
 

Samordning av konsulter i 

projekteringsfasen 

En kvalitativ studie kring samordning med avseende på 

kvalitetsbristkostnader och erfarenhetsåterföring 

 

 
Josefine Olsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 ii 

 

  

 

© Copyright Josefine Olsson  

 

Lunds universitet, Lunds tekniska högskola 

Institutionen för bygg- och miljöteknologi, Byggproduktion 

 

Telefon: +46 46 2227421 

Hemsida: www.bekon.lth.se 

 

 

ISRN LUTVDG/TVBP —19/5589 -SE 
 

 

 



 

 

 iii 

  



 iv 

  



 

 

 v 

Abstract 

Title:   Coordination of consultants during the design phase 

A qualitative study on coordination in regard to costs of 

poor quality and experience feedback.  
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Master of Science in Civil Engineering, Faculty of 

Engineering, Lund University 

Supervisor:  Stefan Olander,  

Associate Professor, Docent, Department of Construction 

Sciences, division of Building production, Lund University 

Rickard Magnusson,  

Project manager, ÅF, Infrastructure 

Examiner:  Radhlinah Aulin,  

Associate Professor, Docent, Department of Construction 

Sciences, division of Building production, Lund University 

Purpose:  The purpose of the study is to investigate possible situations 

where costs of poor quality arise and the form of 

coordination that is used for consultants during the design 

phase. Through this being able to draw conclusions on how 

the consultants of a project should be coordinated to 

minimize the cost of poor quality during the design phase.  

 The objective is to highlight on the areas where working 

methods can be further developed to increase efficiency and 

reduce the costs of poor quality that occur, but which could 

have been prevented.  

Problem formulation: How are the different forms of coordination of the 

consultants in the design phase perceived in a planning 

group? 
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How is the work with cost of poor quality in the design 

phase handled at the moment?  

How is the existing experience feedback regarding the form 

of coordination for the consultants working?  

Method:  The study has been conducted as a case study at a consulting 

company where the consultants have worked on projects 

with varying forms of coordination. The empirical study 

consists of a preliminary study, in the form of observations, 

which, together with the theory, were used as a preparation 

for the qualitative interviews. The interviews were held with 

consultants who previously worked with the two forms of 

coordination that are being investigated. In addition to the 

qualitative interviews, a document study of the company’s 

relevant routines regarding coordination, quality and 

experience feedback was conducted.  

Conclusion:  The approach to the different forms of coordination during 

projects varies. The favored kind of coordination depends 

partly on how the individual prefers to work and the 

expertise that the individual possesses and partly on the 

specific project. The need for coordination of the various 

disciplines’ consultants is higher for larger and more 

complex projects than it is for less complex projects, and 

then it can be advantageous to assemble all disciplines in 

one space to minimize time delays. In some projects a 

higher level of support may be needed from the design team 

because of the coordination and at such times it is 

advantageous if the group is close by. If the coordination 

requires that the consultants share a common workspace 

then it is important that the work environment is good.  

 Cost of poor quality is not a concept that is well-known, and 

therefore it is important to start educating employees to 

understand the concept and its meaning so that prevention 

can yield results. Otherwise, it is easy to misunderstand and 

think that it is quality that costs, which is not the case. The 

work with cost of poor quality varies depending on the 

project and those involved in each individual project. If the 

project organization is conscious and has experience of 
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what the consequences are if cost of poor quality is not 

noticed early on, then work can be performed proactively, 

however, this is not usually the case. Effort is not very 

focused on informing what the costs result are if there are 

required changes that need to be done after construction 

documents have been sent out, therefore, the understanding 

of how much more expensive the projects can turn out is not 

always that great.  

 How experience feedback is done varies, but the most 

common is that it does not occur within the project team, 

and therefore it cannot be considered to function optimally 

today. Each individual collect experience from each project 

and bring it with them into new projects, however, 

experience feedback as a group does not always take place. 

There are guidelines and templates in place to support the 

implementation of experience feedback, but these need to 

be clarified and systematized. Experience feedback 

regarding the form of coordination that is used in projects is 

either included in the feedback alternatively is not 

performed or documented. It is up to the person who is 

responsible for the experience feedback in each project to 

assess what should be included, and that makes it uncertain 

if that will be included. This shows that there is a need for 

clarification or specification of how feedback about the 

form of coordination should take place.  

Keywords:  Cost of poor quality, Coordination, Experience feedback, 

Design phase, Efficiency 
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Sammanfattning 

Titel:  Samordning av konsulter i projekteringsfasen 

En kvalitativ studie kring samordning med avseende på 

kvalitetsbristkostnader och erfarenhetsåterföring. 

Författare:  Josefine Olsson,  

Civilingenjörsutbildning, Väg och vattenbyggnad, Lunds 

Tekniska Högskola 

Handledare:  Stefan Olander,  

Universitetslektor, Docent, Institutionen för 

Byggvetenskaper, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds 

Tekniska Högskola 

Rickard Magnusson,  

Projektledare, ÅF, Infrastructure 

Examinator:  Radhlinah Aulin,  

Universitetslektor, Docent, Institutionen för 

Byggvetenskaper, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds 

Tekniska Högskola 

Syfte:   Studiens syfte är att undersöka möjliga situationer där 

kvalitetsbristkostnader uppkommer och de former av 

samordning som kan användas för konsulter i projekterings-

fasen. Detta för att möjliggöra slutsatser kring hur ett 

projekts samordning av konsulter bör utformas för att 

minimera kvalitetsbristkostnader i projekteringsfasen.  

Målsättningen är att uppmärksamma de områden där man 

kan utveckla arbetssätt för att effektivisera arbetet och 

minska de kvalitetsbristkostnader som uppkommer, men 

som hade kunnat förebyggas. 
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Problemformulering: Hur upplevs olika former av samordning i 

projekteringsfasen i en projekteringsgrupp? 

Hur fungerar arbetet med kvalitetsbristkostnader i 

projekteringsfasen i dagsläget?  

Hur fungerar den existerande återkopplingen kring form av 

samordning för konsulterna? 

Metod:  Studien har genomförts som en fallstudie hos ett 

konsultföretag där konsulterna har jobbat i projekt med 

olika former av samordning. Empirin består av en förstudie, 

i form av observationer, som tillsammans med teorin 

användes som förberedelse inför de kvalitativa intervjuer 

som hölls med konsulter som arbetat med de två former av 

samordning som undersöks. Utöver de kvalitativa 

intervjuerna gjordes även en dokumentstudie av företagets 

relevanta rutiner kring samordning, kvalitet och 

erfarenhetsåterföring. 

Slutsats:  Inställningen till de olika formerna av samordning skiljer 

sig åt. Vilken form av samordning som upplevs som mest 

positiv beror dels på hur individen föredrar att arbeta och 

kompetensen som den enskilde besitter och dels på 

projektet. Vid större och mer komplexa projekt är behovet 

av samordning av de olika disciplinernas konsulter högre än 

vid mindre komplexa projekt, då kan det vara fördelaktigt 

att samla alla discipliner för att minimera tidsfördröjningar. 

I vissa projekt kan konsulter behöva stort stöd från övriga i 

projekteringsgruppen på grund av samordningen och då är 

det fördelaktigt om den finns nära till hands. Om den form 

av samordning som ska användas är att konsulterna sitter på 

en gemensam arbetsplats så kräver det att arbetsmiljön är 

god.  

 Kvalitetsbristkostnader är ett begrepp som inte verkar vara 

så välkänt och därmed behöver man börja med att utbilda 

medarbetarna för att förstå begreppet och dess innebörd så 

att dess användningsområden ska kunna ge resultat. Annars 

är det lätt att missuppfatta att det är kvalitet som kostar, 

vilket inte är fallet. Arbetet med kvalitetsbristkostnader 
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varierar beroende på projekt och de som är inblandade i 

varje enskilt projekt. Om det finns en medveten 

projektorganisation med erfarenhet kring vad följderna blir 

av att kvalitetsbristkostnader inte uppmärksammas tidigt så 

kan man jobba proaktivt, dock är detta oftast inte fallet. Man 

arbetar inte så mycket med att informera vad kostnaderna 

blir om det krävs ändringar efter att bygghandlingar skickats 

ut, så insikten om hur mycket dyrare det kan bli är inte alltid 

så stor. 

Arbetet med erfarenhetsåterföring varierar väldigt, men det 

vanligaste är att den inte sker i projekteringsgruppen och det 

fungerar därmed inte optimalt i dagsläget. Varje person tar 

individuellt med sig erfarenhet från varje projekt som den 

deltar i men den gemensamma erfarenhetsåterföringen sker 

inte alltid. Det finns riktlinjer och mallar som stöd för att 

genomföra erfarenhetsåterföring men dessa behöver 

förtydligas och systematiseras. Erfarenhetsåterföring kring 

form av samordning kan ingå i återkopplingen alternativt 

sker det inte eller förs ned skriftligt. Det är upp till den som 

ansvarar för erfarenhetsåterföringen i varje projekt att 

bedöma vad som ska ingå och då är det inte säkert att detta 

inkluderas. Det visar därmed att det behövs ett förtydligande 

eller specificering av hur återkoppling kring form av 

samordning ska ske.  

Nyckelord:  Kvalitetsbristkostnad, Samordning, Erfarenhetsåterföring, 

Projekteringsfas, Effektivisering 
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1 Inledning  

Detta kapitel ger en inledande beskrivning av studiens bakgrund som sedan har lett fram 

till studiens syfte, målsättning och den frågeställning som studien planerar att besvara. 

Även studiens avgränsningar presenteras i detta kapitel.   

1.1 Bakgrund 

Genom åren har kostnaderna för att producera byggnader stigit, vilket har gjort att strävan 

efter effektiva processer fått ett större fokus (Sveriges Byggindustrier, 2019). Det är 

viktigt att nå goda resultat och samtidigt minska kvalitetsbristkostnaderna. Med 

kvalitetsbristkostnader menas de kostnader som uppstår när en organisations produkter 

eller delar av dess produkter är bristfälliga, kan elimineras eller minskas. Dessa uppstår 

när verksamhetssystemet brister med avseende på kvalitet i olika utsträckning och 

kostnader som inte skapar värde uppstår (Sörqvist, 2001). Enligt Sörqvist (2001) har det 

i ett flertal undersökningar påvisats att det är vanligt med kvalitetsbristkostnader i 

storleksordningen 10 till 30 % av en verksamhetens omsättning. För att minska dessa 

kostnaders omfattning kan det behöva göras undersökningar för att ta reda på vilka 

kostnader som är kvalitetsbristkostnader. Då kan kvalitetsförbättringar göras genom 

exempelvis engångsinvesteringar som minskar de slutliga kostnaderna och ger ett bättre 

resultat (Sörqvist, 2001).  

Ett byggprojekts process kan delas upp i ett antal olika faser eller delprocesser. Dessa är 

projekteringsprocessen, produktionsprocessen och förvaltningsprocessen (Hansson et al., 

2015). Hitintills är det främst i produktionsprocessen som arbetet rörande effektivisering 

och kvalitetsförbättring gjorts (Jonsson & Mattsson, 2016). När det av olika anledningar 

krävs omarbete eller då det uppstår förseningar kan en märkbar påverkan synas på det 

dagliga arbetet i produktionen och det uppstår tydliga kostnader kopplade till de 

situationer där kvaliteten brister. Dock märks inte de situationerna då effektiviteten brister 

i samma utsträckning i projekteringsprocessen och kostnaderna syns därför inte lika 

tydligt (Jonsson & Mattsson, 2016).  
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Projekteringsprocessen, liksom produktionsprocessen, uttrycks ofta som komplex och 

omfattande med många inblandade parter som ska förhålla sig till varandra och samarbeta 

(Hansson et al., 2015). För att möjliggöra goda informationsflöden och undvika 

motsägande information mellan individerna i projekteringsgruppen krävs ett väl 

fungerande kommunikationssystem (Forslund, 2013). En del av detta system är hur 

samordningen av konsulter sker. Då ett projekt i byggbranschen inte är det andra likt kan 

de inblandade konsulterna i varje projekt variera. Valet av utformning av samordning i 

projekt sker inte nödvändigtvis på basis av konkreta värden utan exempelvis på vad den 

ansvariga anser fungerar bäst eller konsulters tidigare upplevelser av olika typer av 

samordningsformer. Detta kan enligt en projektledare på fallföretaget leda till att det med 

jämna mellanrum byts form av samordning på grund av kritik. Dock lyfts det av 

projektledaren att alla former av samordning får kritik och effektiviseringsarbetet 

försvåras därmed på grund av att kritiken inte resulterar i djupare analyser av vilka delar 

som är ineffektiva och var eventuella förbättringsmöjligheter finns.  

Denna studie undersöker de tre områdena samordning, kvalitetsbristkostnader och 

erfarenhetsåterföring. Detta eftersom dessa på olika sätt är beroende av varandra och att 

arbetet med att utveckla och förbättra dessa behöver ta hänsyn till helheten. Studien 

fokuserar på att försöka tydliggöra vilken form av samordning av konsulter som är att 

föredra för att arbetet ska bli effektivare. Detta genom att undersöka hur olika former av 

samordning upplevs fungera av konsulter och hur arbetet med kvalitetsbristkostnader 

sker. För att ta reda på var eventuella förbättringsmöjligheter finns är det även viktigt att 

undersöka hur erfarenhetsåterföringen sker och om den kan underlätta arbetet med att 

minimera kvalitetsbristkostnader i projekteringsfasen. Genom att inkludera både 

samordning, kvalitetsbristkostnader och erfarenhetsåterföring i denna studie kan 

medvetenheten om att dessa är viktiga att ta hänsyn till tillsammans öka. Denna insikt kan 

hjälpa till att förbättra arbetssätt rörande dessa tre områden.  

1.2 Syfte och målsättning 

Studiens syfte är att undersöka möjliga situationer där kvalitetsbristkostnader uppkommer 

och speciellt kopplat till de former av samordning som kan användas för konsulter i 

projekteringsfasen. Detta för att möjliggöra slutsatser kring hur ett projekts samordning 

av konsulter bör utformas för att minimera kvalitetsbristkostnader i projekteringsfasen.  

Målsättningen är att uppmärksamma de områden där man kan utveckla arbetssätt för att 

effektivisera arbetet och minska de kvalitetsbristkostnader som uppkommer, men som 

hade kunnat förebyggas.  
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För att uppnå den övergripande målsättningen har fokus legat på att besvara följande 

frågeställningar:   

• Hur upplevs olika former av samordning i projekteringsfasen i en projekterings-

grupp? 

• Hur fungerar arbetet med kvalitetsbristkostnader i projekteringsfasen i dagsläget?  

• Hur fungerar den existerande återkopplingen kring form av samordning för 

konsulterna? 

1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att endast studera samordning, kvalitetsbristkostnader och 

erfarenhetsåterföring hos det aktuella fallföretaget. Studien fokuserar på 

projekteringsprocessen och därmed genomförs ingen undersökning av byggprocessens 

övriga delar; produktions- eller förvaltningsprocessen, och hur de påverkas. Trots en 

ökande grad av digitalisering för samordning så har avgränsningen gjorts att inte fokusera 

på detta utan hur projekteringsgruppen interagerar med varandra i olika former av 

samordningsupplägg och hur det påverkar kvalitetsbristkostnader och 

erfarenhetsåterföring.  

1.4 Disposition 

Kapitel 1   Inledning 

Detta kapitel ger en inledande beskrivning av studiens 

bakgrund som sedan har lett fram till studiens syfte, 

målsättning och den frågeställning som studien planerar att 

besvara. Även studiens avgränsningar presenteras i detta 

kapitel.   

Kapitel 2   Metod och genomförande 

Studiens forskningsprocess presenteras och de metoder som 

används i studien beskrivs och deras användning motiveras. 

Vidare förklaras även urvalet av respondenter samt studiens 

tillförlitlighet, med grund i validitet och reliabilitet.  

Kapitel 3   Teori 
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I detta kapitel presenteras den bakomliggande teorin för 

studiens ämne. Här beskrivs till en början projekt och 

byggprocessen med fokus på projekteringsprocessen. Sedan 

beskrivs även grupper och kommunikation i grupper som är 

av stor vikt vid samordning. Vidare tas kvalitet och 

kvalitetsbristkostnader upp och till sist erfarenhets-

återföring och vikten av lärande i en organisation och 

projekt.  

Kapitel 4   Empiri 

Detta kapitel presenterar den empiriska data som insamlats 

under studien. Empirin har samlats in med tre olika 

tillvägagångssätt, genom en undersökning av fallföretagets 

rutiner och processer, observationer av ett projekt där 

konsulterna arbetar separat och har kontinuerliga möten 

(Fallprojekt 1) och intervjuer i ett projekt där konsulterna 

arbetade på samma plats under projekteringsprocessen 

(Fallprojekt 2). 

Kapitel 5   Analys 

Empirin som samlats in från observationerna, 

dokumentstudien och intervjuerna analyseras i förhållande 

till den teori som presenteras i tidigare kapitel. Även 

författarens egna reflektioner kring informationen redogörs. 

Kapitel 6   Slutsats 

Slutsatserna som studien resulterat i redogörs och kopplas 

till studiens inledande syfte och målsättningar. Förslag på 

framtida studier presenteras även här.  

Kapitel 7  Referenser 

  Källorna som använts i studien redovisas i detta kapitel.  

Bilagor I bilagan presenteras den mall av frågor som använts vid de 

kvalitativa intervjuer som genomförts i Fallprojekt 2.  



 

 

 5 

2 Metod  

 

Studiens forskningsprocess presenteras och de metoder som används i studien beskrivs 

och deras användning motiveras. Vidare förklaras även urvalet av respondenter samt 

studiens tillförlitlighet, med grund i validitet och reliabilitet, och en diskussion kring 

metod förs. 

2.1 Forskningsprocessen 

En överblick över forskningsprocessen tydliggörs i Figur 1 och sedan beskrivs de olika 

delarna i forskningsprocessen nedan.  

 

  

Figur 1: Överblick över forskningsprocessen. 
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Val av ämnesområde Valet av ämnesområde görs utifrån eget intresseområde, 

diskussioner med handledaren vid institutionen samt 

kontaktpersonen vid fallföretaget.  

Bakgrund Det valda ämnet introduceras i sitt sammanhang med en 

kortfattad introduktion. 

Problemformulering En översiktlig problemformulering görs kring samordning, 

kvalitetsbristkostnader och erfarenhetsåterföring.  

Avgränsning  På grund av ett antal begränsningar, bland annat i tid, görs 

lämpliga avgränsningar för att begränsa studiens omfattning 

till en rimlig arbetsbelastning.  

Metodval  Den troligen mest lämpade metoden väljs för att angripa 

problemställningen. 

Urval  Ett urval av respondenter görs för att samla in relevant data.  

Förstudie/observationer En förstudie i form av observationer genomförs för att få en 

bättre inblick i det aktuella arbetsområdet.  

Litteraturstudie Parallellt med övriga delar av studien genomförs en 

litteraturstudie där tidigare publicerade forskningsrapporter, 

examensarbeten och böcker som berör de undersökta 

ämnena undersöks. Denna görs för att fördjupa kunskapen i 

ämnena och på så sätt förbereda inför datainsamlingen.  

Förberedelse inför Med grund i förstudien och litteraturstudien tas underlaget 

datainsamling  för datainsamlingen fram och förberedelser görs inför de   

  kvalitativa intervjuerna.  

Datainsamling Datainsamling i form av kvalitativa intervjuer genomförs. 

Intervjuerna genomförs för att skapa en djupare förståelse 

för konsulterna i projektets uppfattning kring de aktuella 

ämnena i deras dagliga arbete.   

Dokumentstudie En dokumentstudie genomförs av fallföretagets rutiner och 

processer kring de ämnen som studien berör. Även några 

allmänna rutiner och processer studeras. Detta görs för att 

få en klarare bild över hur fallföretaget arbetar med de 

aktuella ämnena. 

Sammanställning av En sammanställning görs av den insamlade informationen 

empiri   från observationerna, intervjuerna och dokumentstudien.  
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Analys  Den sammanställda empirin jämförs med teorin från 

litteraturstudien.  

Slutsats  Utifrån det framtagna underlaget i studien dras slutsatser 

kring studiens syfte och målsättningarna besvaras.  

2.2 Vetenskaplig grund 

Inom den vetenskapliga grunden, som beskriver det som existerar i världen och samband 

mellan det som existerar, finns olika teorier. Två av dessa är positivismen och 

hermeneutiken där positivismen ligger närmare kvantitativa, statistiska hårddatametoder 

för analys och hermeneutiken närmare kvalitativa förståelse- och tolkningssystem (Patel 

& Davidson, 2011).  

Positivismen har sina rötter i en empirisk eller naturvetenskaplig tradition (Patel & 

Davidson, 2011). Den utmärks av en ”verifierbar-tes” som innebär att varje teoretiskt 

påstående ska kunna översättas till verifierbara observationer, alltså att ett påstående är 

sant om det överensstämmer med verkligheten som exempelvis fakta och erfarenheter 

(Wallén, 1996). Det refererar alltså till att händelser kan brytas ner till mätbara element 

och relateras till varandra (Patel & Davidson, 2011). I de undersökningar som genomförs 

är utgångspunkten att det obearbetade materialet för forskningen, människors handlingar 

och texter måste vara korrekt uppfattade även om det görs tolkningar av dessa (Wallén, 

1996). Uppfattningen att en forskare ska vara objektiv i alla lägen i sitt arbete kommer 

från positivistiska ideal. Det finns en viss kritik mot positivismen och den viktigaste är att 

människan ses som ett objekt och att positivismen utesluter betydelsen av känslor och 

upplevelser eftersom dessa inte är objektivt mätbara (Wallén, 1996). Kritiken som riktas 

mot positivism menar att det inte går att separera teorier från observationer. Det beror på 

att under tiden som observationer genomförs så påbörjas spekulationer kring teorier i 

ämnet, detta går inte att komma ifrån eftersom det är ett mänskligt beteende. Ytterligare 

kritik är att synsättet försummar förståelsen och hur den påverkar, vilket enligt Hartman 

(2004) är en viktig kunskapskälla.  

