill att man ska jobba efter detta verktyg i projekten. Och tittar vi på hussidan så har vi lagt in 

hela processen med anbudsskede, projekteringsskede, produktionsskede, överlämnande och 

garantitid. Till exempel riskhantering, här finns ett väldigt bra verktyg som vi har sen ett antal år 

tillbaka som heter PRE ORA. Där finns riskscenario där vi lyfter in de vanligaste punkterna, som en 

checklista. Den måste man kolla av innan man ska börja räkna på ett anbud, av en viss storlek, och 

där haft vi lyft in saker som vi tycker är viktiga, förutom marknadsaspekter och ekonomi, som 

teknikinnehåll. Det jag nämnde förut att vi tar in Skanska teknik är en obligatorisk åtgärd för att säkra 

upp med tekniska ögon att vi gör rätt saker. Till exempel kom ett bostadsbolag ut förra året med en 

förfrågan om ett hus på Kålgården med enstegstätad putsfasad. Det har vi bestämt att vi inte får 

bygga och därför fick vi inte lämna anbud på det. Sen kan vi alltid ha en dialog med kunden och 

diskutera valet. Vi en varningslista som talar om vilka fyra saker som är absolut förbjudna att göra 

och tolv ytterligare punkter som man kan bygga men man då måste man kontakta en specifik person 

på teknik som hjälper till att hitta rätt lösning utifrån de projektspecifika förutsättningarna. Den Pre 

oran gör man i samband med riskhanteringen och sen får man då lämna ett anbud och det är här 

erfarenhetsåterföringen kommer in. Vi tar ett exempel med ett egenutvecklat bostadsprojekt. Då har 

vi tagit fram något som heter Skanska Sveriges Bostadsplattformar och där har vi en enkel och bra 

resa för de som ska bygga bostäderna som man kan följa. Här börjar det så fort man har en tomtmark 

så finns det ett sparringteam med 4-5 personer som åker runt till de här projekten. De möter 

projekten redan i det skedet, när marken är köpt, för att prata just erfarenhetsåterföring, vad man 

ska tänka på. Och då handlar det om allt från utformning, yteffektivitet och hur man får bäst 

ekonomi i projektet. Och då har de samlat ihop en lista som proaktivt delges projektet; det här är 

bra, det här sättet är ekonomisk bra så det är både högt och lågt här, både myndighetskontakt och 

även tekniska saker. Kopplat till de här tidiga granskningarna och de tekniska revisionerna så får vi ut 

jättemycket bra information och erfarenheter om vad det är vi gör som inte är bra ute på våra 
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arbetsplatser. Det har jag samlat ihop så den kan man också komma åt här [visar databasen One 

Skanska] som ett underlag att identifiera kvalitetsbrister för projekten att ha innan de startar upp. En 

topp 15-lista med problem som vi idag ser är stora ute på våra projekt, kostar mycket att åtgärda och 

försämrar vårt varumärke, antingen så dyker de upp under produktionsskedet eller under 

garantitiden. Här finns orsak, lärdom och åtgärd, gör så här istället eller låt bli. I varningslistorna finns 

det även Power Points om varför företaget väljer att göra så här. Det här kan man då se som ett 

resultat av erfarenhetsåterföringsarbete där vi kan ge projekten rätt förutsättningar. Tittar vi på 

delen med eftermarknaden, det vill säga när du har sålt och folk har flyttat in, då uppstår det också 

en hel del saker. Till exempel att dubbeldörrar blir för tunga och de hänger ner efter ett tag när man 

har använt dem, då har en person på Nya Hem, bolag som ansvarar för utveckling av bostäder, 

sammanställt en erfarenhetslista för bostadshus. Det kan vara fall i badrum, det kan vara problem 

med HDF-bjälklag, och då står det att man ska välja ett annat bjälklag om möjligt för vi har problem 

med att det ligger kvar vatten. Vi har ambitionen att samla ihop så mycket vi får fatt i för att komma 

åt problemen. 

 Om vi lyfter blicken och ser det mer övergripande. Jag åker runt och träffar ledningsgrupper och 

organisationer och pratar kvalitet, jag kallar det egentligen fokus på ökade marginaler när vi bygger 

hus och vad jag vill visa med denna är att vi idag faktiskt bara har två mätetal på kvalitet. Det ena är 

noll kvalitetsfel, det vill säga hur många fel har huset när vi överlämnar till kunden. Vi vill att när vi är 

klara och lämnar över nyckeln så ska vi inte se varandra igen. Inget ska fattas, man ska inte komma 

en vecka senare och fixa till det sista men i den här branschen har det blivit okej och det håller jag på 

att försöka jobba bort. En tredjedel av våra projekt sedan sex år tillbaka överlämnar vi felfria och det 

är något som både vi och kunden har vant sig vid tyvärr. Och så kan vi inte ha det, vi har ju ett 

varumärke att tänka på och vi börjar ha mycket partneringentreprenader och då vill vi att de ska 

tänka att Skanska gör alltid rätt, när de lämnar är allting klart och de är alltid i tid och det fungerar 

jättebra. Nästa mätetal är garantikostnad. Där har vi en intressant bild som visar att Skanska Hus 

lägger hundra miljoner av vår vinst på att fixa sådant. Det handlar också om vårt varumärke, vi ska gå 

tillbaka till kund och får hör att vi gör fel. Bekymret är att de kostnader som vi ser är bara de 

kostnader som vi för på specifika garantikonton. När jag var distriktschef, och det tror jag är vanligt 

runt om i Sverige, så hände det något efter fem år och då är oftast den organisationen som utförde 

det splittrad och då anlitar man Skanska Direkt som åker dit och fixar eller några från sitt nuvarande 

bygge och då är det viktigt att man för om kostnaden vilket man kanske inte alltid gör. Man skickar ut 

några gubbar från sitt nuvarande projekt och sen så ligger de kostnaderna kvar i det nya bygget så 

man ser egentligen inte de riktiga kostnaderna vilket innebär att garantikostnaderna i verkligheten 

förmodligen är mycket högre. Det finns ytterligare ett bekymmer, [visar bild på isberg], de 

kostnaderna vi ser under vattenytan är de kostnader vi har att faktiskt fixa själva slutfasen där vi har 

besiktningen och allt som inte riktigt blev bra. Men den ännu större kostnaden vi har är de fel vi 

rättar till under produktion. Som till exempel det här med BIM, lite förenklat så har vi ett krav på ett 

BIM- baspaket vilket inte är mer än att du ska ha kollisionskontroll och 3D-modelering. I det här 

exemplet hade man inte haft med arkitekten i detta så man såg aldrig en dörr i en betongvägg vilket 

blev mycket dyrare då man måste ta dit någon som tar upp ett hål, förhoppningsvis utan att det är 

några problem, och det är den kostnaden man fixar i projekten och den ser man aldrig. Så man vet 

inte vad man gör för fel där, vad det kostar och det jobbar jag på nu. Jag tror jättemycket på den nya 

tekniken, att man ska skaffa nya surfplattor ute på arbetsplats. Lite påbörjas det nu, drömmen är att 

få alla projekt att ha en surfplatta, man gör egenkontroll med den, loggar det in i databasen och får 

upp det i företaget och med det få en enorm bank där man bara kan plocka ur. Upptäcka saker som 

kanske händer på alla platser och som inte är jättedyrt men vi ser att alla arbetsplatser i hela Sverige 

gör samma fel så kan man få bort det och använda de verktygen skulle det underlätta jättemycket. Vi 
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satsar mycket på produktivitet nu, vi har anställd en vice VD i Sverige som är mer operativ och 

kommer driva produktivitetsfrågan nu för den nya affärsplanen inför 2020. Han är väldigt fokuserad 

på att bli världsbyggare, projekt i världsklass, och då blir det direkt att man börjar titta på 

störningarna egentligen, slöseri. Och de bekräftas av massor utredningar, exjobb som alla kommer 

fram till samma sak, att det handlar om ganska stora pengar som cirka en tredjedel av 

produktionskostnaden är störningar och slöseri varav huvuddelen kan klassas som 

kvalitetsbristkostnader. Så att vi har en rejäl potential att hitta här och då gäller det ju att samla vad 

det är vi gör för fel. Vi arbetar redan med det men jag vill åt det som vi i dagsläget inte ser.   

S: Vem är det som samlar in och analyserar material? 

C: Det är lite olika. Är det Nya Hem så är det ju eftermarknaden och lagrar det i en databas, där de 

skriver upp alla bekymmer de har, likt det jag beskrev tidigare med dörrar som blev för tunga. Jag gör 

en lista, eftersom jag samverkar mycket med Skanska Teknik och de gör de här revisionerna och 

tidiga granskningar. Vi håller på med en intressant teknikrapport nu som gäller 2014. 

S: Och det här kommer sedan till de som projekterar? 

K: Precis, vi lägger sen ut det här på One Skanska och så kan de använda det. VI har ju då 

varningslistan där de måste gå in och börja kolla. Men det är ju det att bara samla in, att fånga det 

som är isberget, med de här surfplattorna som jag håller på med. Uppe i Norge har man jobbat med 

det lite och i det verktyget så ligger då både egenkontrollsystemet, skyddsrondssystemet för 

säkerheten och besiktningssystemet så den är väldigt komplett. Med plattan så har du alla handlingar 

med dig när du går ut, du tar bilder och ser precis hur det ser ut. Vi var ute på ett projekt i Oslo och 

tittade och under tio minuter hittade vi åtta stycken hål som ventilationsentreprenaden hade gjort i 

våra gipsskivor. Det var bara att ta kort med plattan och skicka till dem och be dem laga det inom en 

viss tid annars gör vi det på er bekostnad. Och på det sättet får vi en väldigt bra ÄTA-hantering. 

S: Du nämner bilder, hur mycket gör det skillnad? 

K: Det gör jättemycket, det blir mycket tydligare och blir svårare att komma undan. Ambitionen är 

att testa detta i två pilotprojekt nu i Sverige under 2015. Sen vill vi med det kunna sälja in det i VG 

Hus ledningsgrupp, att det är så många timmar vi tjänar på det, att det blir så mycket mindre 

kvalitetsbrister och bättre ÄTA-hantering så vi vill äska pengar och lägga det som en central kostnad 

på Sverige-nivå. Och sen att alla arbetsplatser ska använda det.  Vi måste på något centrera det och 

göra en Skanska-modell som är gemensamt för hela landet. Så detta är ett sätt att komma åt massan 

som vi inte riktigt känner till idag.  

S: Hur påverkar det att man i byggbranschen jobbar i projekt? 

K: Det är det som egentligen är det komplexa i vår bransch. De utmaningar jag ser är just att vi har så 

många projekt så vi är beroende av att medarbetarna har kompetens, att de delger sina erfarenheter 

på olika sätt. Kompetensen är oerhört viktig för oss, att göra rätt från början och att ge nyanställda 

en bra resa in i företaget med presentation över vad man kan använda sig av, att på databasen finns 

alla dokument som visar hur vi ska arbeta och bygga och man behöver inte uppfinna något själv. Och 

hade vi fått alla att jobba efter VSAA så hade det inte varit särskilt många problem men där spelar 

kulturfrågan en viktig roll. Hur får vi alla att förstå att det är viktigt, implementeringen är så 

utmanande för alla stora företag som är geografiskt utspridda. Den är den svåra utmaningen, att få 

alla att förstå att det inte bara handlar geografiskt lokalt om vad man beslutar att göra utan att till 

exempel varningslistan gäller för hela Sverige. Vi har många projekt och det bygger på att de också är 

rätt informerade, när du kommer ut i ett projekt är det tufft, det är mycket på gång samtidigt att 
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hålla reda på, förberedelsearbetet är otroligt viktigt. Som på produktionsförberedelsestadiet, att du 

skapar dig tid att förbereda mig, gör din riskinventering som det finns dokument för och så gör du 

arbetsberedningar på det och så finns det dokument för det. Och sen kolla vilka av de man ska göra 

egenkontroller på och så jobbar man igenom det och gör en plan för detta och med det har man 

förberett sig på ett väldigt bra sätt. Då måste man gå in i systemet och då får man support och 

hänvisningar till till exempel varningslistan eller listorna vi nu gjort med erfarenhetsåterföring. Det 

gäller att man inte bara kör på som man tidigare gjort och hur kommer vi dit? Jag är själv ensam och 

jobbar med kvalitet så jag åker runt och träffar ledningsgrupper men då är det regionchef och 

distriktschef jag träffar och då visar jag material, visar hur vi ska öka lönsamhet, vad vi gör för fel, vad 

vi har för obligatorium och hur ser det ut i din region. Så skapar vi en dialog kring detta. Men det 

viktiga är att det når projektcheferna som är det primära i våra projekt. De är med i hela resan; i 

projekteringen, de är med mot kund och i produktionen så ledningsgrupperna jag möter måste ta 

med sig det tillbaka och köra det i sin ledningsgrupp. Men sen kommer jag ibland ut till projektchefer 

och så har de inte hört om vad tidig granskning är, så vi har en resa framför oss. Det finns mycket 

support på OneSkanska. Sen blir det väldigt mycket information för en mottagare i ett projekt, men 

ett bygge är ju också komplext och ska du ha få noll fel när du överlämnar så måste du vara med från 

början. Det är en kultur- och implementeringsfråga.  