Hermeneutiken betyder ungefär tolkningslära och handlar om tolkning och förståelse av 

grundförutsättningarna för den mänskliga tillvaron. Det växte fram som ett mer 

humanistiskt alternativ till positivismen (Patel & Davidson, 2011). En central del av 

hermeneutiken är att förstå den förförståelse som den tolkande individen har från tidigare 

upplevelser. Den förförståelsen behöver uttryckas klart och göras medveten om. Vid 

tolkningen pendlar individen mellan de ingående separata delarna och den framväxande 

helheten för att på så sätt ge en meningsfull bild av verkligheten (Wallén, 1996). Det görs 
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för att nå en så fullständig förståelse som möjligt, till skillnad mot positivismen som 

studerar ett forskningsobjekt bit för bit (Patel & Davidson, 2011). Kritiken mot 

hermeneutiken är främst att det inte går att veta om tolkningen som görs är rätt, eftersom 

individen som gör tolkningen baserar den på egna erfarenheter och upplevelser (Hartman, 

2004). Vilket förklarar varför Hartman (2004) menar att det krävs att de tolkningar som 

görs kan verifieras i form av data.  

Denna studie genomfördes med den hermeneutiska synvinkeln eftersom ämnet till stor 

del handlar om människors upplevelser och kunskap om olika ämnen och att det görs en 

tolkning av detta. Tolkningar görs för att förstå situationerna som uppstår under tiden ett 

projekt fortlöper i projektgruppen och eftersom tolkningar görs med diverse tidigare 

erfarenheter är kritiken mot hermeneutiken, om tolkningarna har gjorts rätt, relevant. 

Skulle samma undersökning genomföras igen är det inte säkert att andra individer skulle 

göra samma tolkningar av resultatet som gjordes i denna studie.  

2.3 Forsknings- och Datainsamlingsmetodik 

2.3.1 Deduktiv, induktiv och abduktiv metod   

Framtagna teorier ska i största möjliga utsträckning ge en korrekt kunskap om 

verkligheten. För att koppla teorin till empiri kan olika metoder tillämpas: deduktiv, 

induktiv och abduktiv metod (Patel & Davidson, 2011).    

Vid deduktiv metod används en befintlig teoretisk bakgrund för att formulera en hypotes 

(Bryman, 2001). Den framtagna hypotesen prövas sedan genom en empirisk granskning 

av befintlig information. Fördelen med denna metod är att undersökningens objektivitet 

antas stärkas eftersom den som utför undersökningens subjektiva uppfattningar inte 

påverkar processen då utgångspunkten är i befintlig teori. Dock kan den befintliga teorin 

påverka forskaren så att intressanta nya upptäckter inte görs (Patel & Davidson, 2011).  

Vid användning av induktiv metod har inte hypotesen formats utifrån befintliga teorier 

utan istället formuleras den utifrån insamlad information (Patel & Davidson, 2011). På 

detta sätt utgår forskaren från verkligheten och de upptäckter som görs där för att 

sammanställa dessa till allmänna principer. Sedan kan en teori bildas utifrån de allmänna 

principerna (Olsson & Sörensen, 2011). Nackdelen med denna metod är att eftersom den 

framtagna teorin baseras på en specifik situation, tid eller människogrupp uppstår en 

osäkerhet kring teorins generaliserbarhet (Patel & Davidson, 2011).  
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Abduktiv metod grundar sig i både den deduktiva och den induktiva metoden genom att 

en kombination av teori och empiri används för att successivt arbeta fram en hypotes 

(Patel & Davidson, 2011). Inledningsvis används en induktiv metod för att undersöka ett 

enskilt fall och utifrån det formuleras en temporär hypotes. Sedan övergår processen till 

en deduktiv metod genom att den temporära hypotesen prövas i nya fall där 

förutsättningarna är förändrade. Hypotesen kan genom detta arbetssätt utvecklas och 

omformuleras för att bli mer generell. Även abduktion som metod har fördelar respektive 

nackdelar. Fördelen är att arbetssättet blir öppnare då arbetet inte behöver utföras lika 

strikt som om det utförs endast deduktivt eller endast induktivt. Däremot finns nackdelar 

rörande den erfarenhet och tidigare forskning som tas med in i en studie genom den som 

utför arbetet. Nackdelen uppstår eftersom det medför att ingen forskning påbörjas med en 

neutral utgångspunkt därmed finns risken att objektiviteten fallerar (Patel & Davidson, 

2011). 

Denna studie genomfördes med en abduktiv metod, alltså genom att kombinera den 

deduktiva och den induktiva metoden. Till en början genomfördes observationer av ett 

fallprojekt som en förstudie, utan en större teoretisk bakgrund i ämnet. Den information 

som samlades in under de tillfällena knöts sedan till den litteraturstudie som gjorts kring 

befintliga teorier i ämnet. Utifrån detta utvecklades en hypotes som kunde jämföras dels 

med en dokumentstudie av fallföretagets interna rutiner och processer i ämnet och dels 

med ytterligare information som samlats in från kvalitativa intervjuer som genomförts i 

ett nytt fallprojekt.  

2.3.2 Kvantitativ och kvalitativ metod 

Enligt Stukát (2011) finns det två vanliga metoder som används vid insamling av data, 

kvantitativa respektive kvalitativa. Dessa metoder skiljer sig åt beroende på vilken typ av 

frågor man ställer, vilken typ av svar man förväntar sig och vilken typ av variabler som 

används för att beskriva verkligheten. Nyberg och Tidström (2012) beskriver det som att 

en kvantitativ ansats syftar till att mäta och förklara medan avsikten i en kvalitativ ansats 

är att uttyda och förstå fenomen. Den kvantitativa metoden ställer frågor vars svar fås 

genom numeriska mätvärden, exempelvis kroppslängd eller antal. Den kvalitativa 

metodens svar resulterar sällan i siffror utan här fås svar som uttrycks i ord och satser för 

att förstå uppfattningar, upplevelser och avsikter. Därför används en kvalitativ ansats vid 

studier av ämnen som är svåra att specificera till enskilda variabler eller ämnen som ändrar 

innebörd och mening eller sammanhang och därför är svåra att utföra kvantitativt (Olsson, 

2007). Enligt Stukát (2011) kan kombinationen av de båda metoderna användas för att 

uppväga respektive metods styrkor respektive svagheter och på så sätt uppnå mer 
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realistiska tolkningar. Nedan följer en uppdelning som visar på utmärkande drag för den 

kvantitativa respektive kvalitativa metoden från Holme och Solvang (1997):

Kvantitativa metoder 

1. Precision: Strävar efter bäst 

möjliga avspegling av den 

kvantitativa variationen.  

 

2. Begränsning av information 

rörande många undersöknings-

enheter, bredd framför djup.  

 

3. Systematiska och strukturerade 

observationer, exempelvis enkät 

med fasta svarsalternativ.  

 

4. Det gemensamma, genom-

snittliga eller representativa är 

av intresse.  

 

5. Avstånd till det levande. 

 

6. Intresse kring åtskilda variabler.    

 

7. Beskrivning och förklaring.  

 

8. Åskådare: iakttar utifrån, strävar 

efter att ta en roll som 

observatör.  

 

9. Jag–det–relation mellan det som 

undersöks och forskaren.  

Kvalitativa metoder 

1. Följsamhet: Strävar efter bäst 

möjliga återgivning av den 

kvalitativa variationen.  

 

2. Stor mängd information rörande 

få undersökningsenheter, djup 

framför bredd. 

 

3. Osystematiska och ostruktu-

rerade observationer, som 

exempelvis djupintervju.  

 

4. Det säregna, unika eller 

eventuellt avvikande är av 

intresse.  

 

5. Närhet till det levande.  

 

6. Intresse kring sammanhang och 

strukturer.  

7. Beskrivning och förståelse.  

 

8. Deltagare: iakttar inifrån, 

påverkar resultat genom 

närvaro.  

 

9. Jag–du–relation mellan forskare 

och undersökt.

2.3.4 Litteraturstudie 

Vid en undersökning är det av stor vikt att en litteraturstudie genomförs. Genom en 

litteraturstudie granskas litteratur inom studiens område för att kunna beskriva det aktuella 

kunskapsläget. Litteraturstudiens mål är att ge en relevant genomgång av den litteratur 

som finns inom ämnesområdet för att skapa en tydlig bas för frågeställningen (Stukát, 
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2011). Fyra anledningar till varför det är nödvändigt att en litteraturstudie genomförs har 

tagits fram av DePoy och Gitlin (2009), nämligen för att: 

• Redogöra för tidigare forskning kring ämnet. 

• Fastställa nivån för den kunskaps- och teoriutveckling som finns inom området. 

• Avgöra relevansen för områdets befintliga kunskapsbas. 

• Tillhandahålla logisk bas för valet av strategi för forskningen.  

Den bas som skapas av litteraturstudien kan sedan studien bygga vidare på genom att 

relatera de egna teorier som tagits fram från insamlad empiri till de uppfattningar och 

teorier från andra forskare som framkommer av litteraturstudien (Stukát, 2011). Vilken 

typ av litteratur som granskas varierar beroende på den studie som genomförs och vilken 

problemställning som ska besvaras. Den typ av litteratur som en litteraturstudie kan 

granska är böcker, tidskrifter, forskningsresultat, studier och undersökningar utförda av 

forskare, etcetera (Reinecker & Jørgensen, 2012). Inhämtning och granskning av 

information från litteratur som är framtagen av andra forskare betyder att en 

litteraturstudie är en genomgång av sekundärkällor. Även om primärkällor är att föredra 

så ska litteraturstudien genomföras med samma nivå av noggrannhet som studiens primära 

källor. Dessa sekundära källor bör granskas utifrån de metoder som ursprungligen 

användes för att klargöra i vilket syfte de togs fram och därmed förstå de tolkningar som 

gjorts av forskaren (Olsson & Sörensen, 2011). Vid genomförandet av en litteraturstudie 

identifieras sex steg som fungerar som vägledning vid en litteratursökning (DePoy & 

Gitlin, 2009):   

1.   När sökningen ska genomföras I en kvalitativ studie kan litteratursökningen 

utföras vid olika tidpunkter under studiens 

gång eftersom den inte är kritisk för att 

definiera variabler såsom i andra studier.  

2.   Avgränsning av sökningen Sökningen avgränsas till att vara praktiskt 

genomförbar samtidigt som det är viktigt att 

en täckande genomgång görs.  

3.   Åtkomst till relevant litteratur Varierande databaser kan ge åtkomst till 

litteratur och då används nyckelord för att 

upptäcka relevant litteratur. 

4.   Organisering av information Genom att läsa artiklars sammanfattning, 

böckers innehållsförteckning och förord 

kategoriseras litteratur i fyra kategorier; 

undersökningar som måste läsas, 

undersökningar som troligen kommer läsas 

beroende på studiens utvecklingsriktning, 
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undersökningar som kanske kommer att 

läsas beroende på studiens 

utvecklingsriktning och slutligen 

undersökningar som troligen inte kommer att 

läsas men som behålls utifall att de behövs.  

5.   Värdering av litteratur Framtagen litteratur analyseras och granskas 

kritiskt.  

6.   Litteraturöversikt Litteraturöversikten syfte är att förmedla 

motivationen till forskningens 

genomförande och presenterar relevant 

litteratur tillsammans med en kritisk 

värdering av densamma.  

Denna studiens litteraturstudie utfördes parallellt med förstudien och empiriinsamlingen 

i form av observationer, intervjuer och en dokumentstudie.  

2.3.5 Dokumentstudie 

En dokumentstudie eller dokumentanalys används för att ta fram data i form av 

dokumentation. Detta kan genomföras på både ett kvantitativt sätt, genom att texter 

analyseras på ett mer kvantifierande sätt, och ett kvalitativt sätt då man ägnar sig åt djupare 

teoretiska granskningar (Stukát, 2011). Den dokumentation som studeras ska ha 

uppkommit i ett annat syfte än den aktuella undersökningen, exempel på detta är en 

organisations interna dokumentation (Höst et al., 2006). Genom att studien av dokument 

sker på djupet kan intressanta upptäckter göras, vilket även kan göras då likheter och 

skillnader i empirin analyseras (Stukát, 2011).  

I denna studie genomfördes en dokumentstudie för att möjliggöra jämförelser mellan 

resultatet från de kvalitativa intervjuerna och om de upplevelser som medarbetarna erfar 

stämmer överens med de rutiner och processer som finns i fallföretaget.  

2.3.6 Förstudie 

En förstudie kan genomföras vid både kvalitativa och kvantitativa studier. Vid en 

kvalitativ studie kan förstudiens syfte vara att identifiera egenskaper i olika processer för 

att skapa ett underlag för vidare studier (Olsson & Sörensen, 2011). Genom en förstudie 

kan de instrument som planeras användas i studien testas för att undersöka deras praktiska 

utförande, exempelvis intervjuer och enkäter. Förstudien kan därmed underlätta 

eventuella kompletteringar eller omformuleringar och förtydliganden som krävs innan 
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studien genomförs i en större skala (Olsson & Sörensen, 2011). En förstudie kan 

genomföras på varierande sätt, bland annat genom intervjuer av centrala individer, 

frågeformulär som testas av utvalda individer och observationer. Genom observationer 

kan information om omvärlden införskaffas på ett planerat sätt som möjliggör registrering 

av informationen. Observationer kan genomföras på ostrukturerat respektive strukturerat 

sätt (Patel & Davidson, 2011). 

En strukturerad observation förutsätter ett tillräckligt preciserat problem att vilka 

situationer respektive beteenden som ska ingå i observationen är givna. Genom ett 

observationsschema kan sedan det som avses undersökas indelas i olika kategorier. Syftet 

med ostrukturerade observationer är istället att samla in största möjliga information kring 

ett problemområde. Då används inte ett observationsschema utan all information som går 

att inhämta registreras. Dock är detta en stor utmaning då det är svårt att notera allt som 

sker vid observationstillfället (Patel & Davidson, 2011).  

Förstudien har genomförts i form av ostrukturerade observationer av möten i ett 

fallprojekt (Fallprojekt 1) där konsulterna för de involverade disciplinerna arbetade på 

sina respektive individuella arbetsplatser men hade regelbundna möten veckovis för 

samordning av de olika disciplinerna. Observationerna genomfördes vid tre tillfällen över 

en period på tre veckor. Dessa gjordes dels för att ge en djupare förståelse för hur ett 

projekt där konsulterna arbetar på separata arbetsplatsen men har regelbundna möten 

fungerar och dels som inspiration för att ta fram underlag till efterföljande intervjuer i ett 

annat fallprojekt (Fallprojekt 2).  

Tabell 1: Överblick över observationstillfällen i Fallprojekt 1. 

Tillfälle Datum för observation 

Observationstillfälle 1 27 februari 2019 

Observationstillfälle 2 12 mars 2019 

Observationstillfälle 3 19 mars 2019 

2.3.7 Fallstudie 

Det finns varierande sätt att utföra en studie på och en fallstudie är en typ av metod som 

kan användas. Patel och Davidson (2011) definierar fallstudie som en djupare 

undersökning av en mindre avgränsad grupp. Gruppen kan exempelvis vara en individ, 

en grupp individer eller en organisation. Frågeställningarna som används vid 

undersökningar där fallstudier är aktuella inkluderar vanligtvis ”hur?”, ”varför?” eller 
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en kombination av dessa. Fallstudier är att föredra vid denna typ av frågeställningar 

eftersom fokus ligger vid den aktuella situationen som utspelas och strävan efter förståelse 

av komplicerade sociala händelser, samtidigt som det inte krävs en kontroll av beteendet 

(Yin, 2007). På grund av fallstudiers karaktär är de vanliga vid undersökning av processer 

eller förändringar. Vid insamling av information kan fallstudier använda olika 

datainsamlingsmetoder, exempelvis enkäter, intervjuer och observationer eller en 

kombination av dessa för att ge en bred bild av fallet (Patel & Davidson, 2011).  

Fallstudiers styrka ligger i att man på djupet kan undersöka en verklig situation i den miljö 

som den utspelar sig och på så sätt bidra till att utveckla teorier inom området (DePoy & 

Gitlin, 2009). Dessutom eftersom undersökningen avgränsas i dess utförande sker stora 

tids- och kostnadsbesparande jämfört med om samma undersökning skulle skett i större 

skala (Patel & Davidson, 2011). Historiskt har dock utformningen av fallstudier kritiserats 

på grund av att den endast fokuserar på en avgränsad grupp och att resultatet därmed blir 

svårt att generalisera. Det resultat som fallstudier ger kan inte nödvändigtvis generaliseras 

till att gälla i alla situationer i verkligheten. Dock kan det användas för att generalisera till 

en teori och utifrån detta bidra till en kunskapsutveckling inom området och ökad 

förståelse för den situation som fallstudien behandlar (DePoy & Gitlin, 2009). 

Denna studie utfördes som en fallstudie hos ett konsultföretag som är verksamma inom 

byggbranschen och undersökte två olika fallprojekt. I Fallprojekt 1 gjordes observationer 

under ett antal möten som en förstudie och i Fallprojekt 2 genomfördes kvalitativa 

intervjuer av sex stycken konsulter som var delaktiga i projekteringsfasen. Studien 

genomfördes för att undersökta hur den form av samordning av konsulter som används 

påverkar uppkomsten av kvalitetsbristkostnader och hur erfarenhetsåterföringen sker och 

fungerar hos fallföretaget.  

1895 bildades företaget ÅF men då med namnet ”Södra Sveriges Ångpanneförening” och 

utförde på den tiden täta besiktningar av säkerheten vid ångpannor för att förhindra 

olyckor. Sedan dess har det skett stora förändringar och idag är ÅF ett ingenjörs- och 

designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. De skapar hållbara 

lösningar genom att förena människor och teknik, har sin bas i Europa men har affärer 

och kunder över hela världen. Det finns fem divisioner; Infrastructure, Industrial & Digital 

Solutions, Process Industries, Energy respektive Management Consulting och dessa 

erbjuder tjänster inom de tre sektorerna energi, industri och infrastruktur. 

Kontaktpersonen på fallföretaget jobbar som projektledare inom divisionen Infrastructure 

och området Project Management, av den anledningen ges inte tillgång till övriga 

discipliners system eftersom dessa är separata. Det finns möjlighet att få tillgång till andra 

discipliners system vid efterfrågan men tillgång finns inte utan att det explicit efterfrågas.  
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Fallprojekt 1 är ett nybyggnadsprojekt där nya hyreslägenheter ska byggas. Byggprojektet 

ska utföras som en totalentreprenad och fallföretaget tar fram förfrågningsunderlaget för 

upphandling av entreprenör tillsammans med byggaktören. Vid färdigställt projekt är det 

planerat att byggnaden ska innehålla 141 hyreslägenheter och 2 lokaler och att ta fram 

förfrågningsunderlaget kommer att ha kostat cirka 1 miljon kronor. I detta projekt satt 

projekteringsgruppen på sina respektive individuella arbetsplatser och träffades 

regelbundet, ungefär en gång i veckan, för möten.  

Fallprojekt 2 är en ombyggnad av en redan existerande byggnad som färdigställdes i 

början av 2019. Projektet utfördes som en utförandeentreprenad där fallföretaget tagit 

fram samtliga handlingar och där den ursprungliga budgeten var ungefär 5,9 miljoner 

kronor men som i slutändan kostade ungefär 13,4 miljoner kronor. Den ursprungliga 

budgeten grundades på information som gick att få från de synliga delarna av byggnaden. 

Eftersom det var en ombyggnad av en äldre byggnad så dök det upp saker som behövde 

hanteras efter att väggar och undertak börjat öppnas upp och det var en del som bidrog till 

att kostnaden för projektet översteg den ursprungliga beräknade kostnaden. I detta projekt 

satt projekteringsgruppen till en början samlat i ett konferensrum där datorer och bord 

samlats för att skapa en stor gemensam arbetsplats tre dagar i veckan. De övriga två 

dagarna satt konsulterna på sina respektive individuella arbetsplatser. Detta ändrades dock 

under projektets gång då de ansvariga personerna ändrades och situationen förändrades. 

De nya ansvariga föredrog då att inte använda sig av den formen av samordning. Då gick 

projektet över till att konsulterna i projekteringsgruppen satt på sina respektive 

individuella arbetsplatser och träffades regelbundet för möten.  

2.3.8 Intervju 

Vid datainsamling av åsikter, uppfattningar eller kunskaper hos individer kan det 

användas ett antal olika metoder, bland annat intervjuer. Intervjuer tas upp som ett möjligt 

alternativ att genomföra en kvalitativ studie på vid beskrivningen av den kvalitativa 

metoden (Stukát, 2011). Dock kan intervjuer genomföras på olika sätt där vissa är mer 

kvantitativa och andra mer kvalitativa. Vilken intervjustruktur som väljs beror på vad 

studiens syfte är och vilken typ av struktur som möjliggör bäst spegling av respondentens 

uppfattning eller upplevelse. I efterhand bör respondenten och intervjuaren vara eniga 

kring vad som sagts och vad det betyder så att inte intervjuarens tolkning blir en del av 

svaret som fås. Att intervjuaren tolkar svar som fås mot egna erfarenheter och inte 

respondentens är ett stort och relativt vanligt problem eftersom intervjuaren inte går in i 

en intervjusituation utan någon bakgrundsinformation eller erfarenhet överhuvudtaget. 