S: När man pratar om fel som upptäcks under produktionen, tror du att det kan handla om 

kulturfråga där med? Är man villig att erkänna sina egna fel? 

K: Det tror jag, sen är det självklart individuellt. Är det besiktningar så går det ju inte att dölja men vi 

märker det när vi kommer ut och gör de tekniska revisionerna. Och det har vi ändrat ganska nyligen, 

vi försöker hela tiden ändra oss så att vi är närmre projekten. Tidigare gjordes bara de här 

revisionerna bara när projektet nästan var slut och då var syftet mer att lyssna av hur det har gått att 

jobba med standardbyggdelarna. Och när man då upptäckte att man kanske inte följt exempelvis 

några detaljer så kom diskussionerna för sent och syftet var då istället att stämma av och få in 

erfarenhet från projektet och sen tillbaka och kunna göra justeringar i standardbyggdelarna. Men 

projekten blev jättearga, ”varför kommer ni nu?”, så därför har vi nu ändrat det och som jag nämnde 

tidigare så gör vi två besök varav det första redan i projekteringsskedet där vi också tar med oss och 

följer upp om det gjorts någon tidig granskning under anbudsskedet. Att man har tagit med det i 

projekteringen, löst det och har en dialog kring det, för att sedan följa upp det i byggskedet. 

Förhoppningsvis så har det som varit rött, de får trafikljus; rött, grönt gult eller grönt, blivit bra när 

man följer upp. Skulle det vara rött var så går det upp till mig och regionchef och så får vi sätta ner 

foten och hjälpa till. Och det händer, så lite duckar man nu.  Så därför känner vi att vi måste ha de här 

revisionerna.  

S: Det kanske bidrar till att skapa en kultur där man är van att ta upp fel? 

K: Så är det. Och så har vi också infört något som heter projektsupportteam. Och det känner jag 

är hur bra som helst.  

Kompetens pratade vi lite om innan, jag kände att vi pratat mycket om miljö, arbetsmiljö och 

liknande men ganska lite om byggteknik för produktionscheferna. Vi har dragit igång 

webbföreläsningar där man kan sitta var man vill och så får man en genomgång i lufttäthet eller bara 

hur att hitta i vårt sätt att bygga. Det kör vi kontinuerligt och från i år kan alla köra de utbildningarna 

och många har med det i sina utvecklingssamtal nu med.  

[visar på webbplats] Här är vi lite dåliga; underentreprenörer, de köper vi och tycker att det är skönt 

att vi blivit av med det. Så står det i mallen hur de ska sköta all kvalitet och sen är det slutbesiktning, 

eller till och med garantibesiktning, och så är det ganska mycket fel från dem men vi har aldrig har 
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någon koll överhuvudtaget. På lite större projekt saknar vi kvalitetsingenjörer men har börjat sätta ut 

sådana nu. Vi har haft KMA tidigare men nu sätter vi ut rena kvalitetsingenjörer som jobbar mycket 

med även underentreprenörer som ju är en stor del av många projekt. De är lika viktiga då det är vi 

som Skanska som köper in och har ansvaret att säkra att de utför sitt arbete med rätt kvalitet och 

inte bara har det med i vårt inköpsavtal. Så där har vi en stor utmaning.  

S: Om vi tittar på garantitiden, vilken är största utmaningen där? Du nämnde att många nu tar 

Skanska Direkt för att utföra arbeten… 

K: Jag tror att det är vanligare nu beroende på att vi gått från två års garantitid till fem år. Och 

visst det kan hända att det uppstår något bara efter ett halvår då kan det hända att samma 

organisation finns kvar någorlunda intakt. Oftast vill man att de som utfört arbetet tidigare också 

ska åka ut och fixa fel för att de ska lära sig till nästa gång. Det är jätteviktigt. 

S: Skriver man felrapport om de som kommer in? 

K: Det kommer till projektchefen som är ansvarig, till att ansvarstiden gått ut, och då får den 

personen fundera på vem som är bäst att fixa det. Kunden är viktigast, att kunden får det gjort 

snabbt och att helst överträffa kundens förväntningar. Det kan till och med vara så att man vänder 

kundens eventuella vrede till något bra genom att det går väldigt fort. Situationen kan användas till 

att göra det till något positivt. I och med att det ligger lite tyngre än lärdomen och de som ofta är 

projektpersoner sitter ofta tufft i något annat projekt och har svårt att gå ifrån framförallt om det är 

mer omfattande arbete. Det gör att det lutar mer och mer åt att Skanska Direkt-enheterna får det 

projektuppdraget. De har en helt annan organisation, de har folk som är mer vana vid att gå in i 

fungerande verksamheter, som i ett kontor där folk sitter och jobbar. De är vana att vara lite tystare, 

att hantera det på ett annat sätt än vad ackordspersonerna ofta gör. Så för kundens skull så är det 

bättre att skick Skanska Direkt. Det utvecklar ju en kunskap och personer som är väldigt vana att åka 

ut och är kanske mer sociala mot kunder som kan vara lite sura. Så belastar de projektchefen med 

den kostnaden sen och det har varit lite diskussioner om att projekten menar att de bara får lägga 

timmarna på det med påföljden att Skanska Direkt har ju omkostnadsbas med bilar och lokaler och 

kostar inte bara lönen. Så det har ändrats nu att de Skanska Direkt debiterar projektchefen för full 

kostnad.  

S: Tror du att det går att fånga lärdomarna ändå, fast man istället skickar ut Skanska Direkt? 

K: Det är jätteviktigt och absolut ambitionen men jag är orolig att det inte riktigt inte ser så nu för att 

man inte hinner. Jag vet att några enheter har pratat om det, att Skanska Direkt ska åtminstone få en 

stund på ledningsgruppsmötet och en gång i kvartalet visa upp vad de gjort och vilka fel som man i 

projekten måste vara medvetna om. Sen skulle man kunna göra det i ännu större grupp med till 

exempel produktionschefer men oftast har man inte sådana samlingar men det vore jätte lämpligt så 

man får tillbaka det till de om faktiskt har gjort jobbet. Och ännu viktigare är egentligen att göra det 

med yrkesarbetarna, många gånger kan det även vara utförandefel. Men jag kan inte säga att det 

finns en struktur kring det men det borde det vara och funkar säkert på vissa ställen men alla skulle 

ha behov av det. För bestämmer man sig för att släppa sitt garantiåtagande, som man egentligen är 

skyldig till själv, då vill man ju på något sätt gärna få tillbaka vad som hände eller vad man gjort för 

fel. Sen kan många gånger vara installatörer som gjort fel, att det är driftsproblem, och då kan det 

istället handla om att tänka på om det ofta dyker upp hos Kalle Peterssons Plåt mer än vad det gör på 

projekten när vi hade Franssons Plåt. Då måste vi lyfta det till inköparna och förklara att vi kanske 

borde byta installatör istället. Men det finns ingen klar struktur kring det heller.  

S: Vilket är det största området i framtiden som ni behöver jobba med erfarenhetsåterföring? 
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K: Det är svårt för det är så stort. Den stora utmaningen är egentligen att få in 

erfarenhetsåterföringen från våra projekt som är bärare av den, så att vi lär oss av när vi gör fel och 

att vi har en ständig förbättring. Då måste vi ha någon som ger oss den informationen och någon 

som omhändertar den och paketerar den på ett så bra sätt att vi sen kan implementera den till de 

projekt som ska starta upp igen. Så det handlar mycket om att stimulera till att samla sina 

erfarenheter och det gör vi ju egentligen med hjälp av slutmöten. De tycker vi är viktiga att ha på 

varje projekt och då blir det protokoll på det som samlas på ett ställe som man kan hämta 

information från. Men det är många projekt och det finns egentligen inte någon som har det 

uppdraget att samla in erfarenhetsåterföringar från alla projekt i ett distrikt och sen aggregera till 

region och så vidare. Utan 

det är det jag vill göra digitalt nu för jag känner att vi inte riktigt in alla projektens erfarenhet även 

om de har slutmöte med alla inblandande, vilket i och för sig är bra, och delar vad alla lärt sig men 

det sitter ju sen i huvudet. Så att på något sätt vill jag strukturera det och få det dokumenterat till 

databas. Kan vi komma åt de digitala, mobila hjälpmedel som jag ser är framtiden och att då ha en 

databas, aggregera detta och kunna lägga det på ett sådant ställe att alla känner att här vill jag gå in 

innan jag börjar med mitt projekt. Likt ett Wikipedia, ett ställe där man känner att där finns så 

mycket saker som jag kan ha nytta av. Lägg detta sen på borden innan du börjar så har ni en 

fantastisk resa. Men man måste också då få det så populärt att alla vill gå in där och titta. Eftersom vi 

också hela tiden får in nya människor måste vi ha ett system där de kan gå in och kolla och hitta input 

och tips. Men de digitala, mobila verktygen är det som jag tror skulle hjälpa oss bäst som verktyg, 

hjälpa oss att ha koll på vad vi gör för fel och även forma någon form av underlag till ”tänk på att”.  

Det gäller för oss att se, utveckla människorna och få mer understöd och hjälp. Det här 

projektstödsteamet som jag nämnde tidigare har som syfte där vi lyft ut två till tre personer i varje 

region som har bra erfarenhet och respekt i organisationen. De åker ut till alla projekt över 10 

miljoner en till två månader efter att man kommit igång och innan dess skickar man en 

självutvärdering som alla på projektet inklusive lagbas individuellt fyller i och baserat på dem så gör 

man en analys av vad man ser som utmaningar i sitt projekt. Sen gör man ett besök på projektet, går 

runt och tittar på arbetsplatsen och sen sätter man sig och går igenom analysen plus några saker som 

jag vill att man checkar av som exempel PreOran och tidig granskning. Så pratar man om hur man ska 

nå utmaningarna, någon form av risk- och möjlighetsanalys, och sen så sätter man upp en 

handlingsplan på tavlan om vilka åtgärder man ska göra. Sen följer man upp det med ett slutmöte. På 

det här sättet ser man massa saker, blev organisationen som vi sa anbudet? Det kanske den inte blev, 

någon slutade och en annan blev föräldraledig, kommer vi klara projektet överhuvudtaget med den 

nya konstellationen? Har de samma kompetens, erfarenhet eller engagemang totalt sett till skillnad 

mot den andra gruppen som var tänkt från början? Om svaret är nej så måste vi supportera med 

någon ytterligare resurs.  

S: De blir som någon utomstående som kan se på projektet med friska ögon? 

K: Precis. Vi har ju många unga projektchefer som får mycket ansvar och vill jobba på och kanske 

känner att de vill klara av det själva men tillslut så ser de bara träden och inte hela skogen, de missar 

ibland de stora problemen. Då kan man behöva tillsätta någon extra eller helt enkelt byta ut 

projektchefen vilket är bra för annars bränner du människor. Så projektsupportteamet tror jag 

jättemycket på. 
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Transkription Projektchef 1. P1 

S: Ålder? 

P1:  56

S: Sista avslutade akademiska utbildning? 

P1: Jag har ingen akademisk belastning, det är gymnasium. 

S: Hur många år har du jobbat inom byggbranschen? 

P1: Jag började -79 så det blir 36 år. 

S: Har du jobbat inom Skanska hela tiden? 

P1: Nej, jag har jobbar som konsult två gånger. Dels när jag gick ut skolan och sen var jag ifrån 

Skanska i ett och ett halvt år men nu är jag tillbaka. Så jag har varit knappt 30 år i Skanska. 

S: Vad har du haft för tidigare befattningar inom Skanska? 

P1: Jag började som produktionsledare, sen produktionschef och därefter projektchef. 

S: Hur länge har du varit projektchef? 

P1: I ungefär 15 år.  

S: Vilka tycker du är de viktigaste källorna till ny kunskap inom företaget. 

P1: Det har jag aldrig riktigt reflekterat över. Man får kolla på vilka det finns,: som kurser, eget 

sökande av information, tidningar läser man inte så mycket som vi gjorde tidigare, 

informationsflödet har förändrats. Sen är det ju via kollegor också. Jag kan inte säga vilket som är det 

bästa. Vi har ju även vårt interna intranät med tekniska lösningar.  

S: Om man fokuserar på ny kunskap, var hittar man den? 

P1: Tänker du produktion? 

S: Ja 

P1: Jag tror att alla källor kompletterar varandra. 

S: Vilka färdiga system finns det för kunskapsöverföring idag i företaget? 

P1: Dels är det de tekniska lösningarna som är beprövade. Sen finns det ett uppföljningssystem 

som heter Empiri den är mest avsedd för kalkyl men via den så kan man hitta liknande projekt om 

man söker något specifikt. 

S: Vilka datasystem använder du? Till exempel VSAA… 

P1: VSAA är stort och komplext och där finns mycket hjälpmedel. Det är ett hjälpmedel för 

styrning i såväl produktion som inköp och projektering.  

S: Vilket tycker du är det mest smidiga sättet att söka kunskap? 