Det är därför viktigt att intervjuaren lägger egna tankar och eventuella förklaringar åt 

sidan då respondenten ges utrymme för friare svar för att inte brister ska uppstå i 
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tillförlitligheten (Lantz, 2013). Att undvika brister i tillförligheten är något som 

eftersträvas och därför finns det krav för att den data som intervjuer resulterar i ska vara 

användbar. Kraven rör reliabilitet, validitet och kritisk granskning. Detta innebär att 

metoden ska ge tillförlitliga svar, resultaten ska vara giltiga och att andra ska kunna 

genomföra en kritisk granskning av slutsatserna (Lantz, 2013).  

Intervjuers struktur kan variera och beroende på strukturen fås olika svar. Det finns ett 

flertal strukturer men de som tas upp är ostrukturerad, halvstrukturerad och strukturerad 

intervju. Vid en ostrukturerad intervju finns ett antal teman som ska tas upp under 

intervjun. Däremot finns det ingen specifik följd av frågor och respondenten ges utrymme 

för att svara och associera så som de själva vill. Om svaren är av intresse och kräver 

uppföljning kan intervjuaren ställa frågor som sammankopplas till de tänka teman som 

finns. Fördelen med denna typ av intervju är att det är vad respondenten anser vara 

relevant som diskuteras, vilket ger en närmare koppling till den upplevda verkligheten 

(Bryman, 2001).   

En halvstrukturerad intervju är även den flexibel i sin utformning, dock finns en större 

struktur i upplägget jämfört med den ostrukturerade intervjun. Här följs ett tydligare typ 

av manus kring de frågor som ställs. Däremot ges fortfarande ett stort utrymme för 

respondenten att utforma svaren så som den vill och det finns möjligheter för intervjuaren 

att ställa följdfrågor som knyter an till respondentens svar. Därmed finns viss flexibilitet 

till strukturen. En fördel med en halvstrukturerad intervju är att det kan ske en viss 

jämförelse mellan fall då det finns ett visst mått av struktur (Bryman, 2001).  

En strukturerad intervju används för att minimera skillnader mellan olika intervjuer och 

därmed standardisera utfrågningen. Frågorna som ställs under strukturerade intervjuer kan 

liknas vid de som ställs i enkätundersökningar då respondenten endast ges ett begränsat 

antal fasta svarsalternativ att välja mellan. Fördelen med denna typ av intervju är att själva 

frågandet och registreringen eller kategoriseringen av svaren förenklas (Bryman, 2001).  

Intervjuerna i Fallprojekt 2 genomfördes som halvstrukturerade intervjuer där konsulter 

från varierande discipliner och med varierande erfarenhet som konsult i byggbranschen 

intervjuades. De konsulter som intervjuades visas i Tabell 1 med den titel de hade under 

tiden som Fallprojekt 2 genomfördes och det antal år de varit aktiva i byggbranschen vid 

studiens genomförande.  
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Tabell 2: Överblick över respondenterna, deras titel, antal år de varit aktiva i byggbranschen och det datum 

de intervjuades. 

Respondent Titel Antal år aktiv i 

byggbranschen 

Datum för intervju 

Respondent 1 Konstruktör 5 år 2 april 2019 

Respondent 2 BIM-koordinator 4 år 9 april 2019 

Respondent 3 Elkonsult 14 år 9 april 2019 

Respondent 4 Konstruktör 9 år 10 april 2019 

Respondent 5 VVS – Uppdragsledare  32 år 11 april 2019 

Respondent 6 Bitr. projekteringsledare 2 år 12 april 2019 

2.3.9 Urval och bortfall 

Det är av olika anledningar svårt att genomföra undersökningar i alltför stor skala med 

den population som avses undersökas. Det kan bli både dyrt och komplicerat och därför 

görs ett urval av respondenter. Då urval genomförs är det av stor vikt att få en rättvisande 

och representativ bild av verkligheten. Enligt Trost och Hultåker (2016) brukar man skilja 

mellan slumpmässigt urval och icke-slumpmässigt urval.  

Slumpmässigt urval kan genomföras på olika sätt, men gemensamt för dem är att de i 

statistisk mening ska vara representativa undersökas (Trost & Hultåker, 2016). Med detta 

menas att sannolikheten för att inkluderas i urvalet är lika stor för alla i den population 

som avses undersökas. Gemensamt för de icke-slumpmässiga urvalen är att 

representativiteten för en population eftersträvas i bestämda avseenden, exempelvis en 

viss ålder eller kön. Sannolikheten är därmed inte lika stor för alla att vara en del av urvalet 

utan det finns kriterier för att inkluderas i urvalet (Trost & Hultåker, 2016).   

Urval görs för att försöka representera verkligheten i så stor utsträckning som möjligt. Det 

finns dock en risk vid genomförandet av undersökningar som påverkar urvalets 

representativitet och undersökningens tillförlitlighet, nämligen bortfall. Enligt Stukát 

(2011) har de flesta undersökningar bortfall i olika utsträckning. Problemet som uppstår 

kring detta ämne är hur stort bortfall som kan accepteras innan resultatet inte längre kan 

anses vara tillförlitligt. Denna gräns för acceptans varierar eftersom den grundar sig i hur 
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den aktuella undersökningen ser ut och vilka problem som finns. Skulle bortfallet bli för 

stort i en undersökning kan resultatet bli snedvridet (Trost & Hultåker, 2016). Vid bortfall 

delar Eljertsson (2014) upp det i två typer av bortfall, nämligen internt bortfall och externt 

bortfall. Vid internt bortfall deltar respondenten i undersökningen men avstår från att 

svara på enstaka frågor som ställs. Externt bortfall syftar till då respondenten från urvalet 

helt avstår från att delta i undersökningen.  

Den undersökningsgrupp som valdes i Fallprojekt 2 för intervjuer gjordes för att denna 

grupp under en period arbetat på det arbetssätt som undersöks, nämligen att hela 

projektgruppen hade suttit samlat på en delad arbetsplats. Denna arbetsplatsen skiljde sig 

från de inblandade konsulternas annars ordinarie arbetsplats. På grund av intervjuernas 

omfattning och att det skulle blivit för stort om hela projekteringsgruppen intervjuats 

begränsades det till sex stycken respondenter. Här gjordes urvalet att både konsulter 

involverade i samordningsfrågor och konsulter som inte aktivt jobbade med det skulle 

inkluderas. Detta gjordes för att få en mer övergripande bild över inställningen till 

upplevelserna kring projektets upplägg. Ingen i projekteringsgruppen som togs kontakt 

med var negativ till att delta i undersökningen, utan det var för att skapa en rimlig 

omfattning som alla inte intervjuades. Därmed anses externt bortfall inte vara aktuellt i 

denna del av studien. Dock fanns det ett litet internt bortfall av intervjuerna som berodde 

på att en av intervjufrågorna uppstod under intervju 2. Frågan kunde då inte ha ställts 

under intervju 1 och även om det inte ansågs vara korrekt att gå tillbaka och ställa frågan 

i efterhand så svarade även respondenten 1 på denna fråga då intervjusvaren granskades i 

efterhand. Detta berodde alltså inte på att respondent 1 avstod från att svara på frågan utan 

att den inte var inkluderad vid intervjutillfälle 1. Utöver detta så svarade alla intervjuade 

på de frågor som ställdes utifrån sina erfarenheter och det var ingen fråga som någon av 

respondenterna inte ville svara på.  
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2.4 Tillförlitlighet 

Oavsett metod för insamling av information krävs kritisk granskning för att säkerställa 

trovärdigheten och giltigheten av studien (Bell, 2016). Reliabilitet och validitet är därför 

två centrala begrepp som måste tas hänsyn till.  

Reliabilitet skildrar tillförlitligheten hos genomförd undersökning med tillhörande 

mätinstrument och måttenhet (Ejvegård, 2009). Reliabilitet visar i vilken utsträckning 

samma resultat och slutsatser kan fås när samma tillvägagångssätt upprepas, oberoende 

av vem som genomför undersökningen och vid vilken tidpunkt. Syftet med reliabiliteten 

är att minimera alla fel och skevheter i en undersökning. Därför krävs en noggrann och 

konkret dokumentation av tillvägagångssättet för att undersökningen ska kunna upprepas 

och reliabiliteten bedömas (Yin, 2007).  

Validitet är ett mått på huruvida en viss fråga mäter eller beskriver det som den avser att 

göra, nämligen det forskaren vill att den ska mäta eller beskriva (Bell, 2016). Begreppet 

syftar till i vilken utsträckning resultaten är korrekta eller reflekterar undersökningens 

bakomliggande syfte. Det finns fyra grundläggande typer av validitet och här tas två av 

dem upp, intern validitet och extern validitet. Intern validitet rör frågeställningens 

möjlighet att generera ett korrekt svar utifrån forskningens utformning (DePoy & Gitlin, 

2009).  Extern validitet behandlar möjlig generalisering av resultat och slutsatser som kan 

dras rörande en större population. Intern- och extern validitet är starkt kopplade till 

varandra. När den interna validiteten ökar reduceras den externa validiteten genom att om 

fler kontroller införs och utformningen eliminerar externa faktorer begränsas 

populationen till vilken resultatet kan generaliseras (DePoy & Gitlin, 2009). 

En förutsättning, trots dess otillräcklighet, för validitet är reliabilitet. Om mätinstrumentet 

som används har dålig reliabilitet och inte överhuvudtaget gör säkra mätningar så kan det 

heller inte säkert mäta det man vill veta något om. Men trots eventuell hög reliabilitet hos 

mätinstrument och att det mäts på ett säkert sätt resulterar det inte i att validiteten är hög 

då möjligheten finns att fel saker mäts (Stukát, 2011). 

I denna studie användes ett antal olika sätt för att samla in information och därmed gavs 

ett antal olika infallsvinklar till problemformuleringen, dels genom en dokumentstudie 

och dels genom observationer och intervjuer i två olika fallprojekt. Eftersom studien är 

utförd som en fallstudie kan det vara svårt att styrka den empiriska validiteten, dock har 

det i största möjliga mån försökt att stärka validiteten för empiriinsamlingen.  

Intervjuernas respondenter valdes genom deras erfarenhet av de olika formerna av 

samordning som undersöks i studien. Mer specifikt valdes de specifika respondenterna 

för att få en blandning mellan deras roller och inblandning i samordningsaspekten av 
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fallprojektet för att på så sätt uppnå en högre validitet. Vidare kan användandet av 

halvstrukturerade intervjuer med utformade och förplanerade frågor bidra till att en 

relativt stor reliabilitet fås eftersom alla respondenter svarar på samma frågor. Dock tilläts 

de intervjuade även att utveckla sina svar, vilket sänker reliabiliteten något. Utformningen 

av frågorna gjordes för att försöka undvika ledande frågor och på så sätt ge en mer exakt 

bild av respondenternas upplevda verklighet. De följdfrågor som ställdes har till viss del 

varit ledande för att tydliggöra respondenternas svar, vilket kan påverka validiteten 

negativt. De intervjuade fick innan intervjuerna veta vilka övergripande ämnen som 

intervjun skulle handla om, dock inte de exakta frågorna. Detta gjordes för att få en så 

ärlig återgivning av deras upplevelser kring frågorna som möjligt, utan påverkan från 

andra om det skulle diskuteras innan intervjun hölls. Intervjuerna gjordes i största möjliga 

mån personligen, dock krävdes det på grund av avstånd att en av intervjuerna genomfördes 

via videosamtal. Intervjuerna spelades in, efter medgivande av respondenterna, för att 

fokus under intervjun skulle vara på samtalet och inte rädslan att missa något viktigt om 

det skulle föras anteckningar samtidigt, vilket därmed ökar validiteten för 

intervjuprocessen. Respondenterna gavs även möjlighet att i efterhand granska de 

intervjusvar som sammanställts för att försäkra att intervjuarens egna tolkningar inte 

gjorts av deras svar.  

Förbättringar som kunde gjorts för att förbättra validiteten hade varit att inkludera en 

enkätundersökning som hade kunnat fungera som en kontroll av delar av intervjufrågorna. 

Den hade då kunnat gå ut till en större mängd respondenter på fallföretaget och då 

möjliggöra en större generalisering av de slutsatser som dras från intervjurespondenternas 

svar. Detta gjordes dock inte på grund av att arbetet skulle bli för omfattande. 
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2.5 Metoddiskussion 

Denna metoddiskussion avser att utvärdera de metoder som valts för att besvara 

frågeställningarna.  

Först valdes tre ämnesområden, nämligen samordning, kvalitetsbristkostnader och 

erfarenhetsåterföring. Dessa hade egentligen kunnat undersökas separat och resulterat i 

enskilda studier. Valet att undersöka dessa tre områden tillsammans gjordes för deras 

påverkan på varandra och att de på olika sätt är beroende av varandra för att utvecklas och 

förbättras. Därmed blev det en mindre omfattning inom varje respektive ämnesområde. 

För att inkludera alla tre områden i intervjuerna och få en god inblick i varje enskilt 

område så kunde inte fokus ligga på ett ämnesområde under hela intervjun, vilket hade 

kunnat ge ännu djupare reflektioner inom just det ämnesområdet. Alternativt hade det 

kunnat genomförts fler intervjuer om frågeformuläret varit kortare och därmed hade det 

förbättrat möjligheten att generalisera studiens slutsats. Studien genomfördes på detta sätt 

för att inte endast undersöka hur de olika ämnesområdena fungerar var för sig. Exempelvis 

om man endast undersöker erfarenhetsåterföring är inte form av samordning och 

kvalitetsbristkostnader nödvändigtvis något som uppmärksammas. Detta på grund av att 

det inte är något som är så vanligt att medarbetarna är medvetna om. Genom att inkludera 

både samordning, kvalitetsbristkostnader och erfarenhetsåterföring i denna studie kan 

medvetenheten om att dessa är viktiga att ta hänsyn till tillsammans öka och hjälpa till att 

förbättra arbetssättet.  

Observationer 

Observationerna genomfördes för att ge en inblick i projekteringsfasen och en av 

formerna för samordning, men även för att fungera som underlag till efterkommande 

intervjuer och anpassades efter den tidsram som studien hade. Fler observationer under 

en längre tid hade gett en ännu större och bredare inblick i projekteringsfasens olika delar 

och dess arbetsprocess. Dock anses de som genomfördes som tillräckliga för denna studie 

och gav ett bra underlag för fortsättningen av studien.  

Dokumentstudie 

Dokumentstudien genomfördes för att undersöka om det finns rutiner på plats gällande 

samordning, kvalitetsbristkostnader och erfarenhetsåterföring och jämföra detta med de 

svar som intervjurespondenterna gav för att se om arbetet med rutiner kring dessa 

ämnesområden genomförs så som det är tänkt. Även om studiens fokus inte handlar om 

huruvida rutinerna överensstämmer med verkligheten anses det ändå som relevant att 

undersöka och inkludera detta. Genom att uppmärksamma de eventuella luckor som finns 
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bland rutinerna kan, om det anses lämpligt av företaget, dessa rutiner utvecklas och 

förbättras för att det dagliga arbetet ska nå upp till de rutiner som finns.  

Intervjuer 

Rörande intervjuerna gjordes valet att inte skicka ut frågeformuläret i dess helhet till 

respondenterna innan intervjun eftersom de då inte gavs tid att diskutera med andra och 

skapa sig en bild redan innan intervjun. Detta för att möjliggöra för en så ärlig återgivning 

av deras upplevelser kring frågorna som möjligt, utan yttre påverkan. Dock fick 

respondenterna i förväg veta de tre övergripande ämnesområden som intervjun skulle 

behandla och kunde därmed vara något förberedda. Det är svårt att avgöra om det är 

lämpligast att respondenterna får ut underlaget i sin helhet innan intervjun eller inte, 

eftersom det finns fördelar och nackdelar med båda. Som sagt är en fördel med att inte ge 

ut underlaget i sin helhet innan att respondenterna kan ge en ärligare återgivning, 

nackdelen med detta är att de inte hinner fundera igenom sina svar lika mycket som om 

de sett frågorna i förväg. Fördelen med att respondenterna kan se frågorna i förväg är att 

de kan sätta sig in i ämnet och möjligen påbörja en tankeprocess som väcker tankar redan 

innan intervjutillfället och det blir inte en tanke som bara dyker upp i stunden. Nackdelen 

med detta är att respondenterna ges möjlighet att diskutera med andra individer och 

därmed är det inte längre endast den enskilda respondentens tankar kring ämnesområdena 

som inkluderas, utan möjligen även andra individers tankar och påverkan. Därmed anses 

det rimligt så som intervjuerna genomfördes. Det gav respondenterna chansen att vara 

något förberedda, men samtidigt inte haft möjligheten att diskutera specifika frågor med 

andra. På detta sätt är det endast respondentens upplevelser som blir svaret.  

Det hade även varit intressant att undersöka beställaren respektive entreprenörens 

uppfattning om olika former av samordning, kvalitetsbristkostnader och erfarenhets-

återföring i projekteringsfasen och hur detta påverkar deras arbete. Om de är medvetna 

om exempelvis kvalitetsbristkostnader och hur arbetet med detta kan underlätta deras 

vardagliga arbete. Dock är detta något som skulle resultera i en för stor omfattning av 

denna studie och har därmed inte inkluderats i det urval för respondenter som gjorts. 

Urvalet gjordes för de konsulter i en projekteringsgrupp som har erfarenhet av båda 

formerna av samordning och att både individer som jobbade med samordning i 

fallprojektet (Fallprojekt 2) och individer som inte aktivt jobbade med samordning i 

samma projekt inkluderades. 
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3 Teori  

I detta kapitel presenteras den bakomliggande teorin för studiens ämne. Här beskrivs först 

projekt och byggprocessen med fokus på projekteringsprocessen. Sedan beskrivs även 

grupper och kommunikation i grupper som är av stor vikt vid samordning. Vidare tas 

kvalitet och kvalitetsbristkostnader upp och till sist erfarenhetsåterföring och vikten av 

lärande i en organisation och i projekt.  

3.1 Projekt i byggbranschen 

3.1.1 Projekt 

Allmänt om projekt 

Arbete i projektform är något som blivit allt vanligare i olika branscher för att bedriva 

verksamhet och är numera en viktig del i företags sätt att organisera sin verksamhet till 

skillnad mot att projekt tidigare endast varit en lösning för att hantera enstaka 

undantagsfall (Berggren & Lindkvist, 2005). Eftersom projekt används allt mer i företag 

har förmågan att prioritera vilka projekt som ska drivas och genomföra dem på ett effektivt 

och hållbart sätt blivit allt mer central. Detta på grund av att det blir avgörande för 

effektiviteten och konkurrenskraften hos ett företag (Kamél, 2017). För att utveckla ett 

företags verksamhet är därför kunskapen kring hur projekt genomförs på ett 

välfungerande sätt viktig. Nivån på denna kunskap skiljer sig åt mellan branscher då 

projekt har använts i varierande utsträckning i olika branscher tidigare. Genom att hämta 

inspiration och kunskap från de branscher som har utvecklat dess projektorganisation 

under en längre tid kan övriga branscher ta snabbare kliv framåt. Exempelvis kan, enligt 

McKinsey Global Institute (2017), byggbranschen öka sin effektivitet med 50 – 60 % om 

man kan närma sig tillverkande industriers processmognad och digitaliseringsgrad.  

De projekt som vanligtvis får störst uppmärksamhet är de projekt som misslyckas. Inom 

bygg- och anläggningssidan kan tunnelbygget genom Hallandsåsen nämnas som ett 

projekt som kostade mångmiljarder och var katastrofalt (Berggren & Lindkvist, 2005). 

Uppdraget påbörjades 1992 och till en början var det beräknat att tunneln skulle vara 

färdigställd 1996 (SOU 1998:137). Efter en mängd problem under projektets gång 
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stoppades bygget 1997 och det dröjde fram till 2004 innan bygget återupptogs (Skanska, 

2019a). Tunneln färdigställdes till slut 2014, 18 år efter det ursprungliga datumet för 

färdigställande och hade då kostat närmare 12 miljarder kronor till skillnad mot den 

ursprungliga budgeten på 1,25 miljarder kronor (Trafikverket, 2013; SOU 1998:137). För 

att kontrastera detta finns det även projekt som lyckas på ett bra sätt enligt många 

inblandade. Ett mångmiljardprojekt som utfördes på ett smidigt sätt och var välskött är 

byggandet av Öresundsbron som invigdes år 2000, efter att uppdraget påbörjats 1995. 

Projektet höll sig inom budgetramarna och stod klart ett halvår före utsatt tid (Skanska, 

2019b). Enligt Skanska (2019b) förklaras projektets framgång av det goda samarbetet 

mellan beställaren och entreprenören och att alla inblandade parter haft tydlig 

kommunikation och tillsammans jobbade mot gemensamma mål.  

Båda ovanstående projekt medförde stora konsekvenser i sina respektive regioner, med 

varierande resultat. Samtidigt genomfördes projektorganisationens arbete på olika sätt. 