Bilaga 4
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P1: Jag googlar rät mycket. Givetvis är det hos kollegor om jag stöter på något problem så försöker 

jag leta reda på den erfarenheten internt antingen i huset, i regionen eller på annat ställe i Sverige.  

S: Upplever du att det är lätt att hitta kollegor med den rätta kunskapen? 

P1: Inte alltid. Men det är sällan att det är så unika saker utan att man hittar någonting. Sen kan det 

vara uppgifter som inte är färska, de kan vara någon som har jobbat med det för fem– tio år sen.  

S: Var hittar man de uppgifterna? 

P1: I regionen och i gör arbetsberedningar så läggs de upp på en central mapp i regionen så att 

man ska kunna komma åt. Sen tror jag inte att det är så lätt att överföra den men där framgår 

vem som har jobbat med det. Så den är ett hjälpmedel.  

S: Har du kontakt med projektteamen? 

P1: Ja de kommer ut på arbetsplatserna när projekten är nystartade. 

S: Hur upplever du deras roll? 

P1: Det har varit lite blandat. Nu ligger de lite stilla men annars på senare tid så… Det är ju en 

genomlysning av projekten. De kommer ut och tar blodtrycket och känner efter om det stämmer. De 

är duktiga människor så de har en del att tillföra sen kanske man inte alltid är överens. Ibland kan 

man göra saker på flera sätt och de kanske har gjort på ett sätt som de upplever på ett sätt. Man kan 

a olika uppfattningar utan att det blir någon dramatik i det. Och de sprider ju också erfarenheter, har 

de varit på ett annat projekt så förmedlar de ju inte detaljer kanske men at det finns kunskap att 

hämta någon annanstans.  

S: Är det på stora eller små projekt? 

P1: Det finns någon summa men den är inte så jättehög för att de ska vara intresserade att komma. 

S: Hur tycker du att företagskulturen ställer sig till att dela kunskap? 

P1: Den är positiv. Det är ett ledord att man ska tillvara på erfarenheten, det är ju synd m alla 

ska trampa på samma mina. 

S: Är det likadant på alla led i företaget tror du? 

P1: Ja det tycker jag nog. Vi hade ett system tidigare att man efter avslutade projekt, och det kanske 

finns kvar, att man skulle ha någon form av uppföljningsmöte men det är rätt så svårt att samla alla 

erfarenheterna i ett projekt och göra det begripligt för andra. Det skulle bli en ganska tjock bok. Det 

är viktigt att vara så öppen att man kan tala om att man gjort en tavla eller var det finns risker för att 

undvika att andra gör samma sak.  

S: Är det vanligt att ni har möten där man diskuterar fel eller åtgärder och erfarenheter? 

P1: Det är lite blandat tror jag. Mycket, på gott och ont, är det att man får vara aktiv själv och leta 

för att de här erfarenhetsmötena då skrevs det protokoll men det blev inte så mycket av det. Det 

var mycket som man inte var intresserad av och inte var berörd av å jag tror att man själv får söka. 

Sen att hitta det optimala systemet, det har diskuterats många gånger men man har inte landat 

med något.  

S: Vad beror det på? 

P1: Det är nog svårigheten att det ska vara uttömmande och ge något. 
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S: Vilket tror du är det främsta hindret för att man ska kunna ta tillvara på kunskap och erfarenheter? 

P1: Dels är det att sammanfatta erfarenheter. Man glömmer lätt vad vi hade för problem ett 

halvår eller ett år tidigare. Och sen sprids man vidare i olika projekt.  

S: Hur tror du att erfarenhetsåterföring i byggbranschen påverkas av att jobba just i projekt? 

P1: Längre tillbaka i tiden bland yrkesarbetarna så var det projektanställning och inte 

tillsvidareanställning som det är idag. Då kan jag tycka att man inte var lika företagslojal som man är 

idag men yrkesarbetarkåren lärde sig mycket mer av varandra i och med att de var rörliga, en del 

följde med men det kom alltid in nya människor. Man får inte lika mycket input utifrån på samma 

sätt. 

S: Om vi fokuserar på garantitiden, när det uppkommer något som behöver åtgärdas. Hur tänker du 

kring vem som ska utföra åtgärden? När det gäller eget arbete. 

P1: Då har vi sagt att så länge det är besiktningsåtgärder så ska projektet sköta det tills att 

protokollet är blankt men däremot om det uppstår fel lunder garantitiden och projektet ha lösts 

upp så är det ofta Skanska Direkt som får sköta det. 

S: Är det vanligast att man kontaktar de direkt? 

P1: Ja 

S: Hur gör man med den ekonomiska belastningen? 

P1: Det går på projektets garantikonto så där finns en uppföljning på vilka garantikostnader vi har. 

S: Vilka är fördelarna med att använda Skanska Direkt? 

P1: Det är ambitionen att hålla en vettig servicenivå. Det kan hända att de som utfört det är 

utspridda och rent praktiskt så har de inga verktyg eller servicebilar som direkt har. Vi har ingen 

annan eftermarknadsansvarig så vi får vända oss till dem. Sen har det ett problem, deras beläggning 

är varierande, ibland är de hårt ansträngda och då prioriterar de sitt eget av förståeliga själ. 

S: Finns det några nackdelar med att använda dem? 

P1: Det skulle väl alltid vara bättre om den som utfört arbetet också fick rätta till det men det är 

inte sker att det är ett utförandefel rent produktionstekniskt utan det kan handla om ett 

projekteringsfel så det finns flera orsaker till att det händer. 

S: Utreder man vad det är för fel? 

P1: Det beror på vad det är. Småsaker görs det inga större analyser på men är det kostsamt att 

åtgärda så är det mer intressant att fördjupa sig i och se vad som har hänt och varför.  

S: Förutom att man rent ekonomiskt sett dokumenterar gör man det på något annat sätt? 

P1: Vanligtvis gör man det inte utan det är nog mera att sprida det muntligt. 

S: Har man något möte mellan Skanska Direkt och er projektchefer i det syftet? 

P1: Inte med automatik utan vi får en felanmälan eller så är det ett garantibesiktningsprotokoll 

och därifrån kan man dra slutsatser. Är det något som sticker ut med kostnader så sväljer man 

det inte bara utan då försöker man ta reda på vad som har hänt.  

S: Så det är om något större fel inträffar? 
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P1: Ja, sen kan det vara sådant som ofta upprepar sig också, något systemfel i något utförande och 

då är det intressant att få veta det även om den enskilda åtgärden inte är så kostsam.  

S: Vem är det oftast den som upptäcker sådant? 

P1: Det är den som åtgärdar det, om de upptäcker att det är ofta förekommande så får de slå larm. 

S: Skanska Direkt, vilka är det som jobbar där? 

P1: Det är nog mer slumpen som gjort att de hamnat där. Sen kan en del vara mer eller mindre 

lämpade för ofta kan det vara så att man kliver in i andras bostäder och hem så det kan kräva en 

annan social kompetens. Att kunna hantera kunden. 

S: Är det något som du tycker borde dokumenteras mer? 

P1: Jag an inte säga att det är något som jag direkt saknar. För alla dokument som upprättas, det 

blir rätt mycket med tiden och sökbarheten blir komplicerad hur man sorterad det. 

S: Finns det någon person som sorterar det? 

P1: Nej det gör varje projekt för sig. Vi har ju projektmappar som är specifika för varje projekt men 

även gemensamma mappar i vårt system. Men risken är att det blir för komplext. Tittar man på VSAA 

som egentligen är ganska fantastiskt stort men det är så stort att det kan vara bekymmer att hitta i 

det och att man plockar ut godbitarna och gör det som är viktigt och nödvändigt så att man inte bara 

gör det för att man ska.  

S: Tycker du att det som kommer in under garantitiden kommer tillbaka till rätt person? 

P1: Ja, men så är det frågan om vem man ska hänga ut. Handlar det om projekteringsmissar så är vi 

ganska dåliga att gå tillbaka till våra konsulter och prata med dem sen ett utförandefel i 

produktionen i övrigt så är frågan om det är arbetsledningen eller hantverkaren som gjort fel. Det är 

svårt att säga.  

S: Är det vanligt att man för det vidare? 

P1: Nej, det gör man väl inte så ofta. Det viktigaste är att inte göra det igen. 

S: Vart tror du att det skulle behöva komma för att ge effekt? 

P1: Det är det som är så svårt. I kåren så har vi olika erfarenheter beroende på hur länge vi har 

jobbat och så vidare. Det som är solklart för en person så kan det vara en annan person som aldrig 

har upplevt det. Det finns, jag ve inte hur långt man har kommit med det arbetet, att man på 

regionnivå eller i det här projektstödsteamet skulle göra arbetsbeskrivningar för hur man ska göra 

ett betonggolv exempelvis. Det skulle vara en vägledning som tar hänsyn det allra mesta sen är det 

mycket som är unikt för varje projekt men det finns grunder som är samma. Det känns lite som det 

stannat av. Och det är ett stort arbete. 

S: Det som dokumenteras, är det bara text? 

P1: innan var det bara text men nu med tekniken så är det lättare att hantera till exempel 

bilder. Tidigare var det mycket att klippa och klistra. 

S: Upplever du att användbarheten ändras när bilder används? 

P1: Ja det finns ju en orsak till att man säger att en bild säger mer än tusen ord. Visst är det så. Det 

går att göra det begripligt på ett helt annat sätt. 
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S: läser man hellre om det r bilder? Får det en annan inverkan? 

P1: Ja man kanske kan ersätta mycket text med bilder då föredrar man bilder med lite 

kompletterade text. 

S: Vad är din uppfattning om att använda digitala verktyg ute på arbetsplats? 

P1: Det tro jag kommer mer och mer. De tror jag är till stor hjälp. 

S: På vilket sätt tror du att det skulle hjälpa? 

P1: Man är ute i projekten och att kunna slå upp en ritning direkt och jämföra med utförandet med 

vad som är ritat och inte behöva springa tillbaka in till kontoret, bläddra eller ta någon kopia och sen 

springa ut igen. Det tror jag absolut är till stor hjälp. Tjäna man tid och det är enkelt så är det till stor 

hjälp. 

S: Vad tror du är viktigast att arbeta på för att sänka kostnader under garantitiden? 

P1: Arbetsberedningar, bra projektering. Varför är det ibland inte bra projekterat? Är det för dåligt 

granskat, oerfarna projektörer kan det vara. Sen det att är rätt bemanning, att man bland 

yrkesarbetarna inte låter de unga gå själva utan det finns de erfarna som visar eller fler upp och det 

är likadant med arbetsledningen att de följer upp.  

S: Just nu, upplever du att man får en rättvis bild av vad som kommer in som fel under garantitiden? 

P1: Det jag upplever mest är problem med läckage av olika typer men de har ingen gemensam 

nämnare utan de uppträder på olika sätt. Sen har vi de enstegstätade fasaderna som har varit ett 

stort problem men det får vi inte utföra nu. Något som jag inte nämnt än är när vi ska lämna ett nytt 

anbud och det är lite dignitet i projektet så ska vi skicka det till tidig granskning hos Skanska teknik so 

går igenom det och rapporterar vad som de bedömer är kritiska moment. Det är till stor nytta. Sen är 

det inte alla projekt där det finns så mycket ritningar när man börjar räkna. Det kan vara en 

totalentreprenad där det bara finns en arkitektplan och några fasader och då får de läsa mellan 

raderna och då finns det inga detaljlösningar som de kan varna för utan då är det mer allmänt at den 

typer av fasader kan det finnas risker med.  

S: vad tycker du att man bör satsa mest på i framtiden med erfarenhetsåterföring? 

P1: Svår fråga… 

S: Till exempel om man ska tillvara på insamlad dokumentation, skaffa ny.. 

P1: Nya saker är ofta obeprövade men sen kan man inte bara köra de gamla bara för at det 

är beprövat men det är ju nära till hands. Vad som skulle vara det bästa sättet att 

säkerställa erfarenhetsåterföring har jag tyvärr inget bra svar på.  
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Transkription Projektingenjör, PI

S: Ålder? 

PI: 61 

S: Senast avslutade utbildning? 

PI: Gymnasiet. 

S: Hur många år har du jobba inom byggbranschen? 

PI: 37-38. 

S: Har det alltid varit inom Skanska? 

PI: I princip ja. 

S: Vilka tidigare befattningar har du haft? 

PI: Jag började på kalkylen och sen har jag mest jobbat som projektingenjör med inköp och 

lite sådant. Även växlat lite med kalkyl, suttit inne på kontoret och även ute på projekt. Har 

jobbar mycket på stora projekt. 

S: Vad är din titel nu? 

PI: Projektingenjör 

S: Vilka tycker du är de viktigaste källorna till ny kunskap inom företaget? 

PI: Informationen sprids via intranätet och där hittar man mycket. Sen har vi vissa gemensamma 

möten, vi brukar ha inköpsmöten där vi delar information från inköp och tekniksidan men det mesta 

får man söka själv. 

S: Vad finns det för färdiga system som du använder dig av? 

PI: Det är Vårt Sätt Att Arbeta som vi använder. Det förändras inte så mycket egentligen det är 

mer variationer på temat.  

S: Vilket tycker du är de smidigaste sättet att söka kunskap på? 

PI: Det är via datorn. 

S: Är det bara via Skanskas intranät eller kan det till exempel vara Google också? 

PI: Jag googlar också, idag letade jag uppgifter på en truck och då behövde jag Google. 

S: Så det blir oftast datorn? 

PI: Ja det blir det. Sen går det ju att ringa också men allt finns egentligen på nätet. 

S: Vilka erfarenheter upplever du är svårast att fånga in i företaget? 

PI: Det svåra är att alla projekt nästan är unika så det blir olika saker på olika projekt. Även om det 

är ett golv så ser det inte alltid likadant ut, grunden ser inte likadan ut, det är pålning och inte 

pålning det finns mycket olika variationer, det är svårt att överföra gammal information. Man kan 

ta lite av det men oftast är det så unikt att man ändå får uppfinna hjulet varje gång. Lite så är det. 

Bilaga 5
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S: Är det alltså svårt att använda och anpassa det som redan finns då det hela tiden kommer unika 

projekt? 

PI: Ja mer eller mindre likt är det. En yttervägg är ju en yttervägg men sen kan det vara puts- eller 

träfasad, olika vinklar och vrår, ett fönster som sitter långt ut eller långt in. Och så är det designen 

som styr mycket.  

S: Hur lätt eller svårt upplever du att det är att hitta rätt personer som har den kunskapen som du 

behöver vid ett problem? 

PI: Det är ganska lätt. 

S: Var hittar man det lättast? 

PI: Det är på intranätet men sen vet man och känner till vem man ska prata med. Är det teknik 

eller installation, och oftast kan man fråga i korridorerna. Sen går det att hitta på intranätet, där 

finns jättemycket.  

S: Projektteamens roll, hur upplever du den? 

PI: De vill vara med och starta upp projekt och då vill man vara med vid de mötena. Sen blir det 

uppföljning på det med protokoll och liknande. Man förändrar oftast ingenting men de väcker ofta 

tankar hur man kan göra. En del av något kan man kanske använda så att det ger bra erfarenhet. 

S: Hur tycker du att företagskulturen ställer sig till att dela kunskap? 

PI: Det är ingen som motarbetar det, det uppmuntras. Det är svårt att fånga in det. Det finns säkert 

jättemycket på vissa saker men det gäller att ha tid att hitta det, hitta rätt grejer. Det är alltid lite 

lättare när man startar upp ett projekt och det här teamet kommer. Då blir det lite mer skarpt läge, 

då pratar man om det på ett annat sätt. Sen är det olika om det är totalentreprenad eller ritad. Är det 

ritat så gör man som det är ritat. Sen anlitar vi oftast konsulter som vi är vana vid som gör ritningar. 

Då vet vi hur de brukar tänka och man litar på dem och kanske även att man styr dem lite. För att 

man har ett ömsesidigt förtroende. 

S: Är det viktigt att man känner varandra? 

PI: Det är på gott och ont. Ibland är det bra att vara kompisar, ibland inte. Ibland är man lite 

bekväm också och vet att om man anlitar en person så blir det till rätt pris och att han tänker lite 

som vi tänker och att det blir produktionsvänligt. Sen dyker det upp nya ibland som man inte har 

jobbat med och de kan vara jättebra de med.  

S: Vi nämnde det med projektteamen, att det blir lite skarpt läge. Kan du förklara det lite mer? 

PI: Ja men det blir det när de kommer. Då pratar man igenom projektet på ett annat sätt än om 

man sitter själv och funderar och inte kollar upp alla de frågor som de har.  

S: Är det ett bra sätt att ha de mötena med dem? 

PI: Oftast pustar man lite när man får kallelsen sen efter mötet tycker man att det var ett 

jättebra möte så jag tycker att det ä ett bra sätt. 

S: Har man många andra möten där man diskuterar fel som uppstått eller nya kunskaper? 

PI: Nej, sällan. 

S: Är det något som du tycker skulle behövas? 
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PI: Jag kan inte säga att det inte skulle behövas. Men det är lite så att det kan ligga lite prestige i 

det. Att någon har gjort lite fel men vill inte tala om det. Så kan det vara. 

S: Vad är det främsta hindret för att man ska ta tillvara kunskap och erfarenheter? 

PI: Det finns så mycket information redan innan och så kommer det hela tiden ännu mer 

information, det är hur stort som helst. Sen är det jätte svårt om man till exempel i anbudsskedet 

räknar på ett projekt då kanske man pratar igenom ett projekt som man har byggt nästan likadant 

innan. ”Hur gjorde ni och vad gjorde ni?” Då kommer oftast det bra fram men misstagen rör man 

inte lika mycket. Sen kan det vara de som säger att ”det där gjorde vi inte bra, gör inte så igen”. Men 

det är inte ofta. Det är lite olika för ibland blir det, i ett sådant anbudsskede, att man blir inkopplad 

för att man varit med i liknande projekt innan men det är inte alltid det är så. Om det skulle vara så 

är det självklart en fördel.  

S: Hur tror du det påverkar erfarenhetsåterföringen att man i byggbranschen jobbar i projekt? 

PI: Om man tänker i team, det finns en fördel av att det är samma gäng åter igen. 

S: Vilka fler fördelar finns det? 

PI: Det är att alla har med sig samma erfarenhet men det är klart att kommer det in en från sidan 

kan den personen ha en annan erfarenhet som teamet kan ta med sig. Så lite rotation är nog inte 

fel. Sen blir det skillnad om det är jättestora projekt, då är det samma folk som sitter, om inte någon 

slutar eller flyttar på sig. Sen är det också personligt hur man agerar på olika situationer.  

S: Hur mycket arbetar du mot garantitiden om de uppkommer fel? 

PI: Där är vi inte världsmästare för det blir, i samband med besiktning eller slutmöten, att det blir en 

kontaktman på vissa projekt och när det händer något så får man ett mail eller telefonsamtal. Men vi 

är dåliga på att förebygga eller söka upp kunden under garantitiden, det blir bara vid en felanmälan. 

S: Hur går en felanmälan till? 

PI: Det kommer i vanliga fall ett mail där man beskriver vad dom hänt. 

S: Är det ofta Skanska Direkt som får ta hand om det? 

PI: Det borde vara så och i mån av tid så är det så. Men det är inte alltid de har tid. Tanken är att de 

inte ska göra det utan den som varit inblandad från början ska sköta det men de är oftast engagerade 

i andra projekt och då är det en fördel att ha en sådan organisation som kan, sen är det inte världens 

roligaste jobb att rätta till efter andra men det viktiga är att göra rätt mot kunden. 

S: Vilka fler fördelar har det att använda Skanska direkt? 

PI: Dels är de flexibla och de har en möjlighet att få kontakt för att kunna få andra jobb i 

sammanband med en eventuell skada, det kan för dem ge ett mervärde. Deras verksamhet är mer 

flexibel tillskillnad mot vår som är låst till projektet.  

S: Finns det några nackdelar med att använda dem? 

PI: Huvudtanken är att den som gjort felet, det behöver ju egentligen inte vara något fel, men att 

den som har varit med från början även rättar till felet för då lär man sig kanske något när man får se 

vad man gjort. Och det får vi ju inte om vi istället anlitar Direkt, man frågar om de fixat det och de 

svarar ja och sen är det tyst. Så det är klart att tanken är att den som gjort det ska rätta till det men 

fördelen med att använda Skanska Direkt är att de får det gjort lite snabbare.  
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S: Hur dokumenteras det som åtgärdas? 

PI: Det dokumenteras dåligt. Oftast är det att man säger ”det var en spricka där, vad berodde det på, 

jaa det hade lossnat i fogen, och det har vi nu fixat” och sen är de klart. Och sen, beroende på vad 

man har för uppgörelse med kunden, att man bara skickar ett mail att det är klart. Och om kunden är 

med och låser upp en dörr eller liknande så vet de att det är fixat men det hamnar inte i något 

register eller sånt.  

S: Var hamnar den ekonomiska belastningen? 

PI: Den går på projektets garantikonto. 

S: Där står inte någon information om åtgärd eller fel? 

PI: Nej, det är om man samlar det i en mailkonversation annars är det inte något. Det kan vara en 

UE, ex papp som läcker och så får man bara att ”nu är det fixat” och så är det borta. Och vad det sen 

berodde på vet man inte utan man vet bara att det är klart. Men det dokumenteras inte, det blir 

liksom ingen dagbok efter att projektet är slut. 

S: Borde man samla in mer kunskap? 

PI: Jag kan inte säga att man inte borde göra det för det kan vara bra att ha det dokumenterat. Vi har 

Kv. Asken som vi håller på med under garantitiden nu och där skulle man på något sätt kunna 

dokumentera. De finns ett antal projektpärmar till det projektet och där skulle man kunna ha en flik 

med garantitid, där man kan skriva i vad som hänt och vad som gjort för att åtgärda, eller att man ska 

skriva någon form av loggbok.  

S: Är det vanligt att man upptäcker återkommande fel? 

PI: Då är det i så fall stora saker men vi har inga återkommande fel på det sättet utan då kan det 

vara ett fabrikationsfel eller som det här med enstegstätade fasader men det är så stort. 

S: Vad är det viktigaste man borde dokumentera? 

PI: Jag tycker att det borde vara allt, att man gör ett slags register. Men så är det nästa skede, vad 

ska man ha det till.. 

S: Är möten gynnande då? 

PI: Ja absolut. Det är klart om alla golv skulle spricka någonstans och det är ett större fel så ska det 

även vidare till fabrikanten och övriga inköpare och det kan man då ta på inköpsmötena. Man träffas 

då ett antal projektingenjörer och pratar inköp och bra och dåliga leverantörer och sprider det där. 

Men då stannar det i distriktet. Men är det en stor sak så sprider man det vidare. Är det då en 

avtalspartner så skickar man det till den som är ansvarig för avtalet och då flaggas det upp. Och även 

de som jobbar regionalt med inköp sprider det i regionen på sina gemensamma regionmöten och då 

går de rätt for uppåt. Men då krävs det att de är mer än en spricka i golvet.  

S: Skulle man gynnas av att Skanska Direkt är med på möten, då de ofta utför åtgärder? 

PI: Ja men det tycker jag. Men oftast är det mycket småsaker, det är en dörr som hänger och kärvar 

det är liksom inga jättegrejer så man kan ju tänka på det nästa gång man monterar en dörr. Att idag 

är dörrar ganska tunga och ganska breda, det är mycket göras och göras är tungt och då kanske man 

ska ha en extra skruv. Det vet jag att vi inte varit tillräckligt noggranna med. Och då kanske det är att 

fönstertillverkaren ska göra något ytterligare fäste eller infästningsmöjlighet, arkitekten ska rita 
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mindre fönster – det är både arbetsmiljömässigt och montagemässigt och även i driftskedet. Men 

sånt sprids ofta vid startmöte vid ett nytt projekt. 

S: Kunskapen som hämtas när något fel uppstått och åtgärdats, vem skulle den behöva komma 

tillbaka till? 

PI: Egentligen ska den ända tillbaka till den som höll i hammaren. Och vi har ju månadsmöten på 

arbetsplatsen med alla yrkesarbetare och även distriktsmöten med dem emellanåt men framförallt 

de månadsmöten vi har på arbetsplatsen. Och på dem är det ett utmärkt tillfälle att ta upp något 

sånt. Men sen gör man så mycket arbetsberedningar idag och där finns möjligheten att hämta, ”nu 

ska vi montera fönster så vad ska vi ha för material? vad ska vi tänka på?”, det görs ju på 

arbetsplatsen. Då har man förhoppningsvis fått med sig den informationen om exempel infästningar. 

S: Vilket sett upplever du är det mest tidskrävande att söka kunskap på? 

PI: Det är att hitta saker. Jag letade efter någonting idag i samband med ett sjukhusbygge och då 

gick jag in på ett annat sjukhusbygge för jag visste var det låg. Men det är klart att gå in i andras 

papper kan ta tid och leta, jag vet när man vart nere i arkivet här och letat efter saker, men man 

hitta alltid saker. Ibland är det lättare att hitta i en pärm än på datorn. Våra projektmappar är 

ganska omfattande och konsekventa men vi är aldrig konsekventa. Men sen finns det ofta 

sökfunktioner.  
S: G-disk, är det där projektmapparna ligger? 

PI: Ja, där finns varje projekt. Sen gäller det att veta vad projektet heter eller vad det hette men det 

är inte så svårt. Man måste dock veta att det momentet man söker gjordes på det projektet. Men 

sen finns det, för arbetsberedningar lägger man in samlat så det kan man söka på.  

S: Vilken är din uppfattning om digitala, mobila hjälpmedel på arbetsplatsen? 

PI: Det funkar bra. 

S: Har i Ipads eller liknande? 

PI: Ja det har vi, ja har en i hyllan där. 

S: Underlättar det att använda sånt? 

PI: Ja det är lättare att ha en sån än att ha en stor pärm. Se vill jag ha papper också och kladda på. 

Men det är ju smidigt att hitta saker om man till exempel letar efter en detalj så är det väldigt smidigt 

att leta upp den. 