Eftersom projekt ofta är temporära och inkluderar många discipliner med olika 

kunskapsområden som ska samverka samtidigt som projekt ofta genomförs under 

tidspress så är projekt komplexa. Tillsammans kan dessa delar göra att det uppstår 

konflikter som måste lösas på ett korrekt sätt inom en kort tidsram (Berggren & Lindkvist, 

2005).   

Definition av projekt  

En organisations arbete kan delas in i dess verksamhet och dess projekt (Project 

Management Institute, 2000). Dessa delar egenskaper såsom att de utförs av människor, 

har begränsade resurser och att de planeras, utförs och kontrolleras. Skillnaden är främst 

att verksamheten är fortgående och repetitiv medan projekt är unika och temporära. Unika 

eftersom projekt innebär att genomföra något som inte gjorts innan och temporära 

eftersom varje projekt har ett tydligt start- respektive slutdatum (Project Management 

Institute, 2000). Detta konkretiseras vanligtvis i projekttriaden, visas i Figur 2, som enligt 

Berggren och Lindkvist (2005) förtydligar att ett ”projekt är ett uppdrag som skall vara 

klart en viss tid, med ett visst specificerat innehåll, och med hjälp av en klart avgränsad 

budget.” 

 

 

 

 

Figur 2: Projekttriaden (Berggren & Lindkvist, 2005). 
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Projekt kan organiseras på många varierande sätt och i de flesta fall är projekt inte en del 

av den fasta organisationen utan genomförs för att lösa situationer som inte kan lösas i 

den vanliga verksamheten (Project Management Institute, 2000). Dock finns det undantag 

från detta där projekten istället till stor del utgör organisationens verksamhet, exempelvis 

byggindustrin (Berggren & Lindkvist, 2005). 

Berggren och Lindkvist (2005) beskriver i teorin fyra olika typer av projekt som kan 

användas i industriella sammanhang, även om det i praktiken finns mellanformer av dessa 

typer av projekt. Dessa fyra typer är forskningsprojekt, utvecklingsprojekt, 

anläggningsprojekt och installationsprojekt (Berggren & Lindkvist, 2005). Av dessa 

projekttyper utgör anläggningsprojekt en stor del av organisationer i byggbranschens 

dagliga arbete. Anläggningsprojekt handlar om att konstruera och bygga industriella eller 

infrastrukturella anläggningar som ska stå kvar under dess livslängd. Specifika 

kännetecken för anläggningsprojekt är att de har en lång varaktighet och att det oftast är 

ett stort antal aktörer inblandade i projektets olika faser (Berggren & Lindkvist, 2005).  

3.1.2 Byggprocessen 

Inom byggbranschen är syftet med ett projekt att vid avslutat projekt ha färdigställt en 

byggnad eller anläggning som sedan kan förvaltas (Révai, 2012). Anledningen bakom 

påbörjandet av byggprojekt är att byggnaden eller anläggningen som uppförs förväntas 

tillgodose ett existerande behov som behöver uppfyllas. De grundläggande behoven 

definieras i ett initialt skede i projektets process, programskedet, som är en del av det som 

ses som byggprocessens inledande del, projekteringsprocessen (Hansson et al., 2015). I 

projekteringsprocessen fastställs den färdiga byggnadens utformning och konstruktion 

och bygghandlingar tas fram. Efter denna process och utifrån det underlag som tagits fram 

i projekteringsprocessen följer produktionsprocessen då det faktiska byggandet av 

byggnaden genomförs (Révai, 2012). När byggnaden sedan är färdigställd och 

produktionsprocessen avslutad överlämnas den till de som ska nyttja byggnaden och då 

påbörjas förvaltningsprocessen som fortlöper under byggnadens resterande livslängd 

(Hansson et al., 2015). Byggprocessen är därmed en lång process som övergripande kan 

brytas ner i dessa tre delprocesser, se Figur 3. Processernas genomförande varierar 

beroende på vilken form projektet tar utifrån beställarens behov och önskemål.   

 

Figur 3: Överblick över byggprocessen (Hansson et al., 2015). 
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3.1.3 Projekteringsprocessen 

Projektera är ett begrepp som vanligast används med betydelsen att producera ritningar 

och beskrivningar för en byggnad som ska uppföras. Härtill inkluderas även den 

produktbestämning som sker under utrednings- och programskedet inför ett byggprojekt 

(Stintzing, 2005). Projektering i byggprocessen handlar alltså om att bestämma 

egenskaperna hos den byggnad som ska uppföras och genom ritningar, beskrivningar, 

bilder och modeller beskriva byggnaden så att den kan uppföras. Dessa bestämmelser och 

beskrivningar ligger sedan till grund för produktionen av byggnaden. I projekteringen 

ingår också att beskriva hur förvaltningen av byggnaden sedan ska gå till, alltså hur 

byggnaden ska tas i drift, sättas i bruk och användas (Stintzing, 2005).  

Projekteringsprocessen kan delas in i olika skeden, vilket visas i Figur 4 nedan, nämligen 

gestaltningsskedet, systemutformningsskedet, detaljutformningsskedet och slutligen 

bygghandlingsskedet (Hansson et al., 2015).  

 

Figur 4: Projekteringsprocessens olika skeden (Hansson et al., 2015). 

Under gestaltningsskedet arbetar arkitekten och olika alternativ till utseendet på 

byggnaden prövas och utseendet bestäms. Detta skede kan delvis ske parallellt med skedet 

då konstruktionerna för bärande stomme, ytterväggar, tak och tillhörande installationer 

utformas (Révai, 2012). Detta skede benämns som systemutformningen och under det 

arbetar konsulter från olika discipliner i samarbete med projekteringsledare med 

systemhandlingarna. Systemhandlingarna är den dokumentation av byggnaden som är 

viktigast för projektet och ligger vanligtvis till grund för utformningen av 

produktionshandlingar, hyreskontrakt och bygglovsansökan. Det är vanligt att 

systemhandlingarna fastställs i ett beslut före fortsatt projektering (Hansson et al., 2015). 

Efter systemutformningsskedet är klart kan nästa skede påbörjas, nämligen 

detaljutformningsskedet. Då görs bland annat den slutgiltiga dimensioneringen, 

måttsättningen, val av material, etcetera (Révai, 2012). Detta resulterar sedan i de slutliga 

bygghandlingarna som redovisar den slutliga och detaljerade projektlösningen och 

inkluderar alla handlingar som krävs för produktionen av byggnaden såsom ritningar och 

beskrivningar (Hansson et al., 2015).  
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Konsulter i projekteringsprocessen 

Planeringen och produktionen av en byggnad är ett samspel mellan många olika 

inblandade parter och att ha en god samordning mellan dessa är oerhört viktigt för att 

uppnå det resultat som eftersträvas. Storleken och hur organiseringen sker av den grupp 

som utför arbetet har oftast en stor och nästan avgörande roll för det slutliga resultatet och 

för det krävs det att samordningen prioriteras högt (Révai, 2012). Vikten av detta ökar 

ännu mer eftersom ofta har många av personerna som ingår i projekteringsgruppen inte 

arbetat med varandra tidigare och möjligtvis inte kommer att göra det igen. 

Återkommande projekteringsmöten är ett viktigt styrinstrument som kan användas i 

projekteringsprocessen för samordning, men som inte är formaliserat i de standardavtal 

som finns för konsultupphandling (Hansson et al., 2015). Dock är det viktigt att det görs 

en genomtänkt avvägning om vilka konsulter som ska delta vid varje möte. Genom att 

avgöra vilka konsulter som berörs av frågorna som tas upp under mötet eller kan bidra 

med information och liknande som för projektet framåt så kan projektet spara in på 

kostnader. Detta eftersom konsulter kostar per timme och att då inkludera konsulter på 

möten som inte är nödvändiga är inte kostnadseffektivt. Även de individer som kan och 

ska fatta de beslut som behövs bör vara närvarande vid projekteringsmöten (Hansson et 

al., 2015). 

I projekteringsprocessen inkluderas ett antal olika roller och det är viktigt att varje individ 

ansvarar för att ens egna uppgifter utförs och uppfylls så som det förväntas (Hansson et 

al., 2015). Beställaren har en central roll och ansvarar bland annat för att styra och utforma 

ramar och förutsättningar för de övriga konsulterna i processen, att bestämma aktörernas 

samverkansformer och att styra innovations- och kunskapsutvecklingen. I samråd med 

beställaren utförs arbetet under projekteringsprocessen och det görs oftast via en 

projektledare som ansvarar för projektets genomförande på en övergripande nivå. För 

projekteringsprocessen är projekteringsledaren den som leder projekteringsarbetet och 

underlättar kommunikationen mellan konsulterna i projekteringsgruppen (Hansson et al., 

2015). Konsulterna i projekteringsgruppen benämns även som projektörer och inkluderar 

bland annat olika typer av arkitekter, konstruktörer inom olika discipliner, samordnare av 

olika slag och kontrollansvariga. Dessa svarar för den kompetens av kunskap eller 

specialkunskap som det finns ett behov av i projektet. Genom konsulternas kompetens 

kan beställarens risk vid genomförandet av ett byggprojekt minskas. Konsulterna  får då 

en förtroendeställning och det ställs därmed högre krav på deras agerande (Hansson et al., 

2015).  
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3.2 Samordning  

Samordning av människor behövs då en grupp individer står inför en uppgift som de ska 

lösa gemensamt och delar upp denna mellan sig samtidigt som de är beroende av vad de 

andra personerna gör. För att uppnå det gemensamma målet krävs att de samordnar sina 

individuella delar med varandra (Jacobsson, 2011). Samordning handlar därför till stor 

del om hur grupper fungerar och hur kommunikationen sker mellan individerna i gruppen, 

vilket behöver undersökas närmare.   

3.2.1 Grupper 

Människors arbetssätt och hur hanteringen av individer sker i en process har varierat över 

åren. Under en period handlade arbete i grupper mindre om interaktioner mellan individer 

och mer om att individer fick en roll med preciserade uppgifter som gjorde att deras 

arbetet kunde utföras utan att andra individer blev inblandade i processen (Wheelan, 

2013). Denna typ av arbetssätt var effektivt vid repetitiva uppgifter som inte krävde någon 

problemlösning eller innovation utöver det arbete som skulle utföras och var därför 

vanligt under den industriella revolutionen. Sedan dess har den tekniska utvecklingen gått 

framåt och de uppgifter som då utfördes av individuella personer kan numera utföras av 

robotar. Även om det fanns ett visst behov av grupper också under den tiden har det 

behovet vuxit och är mycket större idag eftersom de flesta uppgifter är så pass komplexa 

att de kräver att människor arbetar tillsammans i grupper. Detta betyder att de flesta 

dagligen deltar i arbetsgrupper (Wheelan, 2013). Dock kan grupper inte bara sättas ihop 

med förväntningarna att allt kommer fungera utan några hinder eller problem. En grupp 

kan tillsammans prestera oerhört bra men den kan även bli mer eller mindre 

dysfunktionell. Blir gruppen dysfunktionell presterar den långt under den nivå som kunde 

uppnåtts om varje person arbetat individuellt istället för i grupp (Forslund, 2013). 

Grupper utvecklas över tid och de kan utvecklas både negativt och positivt. Önskemålet 

vid arbete i grupp är att gruppen ska bli högpresterande så att gruppen kan arbeta effektivt 

och produktivt för att uppnå gemensamma mål. Enligt Forslund (2013) har det lagts 

mycket tid på att försöka förstå hur man skapar en högpresterande grupp eller ett team. 

Teorin kring gruppers utvecklingsfaser har tagits fram och bygger på att en grupp under 

tiden som den utvecklas måste gå igenom olika faser innan den är högpresterande. En 

betydande aspekt är att under dessa utvecklingsfaser minimera saker som hindrar effektiv 

kommunikation mellan individerna (Forslund, 2013). Under denna grupputveckling finns 

det inget som är så negativt för utvecklingen som att alla inte dyker upp på uppsatta tider, 

exempelvis vid möten. Eftersom det blir tidskrävande när medlemmar som inte närvarat 
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vid ett möte behöver uppdateras om vad som hänt och beslutats då de var frånvarande 

(Wheelan, 2013).   

Wheelan (2013) beskriver en skillnad mellan arbetsgrupper och team. Medlemmarna i en 

arbetsgrupp strävar efter att skapa gemensamma mål och en effektiv, välfungerande 

organisationsstruktur för att uppnå de satta målen. Arbetsgruppen övergår i ett team när 

de gemensamma målen är etablerade och man har kommit fram till effektiva metoder för 

att göra målen verkliga. Effektiva team är mer produktiva än arbetsgrupper eftersom de 

känner sig mer involverade, engagerade och uppskattade och därmed hjälper varandra för 

att uppnå målen (Wheelan, 2013).  

3.2.2 Kommunikation i grupp 

För att skapa effektiva grupper är förbättrad kommunikation en viktig del och åstadkoms 

genom att gruppmedlemmarna är öppna gentemot varandra i största möjliga utsträckning 

(Forslund, 2013). God kommunikation inom gruppen kan skapa en sammanhållning och 

känsla av att medarbetarna jobbar som ett lag även om de inblandade personerna kan 

variera periodvis. Enligt Antvik och Sjöholm (2010) kan kommunikation underlättas av 

att en grupp har sina arbetsplatser nära varandra och att kommunikationens syfte är tydligt, 

alltså när och på vilket sätt kommunikationen ska genomföras.   

Grundläggande kommunikationsmodell 

För att förstå vad god kommunikation är krävs först en förståelse för vad kommunikation 

är och Lundqvist och Marcusson (2012) förklarar det genom en grundläggande 

kommunikationsmodell som visas i Figur 5. I kommunikationsmodellen finns det en 

sändare som vill förmedla något till en annan person, då har den personen ett avsiktligt 

meddelande som den vill förmedla. Det meddelandet bearbetas av sändaren och översätts 

till muntliga eller skriftliga meningar eller gester innan det överförs och sänds till den 

andra personen. Det görs via ett medium, exempelvis via munnen och kroppsspråket 

under ett möte eller via e-mail. Mottagaren bearbetar och tolkar meddelandet utifrån 

mottagarens referensram och får en uppfattning om vad sändaren menar (Lundqvist & 

Marcusson, 2012). Det kan uppstå en återkoppling från mottagaren till sändaren som då 

går igenom samma process. I idealfallet uppfattar sändaren att mottagaren uppfattat 

meddelandet så som sändaren menade men i verkligheten finns det en mängd olika typer 

av störningar som påverkar förmågan att sända och ta emot meddelandet på ett korrekt 

sätt. Detta kan benämnas som brus eller störningar och deras tydlighet kan variera.  

Störningarna kan vara mer uppenbara, exempelvis buller, men även svårare att upptäcka 

såsom stress, dialekt, motivation, kroppsspråk, olika kulturer eller sinnesstämningar 

(Forslund, 2013). Eftersom kommunikation påverkas av den fysiska, sociala och 
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kulturella miljö som den utövas i så har två individer aldrig exakt samma referensram som 

de bearbetar och tolkar information utifrån. Det är då viktigt att sändare och mottagare är 

medvetna om att kommunikationsinnehållet kan uppfattas på olika sätt. På så sätt kan den 

informationen som sänds anpassas efter mottagarens referensram för att undvika att den 

missuppfattas (Lundqvist & Marcusson, 2012).  

 

Figur 5: En grundläggande kommunikationsmodell (Forslund, 2013) 

Enligt Forslund (2013) bygger många kommunikationsmodeller på hur exempelvis 

datorer eller telefoner fungerar och där har man en klar idé om att den information som är 

avsedd kan överföras på ett exakt sätt. Mänsklig kommunikation skulle de flesta säga inte 

kan vara lika exakt eftersom ibland är det svårt att förmedla det man vill och ibland 

förmedlar man oavsiktligt mer än det var tänkt, speciellt genom kroppsspråk.  

Informationsöverflöd 

I projekt sker kommunikation via varierande medium, exempelvis under möten, via e-

mail, via telefon eller i konversation i realtid. Vilken information som ska kommuniceras 

kräver tidigt en genomtänkt plan med regler för hur den kommunikationen ska ske och 

hur samspelet mellan alla parter och intressenter ska ske (Wenell, 2014). Eftersom det kan 

vara bättre att för mycket information kommuniceras än för lite så kan det gå till överdrift 

och då tappas kontrollen över vad som är viktigt. Wenell (2014) lyfter ett exempel kring 

en projektledare som mottog en mängd e-mail av information rörande projektet där den 

individen inte hann läsa alla e-mail eftersom de var för många. Dock förutsatte fortfarande 

de som skickade informationen till projektledaren att denne hade läst mailen, var 

informerad och sedan handlade utifrån det. Då blev informationsflödet för stort för att 

projektledaren skulle hinna ta till sig informationen och möta alla situationer utifrån den 

informationen. Det blir då ett problem. Det krävs en balansgång och en tydlig beskrivning 

av hur kommunikationen ska ske och även en uppföljning under projektets gång för att se 

till att kommunikationen ligger på en bra nivå i ett projekts olika perioder (Wenell, 2014).  
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Feedback 

För att en effektiv kommunikation ska kunna uppstå krävs ett förtroende mellan alla 

inblandade individer och att de är så öppna som möjligt gentemot varandra (Forslund, 

2013). Feedback, eller återkoppling, kräver mycket av både den som ger feedback och 

den som tar emot feedback, men det är ett sätt att bygga upp förtroendet om det görs på 

rätt sätt. Båda måste vara inställda på en konstruktiv dialog och öppna för vad den andra 

personen har att säga för att det ska göra någon nytta.  

Forslund (2013) delar upp mottagarens sätt att förhålla sig till den feedback som ges i 

Feedbacktrappan som visas i Figur 6 nedan. Ju högre upp i trappan mottagaren befinner 

sig desto mognare är den i sitt mottagande och att fjärde steget och uppåt är då den 

konstruktiva dialogen tar plats.  

 

Figur 6: Feedbacktrappan (Forslund, 2013) 

Förkasta Mottagaren förhåller sig till kritiken som att den inte berör 

denne och förkastar den helt.  

Försvara Mottagaren förnekar eller motsätter sig den kritik som riktas 

mot den. 

Förklara Mottagaren (bort)förklarar sig, exempelvis genom att skylla 

på särskilda omständigheter, eller förminskar kritiken.  

Lyssna – Fråga Mottagaren lyssnar på kritiken och frågar om något är 

oklart.  

Förstå Mottagaren försöker förstå kritiken, vilket kan kräva fler 

frågor eller även en närmare reflektion kring mottagarens 

eget agerande.  

Förändra Detta är en konsekvens av förståelsen. Vid given kritik 

måste man inte alltid förändra sig, men om man vill 

åstadkomma en förändring i relationen bör man räkna med 

att göra någon förändring.  
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Att arbeta med återkoppling och feedback kräver både en mottagare och en givare och det 

är inte bara mottagaren som behöver vara mogen i sitt mottagande utan även givaren 

behöver vara mogen. Många upplever nämligen det svårt och ibland frustrerande att ge 

feedback eftersom det inte alltid blir som det är tänkt (Forslund, 2013). Det är viktigt att 

betona hur den andra personens agerande och beteende påverkar en snarare än att betona 

vad den andra gör. Genom att göra detta öppnas möjligheterna upp för en mer öppen 

dialog och den andra ges något konkret att förhålla sig till och kommentera (Forslund, 

2013). För att ge feedback finns de följande sju principerna (Schein, 1999):  

Princip 1: Givaren och mottagaren måste vara överens om mottagarens mål.  

Om givaren inte vet vad mottagaren vill uppnå, då kan 

givaren inte hjälpa. Många som har ”goda avsikter” gör här 

fel och kommer med goda råd utan att veta vad mottagarens 

syfte och mål är.  

Princip 2: Givaren bör betona beskrivning och uppskattning.  

Att givaren ger kritik som är dömande istället för att 

fokusera på att beskriva en situation eller egenskap är ett 

vanligt förekommande fel. Det kan ibland vara bättre att 

uppmuntra utvecklandet av goda sidor än att fokusera på de 

dåliga.  

Princip 3: Givaren ska vara konkret och specifik. 

Eftersom alla har både bra och dåliga stunder så är det bra 

att tydliggöra så exakt som möjligt när och hur ett visst 

agerande varit bra eller dåligt. Det gör det lättare för 

mottagaren att förstå och använda återkopplingen för 

förändring.  

Princip 4: Både givare och mottagare måste ha konstruktiva mål.  

Målet för både mottagare och givare med feedback bör vara 

att utvecklas och att det ger något som båda har nytta av. 

Om givaren har gått och irriterat sig på något som 

mottagaren gör och ger negativ kritik om det bara för att få 

det sagt så leder inte det till en förbättring av varken 

relationen eller situationen.  

Princip 5: Negativ feedback ska inte hållas tillbaka om den är relevant.  

Individer har olika svårt att framföra negativ kritik när det 

behövs och när det inte behövs eftersom det finns en rädsla 

för hur den andra personen ska reagera. Dock bör det 

framföras om det är relevant kritik och genom att följa 

principerna kan det göras på ”rätt” sätt.  
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Princip 6: Givaren ska ge och stå för sina egna observationer, känslor och bedömningar.  

För att förbättra en relation eller situation bör man undvika 

att ta in andras åsikter för att stärka sitt argument eller linda 

in sin kritik. Istället bör givaren fokusera på vad den själv 

ser, hör och känner och stå för sin egen kritik.  

Princip 7: Timingen för när feedback ska ges är när mottagaren och givaren är redo. 

Normalt är det lättare att vara konkret och specifik i sin 

kritik om den ges i nära anslutning till den tidpunkt då det 

kritiserade agerandet skedde. Dock bör man vara 

uppmärksam på om mottagaren är redo för att ta emot 

kritiken och kunna analysera och diskutera det, annars finns 

risken att det blir meningslöst.  

3.3 Kvalitet 

3.3.1 Definition av kvalitet 

När man talar om kvalitet så har begreppet genom historien definierats på många 

varierande sätt men en allmän uppfattning är att ”[e]n produkts kvalitet är dess förmåga 

att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar” (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Även om denna definition av kvalitet delas av många så är den fortfarande 

ganska generell och väldigt bred. Kvalitet och kvalitetsutveckling har blivit allt 

intressantare för organisationer de senaste decennierna eftersom det är en viktig pusselbit 

i ett företags förmåga att vara konkurrenskraftigt. Ett exempel på detta är bilmarknaden 

där japanska exportföretag lade ett stort fokus kring kvalitetsfrågor för att utveckla sina 

processer vilket sedan resulterade i att de kraftfullt hotade amerikanska bilföretag 

(Bergman & Klefsjö, 2012).  

Genom de satsningar som gjorts på kvalitet har begreppet kvalitet blivit en del av den 

vardag som många känner till. Kvalitetsarbete är en viktig del i en organisation men det 

finns ibland egna tolkningar av kvalitet som gjorts utifrån det företag som säljer eller 

tillverkar en produkt. Därmed har den ursprungliga innebörden försvunnit något 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Det kan därför bli svårt att tala om kvalitet eftersom man inte 

alltid delar samma uppfattning om vad det betyder och enligt Sandholm (2008) är det 

därför viktigt att bryta ner det i olika element. Beroende på produktens eller tjänstens 

karaktär kan kvalitet brytas ner till olika kvalitetsparametrar, exempelvis för mekanisk 

utrustning kan parametrarna ha att göra med bland annat prestanda, resurssnålhet, 

miljöpåverkan och utseende (Sandholm, 2008).  
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Utifrån den allmänna uppfattningen om definition av kvalitet är kunder en viktig del i hur 

kvalitet uppfattas. Kunder definierar Sandholm (2008) som alla som påverkas av 

verksamheten, oavsett om det är externa kunder eller interna kunder. Externa kunder finns 

utanför organisationen medan interna kunder är de medarbetare som är en del av 

organisationen och vars verksamhet är beroende av hur andra delar av organisationens 

arbete går (Sandholm, 2008).  

Kvalitetsbrister 

En grundregel i arbetet för att förbättra kvaliteten är att det alltid finns ett sätt att 

åstadkomma en bättre produkt som samtidigt kräver mindre resursåtgång, alltså att 

åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad (Bergman & Klefsjö, 2012). Det är i 

Bergman och Klefsjös (2012) mening att det i många fall kan ske dramatiska effekter i 

såväl förhöjd kvalitet som i minskade totalkostnader genom enkla åtgärder. Svårigheten 

och utmaningen ligger i att hitta de åtgärderna. Kvalitetsbrister såsom justeringar, 

omarbetning eller kassation innebär en minskning av produktivitet. Därför är det viktigt 

att använda sig av ett kvalitetsarbete som inte bara lägger fokus på kvalitet utan även tittar 

på hur produktiviteten kan förbättras (Bergman & Klefsjö, 2012). På 1950-talet började 

det komma fram funderingar kring detta och Joseph Juran var en av de första att publicera 

sina funderingar över  de kostnader som är kopplade till kvalitetsarbete och de pengar som 

går förlorade. Detta utvecklades sedan till teorier kring kvalitetsbristkostnader (Bergman 

& Klefsjö, 2012).  

3.3.2 Kvalitetsbristkostnader 

Kostnader relaterade till kvalitet kan beskrivas med olika begrepp. På 1950-talet 

introducerades begreppet kvalitetskostnader av Joseph Juran som ett sätt att beskriva 

kostnader som var relaterade till kvalitet. Över tid har sedan begreppet utvecklats och för 

att förtydliga att det inte är kvaliteten i sig som kostar utan det är bristen på kvalitet som 

ligger till grund för kostnaderna används istället begreppet kvalitetsbristkostnader 

(Sörqvist, 2001). Kvalitetsbristkostnader är ett brett begrepp som kräver att man definierar 

det och tydliggör de avgränsningar som finns i varje situation. En bra definition att ha som 

utgångspunkt menar Sörqvist (2001) är Jurans (1989) definition av 

kvalitetsbristkostnader, att det är ”[de] kostnader som skulle försvinna om ett företags 

produkter och dess olika verksamhetsprocesser vore fullkomliga.” Utifrån denna 

definition kan sedan begreppet avgränsas till den nivå som man önskar mäta. Det är viktigt 

att förståelsen för kvalitet som begrepp finns bland medarbetare för att undvika 

missförstånd såsom att kvalitetsbristkostnader misstas för produktkvalitet (Sörqvist, 

2001).  
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Ursprungligen delade Joseph Juran upp kvalitetsbristkostnader i fyra kategorier, nämligen 

förebyggande kostnader, kontrollkostnader, interna felkostnader och externa felkostnader. 

Dock menar Bergman och Klefsjö (2012) att endast två av dessa kategorier bör inkluderas 

vid införande av ett system för dessa kostnader för kvalitetsbrist. Dessa två kategorier är 

interna felkostnader och externa felkostnader. Interna felkostnader är kostnader som 

uppstår på grund av att ställda kvalitetskrav inte uppfylls och att detta upptäcks innan 

leverans till kund är genomförd. Dessa kostnader kan bestå av kostnader för omarbetning, 

kassationer, förseningar, felanalys, ineffektiviteter, etcetera. Externa felkostnader är 

kostnader som uppstår på grund av att ställda kvalitetskrav inte uppfylls och att detta 

upptäcks efter att leverans till kund är genomförd. Dessa kostnader är vanligtvis 

reklamationer, garantier, återkallanden, etcetera.  

Uppmätning av kvalitetsbristkostnader 

Kvalitetsbristkostnader kan vara svåra att mäta och därför är det viktigt att inkludera 

utvecklingsmöjligheterna som en analys av kvalitetsbristkostnader kan skapa för ett 

företag. Genom att analysera kvalitetsbristkostnader och hur de uppkommer finns enligt 

Sörqvist (2001) tre områden där det finns nytta att hämta, nämligen att kunna påverka 

synsätt och konkretisera kvalitetsbegreppet, påvisa problemområden och sedan prioritera 

mellan dessa och slutligen att möjliggöra en uppföljning och utvärdering av de 

kvalitetsinsatser som görs. Detta underlättar möjligheter till en förbättringssatsning och 

ett effektivare förbättringsarbete för att minska aktuella kostnader som inte skapar värde 

för företaget (Sörqvist, 2004).  

Genom att konkretisera effekterna av bristande kvalitet till kostnader i kronor kan 

medarbetarnas synsätt påverkas, eftersom det förenklar förståelsen av konsekvenserna 

(Sörqvist, 2001). Då får alla en uppfattning av vad det kostar att göra fel och motivationen 

för att undvika fel kan öka. Det ger en tydligare bild av den vinstpotential som finns om 

kvalitetsbristkostnader minskas, vilket kan leda till att betydande kvalitetsinvesteringar 

motiveras. Genom att påvisa problemområden kan en organisations förbättringsarbete bli 

effektivare om fördelningen av kvalitetsbristkostnader i verksamheten tydliggörs. Då kan 

olika förbättringsalternativ tas fram och prioriteras för att se var investeringar kan göra 

störst nytta. Till sist kan en uppföljning och utvärdering av kvalitetsinsatserna som görs 

ske med hjälp av kvalitetsbristkostnader. Då kan en eventuellt negativ utveckling 

uppmärksammas och korrigeras och dessutom så ges erfarenheter kring arbetet och 

möjlighet för utveckling av de metoder som används i arbetet. Fördelen med att använda 

kvalitetsbristkostnader är att möjligheten för att påvisa den ekonomiska vinsten med 

kvalitetsarbetet ges på ett enhetligt sätt i hela organisationen (Sörqvist, 2001).  

De totala kvalitetsbristkostnaderna för ett företag kan uppgå till enorma belopp men på 

grund av graden av komplexitet i byggprojekt är det totala beloppet oerhört svårt att 
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fastställa (Sörqvist, 2004). En del av komplexiteten är att aktiviteter som sker under 

processens gång bygger på varandra och därmed är beroende av varandra. Följdeffekter 

som uppstår på grund av en brist eller ett fel kan därför vara svåra att mäta då de kan vara 

många och långt ifrån den ursprungliga källan och därmed blir även tillhörande kostnader 

svåra att fastställa (Sörqvist, 2004). Dock är mätningarna av kostnadsbristkostnaderna av 

varierande svårighetsgrad vilket tillåter en delvis fastställning av kostnaderna. Sörqvist 

(2001) har gjort uppdelningen av mätningssvårighetsgrad till fem nivåer där nivå 1 och 

delvis nivå 2 är de som praktiskt sett kan fastställas.  

1. Traditionella kvalitetsbristkostnader    

2. Dolda kvalitetsbristkostnader    

3. Förlorade intäkter   

4. Kundernas kostnader   

5. Samhällsekonomiska kostnader  

Traditionella kvalitetskostnader är kostnader som främst beror på tillfälliga problematiska 

situationer som stör verksamheten. Dessa kostnader är främst kassationer, omarbetning, 

garantikostnader, reklamationer, viten och kostnader för kontrollpersonal (Sörqvist, 

2001). De dolda kvalitetsbristkostnaderna är resterande kostnader som drabbar 

verksamheten direkt men som ligger dolda i det ekonomiska redovisningssystemet. 

Nästan alla kvalitetsbristkostnader som ingår här uppstår på tjänstemannasidan, men även 

inom produktion, på grund av att kvalitetsbristkostnader endast ibland redovisas separat. 

Som exempel nämner Sörqvist (2001) att omarbetning oftast sker direkt genom att fel 

rättas till av personal, men sedan redovisas inte detta arbete separat.  

På grund av svårigheterna kring fastställandes av kvalitetsbristkostnaderna på ett par av 

nivåerna menar Sörqvist (2001) att de procentsatser som oftast hänvisas till, på 10 – 30 % 

av en verksamhets omsättning, rörande kvalitetsbristkostnader är svåra att ta in som fakta. 

De siffrorna är troligtvis grundade på att en omfattande analys kan uppmäta 

kvalitetsbristkostnader av dessa dimensioner. Sörqvist (2001) nämner att det är viktigt att 

lyfta att det finns en stor mängd förluster vars omfattning inte kunnat fastställas eller 

uppskattas. Den praktiskt möjligt uppmätbara storleken på kvalitetsbristkostnader är ofta 

10 – 30 % av verksamhetens omsättning.  

Kvalitetsbristkostnader ur två perspektiv 

Det faktum att endast en del av kvalitetsbristkostnaderna praktiskt kan fastställas är viktigt 

då investeringar i kvalitet ska ske mot de totala förlusterna. Det är lätt att endast fokusera 

på kostnader och interna faktorer som kunnat bestämmas istället för att lägga fokus vid 

att öka intäkterna, som troligtvis ofta är viktigare (Sörqvist, 2001). Det finns då två 

perspektiv som kvalitetsbristkostnader bör ses utifrån, det filosofiska och det praktiska. 

Det filosofiska perspektivet betyder att det är viktigt att det finns en förståelse för 
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kvalitetsbristkostnadernas totala omfattning för att prioritera kvalitet och förbättringar på 

rätt sätt i en organisation. Det praktiska perspektivet berör de användningsområden som 

nämndes tidigare där kvalitetsbristkostnader kan göra nytta. Då kan 

kvalitetsbristkostnader användas som ett verktyg i en organisation för att identifiera 

problem, motivera förbättringar och för att påverka synsätt och attityder hos en 

organisation så att medarbetare får en större förståelse för kvalitetens betydelse, och på så 

sätt uppnå det filosofiska perspektivet (Sörqvist, 2001).   

För att kvalitetsbristkostnader ska kunna nyttjas på ett användbart sätt och leda till att 

motivera förbättringar är det viktigt att inte felprioriteringar sker på grund av bristande 

underlag. Om förbättringsåtgärder införs endast med grund i att enklare mätningar 

genomförts och utan en god överblick finns risken för att det görs felaktiga prioriteringar 

eller att det skapas större kvalitetsbristkostnader på andra dolda platser (Sörqvist, 2001).  

3.3.3 ISO 9001 

ISO står för International Organization for Standardization och det är en oberoende 

internationell organisation som producerar dokument som innehåller krav, 

specifikationer, riktlinjer eller egenskaper (International Organization for 

Standardization, u.å.-a). Dessa används sedan för att säkerställa att material, produkter, 

processer och tjänster är lämpliga för det syfte där de ska användas. Den behövda standard 

som tas fram för varje område utvecklas av experter inom varje respektive område och 

reflekterar därför internationell erfarenhet och kunskap (International Organization for 

Standardization, u.å.-b).  

ISO 9000 serien tar upp varierande aspekter av kvalitetshantering och innehåller ett antal 

standarder som erbjuder vägledning och verktyg för organisationer som ständigt vill 

förbättra kvaliteten och att produkter och tjänster konsekvent möter kundens krav 

(International Organization for Standardization, u.å.-c). I denna serie finns det endast en 

standard som kan certifieras, nämligen ISO 9001 och den anger kriterierna för ett 

kvalitetsstyrningssystem och används för att säkerställa konsekventa, bra 

kvalitetsprodukter och tjänster (International Organization for Standardization, u.å.-c). 

Den baseras på ett antal principer för kvalitetshantering, nämligen ett starkt kundfokus, 

ledarskap, medarbetarnas engagemang, processmetod, ständig förbättring, faktabaserat 

beslutsfattande och relationshantering (Swedish Standards Institute, u.å.). 
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3.4 Erfarenhetsåterföring 

Definitionen av projekt beskriver det som något som är unikt och temporärt och därmed 

har varje projekt specifika och unika förutsättningar som alltid kommer skilja projekt åt 

(Björkegren, 1999). Även om dessa förutsättningar skiljer sig så kan de processer som 

varje projekt består av ofta vara liknande eller standardiserade. Det gör att det finns goda 

möjligheter för att använda sig av erfarenhetsåterföring som ett sätt att ta lärdom av 

tidigare misstag för att minimera risken för liknande misstag i framtiden (Björkegren, 

1999). Även om det inte är någonting som någon vill ska ske så uppstår det en del misstag 

i projekt och det går inte alltid som det är tänkt och planerat från början. Det kan till stor 

del vara på grund av att det dyker upp oväntade eller oförutsedda händelser som måste 

hanteras (Wenell, 2014). Genom användningen av erfarenhetsåterföring kan förbättringar 

göras för att efterföljande projekt inte ska stå inför samma överraskningar eller problem. 

Även om denna typ av förbättringsarbete är ett viktigt område så är det dock ofta svårt att 

få det att fungera i praktiken (Antvik & Sjöholm, 2010).  

Wenell (2014) tar upp att en anledning till varför erfarenhetsåterföring inte alltid fungerar 

i verkligheten är att arbetsbelastningen minskar mot ett projekt slut och förberedelsen av 

ett tydligt avslut inte görs i tid. Under ett projekts tidplan krävs en varierande mängd 

kommunikation beroende på hur intensiv perioden är. Mot slutet av ett projekt är 

kommunikationsbehovet mindre eftersom intensiteten avtar och det aktuella projektet tar 

inte längre upp så stor del av en individs arbetsbelastning. Då kan det vara så att blicken 

börjar vändas mot nya projekt som är på gång och mindre fokus läggs vid det projekt som 

är på väg att avslutas. Det är då viktigt att i god tid förbereda vad som kommer efter ett 

projekt och genomföra ett tydligt avslut där alla medarbetarnas insatser uppmärksammas. 

Då kan en uppföljning genomföras där medarbetarna ges möjlighet att vara efterkloka och 

analysera projektets genomförande. Där de även kan titta på hur erfarenheterna kan 

återföras in i företaget och till nya projekt (Wenell, 2014). Schindler och Eppler (2003) 

sammanfattar anledningarna bakom att erfarenhetsåterföring inte genomförs till följande; 

tid, motivation, disciplin och kompetens. Men att det finns stora möjligheter att genom en 

systematisk dokumentation av projekterfarenheter kunna jämföra olika projekt på ett 

bättre sätt och dokumentera sina mest effektiva sätt att lösa problem. Dessutom bidrar den 

systematiska dokumentationen av olyckshändelser, misstag eller potentiella fallgropar att 

projektrisker kan minskas (Schindler & Eppler, 2003). Erfarenhetsåterföring kan 

genomföras på olika sätt men Antvik och Sjöholm (2010) menar att det bör ske både 

genom organisatoriskt lärande och genom individuellt lärande.  
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3.4.1 Lärandekultur i en organisation 

För en organisations lärande är erfarenhetsåterföring en del av hur en organisation kan 

fortsätta lära sig och ta till vara på den kunskap och erfarenhet som skapas under tiden ett 

projekt pågår (Dainty et al., 2005). Det kan ofta vara väldigt svårt att hitta rätt information 

vid rätt tillfälle och om det är begravt någonstans i dokument eller inte finns 

överhuvudtaget kastas värdefull tid bort på att försöka hitta den informationen. Detta 

medför att när ett projekt avslutas så försvinner ofta de erfarenheter och nyttiga lärdomar 

som projektet gett eftersom det inte känns som att det skapar viktig nytta att delge (Dainty 

et al., 2005) Det krävs därför en stark lärandekultur i en organisation för att det inte ska 

kännas meningslöst att dela med sig av egna erfarenheter eller försöka lära av andras 

erfarenheter (Andersen et al., 2013).  

Filstad (2012) menar på att det finns fyra omständigheter som krävs för att utveckla och 

upprätthålla en lärandekultur i en organisation. För det första behövs en grundläggande 

förståelse kring vad lärande, kunskap och kompetens är. För det andra är det även viktigt 

med kunskap om informellt lärande för förståelsen av vad som sker på arbetsplatsen. För 

det tredje krävs det att tid och tillräckliga resurser avsätts för att skapa en stark 

lärandekultur som poängterar att insikten om lärande är viktigt för både individen och 

organisationen som helhet. Den sista delen är att fokus på processen för lärande och 

kunskapsutveckling inte endast kan pågå under en kortare period utan måste vara ett 

ständigt fokus. Det behövs också att medarbetarna har en tillit till varandra så att kunskap 

kan delas, att det ger effekt och att nya verktyg för lärande fortsätter att utvecklas (Filstad, 

2012). Exempelvis är en stark lärandekultur och att utveckling och utbildning inom 

kvalitetsområdet är utarbetat och genomförs en nödvändig del i arbetet att nå en ökad 

effektivitet i kvalitetsverksamheten. Tidigare nämndes den japanska bilindustrin som var 

framgångsrik nog att nästan konkurrera ut den amerikanska bilindustrin. Detta var till stor 

del resultatet av den omfattande utbildning inom kvalitet som genomförts och riktats mot 

alla inom företagen oavsett funktion eller nivå (Sandholm, 2008).  

Organisationer är införstådda med att kritiska utmaningar, teknik och värderingar inte kan 

hanteras utan lärande (Connor & Clawson, 2004). Allt mer blir lärande en viktig del av 

arbetet men det kan fortfarande vara så att det ibland uppfattas som att lärande är något 

som ska ske privat, utanför en organisation. Connor och Clawson (2004) menar också att 

organisationer kan kräva att de lärandeaktiviteterna som sker ska kunna motiveras med en 

direkt effekt på organisationens balansräkning. De menar att tankesättet att det är en bra 

sak så länge som det inte påverkar någon budget fortfarande ligger kvar i viss 

utsträckning, men att man egentligen behöver komma till insikten att lärande och arbete 

går hand i hand. Ingen organisation eller de som arbetade inom de organisationerna skulle 

direkt och öppet motsätta sig lärande, men genom beteende som avskräcker från lärande 

eller att ignorera att lärande och arbete hänger samman kan en viktig del av möjligheten 
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för utveckling gå förlorad (Connor & Clawson, 2004). En stark lärandekultur är därför 

viktig och det finns ett antal delar som Filstad (2012) menar krävs för att utveckla den, 

nämligen att:  

1. Fokus på lärande och kunskapsutveckling genom hela organisationen och att 

ledningen visar vägen och följer upp lärande och kunskapsutveckling.  

2. Medarbetarnas roll och gemensamma ansvar för lärande och att dela med sig av 

kunskap.  

3. Forma bra platser för lärande där det finns tillräcklig tillgång till kunskapskällor, 

däribland kollegor.  

4. Användning och tillgång till kunskap och etablerad praxis för kunskapsdelning.  

5. Erbjudande om formellt lärande, formell utbildning och upplärning.  

6. Utveckling och användning av verktyg för lärande.  

7. Vunnen tillit, vägledning och tydliga mål för lärande och kunskapsutveckling.  

8. Infrastruktur som underlättar för bra platser för lärande.  

9. Organiseringen av medarbetarna hjälper de läroprocesser och kunskapsdelning 

som finns.  

10. Upprättande och formalisering av ett system med faddrar och mentorer.  

11. Etablerad praxis för integrering av nyanställda och personer i nya befattningar.  

En lärandekultur finns i alla organisationer men den ser olika ut från organisation till 

organisation (Filstad, 2012). Skillnaderna som uppstår beror främst på de möjligheter som 

finns till lärande och kunskapsutveckling. För att beskriva det som en stark lärandekultur 

krävs det att möjligheter för lärande och kunskapsutveckling skapas både organisatoriskt 

och kulturellt. Det kan finnas varierande lärandekulturer inom samma organisation, vilket 

gör att det kan vara svårare att skapa en övergripande lärande organisationskultur (Filstad, 

2012).  