S: Används det för att ta kort på saker? 

PI: Ja 

S: Har man alltid gjort det eller har det blivit mer vanligt nu? 

PI: Det har blivit mer vanligt nu. Till exempel när man går skyddsrond så tar man bilder och bifogar 

dem. Och det är ju likadant med reklamationer, det vore ju jättebra att skicka med en bild.  

S: Är det något som man ska införa mer som en standard? 

PI: Ja, det tycker jag.  

S: Varför? 
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PI: En bild är lättare att se. Har man en ritning så kan man rita in å den men man måste ändå åka 

dit och titta, men får jag en felanmälan från sjukhuset i Eksjö då är det jättebra om det är en bild 

med. Det blir mycket lättare att se vem jag ska skicka dit, ”det är ju plåtslagaren som måste åka 

dit” eller ”där har det hänt något med taket”, det är jättebra.  

S: Vi pratade om vilka fel som är värda att dokumentera just under garantitiden? 

PI: Ja man kanske inte behöver skriva upp att en dörr har hängt sig, en dörrstängare måste justeras 

eller något sånt där, det är ju normalt att sånt händer då huset rör sig lite. Men om man upptäcker 

att det är sprickor i ett golv med jämna mellanrum, eller att det är en jättestor spricka så man märker 

att det måste ha hänt något då är det klart att man måste visa det.  

S: Så lite mer vikt på större saker? 

PI: Ja, mer skador än justerbara fel. Det måste man organisera. Och det kanske är så att det ska 

observeras under längre tid. Vi har en mur som det är utfällningar på, det kommer ut något konstigt 

bakifrån. Och vi har varit där och tvättat men det fortsätter komma och då har vi lagt på en plåt som 

täcker den här väggen men där måste man vänta nästan ett halvår för att se vad som händer. Då kan 

man ju ha med sig det före och efter. 

S: Vilka eller vilken erfarenhet tror du är viktigast i framtiden, om man fortsätter fokusera på 

garantitiden, att återföra? 

PI: Det viktigaste är att rätta till det snabbt mot kunden. Och sen om det är någonting som man får 

med sig, ”detta händer alltid på de typen av byggnad”, och man får med sig det som information. 

Men information är inte lätt och vill man söka information så kan man det och vill man inte så gör 

man det inte. Men det finns alla möjligheter att söka den. Sen är det de här teamen som vi pratade 

om, det är ju erfarna gubbar som har varit med om allt. Nu vet jag inte hur det funkar för en har 

slutat och en annan har blivit projektchef, det vet jag inte idag.  

S: Upplever du att man får ut mycket av att ha möten och diskutera med folk mot att man har 

mailkontakt? 

PI: Jo, men så är det. Det är alltid lättare att prata om saker och kanske prata om hur man löser 

det. Kan man då göra det på plats blir det ju ännu lättare.  

S: Där man kan se vad och var man ska fixa? 

PI: Ja, och då är det bra om beställaren är med, och någon av oss och kanske även den som ska 

utföra det så bestämmer man tillsammans vad som ska göras.  
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Transkription, projektchef 2, P2,  21/4 2015 

S: Börjar med bakgrundsfrågor, ålder? 

P2: 42 

S: Sista avslutade utbildning? 

P2: Högskoleingenjör 

S: Hur många år har du jobbat inom byggbranschen? 

P2: Sedan -02 

S: Har du alltid jobba inom Skanska?  

P2: Nej, sedan -06 

S: Vilken är din nuvarande befattning? 

P2: Projektchef för byggservice, Skanska Direkt 

S: Tidigare befattningar inom Skanska? 

P2: Inom Skanska på kalkyl, projektingenjör och kvalitetsansvar hade jag på något projekt med. 

S: Vilka tycker du är de viktigaste källorna för ny kunskap och erfarenhet inom företaget? 

P2: Till ny kunskap är väl de olika leverantörernas olika material som de kommer med. Sen är det att 

ta del av vad olika distrikt är bra på till exempel i Halmstad bygger man mycket sjukhus och här gör vi 

inte det alls. Vi gör mycket badrum- och fönsterbyten och vad är de vi gör bra? Det skulle någon 

annan kunna ta del av. Så där är en bra källa när man träffar övriga projektchefer.  

S: Vad finns det för färdiga system för kunskapsöverföring som du använder dig av i företaget? 

P2: Det finns inte direkt några.  

S: Använder du dig av VSAA? 

P2: Jo det gör jag men för att ta del av vad någon annan har gjort om det är det du menar? 

S: Ja 

P2: VI har inget stort där vi sparar ner, det finns Empiri och Spik men det är en liten del. 

S: Har ni hjälp av G-disk? 

P2: Ja arbetsberedningar har vi del av men jag tycker inte det är så mycket att titta i. 

S: Vilken erfarenhet tycker du är svårast att fånga in? 

P2: Jag har inget direkt svar på det… 

S: Om man tänker ute i produktion, ute på arbetsplatsen? 

Bilaga 6
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P2: Vi har en bra dialog när man ska utföra något. Till exempel när vi ska utföra något, exempelvis ett 

fönsterutbyte, så har vi en bra dialog med de som ska utföra det, det är så vi bygger upp det. 

Produktionschefen och arbetsledare, kanske en lagbas samlas ihop här inne [mötesrum] tillsammans 

med snickare som varit med på något liknande innan och så sitter i någon timma och diskuterar allt 

vad som kan hända i det projektet, hur vi ska ta oss fram rent produktivt tänkt. Det för med sig att 

alla blir lite engagerade i projektet. Jag kan komma med tio förslag om hur vi ska göra och nio av dem 

är dåliga men ett är i alla fall bra och så pusslar vi ihop det. Det är så vi jobbar.  

S: Hur lätt eller svårt upplever du att det är att hitta personer med rätt kunskap när man har ett 

problem? 

P2: Det är lätt. 

S: Hur går du tillväga? 

P2: Frågar någon som är erfaren. 

S: På kontoret eller ringer runt? 

P:2 Det kan vara till produktionschefer eller arbetsledare, vi har ju många med stor erfarenhet så 

då löser man det genom att träffas och diskutera det.  

S: Så genom att man har arbetat så har man skaffat sig kontakter så man vet vem man kan ringa? 

P2: Ja 

S: Om man inte vet vem man ska ringa, hur hittar man rätt person då? 

P2: Då ringer man någon underentreprenör, kanske någon konsult i form av konstruktör. Det gäller 

att ha en bra telefonbok. 

S: Har ni kontakt med projektteamen som finns? 

P2: Nej, de har aldrig varit med. 

S: Hur tycker du att företagskulturen inverkar på erfarenhetsåterföringen? 

P2: Den är positiv, vi hjälper varandra. Det är inga konstigheter, jag försöker ha det väldigt 

prestigelöst och det tror jag många är med på. Sen individuellt är det vissa som håller på det men 

kommer någon med en bra ide försöker jag alltid lyfta fram det.  

S: Upplever du att det är olika beroende på vart i företaget det är? YA, tjänstemän osv. 

P2: Nej, jag upplever att vi försöker hjälpa varandra. Att man lyssnar in varandra så att alla 

blir delaktiga och engagerade. 

S: Vilket är det främsta hindret för att ta tillvara på kunskap och föra den vidare in i företaget? 

P2: Det är att man inte följer upp när man är färdig med projektet. Man kanske inte gör det i 

den utsträckning man borde. 

S: Varför blir det så? 

P2: För att man håller på med något nytt projekt. Det är alltid ett ständigt jagande, man är 

alltid pressad med tid. 

S: Är tiden en stor orsak? 
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P2: Ja, det går i varandra hela tiden. Men alla har samma tid, sen jobbar man med olika saker. 

Fönster- och badrumsbyte som vi gör ofta där har vi bra erfarenhetsåterföring, där är vi riktigt bra. 

Det handlar om något som har mycket upprepning i sig, det har vi stenkoll på. 

S: Hur blir det då med nya saker, hur ska man behandla det för att få samma, bra 

erfarenhetsåterföring? 

P2: Det gäller att följa upp, göra en bra kalkyl med bra struktur och sen följa upp kostnader. Följa 

upp vad det är som har kostat. Sitta ner, någon gång har vi haft ett slutmöte efter och 

dokumenterat lite, följt upp och tagit intryck av vad vi gjort och kunnat göra annorlunda. Vi har ett 

exempel för två år sedan när vi bytte tak i Råslätt. Det gick inte alls bra ekonomiskt, det tog lång tid 

och då kostar allt mer. Nu gjorde vi det på nytt och har nog haft tre sittningar här inne [refererar till 

mötesrummet] med de som var med tidigare och återkoppla och nu, ta i trä, så går det jäkligt bra 

för dem därute. Vi kommer inte göra någon fantastisk ekonomi därute men istället för att ha sex 

grabbar där ute har vi fyra och producerar snabbare så någonting gör vi bra.  

S: Hur gjorde ni när ni tog med erfarenheten från det förra projektet då? Var det muntligt bara eller 

hade ni dokument från tidigare? 

P2: Det finns anteckningar från tidigare projekt som man tittar lite på. Men det är ju ingen avhandling 

utan en [A4] sida med punkter som man kollar på som en tidigare arbetsledare skrivit ner. Sen de som 

var med innan har bra minne när man väl sitter ner och fräschar upp det så kommer man med 

problem har de synpunkter, men det gäller att ha drivna och engagerade medarbetare. Det finns en 

del flygplansspanare som skiter i vilket men det finns även de som är drivna och engagerade och tycker 

det är roligt så det gäller att ta tillvara på dem och uppmuntra dem.  

S: Tidigare när jag pratat med folk om de som jobbar på byggservice har de nämnt att de ofta är 

bättre på att bemöta kunder, upplever du samma sak och har de några andra kvaliteter än de som 

jobbar på entreprenad? 

P2: Ja det håller jag med om. De har även ett bredare kompetensområde, de kan göra fler saker, de 

kan arbetsleda sig själva. Ofta när man lånar in folk från entreprenad kan de stå som frågetecken och 

tycka att man ska serva dem med maskiner och verktyg och att någon ska säga vad de ska göra. Så 

funkar det inte här utan man måste ha ett personligt engagemang.  

S: Är det ofta de som har mer erfarenhet som jobbar på service? 

P2: Ja vi vill helst ha såna med erfarenhet men det vill ju alla. Men just för att få lite erfarenhet så vill 

vi att de ska vara på entreprenadsidan några år så de lär sig yrket. Vi ser att de som vi tar in som 

lärlingar inte har det drivet de har svårt att driva på, de har inte drivet att jobba lite mer. Det finns en 

viss skillnad. Vi skulle egentligen vilja ha dem hos oss i två år för att sedan gå över till entreprenad för 

att få upp tempo och synsättet och sen få dem tillbaka till oss. Det hade varit en idealisk väg för en 

lärling. Sen har vi en som har varit hos oss sedan han var 16-17 år och som är fantastiskt duktig så det 

är personlighet också, att ha en drivkraft i sig själv. Att vilja vara med och påverka. De som gör det 

och tar lite mer ledaransvar de får ju inte mer pengar än den som är passiv och tänker på jobbet 7-4 

och sen släpper hammaren och aldrig tänker på jobbet mer. 

S: Hur många är ni inom Skanska Direkt Jönköping? 

P2: Vi har ju filialer i Gislaved och Gnosjö med. Total är vi då 40 snickare och 11 tjänstemän, eller 

om det är 45 snickare. Bara i Jönköping så är vi 25 snickare och 6 tjänstemän beroende på om man 

räknar mig.  
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S: Om vi tänker garantitiden och stora projekt som inte ni har arbetat med från början. När får ni 

hoppa in och åtgärda saker? 

P2: Efter tvåårsbesiktningen brukar de ringa oss. Men vi vill inte jobba åt dem 

S: Varför? 

P2: Det är inga roliga grejer och inte något fel som vi gjort. Vi planerar inte för att ha folk som går 

och rättar till fel eller gör garantijobb utan jag planerar ju för att ha fullt ändå med en viss 

framförhållning, gärna en eller två månader där vi har fullt i pipelinen och så fyller vi på jobb 

efterhand. Just nu har vi ännu längre fram, jag tror vi har fullt oktober/november ut. Och det är inte 

heller bra för då kan vi inte ta de jobb som kommer ut maj/juni men det är ett angenämt problem. 

Men där då så ska de ringa från entreprenad och tycka att ”vi måste ha hjälp nu med det här 

garantijobbet, det tar energi från de som ska sköta sitt vanliga jobb och ta hand om garantijobb”. Så 

ringer det fem entreprenörer som ska byta något, kanske en lista på 30-40 punkter som man ska 

åtgärda och det gör man inte i en handvändning.  

S: Varför vänder man sig till er? 

P2: För att det är smidigt, vi är duktiga och flexibla. De på entreprenad sitter i sina nya projekt och 

har lämnat det andra bakom sig, deras PC har fullt upp med det nya, deras arbetsledare har fullt 

upp med det nya, det är en splittrad organisation, deras projektingenjör kanske inte jobbar åt den 

PC:n utan på något annat ställe, de är geografiskt spridda. Ska de ta en av sina snickare så har de 

ingen servicebil, de har inga verktyg och de har kanske inte ens en telefon så de kan kommunicera. 