3.4.2 Lärande i projekt 

Ett specifikt projekt kan kännetecknas av individuell kunskap eller organisatorisk kunskap 

(Macheridis, 2009). Individuell kunskap handlar om att medarbetarna exempelvis kan ha 

en viss typ av kunskap medan organisatorisk kunskap handlar om att det finns 

dokumenterad kunskap exempelvis kring hur ett projekt ska drivas inom organisationen. 

För projektmedarbetarnas kompetensutveckling är organisationen av inlärning en viktig 

del som projektledningen bör ägna uppmärksamhet enligt Macheridis (2009). Det är 

viktigt att stödja det individuella lärandet och kompetensutvecklingen. För att göra detta 

krävs ett stort fokus på att skapa inlärningsmiljöer, utveckla metodkunskaper och 

medvetenhet samtidigt som man jobbar med kunskapsspridning mellan individerna 

(Macheridis, 2009).  
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Eftersom individuellt lärande utvecklar individen utifrån de erfarenheter som fås i ett 

projekt skapar det möjligheter för att individen kan bli bättre i nästa projekt som den deltar 

i (Antvik & Sjöholm, 2010). Utöver de sätt som nämndes ovan för att stödja det 

individuella lärandet finns det även en annan viktig del som underlättar och förstärker 

möjligheten till individuellt lärande. Det är att medarbetarna får tillräckligt med tid för att 

reflektera över sina erfarenheter från ett projekt. Det är inte alltid detta prioriteras vid tider 

då det finns många nya arbetsmöjligheter och det är mycket att göra. Då påbörjas nästa 

projekt innan det aktuella är helt avslutat. Dock är det något som vanligtvis är mycket 

lönsamt för en organisation. Ett sätt att säkerställa att ett projekt bidrar till individuellt 

lärande är att inkludera detta som en del av projektets projektmål (Antvik & Sjöholm, 

2010).  

3.4.3 Uppföljning och återförande av erfarenhet 

Under projektets gång bör definitionen av projektets slut och vem som har ansvaret för att 

stänga ett projekt och genomföra en uppföljning beslutas i ett tidigt skede för att undvika 

missförstånd mot slutet av ett projekt (Wenell, 2014). Vid uppföljning har det tidigare 

fokuserats på kunskap och information som är relativt lätt att dokumentera såsom kostnad 

och annan kvantitativ information. Det har blivit allt viktigare med kunskap kring delar 

som är svårare att uttrycka, exempelvis kunskap kring hur saker genomförs, erfarenhet 

eller insikter i samband med relationer mellan varandra (Schindler & Eppler, 2003). 

Genom att lyfta erfarenheter från ett genomfört projekt kan man på ett säkert och effektivt 

sätt bygga upp en erfarenhetsbank. Då bör det rapporteras varför ett projekt har lyckats 

eller misslyckats och vad det var som gjorde att det gick bra eller att det gick snett (Wenell, 

2014).  

Wenell (2014) påpekar att så länge det finns tid för att tänka efter så kan man lära sig 

något från varje projekt som genomförs. Dock behöver det finnas ett engagemang från de 

som genomför rapporteringen och erfarenhetsåterföringen. Andersen et al. (2013) påstår 

nämligen att 90 % av all rapportering görs för att det är beordrat och att det skapas en 

motvilja eftersom det uppstår en känsla av att rapportering är meningslös. Rapportering 

utförs för att det är något som ska göras, inte för att det finns någon tro i att det kommer 

att ge resultat och förbättra situationen för en själv eller för ett projekt. För att undvika det 

och göra det motiverande och nyttigt kan man ha en uppföljning bestående av 

diskussioner, analyser och att det ska resultera i märkbara åtgärder som förbättrar 

situationen för andra framtida projekt (Andersen et al., 2013).  
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Lessons learned 

För uppföljning och erfarenhetsåterföring är lessons learned ett sätt som man kan arbeta 

med. Det finns olika definitioner på lessons learned och det kan vara utformat på olika 

sätt, men en definition är att lessons learned definieras som viktiga projekterfarenheter 

som kan vara både positiva eller negativa och som har en generell affärsrelevans för 

framtida projekt. Erfarenheterna har validerats av ett projektteam och representerar en 

enighet kring viktiga insikter som bör beaktas i framtida projekt (Schindler & Eppler, 

2003). Detta görs normalt vid ett projekts avslut men en regelbunden insamling av 

erfarenheter och åsikter är enligt Schindler och Eppler (2003) en viktig del och är mest 

relevant för att ha en positiv inverkan på en arbetsgrupps motivation och på kvaliteten av 

erfarenheterna som samlas in.  

Insamlingen av lessons learned kan ske på ett antal olika sätt. Det kan ske genom att ett 

formulär fylls i, genom intervjuer, under tiden som problem löses eller att man försöker 

hitta lessons learned i dokumentationer för projektet och i kommunikation mellan 

anställda inom en organisation (Weber et al., 2001). Nästa del i processen är att de 

insamlade lessons learned granskas och verifieras, för att sedan lagras. Lagring bör ske så 

användare själva kan söka efter information, att information skickas ut till alla i 

organisationen, att användare blir informerade om relevant information baserat på deras 

roll, att relevant information skickas ut i till de som tros behöva informationen eller att 

användare själva kan nå den insamlade informationen efter eget behov (Weber et al., 

2001). Sista steget i processen är en återkoppling och det bestäms av användaren själv 

huruvida det genomförs eller ej.  

Det finns ett antal nyckelfaktorer för genomförandet av lessons learned och att erhålla 

erfarenheterna vid uppföljning av ett projekt, nämligen att (Schindler & Eppler, 2003): 

• Regelbundet samla in de viktigaste projekterfarenheterna med alla inblandade 

projektmedlemmar direkt efter viktiga milstolpar.  

• Ha en extern och neutral moderator som leder processen kring lessons learned.  

• Genomföra insamlingen av lessons learned grafiskt, för att förtydliga processen 

genom att strukturera upp det över en tidslinje.  

• Säkerställa en kollektiv och interaktiv utvärdering av erfarenheter och att detta 

analyseras individuellt av de inblandade i projektet.  

• Sträva efter att skapa engagemang genom att de insamlade insikterna får effekter.  

Det största och mest frekventa hindret är administrativa, exempelvis som att hitta en tid 

som passar alla eller att den korrekta dokumentationen genomförs. Enligt Schindler och 

Eppler (2003) kan dessa hinder försvinna relativt snabbt genom att insamlingen 

genomförs på en regelbunden basis. Ett annat hinder är att i de fall då lessons learned 
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faktiskt genomförs så finns det ett antal risker. Det inkluderar att erfarenheterna inte 

dokumenteras på ett bra sätt, det är för generellt beskrivet eller att nödvändig visualisering 

saknas så det inte kan återanvändas på grund av saknad kontext, det arkiveras på ett sådant 

sätt att andra inte kan komma åt resultatet eller att det inte accepteras, även om 

dokumentationen är god och lättåtkomlig (Schindler & Eppler, 2003).  
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4 Empiri  

Detta kapitel presenterar den empiriska data som insamlats under studien. Empirin har 

samlats in med tre olika tillvägagångssätt, genom en undersökning av fallföretagets 

rutiner och processer, observationer av ett projekt där konsulterna arbetar separat och 

har kontinuerliga möten och intervjuer i ett projekt där konsulterna arbetade på samma 

plats. 

4.1 Dokumentstudie – Rutiner och riktlinjer  

En genomgång av fallföretagets interna system med rutiner och riktlinjer med fokus på 

kvalitet och erfarenhetsåterföring utfördes. Tillgång gavs via kontaktpersonen på 

fallföretagets inloggning för att undersöka hur det interna systemet ser ut för en 

medarbetare vid fallföretaget. Kontaktpersonen talade om att kvalitetssystemen skiljer sig 

åt mellan de olika disciplinerna och att de inte har direkt tillgång till varandras 

kvalitetssystem. Dock kan man få tillgång till andra discipliners kvalitetssystem om man 

ber om det.  

4.1.1 Policys och direktiv 

Manual för verksamhetssystem 

Fallföretagets ambition är att säkerställa en långsiktig, framgångsrik och hållbar 

utveckling och därför är verksamhetssystemet certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och 

OHSAS 18001. Verksamhetssystemet består av ett processramverk och en projektmodul.  

Processramverket ska ge en överblick av företagets verksamhetssystem och visa de 

processer som ingår och påverkar verksamhetssystemets funktion och effektivitet, och 

även skapa möjligheter till ständiga förbättringar. I de aktuella processerna finns rutiner 

och verktyg som säkerställer ett fungerande verksamhetssystem. Processramverket 

innehåller alla processers aktiviteter i den ordning de normalt genomförs och aktiviteterna 

i varje process har fastställts för att vara tillämpliga i hela fallföretaget oavsett geografiskt 

läge eller organisatorisk placering. Till varje aktivitet knyts rutiner och verktyg som 
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beskriver syfte, ansvar, omfattning och de krav eller förväntningar som rutinen avser att 

uppfylla. Verksamhetssystemet består av nio processer:  

Uppdragsprocess Fallföretagets huvudprocess som innehåller rutiner och 

verktyg som ger anvisningar och stöd i uppdrags-

hanteringen.   

Ledningsprocess Styr och stödjer hur fallföretaget leder och förbättrar 

verksamheten, och innehåller rutiner för bolagets och 

verksamhetssystemets ledning, underhåll och utveckling. 

Ekonomiprocess Finns till för att hantera affärshändelser på ett enhetligt och 

strukturerat sätt och är utformad för att kunna följa upp och 

redovisa ekonomiskt resultat till alla aktuella intressenter.  

Inköpsprocess Innehåller riktlinjer för hur inköp ska göras på ett enhetligt, 

kvalitets- och miljömässigt sätt. 

Marknads- och kommunikationsprocess  

Finns till för att underlätta och koordinera arbetet med 

marknadsfrågor och kommunikation. Processen ska leda till 

effektiv kommunikation i organisationen och även en 

effektivare marknadsbearbetning och bättre resurs-

utnyttjande genom bland annat enhetliga metoder och 

analyser samt ökad samordning. 

Personalprocess Denna säkerställer att regler och avtal som berör företagets 

personal följs. Detta fångas upp av ledningen och hanteras 

genom t.ex. undersökningar, riktlinjer och verktyg.  

IT-process Processen säkerställer att IT-system och utrustning 

introduceras, driftsätts och avvecklas på ett effektivt och 

kontrollerat sätt. Den ska även styra och stödja att den IT-

support som medarbetare behöver är effektiv. 

Kontorsprocess  Finns för styrning och stöd av kontorsverksamheten och 

dess administration. Genom att följa processens rutiner 

säkerställs att lokal- och kontorsdriftsbehov uppfylls och att 

vi följer gällande lagar inom miljö och arbetsmiljö. 

Förbättringsprocess  Denna process beskriver hur fakta samlas in för att ständigt 

förbättra verksamheten där alla medarbetare ansvarar för att 

bidra till förbättringsarbetet och att följa 

verksamhetssystemets rutiner. Förbättringsprocessen 

omfattar hela verksamhetssystemet och fakta från 
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förbättringsprocessen sammanställs och rapporteras vid 

ledningens genomgång.  

Djupare efterforskning av dessa processer kunde inte göras då enbart den övergripande 

beskrivningen hittades i systemet vid efterforskningstillfället. För några processer hittades 

lokala beskrivningar, men det var inte lätt att hitta eller tydligt att det var korrekta process-

beskrivningar. Inte heller med hjälp av kontaktpersonen på fallföretaget kunde dessa 

detaljerade processbeskrivningar hittas. 

I projektmodulen skapas en projektplats (”project site”) för det aktuella uppdraget och 

innehållet i dessa anpassas efter fallföretagets olika uppdragstyper genom olika val. Där 

kan de rutiner och verktyg som ingår i uppdragstypen hämtas från processramverket och 

läggas in på projekt platserna. Ambitionen är att det ska finnas en projekt plats för varje 

uppdrag, dock är det obligatoriskt att skapa en projekt plats för alla uppdrag av ett visst 

värde och komplexitet. Efter slutfört uppdrag publiceras uppdragsinformationen och 

lagras i fallföretagets kunskapsdatabas, som är sökbar på en mängd olika sätt. Detta ska 

därmed säkerställa kunskaps- och erfarenhetsåterföring i fallföretaget.  

Gyllene regler för Projektledning 

Fallföretaget har 10 stycken gyllene regler för att få till en lyckad projektledning. Dessa 

täcker olika områden från säkerställande av budget, till att en projektplan ska vara på plats 

och kommunicerad innan projektet påbörjas, att det ska ske uppföljning varje månad 

speciellt kring kostnader, tidplan och relation till kund och att lessons learned ska 

rapporteras.  

Att lessons learned ska rapporteras betyder att projektledaren ska samla in den interna och 

externa återkopplingen under och efter ett projekt. Denna återkoppling ska helst ske inom 

en 3-månadersperiod efter att projektet avslutats och sedan ska helst ett återkopplingsmöte 

hållas inom den perioden. Med användning av återkopplingsmaterialet ska projektledaren 

sammanställa en lessons learned rapport som ska publiceras i projektmappen.  

Fallföretagets hälso- och säkerhetspolicy 

Enligt hälso- och säkerhetspolicyn sätter fallföretaget upp tydliga och mätbara mål för att 

kontinuerligt förbättra hälsa och säkerhet och genom denna policy åtar de sig att 

tillhandahålla en arbetsmiljö som är säker och hälsosam för alla medarbetare, 

samarbetspartner och andra. Det finns en systematisk hälso- och säkerhetshantering som 

gör det möjligt att identifiera och minska hälso- och säkerhetsrisker och göra det lättare 

att införa förbättringar på området säkerhet och hälsa. Det beskrivs dock inte var denna 

beskrivning kan hittas. Vidare så tillhandahålls information samt utbildning och 

fortbildning i policyer inom hälsa och säkerhet för chefer och medarbetare.  
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4.1.2 Kvalitet 

Enligt kontaktpersonen på fallföretaget skiljer sig kvalitetssystemen åt mellan de olika 

disciplinerna och att de inte har direkt tillgång till varandras kvalitetssystem. Dock kan 

man få tillgång till andra discipliners kvalitetssystem om man ber om det. För 

affärsområdet Projektledning finns det en sida med olika rubriker/länkar för att lättare 

hitta, dessa är: ”Verktygsportal”, ”Organisation”, ”Anbudsförfrågan”, ”Anbudsstöd”, 

”Beslut, policys och processer”, ”Förbättringsförslag” och ”Info om uniten”. Denna sida 

är framtagen för att många har svårt att hitta informationen de behöver på fallföretagets 

intranät och genom att få till en enda bra samlingssida för affärsområdet sparas tid i 

sökandet och säkerställs att rätt version av dokument används.  

Verktygsportal, Organisation, Anbudsförfrågan och Anbudsstöd 

Under Verktygsportalen finns rutiner, dokumentmallar och användbara länkar som 

uppdateras kontinuerligt. I dokumentmallar ligger det bland annat checklistor för olika 

skeden och händelser i processen, checklistor för ett antal discipliner i projekteringsfasen, 

mallar för olika mötesprotokoll och mallar för egenkontroller. Bland annat finns det 

mallar för granskningslogg och fråga-svar-logg där det kan skrivas in synpunkter eller 

frågor i Excel och på så sätt blir det tydligt vem som frågat och vem som svarar och vad 

det gäller. Eftersom specifika kundkrav skiljer sig mellan projekt behöver dessa anpassas 

efter varje separat projekt, dock finns det en god grund att utgå från. Efter varje 

projektavslut ska det upprättas en slutrapport och därför finns det även en mall för detta. 

Den inkluderar uppdragets omfattning, måluppfyllelse, dokumentation och 

erfarenhetsåterföring. Erfarenhetsåterföringen enligt denna mall lyfter att detta ska göras 

kring projektering, upphandling, produktion, beställare och brukare. Utöver 

Verktygsportalen finns det under Anbudsförfrågan respektive Anbudsstöd information 

kring anbud och verktyg för anbudsstöd inom anbudsdokument, företagspresentationer, 

organisation, personliga certifikat och projektledningserbjudande.  

Beslut, policys och processer 

Under rubriken Beslut, policys och processer finns det olika dokument kring hur 

exempelvis en nyanställd ska introduceras och hur den som slutar ska avtackas för sina 

insatser, hur internkommunikation ska ske och vad affärsplanen är för Projektledning 

under 2018 – 2020 med mål, vision och en strategi för hur det ska uppnås. När någon 

börjar eller slutar beskrivs hur detta ska presenteras för övriga organisationen och att det 

ska finnas bild och en kort beskrivande text. Eftersom affärsområdet vill förbättra sin 

interna kommunikation så görs en satsning för att öka den interna stoltheten, 

samhörigheten och engagemanget så att duktiga medarbetare kan attraheras och behållas. 

Ytterligare en satsning på den interna kommunikationen är att förtydliga chefernas ansvar 

och viktiga roll i den interna kommunikationen och ge dem verktyg och stöd för att göra 



 

 

 49 

detta. De viktigaste interna kanalerna i dagsläget är ett intranät, e-postade nyhetsbrev, e-

post, möten och konferenser. Målet är att nyhetsbrevets frekvens och innehåll ska utökas 

med intressanta projekt, aktiviteter och profiler och att dessa ska arkiveras på 

affärsområdets egen enhetsplats (”unit site”) så att det är möjligt att gå tillbaka och läsa 

dem. Det beskrivs vad som är chefens ansvar när någon anställs, byter tjänst eller slutar, 

ett nytt stort projekt vinns eller inleds, det är dags för ett nyhetsbrev eller när ett 

ledningsgruppsmöte har hållits. Det ska även göras en uppföljning genom mätningar av 

hur kommunikationen uppfattas och smarta mål ska sättas på olika nivåer. Det finns även 

en del som allmänt handlar om kommunikation som anses användbart och relevant när 

det kommer till att förbättra kommunikationen. En del handlar om effektiv 

kommunikation och beskrivs som:  

”För att ett budskap ska ”gå fram” är det mycket som måste hända. Mottagaren måste 

först uppfatta budskapet i det allmänna informationsbruset. Sedan måste de faktiskt vilja 

lyssna på det som sägs också. Om läsaren inte riktigt förstår vad som sägs – till exempel 

om texten innehåller ord eller resonemang de inte förstår – går de ofta miste om hela 

budskapet, som också måste vara tillräckligt lättfattligt för att det ska gå att komma ihåg 

tills informationen ska tillämpas. Läsaren måste uppfatta budskapet som något positivt 

för dem, och ha förtroende för avsändaren. Och slutligen måste mottagaren förstå ifall 

de nu bör agera på något sätt – och i så fall hur.” 

De beskriver sedan grunden för att skapa effektiv kommunikation genom ett antal punkter 

för att underlätta för avsändaren hur det ska skrivas, exempelvis genom att skriva med ett 

syfte, vilken målgrupp det riktas mot, skriva med mottagarperspektiv, skriva så att 

mottagaren känner sig tilltalad och om det är något som den behöver göra så behöver det 

konkretiseras.  

Förbättringsförslag 

Under denna rubrik hanteras förbättringsförslag gällande intranätet och verksamheten och 

det beskrivs hur denna process fungerar. Förbättringsförslagen kring kvalitetsdokument 

som har tagits upp beskrivs, förslagets status visas och vilket beslut som tagits i ärendet 

om det tagits, huruvida en implementering är genomförd och vilken effekt det fått för 

verksamheten. De typer av kvalitetsdokument som i skrivande stund finns här är 

kvalitetsdokument kring allmän verksamhetsförbättring, kring kvalitetsrutin och 

kvalitetsdokument kring mallar.  
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4.1.3 Erfarenhetsåterföring 

Fallföretaget använder sig av olika metoder för återkoppling och erfarenhetsåterföring. 

Dels används möte med kund, dels en web-baserad undersökning som riktar sig mot kund 

respektive de som genomfört projektet och dels genom återkoppling och ”lessons learned” 

där det kan fyllas i goda exempel, misstag och saker som skulle gjorts annorlunda kring 

initiering, planering, genomförande och avslut. Det finns även en databas med 

projektreferenser som fallföretaget upprättade 2017 och specifika processer för att följa 

upp händelser som kräver direkta åtgärder. Dessa processer nämndes tidigare och 

inkluderar en visselblåsarpolicy där händelser som brister mot fallföretagets 

uppförandekod, hållbarhetspolicy eller brister i arbetsmiljön kan rapporteras.  

Återkoppling 

Erfarenhetsåterföringen är till för att utveckla och förbättra företagets verksamhet. En 

viktig del av verksamhetsutvecklingen är enligt fallföretaget att samla in återkoppling från 

kunder och att lära från erfarenheter. Resultatet från den återkopplingen ska tilldelas 

relevanta personer för att kunna förbättra aktiviteter och hur organisationen planeras. En 

del av återkopplingen är en undersökning med frågor som tagits fram i ett 

koncernövergripande samarbete mellan kvalitetschefer och verksamhetsutvecklare för att 

följa upp prestationen i ett projekt. Bedömningarna kring varje fråga kan lämnas på en 

skala mellan 1 – 10 med möjlighet att lämna en kommentar till varje fråga. Enligt 

fallföretaget har frågorna testats på ett antal kunder och har på det sättet verifierats som 

relevanta. Det finns två varianter av formulär, ett som handlar om projekt och ett som 

handlar om professionell service. Båda varianter av formulären kan besvaras externt eller 

internt, alltså finns det fyra olika formulär att fylla i. Formuläret rörande projekt som riktar 

sig mot fallföretagets kunder består av frågor kring:  

• Kundens upplevda nöjdhet kring genomförandet avseende Affärsuppgörelse, 

Kompetens, Struktur och ledning och Hållbarhet. 

• Leveransprecision avseende Teknik, Ekonomi och Tid. 

• Helhetsintrycket av projektgenomförandet. 

• Om kunden kan tänka sig anlita fallföretaget igen. 

• Om kunden anser att det genomförda projektet kan användas som ett 

referensprojekt. 

• Möjlighet till övriga kommentarer kring projektgenomförandet.  

Det formulär rörande projekt som riktar sig internt inom fallföretaget har samma frågor 

och sätt att besvara frågorna på. Frågorna är dock omformulerade så att de inblandade 

bedömer fallföretagets genomförande utifrån en intern synvinkel.  
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• Upplevd nöjdhet med vårt (fallföretagets) genomförande avseende 

Affärsuppgörelse, Kompetens, Struktur och ledning och Hållbarhet.  

• Leveransprecision avseende Teknik, Ekonomi och Tid. 

• Helhetsintrycket av projektgenomförandet. 

• Om vi (fallföretaget) har möjlighet att bli anlitade i ett liknande projekt igen. 

• Om man anser att det genomförda projektet kan användas som ett referensprojekt. 

• Möjlighet till övriga kommentarer kring projektgenomförandet.  

På liknande sätt är formuläret kring professionell service uppbyggt. Frågorna handlar då 

om fallföretagets konsulter, deras genomförande och om fallföretagets konsulter kan bli 

anlitade igen eller rekommenderade för andra. Återigen är det samma frågor både externt 

och internt med en liten omformulering. Möjligheten finns för fallföretaget att skräddarsy 

denna web-baserade undersökning för långtgående projekt eller konsultuppdrag och en 

skräddarsydd undersökning kan då beställas från en av divisionerna.  

Lessons learned 

Lessons learned är ytterligare en del, utöver ovanstående återkoppling, där fallföretaget 

hämtar information för att förbättra organisationens processer. Att genomföra lessons 

learned är en del av ett projekts process men kan enligt fallföretaget även genomföras vid 

andra processer för att ge förslag till förbättringsmöjligheter. Enligt fallföretaget är det 

policy att genomföra denna och helst inom en 3-månaders period efter att projektet 

avslutats. I Figur 7 nedan visas den mall som fylls i vid lessons learned. Instruktionen 

kring lessons learned är att vid större uppdrag fylls mallen i vid milstolpe mellan skeden 

och att detta är till för gemensamt lärande.  

 

Figur 7: Fallföretagets mall för lessons learned 

Eftersom Fallprojekt 1 i skrivande stund nyligen avslutats har det ännu inte upprättats en 

slutrapport eller lessons learned, vilket är varför detta inte tas upp här. Eftersom projektet 

gått bra och alla inblandade är nöjda så upplevs behovet för erfarenhetsåterföring inte så 

stort. Dock är det tänkt att det ska genomföras inom ramen av den 3-månadersperiod som 

är vanlig. Ett hinder är att det har varit svårt att hitta en tid som passar alla inblandade 

parter.  
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För Fallprojekt 2 har en slutrapport i skrivande stund inte tagits fram men det har 

genomförts en lessons learned för uppdraget. I det dokumentet har en sammanfattning av 

projektet gjorts, delar som kunde gjorts bättre tagits fram, hur mål och måluppfyllnad sett 

ut och gått, vad som gjorts bra, hur kontakten med kund varit, hur interna och externa 

leveranser gått, hur engagemanget i projektet har varit och övriga saker som tagits upp. 

Sammanfattningsvis var det ett projekt som i många delar varit otydligt och där en större 

tydlighet och struktur kring vad projektet innebar skulle varit positivt för projektet, både 

i den interna organisationen och mot beställare. Framöver får det gärna inkluderas 

gemensamma möten, utöver projekteringsmöten, där alla kan höra varandras problem och 

frågor för att på så vis ge en ökad förståelse för varandras arbete och mer information om 

ens egen roll ur ett större perspektiv. Något som också nämns är ökad proaktivitet så att 

tillräckligt med information kan fås i ett tidigt skede för att kunna ge råd till kund, i detta 

fall var det mycket svårt och därför kunde råd inte ges till kunden förrän i ett mycket sent 

skede.  

De delar som inte gick så bra var transparensen mellan beställare och respektive 

delprojekt, proaktiviteten, dålig dokumentation kring beslut, möten och tidplaner som 

bidragit till svårigheter att följa upp hur projektet gått. Det togs upp att lokal närvaro var 

särskilt viktigt vid detaljprojektering och speciellt i ett så pass gammalt hus som 

ombyggnaden gjordes i, för detta var projekteringsgruppen alltför utspridda för denna typ 

av uppdrag. Strukturen nämns även som dålig och att när alla inblandade satt samlade 

blandades olika typer av möten och protokoll och därmed blev uppföljningen lidande och 

beslut var svåra att följa och svåra att följa upp. Utöver dessa fanns det även en del 

otydligheter mellan beställaren och fastighetsägaren som inte legat inom 

projekteringsgruppens kontroll men som påverkat projektet till stor del.  

Delarna som gick bra är att kundens önskemål möttes och sådana saker som dök upp löstes 

på kort tid. Redan tidigt i projektet var engagemanget väldigt bra och under perioden då 

alla konsulterna satt samlade löstes problem på kort tid med snabba beslutsvägar och 

gemensamma avslut och leveranser i uppgifter. Gruppen upplevde det både som positivt 

och negativt att sitta samlat, men att det går att få det positiva att överväga genom en ökad 

struktur.  

Något som tas upp kring engagemang i projekt är att det kan vara bra att investera lite tid 

i team building eftersom även om det är ”interna” projekt så betyder inte det att alla känner 

varandra. Genom en ”lära-känna-övning” kan man tydligt visa att projektgruppen börjar 

och nu är det gruppen tillsammans som ska göra det här och det ses som bra investerad 

tid enligt lessons learned dokumentet. Det är också viktigt att engagera flera medarbetare 

för att undvika att en individ jobbar för mycket och att ingen sedan vet vad som hänt i 

projektet om den personen sedan slutar. Det är viktigt att skapa engagemanget tidigt i 

projektet innan krångel uppstår och det kan därför var bra att tidigt boka upp möten och 
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gå igenom alla frågor i projektet. Det anses som bättre att avsätta tid till detta tidigare 

snarare än senare i projektet och även om det kräver lite extra mötestid och budget så kan 

det vara väl värt det för projektet i stort.  

Projektreferensdatabas 

Fallföretaget har upprättat en gemensam projektreferensdatabas vars övergripande mål är 

att finnas till för att ”få en förbättrad anbudsprocess, bättre återanvändning av tidigare 

kunskap och erfarenheter, ökad kommunikation och samarbete mellan divisionsgränser, 

samt skapa enkel tillgång till marknadsmaterial”. Denna projektreferensdatabas är två år 

gammal och har drygt 4 000 projekt inlagda. I projektdatabasen ges en lista över projekt 

där följande visas som övergripande information:  

• Projektets ID 

• Projektnamn 

• Kund – inte tillgänglig för alla 

projekt 

• Bransch 

• Kompetensområde 

• Affärsansvarig  

• Land  

Man kan sedan gå in på varje enskilt projekt och få en kortare beskrivning av projektet. 

Vid genomgång var den kortaste beskrivningen en mening och den längsta drygt 20 

meningar. Dock fanns ingen ytterligare information om projektet utöver denna 

beskrivning. Det finns dock en annan plats i det interna systemet där man kan se vem som 

är ansvarig på fallföretagets olika kontor och uppstår det då frågor kring ett projekt kan 

man ta kontakt med den personen för att diskutera de frågorna. 
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4.2 Fallprojekt 1 - Observationer  

Som förberedelse inför de kvalitativa intervjuerna genomfördes en förstudie i form av 

observationer för att öka förståelsen kring hur företaget jobbar i projekt och möjliga 

intressanta områden att undersöka djupare. Observationer genomfördes i ett mindre 

projekt som är mötesorienterat, alltså där konsulterna arbetar på separata kontor mellan 

möten. Konsulterna blev presenterade för observatören och att denne var där för att 

observera som en del i en studie som resulterar i ett examensarbete. Observationerna 

genomfördes i olika konferensrum och observatören satt inte vid konferensbordet vid 

något tillfälle utan i ett av rummets hörn. Vid de tre observationstillfällena var det samma 

konsulter som närvarade vid respektive möte.   

4.2.1 Möte 1  

Det första mötet genomfördes i ett konferensrum med plats för cirka 10 – 15 personer hos 

fallföretaget. I rummet fanns tillgång till en skärm som man kan koppla in datorn till, 

whiteboardtavla och wifi. Vid detta möte deltog sju konsulter från olika discipliner, både 

externa och interna. Detta var inte alla inblandade konsulter i projektet och en av de 

externa konsulterna kom in en liten stund efter att mötet började på grund av externa 

omständigheter. Projektledaren hade innan mötet skrivit en agenda på whiteboardtavlan 

innan mötet påbörjades och förklarade vad som skulle gås igenom under mötet.  

Det gicks igenom ett antal saker, bland annat att arbetsbelastningen för en disciplin 

minskat och det system där dokument och liknande ska läggas in. Vid detta möte finns 

det inte någon lathund för hur detta ska ske, men det kommer att göras tillgängligt senare 

för hur man lägger in saker i det specifika systemet. Personen som är ansvarig för systemet 

presenterar de delar som behöver göras för att knyta ihop projektet medan resterande för 

anteckningar över detta. Projektledaren antecknar detta på whiteboardtavlan så att alla kan 

se vad som behöver göras. Vid denna del av mötet tar projektledaren ett steg tillbaka för 

att skriva upp vad som ska göras och hur tidplanen ska se ut under den närmaste tiden. 

Konsulterna riktar sedan uppmärksamheten mot whiteboardtavlan och de samtalar kring 

det som står där. Det poängteras att det är så det ser ut och att om det är några individuella 

frågor eller diskussioner som behöver tas så ska det tas efter mötet. Konsulterna som inte 

kunde närvara vid mötet informeras i efterhand och beslut dubbelkontrolleras mot deras 

arbete i efterhand.  

En genomgång av ett poängsystem som behövde uppfyllas i projektet gjordes och det 

dokument som man jobbar med för att kontrollera att den nivå som efterfrågas uppnås 

kommer att skickas ut i efterhand. Då kan alla kontrollera att det inte finns några 
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motsägelser i de delar som påverkar konsulternas specifika disciplinområde. Ytterligare 

inloggning till ett system där man behöver gå in och kontrollera att det som finns med i 

handlingarna är ok är inte ordnad sedan förra mötet, men det håller på att ordnas. Under 

mötet har projektledaren fört anteckningar på whiteboardtavlan och detta ska 

sammanställas till ett protokoll.  

Efter att mötet avslutats stannar några konsulter kvar för att reda ut några frågor. Det var 

frågor kring ritningar mellan de externa konsulterna och de interna konsulterna. Dessutom 

var det en av de interna konsulterna som återkom till konferensrummet efter en stund för 

att diskutera en av de frågor som dykt upp under mötet. Då hade konsulten gått tillbaka 

till sin arbetsplats och talat med en annan person som jobbar med projektet för att reda ut 

frågan. Konsulten kom ner igen men fick vänta en stund på grund av andra pågående 

diskussioner innan den frågan kunde redas ut. Diskussionerna efter mötet pågick ett tag 

innan alla var nöjda och kunde återgå till sina vanliga arbetsplatser.  

4.2.2 Möte 2  

Det andra mötet genomfördes i ett konferensrum med plats för cirka 10 personer hos 

fallföretaget. Liksom i konferensrummet som första mötet hölls i fanns det tillgång till en 

skärm som kan kopplas till datorn, whiteboardtavla och wifi. Vid detta möte deltog sju 

konsulter från olika discipliner, både externa och interna. Alla inblandade konsulter i 

projektet fanns inte på plats under mötet. Projektledaren hade på liknande sätt som vid 

första mötet skrivit en agenda på whiteboardtavlan innan mötet påbörjades. 

Under mötet förklarades att granskning ska ske i ett system som några av de inblandade 

inte jobbat i tidigare eller samtidigt. I detta system kan då ändringar göras i realtid och det 

finns möjlighet att se de ändringar som andra konsulter gör samtidigt som de gör det. Men 

sedan ligger ansvaret för granskning inte på projektgruppen utan på någon annan. 

Gruppen kom överens om vilka beteckningar som ska användas och hur handlingar ska 

namnges inför inskickande av handlingar. Det gjordes en avstämning för att allt ska vara 

klart för granskning och man eftersökte bekräftande av vilka handlingar som ska lämnas 

in. Detta möte gick väldigt snabbt och det var inte mycket diskussioner varken under eller 

efter mötet.  
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4.2.3 Möte 3  

Det tredje mötet genomfördes i ett konferensrum med liknande kapacitet som det första 

och andra mötet. Vid detta möte deltog sju konsulter från olika discipliner, både externa 

och interna. Alla inblandade konsulter i projektet fanns inte på plats under mötet. 

Projektledaren hade på liknande sätt som vid övriga möten skrivit en agenda på 

whiteboardtavlan innan mötet påbörjades. Innan mötet började uppstod några korta 

diskussioner om olika situationer mellan de konsulter som kommit tidigare till 

konferensrummet.  

Vid mötets start gjordes en kort genomgång av mötets agenda. Under mötet gick gruppen 

sedan igenom vad som skulle göras inför det granskningsmöte som snart skulle 

genomföras, hur handlingarna ska se ut, vad de ska innehålla och hur beskrivningar ska 

ske. Sedan gick man igenom tidplanen och att vid nästa möte skulle samordningen av allas 

delar kontrolleras så att de överensstämmer. Under den granskningsperiod som sedan 

genomförs efter det så är det någon annan än konsulterna som granskar handlingarna, men 

under den perioden kunde även konsulterna gå igenom handlingarna själva och se om det 

finns några problem eller oklarheter. Vid denna tidpunkt har dock inte alla konsulterna 

tillgång till de system de behöver för att utföra detta.   

Liknande möte 1 gick man igenom det poängsystem som projektet behöver uppfylla med 

de poäng som man hitintills uppnått, hur kommande arbete kommer att se ut och tidplanen 

för detta. Det gjorde en relativt grundlig genomgång av en av konsulternas delar och det 

uppstod då funderingar som kunde mötas direkt. Det var inte samma typ av genomgång 

av alla konsulters arbete utan det skedde endast för två discipliner. Mötet avslutades med 

en kort diskussion där en kommentar var att ”ställer man inte frågan nu så får man lösa 

det själv.” Det var avsatt två timmar till mötet men det tog endast ungefär 40 minuter.  

Efter mötet avslutats och majoriteten av de interna konsulterna återgått till sina vanliga 

arbetsplatser bestämde en av de externa konsulterna en ny tid med en av de interna 

konsulterna för genomgång av det som krävs. Dessutom fortsatte diskussionen kring det 

poängsystem man arbetar med mellan de kvarvarande konsulterna. Projektledaren ska 

informera de konsulter som inte kunde närvara vid mötet, de hade inte kunnat närvara på 

grund av att någonting under dagen hade krånglat. Efter detta avslutades även de 

diskussioner som uppstått efter mötet och alla konsulter återgick till sina vanliga 

arbetsplatser.  
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4.3 Fallprojekt 2 – Intervjuer 

Intervjuerna har genomförts med konsulter från Fallprojekt 2, som beskrivs i Avsnitt 2.3.7, 

och de fokuserade på de tre områden som studien syftar till att undersöka. Frågorna delas 

in i samordning, kvalitetsbristkostnader respektive erfarenhetsåterföring och i detta 

delavsnitt markeras frågorna i fetstil och de följs sedan av varje respondents svar. 

4.3.1 Samordning 

Inför ett projekt hur upplever du att det avgörs hur projektet ska genomföras, när 

det kommer till vilken typ av sammansättning som används? 

Respondent 1 menar att om det är större projekt så är det projektledaren som kallar till 

startmöte och sen bestäms det där gemensamt hur ofta man behöver träffas.  

Respondent 2 anser att det inför ett projekt ofta känns som en kostnadsfråga och att man 

tar större hänsyn till hur många möten som ska hållas snarare än vad de ska innehålla. Det 

är en planeringskostnad istället för att man tänker på hur många möten som behövs för att 

få fram den produkten som förväntas i slutändan. Så först bestäms budgeten och sedan tas 

det tag i vad mötena ska producera.   

Respondent 3 menar att det är projektledaren som lägger upp det. Sen kan det påverkas i 

efterhand om det anses att det behövs mer, men den första tidplanen för projektet lägger 

projektledaren upp. Det kan bli snäva tidplaner ibland, men man kan påverka det nästan 

jämt.  

Respondent 4 menar att det ofta brukar vara sektionschefen eller uppdragsansvarig som 

sätter förutsättningarna och förhandlar fram ett kontrakt. Då brukar det vara bestämt antal 

möten, arbetssättet och informationsutbyte.  

Respondent 5 anser att det beror väldigt mycket på vem beställaren är och vilken kunskap 

de har och även vad det blir för projektgrupp. Vissa beställare är väldigt duktig och andra 

har inte så stor koll på det och då blir det upp till konsulterna i det projektet att lösa det i 

sådana fall.   

Respondent 6 menar att det är mycket upp till konsulten som är ansvarig för projektet att 

styra hur det blir. Det är sällan beställaren har en exakt idé om hur det ska vara och där 

finns möjligheter till att ha inflytande och påverka. När man ska arbeta på ett sätt som 

skiljer sig från så som det vanligtvis görs i branschen så behöver man sälja in det. 

Exempelvis hade en kollega till respondenten lyckats sälja in ett arbetssätt där mest interna 
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konsulter användes för att det var lättare att samordna och att man skulle sitta samlat ett 

antal dagar i veckan och projektera. Då det lyfts vilka kostnader och den tid som kan 

sparas så blir det lättare, men oftast krävs det att den ansvariga är ganska drivande 

eftersom det inte är det vanliga sättet att arbeta.  

Upplever du svårigheter kring att få kontakt med personen du behöver, när du 

behöver det?  

Respondent 1 menar att det kan vara svårt att få kontakt med personen och att det svåraste 

är att få kontakt om man inte sitter på samma ställe och ska ringa till personen i fråga. Om 

mail istället används så tar det längre tid. Dessutom beror det på vem det är man försöker 

komma i kontakt med hur svårt det är. Svårigheter att komma i kontakt sker säkert någon 

gång i veckan och är ganska likt över perioden som projektet pågår. Det kan vara saker 

som behöver tas fram snabbt och kräver snabb kontakt, då kan det vara jobbigt om man 

inte får tag på personen, men om det inte är så intensivt så tar man det dagen efter istället 

för det spelar inte så stor roll.  

Respondent 2 menar att det beror på vilket projekt det är. Oftast jobbar man i flera projekt 

och har olika mötes-serier eller är ute på besiktningar och liknande. Det kan därför vara 

svårt att få tag på en person från gång till gång. Dock om personen man behöver komma 

i kontakt med vill vara mottaglig så återkommer de med ett mail eller telefonsamtal i 

slutändan. Det är svårt att få kontakt med en konsult om de sitter på en extern plats och 

aktivt undviker att besvara mail eller samtal. Detta är något som respondenten endast 

upplevt några enstaka gånger och då troligtvis för att personen i fråga förmodligen varit 

överarbetad och inte att personen varit ointresserad.  

Respondent 3 menar att det kan vara riktigt svårt ibland att komma i kontakt med andra 

konsulter. Då man sitter tillsammans är det ganska enkelt, som i det aktuella projektet. 

Dock var det någon som inte satt där och då var det svårare. Respondenten tycker att om 

någon inte är tillgänglig, inte svarar, inte lägger upp eller skickar samgranskningsmodeller 

när man ska, då blir det svårare. Det är många projekt där det krånglar lite kring detta.   

Respondent 4 menar att i det aktuella projektet fungerade kontakten ganska bra med 

övriga konsulter i projektet och att det var ganska bra strukturerat. Specifikt i det här 

projektet var det svårt kring samordningen på grund av att det inte inkom en 

uppdragsbekräftelse så det var svårt att veta vad som skulle ske. Dessutom var det olika 

engagemang mellan uppdragsledarna och hur involverade de var mellan avdelningarna, 

vilket var mindre bra.  

Respondent 5 menar att det varierar. Ibland kan det vara väldigt enkelt när man har flera 

discipliner på samma kontor där man sitter bredvid varandra. I andra projekt som inte är 
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lika stora och då personer kan jobba med flera olika projekt, då kan personer vara 

upptagna med möten på ett helt annat sätt. Om man har många projekt sker det varje vecka 

att det är någonting som man inte får tag i direkt som man gärna hade velat. Dock menar 

respondenten att detta är förståeligt då man själv inte alltid hinner lämna exakta uppgifter 

direkt när någon frågar.  