Så därför är det smidigare med oss. 

S: Från din synvinkel, finns det positiva saker med att ni ändå hanterar det? 

P2: Nej. Säg att vi inte har någon sysselsättning och att det är lågkonjunktur så kanske, och det är 

säkra pengar och en trygg affär då vi internfakturerar. På så sätt finns det fördel men annars inte. 

S: Finns det direktiv om hur det ska hanteras? 

P2: På ledningsgruppen har det varit att vi på byggservice ska ta garantiåtgärderna. Vi har testat 

men det fungerar inte. Jag tycker att de som varit i projektet ska ta hand om sitt eget, vi tar ju hand 

om vårat egna och säljer inte ut det.  

S: När ni ändå i nuläget går ut och gör garantiåtgärder, hur dokumenteras det? 

P2: Man skriver upp vad man har gjort och vilka man haft kontakt med. 

S: Vart hamnar det sen? 

P2: I ett Exceldokument någonstans i någon mapp. Men det finns ingen speciell rutin för det, att 

”det här dokumentet ska man alltid göra” utan det är ens egna anteckningar, ens egna mail man 

sparar i någon mapp i det projektet som är döpt till garantiarbeten. 

S: Diskuteras det vidare med projektchefer sen? 

P2: Man har en dialog med projektchefen om vad som är gjort. 

S: Hur fungerar den dialogen? 

P2: Muntligt och via mail. 

S: Men det är inget möte när man säger ”det här var fel, så här gjorde vi”? 
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P2: Man har någon dialog men det är sällan det är vårat fel, alltså byggfel. Ofta är det tätskikt, då är 

det en underentreprenör, det kan vara tätskikt på tak eller i badrum. Är det inte vårat fel handlar det 

om att ringa underentreprenören som varit igång med det för tre eller fyra år sedan. 

S: Är det de som fixar det då? 

P2: Ja det ska de egentligen men då kanske de bytt ut sin organisation vilket gör det väldigt tungt 

och segt att dra i.  

S: Blir det att ni får göra det då? 

P2: Underentreprenören ska göra det men vi får ändå åka dit och titta på det. Det kan vara en 

paniksituation, vi har Örebro som exempel. Det lossade och det tog cirka tre eller fyra veckor innan 

de kunde komma och de känner inget vidare engagemang i projektet, de har fått sina pengar och är 

också på sitt nästa projekt.  

S: Byggbranschen är ju en projektorienterad bransch, hur påverkas erfarenhetsåterföringen av det? 

P2: Mellan projekt tycker jag inte att vi har någon direkt… Arbetsberedningar ska ju vara en del av 

det. Men jag tycker det borde kunna finnas mer.  

S: På vilket sett? Vad är det som saknas? 

P2: Det är olika delar. Tar vi en sak som kvalitetssäkring, egenkontroller, det tycker jag Skanska AB 

borde ha ”så här gör vi när vi kontrollerar en vägg, det här är viktigt när man kontrollerar fönster” oh 

som följer AMA som berättar hur man gör rent tekniskt. Men det har vi inte, nu får varje PC själva 

komma på. ”Vad ska vi nu kontrollera?” Ja buktningen, golvet hur mycket får det luta, så här mycket 

får det bukta. När vi monterar fönster är det det här som är viktigt, vad tycker Skanska är viktigt när 

underentreprenörer ska komma och lägga papptak. Ofta hamnar egenkontrollen på att det är utfört. 

S: Så en mer strukturerad egenkontroll som finns centralt? 

P2: Ja, både för UE och för oss. För våra vanliga jobb och även för entreprenör. 

S: Tycker du att erfarenheten kommer in i företaget och vidare till rätt personer? 

P2: Ja erfarenheterna är ju bra när man ska utföra ett liknande moment som man gjort innan, det är 

ju då man tar del av det. Jag kan svara för oss på Direkten att ja det tycker jag. Vi för ständigt en 

dialog varje morgon. Det är ett givande och tagande mellan den som är produktionschef och den 

som ska utföra jobbet. PC:n kanske har tänkt på ett sätt och snickaren på ett annat och så har man 

en diskussion om det och det är prestigelöst. 

S: Är det en fördel att ni på byggservice är lite färre? 

P2: Ja, det tror jag. Sen är det väl det man eftersträvar även på entreprenad, att ha en dialog med 

det engagemanget. Därav kommer ju det att vi ser de här arbetsberedningarna, vi gör de varje dag. 

Visst, vi dokumenterar inte allt men dialogen är där och det är en form av arbetsberedningar.  

S: Skulle det vara en fördel av att dokumentera även det som idag bara sker muntligt eller blir det ett 

hinder? 

P2: Ja lite hinder men samtidigt som produktionschef så har du ett arbetsmiljöansvar och i en 

arbetsberedning ingår bland annat att vi ska genomföra jobbet på ett säkert sätt, säg att det inträffar 

en händelse med en olyckshändelse av allvarlig art så att det blir ett polisiärt ärende så är det det 

första de kollar på om du har gjort en riskanalys och vilka åtgärder du vidtagit. Och då går det inte att 
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säga att ”vi pratade om det imorse”. ”Har alla signerat att de tagit del av en arbetsberedning? Nej, 

men vi pratade om det imorse.”. Sitter man med ett arbetsmiljöansvar när en olycka skett så blir det 

inte så bra. Så därav vill jag att de ska dokumentera när man ska göra något men risker i. Sen när vi 

gör en arbetsberedning och sitter ner och skriver så tror jag att det blir tydligare och att man måste 

tänka till lite. I den bästa av världar så driver utförarna, gubbarna på det själva. Att de vill. Men det är 

ofta upprepningar i det vi gör. Är det något nytt projekt eller moment som vi inte har gjort innan så 

gör vi de men om du byter ditt 212:e fönster i trapphus 8 så kanske det inte känns jätterelevant.  

S: Vilket sätt tycker du är det mest tidskrävande att söka kunskap på? 

P2: Vet inte men ofta söker man via nätet och googlar fram det. Det är smidigast. 

S: Använder du intranätet mycket? 

P2: Ibland. 

S: Använder ni digitala, mobila hjälpmedel ute på arbetsplatser? Såsom surfplattor och liknande. 

P2: Vi har det dels vid egenkontroller, ÄTA-hantering, så att vi kommer åt ritningar. Vi sparar ner 

det i någon slags sida som alla kommer åt. Tidsregistrering testar vi nu, ta ut arbetsorder. Men just 

ute på projekten har vi ritningshantering och arbetsmiljöplan. 

S: Vilka är fördelarna med att använda sig av det? 

P2: Säg ritningarna, så är det jättebra. Du vet att du har de senaste och rätta ritningarna.  

S: Använder ni mycket bilder? 

P2: Ja det tycker jag nu när stött på problem. Nu om man ska byta fönster och det är ruttet vid sidan 

om så tar vi kort som man kan skicka till beställaren, och så kan det även godkännas som en riktig 

ÄTA. Sen blir det en bra vidarehantering, man kan koppla foto till vilket hus, lägenhet och fönster det 

är. Så där är det en jättebra fördel som vi vill jobba mer för.  

S: Används det av både yrkesarbetare och tjänstemän? 

P2: Någon av tjänstemännen har Ipad men oftast sitter man vid sin pc. Det är smidigare att skicka 

mail på pc:n och mycket av kommunikationen sker via mail.  

S: Vad tror du är viktigast att förbättra i framtiden just med garantitiden? 

P2: Att hitta riskerna i projekteringsskedet. Att få med beställaren på vissa förändringar. Sen är det 

att ha koll på underentreprenörer, att vi kan ställa krav på dem.  Ofta när vi beställer tjänster från 

UE är för att de sitter på expertis. Om de inte utför sin expertis på rätt sätt har vi jättesvårt att kolla 

det. Som styrentreprenörer vet vi knappt vad de håller på med.  

S: Det var alla mina frågor, är det något du vill lägga till om erfarenhetsåterföring? 

P2: Jag tycker att man borde ha en central på produkter som man lyckats bra med. Som vi i 

Jönköping lyckas bra med fönsterbyten. Det borde man kunna lyckas med även i Linköping och Borås 

och så vidare. Någon slags portal. Till exempel hur lång tid byter man ett fönster på? Här i Jönköping 

byter vi ett på två och en halv timme, varför tar det över tre timmar om man byter i Sundsvall? Vad 

har vi gjort som gjort att vi lyckats och så finns det byggdelssorterat. Vad ger vi för en rörkrökare i 

Kalmar? I Jönköping betalar vi en halv miljon mindre för samma produkt, varför gör vi det? Empiri 

och Spik är faktiskt ganska bra. Där finns det erfarenhetsåterföring men vi borde ha något för 

Direkten också.    



Erfarenhetsåterföring under garantitiden Sofia Olovsson 

Transkription, telefonintervju Projektchef 3, P3, 21/4 

2015 S: Börjar med några bakgrundsfrågor, ålder? 

P3: 32 

S: Sista avslutade utbildning? 

P3: Civilingenjör, väg och vatten. 

S: Hur många år har du jobbat inom byggbranschen? 

P3: Sedan 2008 

S: Hur många år inom Skanska? 

P3: Sedan 2008 

S: Vilken är din nuvarande befattning inom Skanska? 

P3: Jag är projektchef. 

S: Vilka tidigare befattningar har du haft? 

P3: Projektingenjör tidigare.  

S: Hur länge har du varit projektchef? 

P3: Sedan halvårsskiftet 2012, så 2 ½ år. 

S: Vilka tycker du är de viktigaste källorna till ny kunskap och erfarenhet inom företaget? 

P3: Det viktigaste källorna för kunskap skulle jag säga är personerna i fråga, medarbetare. 

S: Vad finns det för färdiga system för att hitta kunskap och information i företaget som du använder 

dig av? 

P3: Mycket kunskap hämtar man från vårt affärssystem eller VSAA, där hittar man mycket 

information om vilka processer och system som man använder sig av och likadant med information 

och kunskap om olika tekniska lösningar så mycket finns där.  

S: Är det någonting du använder dig av? 

P3: Ja det är det, tillsammans med personerna i företaget som utgör den stora kunskapsbanken. 

Det sitter mycket i personerna också tycker jag. 

S: Vilket tycker du är de mest givande och smidigaste sätet att söka kunskap på? 

P3: Jag tycker att det är enklast att prata med de som jag jobbar med, att söka information den 

vägen om man är osäker. Man kan säga att Vårt Sätt Att Arbeta är mer en guide kring hur vi ska 

arbeta sen diskussioner och vilka lösningar vi praktiska ska använda det tycker jag man hämtar från 

kollegor och andra runt om kring.  

S: Vilka erfarenheter upplever du är svårast att fånga in i företaget? 

P3: Det är erfarenheter kring projekten. När saker och ting har gått bra eller dåligt, att fånga upp 

det och få med sig in i nya projekt. Det är inte alltid helt enkelt.  

Bilaga 7
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S: Ligger svårigheten i att dokumentera det eller är det mer sätta fingret på vad det är eller vad är det 

som är svårt? 

P3: Ja, och det är väl också, med tanke på vad jag sa innan, att det sitter mycket information i 

personerna så blir det också att erfarenheten sitter i personerna och de dokumenteras inte alltid. 

Eller det dokumenteras nog ofta men däremot när man väl ska gå igång med något nytt och ska ta 

tillbaka den där informationen och ta med sig det in i nya projekt är väldigt svårt.  

S: Varför gör man inte det tror du? 

P3: Vet inte, det finns ju rutiner för det när man avslutar projekt, man diskuterar vad som går bra och 

dåligt och försöker dokumentera det men sen när man väl ska gå igång med ett nytt projekt så tittar 

man nog inte alltid på det tror jag utan är inte projekten väldigt lika så utgår man nog från att det är 

nya förutsättningar. Samtidigt så har vi specialiserat oss mer och mer, i alla fall här nere i Malmö, på 

att man bygger ungefär samma typer av produktion. Vi håller på väldigt mycket med bostäder till 

exempel och det är ett sätt att på ett naturligt sätt få med kunskap från tidigare projekt och kunna 

använda den informationen och de erfarenheterna man fått där och ta med sig in i andra projekt. 

Innan så kan det varit att man byggt ett bostadsrättsprojekt under ett och ett halvt års tid och sen 

därefter bygger ett kontor, sen en lagerhall och sen har man byggt något helt annat. Men gör man 

ungefär samma saker så blir det bättre och man får med sig erfarenheter från tidigare projekt på ett 

bättre sätt, det blir mer naturligt. Har man jobbat på ett projekt och byggt köpcenter under två års 

tid då blir det inte att man tittar på de erfarenheterna från det förra projektet på samma sätt tror jag. 

S: Hur lätt eller svårt upplever du att det är att hitta personer med rätt kunskap när du har ett 

problem? 

P3: Det upplever jag inte som något stort problem alls. Det finns kunskap om det mesta skulle jag 

säga. Det är väl någon enstaka gång som någon specialist saknas men i stort så tycker jag inte att det 

är något problem. 

S: Hur upplever du att företagskulturen inverkar på erfarenhetsåterföringen? 

P3: Företagskulturen är väl positiv till det. Sen jag började har man pratat om 

erfarenhetsåterföring hela tiden, men det är svårt att få med sig erfarenheter från tidigare 

projekt men alla vill ju, alla i ledningen är måna om att det ska följas upp. Men det är inte alltid så 

enkelt. 
S: Vilket tror du är det främsta hindret till att man ska ta tillvara och föra vidare kunskap? 

P3: Jag tror att det många gånger är systemen för att hämta erfarenheter från ett annat projekt. Det 

blir väldigt trubbigt många gånger, om vi säger att man ska ha ett nytt projekt och säg att du vill ta 

reda på ungefär vilka projekt som är liknande och du vill söka vad de har för erfarenheter så finns det 

inget egentligt system för att hantera erfarenheter på det sättet. Sen kan till exempel jag gå in och 

kolla på mina projekt, våra slutmötesprotokoll, vår erfarenhetsåterföring och så vidare men att jag 

skulle gå in och hitta vad det finns för erfarenheter i ett annat distrikt och en viss typ av byggnation 

det skulle jag säga är helt omöjligt. Jag skulle gärna vilja se någon form av databas eller liknande där 

man faktiskt loggar erfarenheter från projekten, där man kan söka exempelvis utifrån ett visst antal 

parametrar. Om man tittar på kostnader, det kan man söka på ett annat sätt, där har man 

jämförelsetal och så vidare den här typen av projekt ska kosta så här mycket och det är de här 

tiderna. Det skulle man kunna ha ett motsvarande system för till exempel om man skulle bygga ett 

bostadshus med visst antal våningar, visst stomsystem eller vad det kan vara. Och så någon form av 

loggning som man kan söka på vilka problem de hade och vad som fungerade bra och goda exempel 

att ta med sig. Det finns inte så där är det ett hjälpmedel som saknas kan jag tycka.  
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S: Hur tror du att erfarenhetsåterföringen påverkas av att man jobbar i projekt? 

P3: Det tror jag absolut har en påverkan. Det är återigen det här att med industri som exempel så 

har du samma process, det är ingenting som flyttas eller förändras. Men här blir det mer att man 

kör på och det är nya förutsättningar hela tiden. 

S: Om vi fokuserar på garantitiden, om det uppkommer något som behöver åtgärdas, använder ni er 

av byggservice någonting? 

P3: Ibland gör vi det, ibland inte. Det beror på vad det är för typ av saker som kommer upp. Jag är 

lite restriktiv med vad jag lämnar över till Skanska Direkt eller byggservice med anledningen av att 

jag gärna vill att vi ska veta vad det är för fel som händer. Och det är också för egen del, jag vet ju 

vad vi haft för garantifel på mitt förra projekt och vet jag inte det så kan jag inte ta hand om det till 

nästa projekt helt enkelt. Och då är det en risk om man lämnar över allt garantiarbete till en annan 

organisation då är det oerhört viktigt att den informationen om vad som hänt och varför det hänt 

kommer tillbaka till mig annars så kommer jag kanske göra samma fel tio gånger innan man kanske 

kommer på det själv. Så det är en stor risk. Och också om man ser för arbetsledarnas och 

produktionschefernas skull så tycker jag att det är viktigt att de också förstår och får ta i det som har 

varit problem, dels så att man vet att problemet finns men också hur man kan hantera det. Det 

tycker jag är en viktig del i det så därför är jag restriktiv med att använda dem. Däremot har vi haft 

stora fel som uppkommit och då när vi känner att vi inte har tid med detta, vi har inte rätt folk och så 

vidare, då tar jag gärna hjälp av dem. De gör ett jättebra jobb så det är inte det utan det är snarare 

att jag är lite rädd att man inte får med sig det som går fel i projekten till nästa projekt.  

S: Så det handlar mer om när det är omfattande saker som man vänder sig till byggservice? 

P3: Ja, precis. 

S: Hur dokumenteras de åtgärder som görs under garantitiden? 

P3: Väldigt olika skulle jag säga. På mitt senaste projekt så är det till Nya Hem som vi jobbar och där 

har vi listor som vi har mellan oss där vi hanterar allt som kommer upp, har vi ett ärende så loggas 

det som ett ärende och sen när vi har åtgärdat så skriver den upp att det är åtgärdat så då kan vi se 

exakt vad som har hänt på projektet från att vi lämnar över till garantitidens slut. Det arbetssättet 

skapar en lista kan man säga som man kan ha med sig. På externa projekt är det lite annorlunda. Där, 

tyvärr kan jag tycka, är det lite upp till var och en hur man loggar garantiskeden. Jag har själv inte 

något system för det men jag har å andra sidan inte haft något externt projekt som projektchef. Men 

till kommande projekt som vi ska starta upp nu, där får det ju bli att vi själva får föra en lista, vi får ha 

en ansvarig för de här eftermarknadsbitarna och där vi för en lista på vad som hänt så att vi har koll 

på det. Lite liknande arbetssätt som vi har mot Nya Hem. Jag har hittills inte sätt något bra sätt att 

hantera det.  

S: Ingen klar struktur som finns i företaget idag? 

P3: Nej. 

S: När ni samlat in information till Nya Hem som du nämnde, har ni haft möten och diskuterat det 

eller är det att det finns loggat i projektet?  

P3: Vi har ett slutmöte med kunden där vi går igenom med kunden saker som har gått bra och saker 

som har gått dåligt men sen också under garantitiden så har vi mer som en avstämning kan man kalla 

det där man stämmer av vad som har hänt och hur det går. Vi har vissa mätetal också där vi stämmer 
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av att vi har noll fel vid inflyttning, där har vi då kundärenden som de kallar det för och där kan man 

se hur många kundärenden som är aktiva på projektet och vem som har ansvar för dem. 

S: Använder ni bilder på något sätt när ni dokumenterar? 

P3: Nej, det kan jag väl inte säga att vi gör. Det är ibland, är det något vi behöver styrka så tar vi 

väl foto på det ibland men systematiserat för att ta bilder.  

S: Är det någonting som du tror skulle vara till hjälp? Hur? 

P3: Jag tycker det generellt är bra med foton både om man tittar på garantiarbeten men också 

under själva projektarbetet vore bilder väldigt bra. Där kan man se klart och tydligt om det är 

åtgärdat och gjort så som man tänkt sig att det skulle utföras. Skriver du ner en sak är det inte alltid 

det stämmer. Men sen går inte allt att dokumentera på ett foto heller, det är inte alltid att man ser 

allting, att det är gjort på rätt sätt även om man tar foto på det men det kan styrka till exempel man 

har varit inne och åtgärdat någonting så är det jättebra att ta kort.  

S: Använder ni digitala, mobila hjälpmedel? 

P3: Ja, vi hade på mitt senaste projekt en Ipad på arbetsplatsen som vi använde vid besiktningar. Vi 

fick väl inte riktigt fnurr på det kan jag tycka, arbetsledarna som hanterade det kom inte riktigt in i 

det och det blev nog lite omständligt för dem. Men det är väl det med nytt arbetssätt. Men jag tror 

mycket på det, även i produktionen, att man använder sig av det med egenkontroller och så vidare. 

Nu har vi, jag tillsammans med produktionschefen, tittat på ett annat system som kan underlätta lite 

grann vid besiktningar. 

S: Vad för system menar du? 

P3: En programvara som kan underlätta, att det blir lite mer systematik i hur man gör 

sina förbesiktningar, hur man dokumenterar och sådana saker.  

S: Upplever du att det är något man skulle kunna använda även under garantiåtgärder? 

P3: Ja, absolut. Det kan man göra både under byggskedet och garantskedet. 

S: Under garantiskedet, vilka fel är mest värda att dokumentera? Ska man skilja på allvaret i olika 

sorters fel? 

P3: Egentligen inte, jag tycker så fort det är ett fel eller någonting vi åtgärdar så ska man logga det 

och då skriva vad det är man gjort. Även om det är en liten grej så kanske den uppkommer hundra 

gånger och då vet vi att vi haft hundra åtgärder för det här lilla problemet men tillslut kan det också 

bli en stor sak och då kanske det är jättelätt att förhindra att det blir överhuvudtaget. Så oavsett 

storlek så tycker jag att man ska dokumentera. Men vi är inte riktigt där än.  

S: I framtiden, vad upplever du är det viktigaste att arbeta med när det gäller att minska åtgärder 

under garantitiden? 

P3: Jag tror ändå någonstans att det viktigaste för att förhindra garantikostnad är såklart att man 

gör ett gediget jobb från början. Och för att göra det så tror jag att man behöver jobba med det här 

”vad har vi haft för problem tidigare i andra projekt som vi inte ska göra om”. Jag har faktiskt i vår 

ledningsgrupp initierat att alla vi projektchefer ska ta fram en lista för våra föregående projekt där vi 

helt enkelt, nu är vi ju bara i vårt distrikt, säger vilka problem man har haft och sen ska vi skapa vår 

egen lista utifrån det här, det kan vara en topp 20-lista eller något liknande där man ser sådant som 

ofta uppkommer i projekten. Jag tror att vi gör många fel på samma ställen, brand- och ljudtätningar 
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till exempel eller något plåtarbete eller vad som helst men jag tror mycket är samma saker, 

visserligen i lite olika form men mycket tror jag att det finns många gemensamma nämnare bland de 

fel vi gör i projekten. Det finns ju någon sådan här topp 10-felslista på OneSkanska om man söker det 

men den säger ingenting i min värld, jag förstår inte vad det är för lista egentligen. Den säger inte 

någonting för mig i alla fall men någon kanske den ger något.  

S: Det var alla mina frågor, är det något du själv vill lägga till gällande erfarenhetsåterföring? 

P3: Jag tror ju lite på det att ha någon form av databas där man kan söka efter saker, alltså 

erfarenheter kring om man nu då säger ett flerbostadshus med källare på sex våningar med en 

betongstomme. Det borde i Skanska kunna finnas 30 sådana projekt som är gjorda senaste året men 

idag så skulle jag få fram ingenting av det. Visst det kräver lite disciplin men att man hittar ett 

arbetssätt för vi loggar ju mycket saker men vi borde hitta ett system där fler kan ta del av det här. 

Det blir väldigt lokalt hela tiden, det är upp till projektchefen eller produktionschefen att ”han har 

byggt så här tidigare och han vet vad för typ av problem som kan uppstå och vad det finns för 

möjligheter” men om man ska ge sig på ett nytt problem så vore det inte fel att ha något sådant tror 

jag.  
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Transkription Distriktschef, D, 23/4 2015 

S: Börjar med lite bakgrundsfrågor, ålder? 

D: 56 

S: Sista avslutade akademiska utbildning? 

D: Inte gått någon akademisk utbildning 

S: Är det gymnasiet? 

D: Ja, sen har jag gått det som idag motsvarar KY-utbildning så det är med högskolepoäng. 

S: Hur många år har du jobbar inom byggbranschen? 

D: Sedan 1977 

S: Hur många år inom Skanska? 

D: Jag kom till Skanska 1995 och då var det genom att Skanska köpte ett antal mindre företag. När 

vi köptes in var jag platschef, eller produktionschef. 

S: Vilka tidigare befattningar har du haft inom Skanska? 

D: Jag började då som produktionschef, sen efter det var jag projektingenjör under kanske ett år 

och sedan har jag varit projektchef sedan 1999 och fram till 2011 då jag blev distriktschef. 

S: Vad är dina arbetsuppgifter? 

D: Som distriktschef har man ansvar för all husverksamhet i Jönköpings län och det är allt ifrån tidiga 

skeden med anbud, jag jobbar kanske inte aktivt med dem men jag är ändå ansvarig för dem. En stor 

del är personalansvar, vi är ju ändå nästan 125 medarbetare, och sen är det ekonomi. På något sätt 

är det ett litet företag det stora företaget.  

S: Är distriktet hela Jönköpings län? 

D: Det heter ju Jönköpings län men vi har ju fasta punkter framförallt i Jönköping. Vi har en 

Skanska Direkt enhet som jobbar i utifrån Gislaved. Sen flyttar vi ju oss dit projekten finns.  

S: Vilka tycker du är de viktigaste källorna för ny kunskap i företaget? 

D: Våra medarbetare, alla utvecklas ju med åren vilket gör att vi får bättre kunskap i företaget. 

S: Är det på alla ställen i företaget? 

D: Ja, det genomsyrar ju alla linjer egentligen. Sen givetvis är Skanska ett stort företag som är mån 

om att alla medarbetare ska utvecklas vilket man också hjälper till med utbildningar. Vi är också ett 

företag som går före många andra, vi har drivit det här med säkerhet under många år, vi har drivit 

grönt, partnering och allt vad det heter. Det är väl ett gemensamt arbete.  

S: Vad finns det för färdiga system för kunskapsåterföring som du använder dig av? 

D: Mycket handlar om medarbetarsamtal, det är ett sätt. Sen har vi mycket e-learning, det finns 

inom egentligen allting. Vi har på OneSkanska där man kan gå in och hitta tekniska lösningar, jag 

kommer 

Bilaga 8
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inte ihåg vad det heter, gör man ett badrum till exempel, vad behöver man tänka på så man har rätt 

lösningar, ytterväggar, bjälklag och så vidare. Där kan man hämta och få uppslag.  

S: Vilka erfarenheter upplever du är svårast att fånga in? 

D: Jag vet inte om jag kan säga generellt men jag tror ändå att det är att ingen egentligen vill blotta 

sig och säga att något är fel utan man är väl lite som en mussla och håller det för sig själv och det är 

det som inte är bra, risken är ju att man gör samma fel nästa gång också. Men det som jag ändå har 

försökt trycka på mer och mer är det som heter arbetsberedning. En arbetsberedning är något man 

gör inför ett arbetsmoment, bestämmer vad man ska göra, vad för handlingar, vilka kvalitetskrav, 

verktyg, maskiner och allt vad det är. Att just göra den här arbetsberedningen har vi nog varit rätt 

duktiga med men det jag saknar att när man gjort någonting så gör man en avstämning ”hur gick 

det?”. Det är en fråga som jag försöker driva ganska hårt, att vi måste stämma av. Dels kanske efter 

några dagar, beroende på hur långt arbetsmomentet är, för att se om man är på rätt spår ”hade vi 

rätt verktyg, ställning, lift…” och sen när man verkligen är färdig måste man stämma av om hur det 

gick och där blir det ganska tydligt att ”det här gick bra” eller ”det här gick åt pipsvängen, vi måste 

erkänna att vi gjorde fel”. Det vill jag få med som en erfarenhet, att få den här cirkeln, snurran att 

fungera.  

S: Så att man gör avstämning både efter några dagar och även i slutskedet? 

D: Precis. Sen givetvis som Skanska Direkt, vi gör mycket fönsterbyten, det kan pågå under både tre 

och fyra månader och så bestämmer man sig för att så här ska vi köra och så händer det inget mer. 

Då bör man sätta sig ner kanske en halvtimme efter att man gjort några fönster, ”är vi på rätt väg?”, 

så måste vi givetvis stämma av hur det gick för jag menar om några månader så kanske vi får någon 

ny förfrågan om att göra ett fönsterbyte och då måste man få hjulet att snurra. 

S: Hur lätt eller svårt upplever du att det är att hitta personer med rätt kunskap i företaget när du har 

ett problem? 

D: Nej det kan jag inte påstå är så jättesvårt. Är man själv villig, jag tror att det handlar mycket om 

vem man själv är, så finns det alla möjligheter vill jag påstå. Det gäller bara att vara öppen och våga 

ställa frågor.  

S: Vi var inne på det lite tidigare men hur tycker du företagskulturen ställer sig till att dela 

erfarenheter? Du nämnde lite om att man kan vara lite restriktiv att dela med sig av sina misstag. 

D: Återigen möjligheten finns, man kan både få hjälp och råd så det är mycket upp till en själv. 

S: Vad tror du är det främsta hindret från att man ska fånga in kunskap i företaget? 

D: Jag tror att man är lite för mycket egen, man vill inte dela med sig. Sen tror jag också ibland att 

det är lättare att sitta två så här och prata men att få ner det i någon form av dokument, något som 

ska komma ut på en allmän öppen sida då låser man nog sig lite. Däremot om man ska göra något 

som en produktionschef tidigare gjort så tror jag att man löser det, man kan sitta så här och prata, 

men att få till den här banken är svårt. 

S: Var ligger svårigheten i det tror du? 

D: Jag tror återigen att man är lite för egen, man vill inte blotta sig. 

S: Hur tror du att erfarenhetsåterföringen påverkas av att man i byggbranschen arbetar i projekt? 
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D: Det kan absolut påverka. Om vi fortsätter att förhålla oss till det här fönsterbytet är ju varje 

projekt unikt på något sätt, det fönsterbyte vi gjorde förra veckan kanske inte går att hänföra till det 

vi ska göra nästa vecka även om det är exakt samma storlek på fönster [oväsen i rummet]. 

S: Om vi ser till garantitiden, hur upplever du att det bästa sättet är att hantera garantiärenden? 

D: Det har vi haft kan man säga bekymmer under ganska många år. Ett entreprenadgäng som har 

gjort ett projekt, när projektet är färdigt så lämnar man ju det och åker någon annanstans och där 

finns det nya tidplaner och det är svårt att plocka dem därifrån. Vi försöker göra det bästa möjliga 

genom att i samband med slutbesiktning involvera Skanska Direkt så att de får vara med och lära sig 

huset och om vad eventuellt kan komma framledes. För de har ju givetvis ingen som sitter på lådan, 

beredda att rycka ut en timme senare men de har lättare att inom någon dag anpassa och åka ut och 

rätta till något fel om det är någon dörr som har hängt sig eller vad det kan vara. Sen är det inte 

meningen att Skanska Direkt ska ta de här kostnaderna utan de debiterar själva projektet.  

S: Så man vill involvera dem tidigare, inte när besiktningarna är klara utan tidigare under slutskedet? 

D: Vi har ett exempel, det var bland det sista jag gjorde, ett bostadsprojekt och då var det en av 

produktionscheferna på Direkten som var med på en besiktning så att de fick lära känna huset lite. 

Och där kan vi bli ännu bättre men jag tycker att vi har börjat resan.  

S: Vad finns det för nackdelar med att blanda in Skanska Direkt? 

D: Nackdelarna är ju att det kan bli så här att ”varför ska vi rätta till efter andra?”. Vi har 

diskuterat det här mycket och sagt att entreprenadgänget som gjort huset ska lämna ifrån sig 

huset hundraprocentigt, det ska inte vara något gammalt som vi vet inte är åtgärdat utan man ska 

lämna det fullt färdigt. Sen vet vi att under den här tiden så kan en dörr sätta sig, problem med 

fönster, sprickor och sådant händer och då kan man inte klandra någon annan att de har gjort fel. 

S: För saker kommer alltid hända? 

D: Ja. 

S: Förutom att det blir en ekonomisk dokumentation om åtgärder, gör man någon annan 

dokumentation idag om åtgärden under garantitiden? 

D: Det beror lite på. Våra beställare har olika sätt att meddela eventuella fel. Om vi tar Riksbyggen 

så kommer det en skriftlig felanmälan på att dörren i den och den lägenheten har hängt sig och när 

det är åtgärdat så får vi dokumentera vad vi gjort och vem som har gjort det. Men när det handlar 

om dokumentation utöver det så finns det inte.  

S: Är det något du tycker borde finnas? 

D: Vet inte, är det någon som har ett bekymmer så kommer det alltid i ett mail som en felanmälan 

sen kan man alltid, om man kopplar det ännu längre, så ska det göras en garantibesiktning och då är 

det en besiktningsman som levererar ett protokoll och då får man ta ställning till det utifrån vilka fel 

det är. Det kanske är Skanska Direkt som får åka på det också och då får man ett kvitto med ett 

efterbesiktningsprotokoll vad som är åtgärdat.  

S: Tycker du att de erfarenheter som man får in under garantitiden kommer tillbaka till rätt person? 

D: Nej det gör de inte. Vi beställer ju dem på slutbesiktningen mellan kunden och oss vart den här 

felanmälningen ska gå. Har det då varit en PC på entreprenad så får han inte någon direkt 

information, inte något skriftligt i alla fall. Sen är det ju han som kan projektet allra bäst så det ställs 
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ju frågor till honom om det är något men om det är någon dörr som har satt sig så går man inte den 

vägen utan åker bara dit och rättar till det och det kanske inte han får någon vetskap om. Men på 

garantibesiktningen så ska alltid den enheten som har byggt det vara med så även om en Skanska 

Direkt-kille är med så är det alltid han som har ansvaret. 

S: Är alltså alltid projektchefen med på garantibesiktning? 

D: Ja, projektchefen eller produktionschefen. Det finns juridiska saker också, det är inte alltid att 

det är en skönhetsfläck på en vägg utan det kan vara luftflödet eller värme, massor juridiska saker 

som inte Direkt kan svara för utan det får ju den enheten göra. Det kan ju vara likadant fram till 

det, det kan vara fel på värmen eller strul med ventilationen det vet ju inte den här Skanska Direkt-

killen om utan då måste man gå direkt till källan för att få vetskap om vad som är sagt. 

S: Så menar du att det beror lite på hur stora felen är? 

D: Ja 

S: Borde man ha någon dokumentation på alla fel, även de små? 

D: Ja de skulle kunna vara en möjlighet, jag har inte tänkt så långt, men att varje projekt har en 

loggbok någonstans där man talar om ”20 april var jag och åtgärdade den dörren” det skulle kunna 

vara något men det är inget jag funderat över.  

S: Vad är din upplevelse av att använda digitala, mobila hjälpmedel såsom surfplatta? 

D: Det använder vi ganska mycket idag, framförallt när vi gör det som vi kallar visuella skyddsronder. 

Där har man protokollet i Ipaden samtidigt som om man hittar något fel på till exempel ett räcke inte 

sitter rätt, har man ett foto får man med det och ett foto säger mer än någonting i text. Vi provade 

även att köra besiktningsanmärkningar på Atollen och Asken projektet i Ipaden. Besiktningsmannen 

gick då egentligen själv och markerade på en ritning en punkt att det saknar dörrtryck eller så. Sen 

finns det en hel del förbättringar att göra men det är en början.  

S: Det du sa om bilder, hur upplever du att de kan användas? 

D: Det kan användas i mycket kvalitetsdokumentationer. Inför en gjutning så kan du dokumentera 

armeringen till exempel, innan du sätter igen en vägg eller liknande. Även om väggen ska ha ett 

ljudkrav så när väggen väl är färdig så är det ingen som kan se hur det ser ut i den och då kan det vara 

lämpligt att kunna koppla det till en egenkontroll. 

S: Vem använder surfplattorna mest? 

D: I det här läget är det mest tjänstemän för den miljön som många av våra yrkesarbetare är i, 

snö, blåst och vind så är det väl inte alltid så lämpligt. 

S: När man ska genomföra något nytt i ett företag, hur upplever du att det fungerar att använda 

obligatorium? 

D: Jag tror att det ibland kan upplevas att det kommer tillbaka, alla köper det inte. Det är mycket 

obligatoriska saker som ska göras. Sen är det givetvis saker som måste vara obligatoriska men man 

måste nog vara försiktig. Om jag ser till mig själv, det kommer mycket mail som gäller distriktet och 

många grejer kan man egentligen bara vidarebefordra ut men många grejer måste ibland sålla bort, 

man orkar inte med hur mycket som helst. Så där känner jag att man får sålla bort en del, man får 

känna av trycket.  

S: Vad tror du är viktigast framöver att göra för att minska på garantikostnaderna? 
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D: För mig är det viktigast att ha rätt organisation, det är A och O. Då menar jag att vi givetvis ska ha 

utbildade medarbetare som kan saker och ting men också att vi är rätt i antalet. För byggprocessen 

har ju ändrats, kraven blir högre och högre och då måste vi också anpassa vår organisation till det. 

Sen handlar det mycket om egenkontroll, att man gör rätt första gången och inte minst det vi var 

inne på tidigare med arbetsberedningar. Jag brukar jämföra med en höjdhoppare som ska gå ut och 

slå världsrekordet och han får inte veta vilken höjd det är. Samma sak är det när de ska gå ut och 

sätta en dörr, ”vad är det för krav?” Vet jag inte det hur ska jag då kunna göra det? Jag tycker det går 

hand i hand. Vet man inte vad den här dörren har för krav så kan man inte sätta den på rätt sätt och 

då är risken stor att det blir fel. Vägen, är det något ljudkrav eller brandkrav. Jag tror att det är det är 

det absolut viktigaste styrmedlet just arbetsberedningen. Det finns ju mycket i den som kvalitet, 

arbetsmiljö eller produktivitet, mål du kan få in hur mycket som helst. 

S: När man upprättar nya arbetsberedningar, tar man även in gamla och tittar på dem? 

D: Ja, alla arbetsberedningar som vi gör i regionen samlas på en disk och då finns det olika byggdelar 

och har du då ett fönsterbygge så kan man gå in och kolla på hur de gjorde på ett i exempelvis 

Karlskrona, så kan man gå in och hämta den och ta med sig den. Det står oftast namn där med så 

man kan lyfta telefonen och ringa och fråga om hur det gick eller något vi kan förbättra. Så där får 

man en slags erfarenhetsåterföring. Men det gäller också att man gör en arbetsberedning som är värt 

namnet annars är det inte mycket nytta med det. 

S: Det var alla mina frågor, är det något du själv vill lägga till om erfarenhetsåterföring? 

D: Jag tycker det mesta är sagt. För mig är det fortfarande viktigt att vi måste göra rätt första 

gången. Vi lägger alldeles för mycket pengar på att rätta till gamla fel. Så att vi måste bli bättre. Det 

är att vi har rätt medarbetare, rätt antal framförallt, ett fungerande kvalitetssystem, 

arbetsberedningar och sådant. Framförallt, det beror lite på vilken entreprenadform det är men är 

det en totalentreprenad så är det viktigt att vi projekterat huset rätt. Det finns ju många skeden 

men tittar man på produktionen så är de det.  
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