Respondent 6 förklarar att i det aktuella projektet var de flesta discipliner från fallföretaget 

förutom arkitekten som var extern. Dock var det aldrig något problem att komma i kontakt 

med arkitekten på grund av att personen i princip endast arbetade med detta projekt. I 

andra projekt har respondenten varit med om att man aldrig får kontakt med någon. Ett 

problem kan uppstå som man meddelar och därmed tror att det blir löst, men att det sedan 

visar sig inte hanterats. Att behöva maila eller ringa är ansträngande på grund av att när 

personer är stressade prioriterar de inte att svara på mail eller liknande utan istället att 

fortsätta rita. Detta är något som sker 50/50, vissa är väldigt duktiga på att svara och andra 

är väldigt dåliga.  

Påverkar dessa svårigheter ditt arbete eller kan du arbeta vidare med andra delar? 

Respondent 1 anser att det påverkar genom att man inte kan ta tag i den frågan just då 

utan måste skjuta på det till längre fram. Är det då något som måste göras direkt får man 

lösa det på annat sätt genom att ta hjälp av andra som har motsvarande kunskap. 

Respondent 2 menar att det påverkar samordningsarbetet i högsta grad eftersom det krävs 

indata från respektive projektörer i god tid för att ha möjlighet att förbereda inför 

samordningsmöten, genomföra samordningsmötet och sedan ta fram kommentarer efteråt 

kring det som sades under mötet, som skickas ut till de involverade. Om personerna av 

olika anledningar inte skickar in information i god tid innan mötet eller tar del av 

information som skickas ut efter mötet så påverkar det respondentens arbete kring 

samordning. Det löses enligt respondenten genom att försöka ta kontakt med respektive 

individ men det är endast möjligt i viss mån. Respektive disciplin ansvarar i slutändan för 

att deras egna krav för projektet uppfylls och samordnas med övriga discipliner. Väljer de 

att inte ta del av tillgänglig hjälp eller medarbetares arbete ökar deras egna arbete till slut 

på grund av att personen behöver rita om sitt arbete en gång till, vilket blir en kostnad för 

projektet och personens egna budget.  

Respondent 3 tycker att det är klart att det påverkar men att man får försöka i den 

utsträckning det går och ta den information man kan. Under tiden får man jobba med 

något annat om det är möjligt annars försöka påpeka det uppåt och säga vad det är som 

gör att man inte kan gå vidare. Givetvis försöker man arbeta runt det och utföra andra 

arbetsuppgifter så länge.  
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Respondent 4 menar att det till viss del går att arbeta vidare med andra delar och att det 

oftast är uppdragsledaren eller liknande som ser mer övergripande. De går inte in på djupet 

på samma sätt och tar beslut utifrån det. I det aktuella projektet kom man inte riktigt vidare 

för man tog tag i problemet alltefter att de uppstod istället för att vara proaktiva.  

Respondent 5 anser att normalt kan arbetet fortsätta med andra delar. I slutet av ett projekt 

eller när det endast återstår ett fåtal delar då kan det bli att man väntar på besked. Dock så 

under stora delar av projekt har man andra delar att göra och man blir inte så låst.  

Respondent 6 menar att det påverkar arbetet men att andra sätt alltid hittas. Fås inte svar 

från en person så kan man vända sig till någon annan. Respondenten tycker inte att det är 

rätt väg att gå men att det är bättre än att stanna upp i arbetet och inte komma vidare. 

Alternativt fortsätter man kontakta personen tills det att de svarar och i tron att det är en 

akutsituation. 

Hur effektivt informeras alla inblandade till de beslut som tas?  

Respondent 1 känner inte till några rutiner för att sprida information i samma projekt. 

Behöver beslut informeras till övriga i ett projekt tas det via mail. Det hade dock varit 

bättre om det funnits klara rutiner för hur information ska spridas. Dock kanske det finns 

någonstans, men det är inte något respondenten känner till. Det kan uppstå situationer där 

material skickas över och personen antar att man ska hitta de ändringar som de gjort när 

de inte meddelar det och sen hittas inte ändringarna. I sådana situationer kan det bli 

konstigt. Genom att ha det på mail så finns det skriftligt och man kan se vad det är, vilket 

är bra. Tas det över telefon, vilket också sker ofta, och beslut görs så blir det lite svårare 

med spårbarhet.  

Respondent 2 menar att i en perfekt värld så tar alla del av informationen och besluten. 

Dock i projekt som är röriga och med många involverade sker beslut ofta i kanaler som 

inte är officiella eller som alla kan ta del av. Då sker tolkningar mellan personer och då 

det vidarebefordras kan det uppfattas på olika sätt. I ett projekt som fungerar bra så tar 

alla involverade del av informationen i första ledet. Om du som projektledare har koll på 

tagna beslut så kan veckovisa uppföljningar med respektive områdes uppdragsledare 

göras för att stämma av att informationen tagits del av.  

Respondent 3 anser att hur information distribueras är varierande inom projekt. Det kan 

vara projektledare som skickar ut dokument eller medarbetare som skickar ut och då är 

man hela tiden uppdaterad. Respondenten menar att det möjligtvis kan vara lite för mycket 

ibland. Information ska delges via möten där alla ska veta sina uppgifter, vad som händer 

och vad som rör sitt eget område under hela projekttiden.  
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Respondent 4 menar att det kan variera. I det aktuella projektet förekom det viss kontakt 

med beställaren men det var mest kring detaljfrågor. Information från beställaren gick 

fram till projekteringsgruppen, men information från projekteringsgruppen till beställaren 

gick inte nödvändigtvis fram i samma utsträckning. Det gjorde att invändningar till varför 

vissa saker inte gick att genomföra inte nådde fram. Något som respondenten tror 

påverkades av strukturen, att projekteringsgruppen inte kunde ha direktkontakt med 

kunden och inte fanns med vid möten för att diskutera tekniska lösningar. Inom gruppen 

gick informationen fram. Dock var mötesprotokollen sporadiska och mer mot slutet av 

projekteringen då saker och ting redan gått snett och det var ett försök att styra upp 

projektet så gott det gick. Därmed försvårades möjligheterna till att härleda informationen 

och ta reda på det som beslutats. Det blev istället en muntlig överföring och då tolkas 

informationen av personer utifrån deras egna erfarenheter. Respondenten tror att idén kan 

fungera bra om det struktureras bättre och inte är lika informellt.  

Respondent 5 tycker att det är varierande beroende på projekt. Har man duktiga 

projektledare kan det vara väldigt bra, får konsultgruppen mer sköta sig själva så kan det 

variera. Dessutom skiljer det mellan om man sitter tillsammans eller separat, då man sitter 

tillsammans får man reda på saker som inte går ut via mail eller dröjer via mail. På det 

sättet fås snabbare besked.  

Respondent 6 menar att det inte är effektivt vanligtvis. I det aktuella projektet var det 

väldigt effektivt för då kunde de olika disciplinerna ta upp problem som kunde löses direkt 

istället för att problemet kvarstår till dess att samgränsningskontroller görs och det löses 

där. Genom att sitta tillsammans kunde man fånga upp brister, fel och justeringar 

snabbare. Det kostar lite mer för att alla ska ta sig till platsen där man sitter tillsammans 

men respondenten tror att man tjänar på det i slutändan.  

Vilka problem/svårigheter upplever du med projekts upplägg? 

Respondent 1 menar att veta vem som ska göra vad i alla avseenden kan vara problem. 

Om två personer sitter och gör liknande saker kan det vara så att man tror att den andra 

gör något och så gör den inte det. Då hade det varit bra med klara riktlinjer om vem som 

gör vad. Sedan kan det skilja sig beroende på projektets upplägg. I mindre projekt då det 

är färre inblandade är det inga problem. När det är fler inblandade i större projekt är det 

klart det blir skillnader och svårare. 

Respondent 2 anser att generellt är det oftast bristande tidsplanering på grund av att den 

ursprungliga tidsplanen som är utsatt från första början påfrestas av exempelvis ändrade 

krav från beställaren eller ändrade krav på grund av förutsättningarna i fastigheten. Den 

övergripande förståelsen för hur tidplanen påverkas av förändrade förutsättningar finns 

sällan, vilket gör att projektet hamnar efter i tidplanen. Det resulterar enligt respondenten 
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i att de involverade personerna blir stressade och det blir en sämre kvalitet på grund av att 

egenkontroller inte hinns med i den utsträckning som förväntas. Det skiljer sig också när 

det kommer till samordningens upplägg. Huvudsakligen är det att det är närmre mellan 

personerna när man sitter tillsammans. Problem kan lösas direkt istället för att personerna 

sitter på distans då det kan vara svårare att lösa. Dessutom om man sitter på distans kanske 

personer jobbar med flera projekt samtidigt och då blir det svårare att hitta en gemensam 

tid för att hantera problem per mail eller över telefon.  

Respondent 3 menar att svårigheterna i det aktuella projektet var att de inte satt 

tillsammans så som det var tänkt. Det gjorde att det var svårt att få fram uppgifter som 

man behövde och då tar det stopp. Utöver detta anser respondenten att det är ett bra 

upplägg att sitta tillsammans.  

Respondent 4 anser att det var en något improviserad arbetsplats som 

projekteringsgruppen kunde sitta vid. Det fanns de grundläggande behoven i form av 

skrivbord, datorskärmar och sådana saker men det fanns inte några 

dokumentationsmöjligheter i form av en tavla där man kan skriva beslut eller föra 

protokoll. Arbetsplatsen var inte ordentligt strukturerad. Tanken kring upplägget att sitta 

tillsammans kan nog fungera riktigt bra om det styrs upp ordentligt så att det blir en 

formell struktur. Enligt respondenten är det viktigt med dokumentation, uppföljning och 

härledning och finns inte det så blir det svårt oavsett om man väljer att arbeta tillsammans 

på samma arbetsplats eller om man väljer att sitta separat. Uppfattningen som 

respondenten fick av det aktuella projektets upplägg då man satt tillsammans var att 

eftersom det satt så många tillsammans var att många fick uppfattningen att saker löser 

sig av själv eftersom man kan sitta tillsammans och lösa problem genom att testa sig fram. 

Sitter man enskilt tänker man efter och kontrollerar ett förslag och sedan lägger fram det 

då det är genomtänkt. Respondenten tror att det kan vara att det är för att man är lite 

konservativ, men vid nya arbetssätt behövs nog lite mer struktur.  

Respondent 5 menar att en svårighet kan vara att man arbetar i olika program och när det 

ska överföras från ett program till ett annat så kan det vara en flaskhals på grund av att det 

inte kommer direkt eftersom det är ytterligare ett moment som måste göras. Projektledaren 

har ett stort ansvar för att sätta bra rutiner för hur utbytet av information ska fungera i 

projektet så att utbytet av filer eller motsvarande sker så ofta som det behövs. Skillnaden 

mellan projekt där konsulterna sitter tillsammans respektive då konsulterna sitter separat 

är mängden svårigheter snarare än vilken typ av svårighet som uppstår. Idealet är att kunna 

sitta tillsammans så mycket som möjligt, men ett mellansteg är att ha tillgång till varandras 

filer och kunna se alla ändringar.  

Respondent 6 menar att det inte är så vanligt att man sitter och projekterar tillsammans 

och därför kan det bli att vissa personer inte tar det på allvar, som att inte dyka upp utan 
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att detta meddelats. I stressade situationer tänker folk på sitt eget arbete i första hand och 

är det då nära till leverans i ett annat projekt dyker de inte upp. Resulterar det i att det 

endast sitter två personer tillsammans så blir inte det så givande. Det kan dessutom bli 

jobbigt om beställaren inte riktigt vet vad de vill och ska ha i projektet och även om de 

inte riktigt har kompetensen som behövs för att förstå de olika disciplinerna och deras 

arbete.  

Hur sker kommunikationen mellan de inblandade i projektet? 

Respondent 1 menar att det är mycket som tas via mail och över telefon och anser att mail 

är ett bra sätt att kommunicera. Utöver detta har man även projektmöten och vissa frågor-

och-svar-listor som skickas ut till de i projektet.  

Respondent 2 påpekar att mail är det officiella eftersom allt i ett projekt ska säkerställas 

att det finns skriftligt så att det kan återföras. Sedan sker kommunikation även över telefon 

där det för egen skull egentligen är bättre att följa upp med ett mail och på så sätt 

säkerställa en skriftlig bekräftelse som man kan hänvisa till.  

Respondent 3 menar att mellan konsulter ringer eller mailar man och lägger till 

projektledaren så att de också ser informationsutbytet eller besluten som tas. Till beställare 

kan det variera, det finns både att man har direktkontakt med beställaren eller att man går 

via projektledare. När man satt bredvid varandra i det aktuella projektet kunde man ta 

frågor och liknande direkt över bordet, vilket var bra att ta med de discipliner som 

påverkade ens egen.  

Respondent 4 menar att det var muntligt mer eller mindre i det aktuella projektet. Under 

tiden projektet genomfördes upplevde respondenten det att de inblandade trodde att man 

löste fler saker vid mail än vad som faktiskt gjordes. De anteckningar som hittades i 

efterhand var privata anteckningar snarare än officiella beslut eller anteckningar. I det 

aktuella projektet var det för mycket muntligt enligt respondenten. I andra projekt finns 

det alltid någon som för protokoll och man går igenom alla förutsättningar, 

verksamhetsområden, tekniska områden och sedan löser man problem efter problem 

under mötet. Enligt respondenten är det ett fungerande arbetssätt som många har gjort i 

många år och därför är de inblandade mer vana vid det sättet att arbeta. Mellan möten sker 

kommunikationen via mail just för att det ska vara spårbart och det är en fördel när man 

sitter separat och inte tar det direkt. Sitter gruppen i samma rum och tar beslut muntligt 

mailar man ofta inte någon som sitter på andra sidan bordet.  

Respondent 5 anser att det är mestadels mail, om det inte är så att man sitter bredvid 

varandra för då pratar man med varandra. Diskussioner kan också tas över telefon, men 

då skickas kanske ändå mail för beslut som tagits för att få det skriftligt.  
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Respondent 6 menar att i det aktuella projektet lyfte man saker direkt och sedan gjordes 

kontroller varje vecka för att se om saker krockar, vem som ska justera det eller vem som 

ska göra vad. Annars sker kommunikationen väldigt mycket via mail och det är inte så 

bra när det blir för mycket mail. Det ultimata sättet enligt respondenten hade varit att 

använda mail när det kommer till viktig information, så att det inte blir för mycket mail 

och att information på det sättet missas. 

Hur ställer du dig till projekt som är mer mötesorienterade? 

Respondent 1 menar att när det är projekt där det verkligen behövs möten då kan det vara 

bra men det ska inte bli onödiga möten där det inte sägs så mycket. Det kan ofta bli 

ineffektivt. Det kan bli så att man sitter på möten och har med datorn och jobbar samtidigt 

för det är även andra discipliner som tas upp, som inte nödvändigtvis rör ens eget arbete. 

Då kan det bli ineffektivt om man inte gör annat samtidigt eftersom det tar tid.  

Respondent 2 anser att så länge det finns en klar agenda och ett klart mål till varför man 

har möten så är det bra. Genomförs däremot möten bara för att ha möten så anser 

respondenten inte att det är nödvändigt att närvara. Det finns i regel andra saker som 

behöver lösas, ifall det är mycket möten så kan dessa ta upp värdefull tid som kan 

disponeras bättre.  

Respondent 3 tycker att det är bra eftersom man då får en inblick i projektet och inte enbart 

sin egen del. Genom möten fås en bättre övergripande syn och det är det vanliga sättet att 

arbeta på, att sitta separat och sen ha möten. 

Respondent 4 tycker om detta sätt att arbeta eftersom det är strukturerat och protokollfört. 

Är det ett stort projekt där man inte är så involverad i alla möten som berör andra delar än 

ens egna så kan det bli för mycket möten. Trots detta är respondenten positiv till detta 

arbetssätt.  

Respondent 5 anser att det fungerar bra så länge som alla har tillgång till de senaste 

modellfilerna från alla discipliner även om man sitter på olika kontor. Dock påpekar 

respondenten att om filer ska skickas över eller läggas upp på någon portal fungerar det 

sämre under tiden som arbetet med samordning är intensivt.  

Respondent 6 tycker om arbetssättet om det är möten som ger någonting snarare än om 

det är möten som genomförs bara för att genomföras. Ibland upplever respondenten att 

vissa endast vill fylla sin möteskvot och då kan man komma till mötet samtidigt som det 

inte finns en agenda och då kostar det pengar, vilket är väldigt onödigt. Respondenten är 

väldigt positiv till att ha många möten om de behövs, eftersom det är många discipliner 

som träffas och väldigt ofta kan man lösa det mesta på mötena. Det gör att mängden mail 

kan minska eftersom allt kan klargöras under mötet. Detta så länge alla är aktiva och 
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närvarande, vilket alla inte tycker om då de hellre vill sitta och rita. De förstår inte att det 

då är en viktig del av arbetet.  

Vilka brister ser du med projekt där man främst använder möten?  

Respondent 1 anser inte att det finns så många brister. Det är att det till viss del kan bli 

slöseri med tid, men om det finns tid i projektet så har man tid till det också. För 

respondentens del så är möten inte alltid så aktuella men att det går att jobba under tiden 

ändå och därmed fungerar det.  

Respondent 2 anser att en brist är att man har möten för möten skull. Mötet har inte en 

klar agenda där ett visst problem ska lösas eller uppföljning av ett antal punkter från ett 

tidigare möte ska genomföras. Det finns en slags kultur att man har några otydliga delar 

och att man då måste sätta sig ner och bestämma vilka möten man ska ha för att lösa det 

otydliga.  

Respondent 3 menar att det är bra med möten om det är nya saker och att det inte ska vara 

självändamålet att rada upp möte efter möte eftersom det då snabbt kan dra iväg i tid. Det 

kan ibland bli så att saker ska lösas på mötet istället för att ställa en fråga och lösa det 

utanför mötet, då kan klockan ticka iväg. Respondenten anser att möten som är 

konstruktiva, där man behöver få ut information och kan kommunicera med de andra är 

väldigt bra. Dock får det inte bli för mycket så att mötestiden tar tid från själva 

projekteringen, vilket det ibland kan kännas som.  

Respondent 4 menar att det är att det kan ta längre tid för projekteringen innan saker och 

ting kommer vidare. Träffas man endast varandra varannan vecka för då är det då som 

sakerna blir bearbetade och man kan gå vidare så tar det kanske lite längre tid.  

Respondent 5 anser att det kan ta tid innan saker tas upp på grund av att mötet inte sker 

förrän ett par dagar senare. Då väntar man kanske med den uppgiften eller så gör man inte 

färdigt en uppgift eller tar fram uppgifter förrän innan mötet. I projekt där det inte är 

uttalat, utan man har möten hela tiden eller avstämningar varje dag då blir processen 

snabbare.  

Respondent 6 menar att det inte får gå till överdrift så att det endast blir formalia och 

protokoll som det lätt kan bli. Dock beror det på vilket skede projekteringen är i hur många 

möten som behövs. I början då det fortfarande är mycket som är oklart och det finns 

mycket som behöver utredas så kan det behövas många möten, men det finns många som 

fortsätter med möten trots att bygghandlingarna i princip är klara. I de fallen ger möten 

ingenting. Respondenten anser därmed att om behovet finns så ska man ha möten men 

annars inte. Ytterligare en brist är att personer dyker upp utan att förstå att de fyller en 
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funktion och därför håller på med jobb under tiden och därmed inte lyssnar. På det sättet 

blir det ineffektivt för alla. Mellan möten är bristen om det sker samordning av något som 

ska lösas till nästa möte och det inte är löst då leder det till ineffektiviteter för alla.  

Vilka förbättringsmöjligheter ser du med projekt där man främst använder möten? 

Respondent 1 menar att en förbättring vore att inte kalla alla till varje möte utan endast 

kalla de nödvändiga.  

Respondent 2 ser förbättringsmöjligheter kring den generella möteskulturen och att alla 

inblandade är närvarande. Under mötet tas inga telefonsamtal utan fokus är på det som 

sägs under mötet, att ta del av de beslut som tas och att bidra med sin tekniska kompetens 

för att lösa eventuella problem i projektet. Samtidigt som detta behöver bli bättre så för 

att det ska fungera så måste det finnas en tydlig agenda enligt respondenten. Exempelvis 

att under ett möte går man igenom en viss disciplin först om den personen är i en stressig 

situation, som det ofta är i byggbranschen, och egentligen behöver vara på två olika platser 

samtidigt. På det sättet kan personen vara närvarande på mötet och hantera de punkter 

som berör deras disciplin, personen kan sedan avvika från mötet och i efterhand ta del av 

resterande punkter från mötesanteckningar. Detta ställer högre krav på personerna som 

planerar mötet. Dock skulle det resultera i att mycket av den spilltid som går då personer 

läser mail eller liknande minskas. I sådana situationer kan det vara så att de tros vara 

delaktiga och tar åt sig av informationen, men att de inte gör det.  

Respondent 3 anser att det skulle vara att projektledaren är alert och är tydlig i vad som 

ska avhandlas under mötet och vad som inte ska avhandlas under mötestiden. På så sätt 

föra mötet framåt eftersom det annars kan bli att man blir sittande och inväntar att olika 

diskussioner blir klara och det är inte bra. Projektledaren behöver vara aktiv och gå vidare 

med diskussionen.   

Respondent 4 menar att det beror på vilken projektledare man har i projektet om den är 

erfaren och duktig. Då kan projektledaren driva på saker så att det går lite fortare. 

Respondenten tycker att om det är en passiv projektledare så händer det inte så mycket 

under mötet när det behövs att någon går in och tar tag i situationen. 

Respondent 5 menar att det är att projektledaren ska ha en bra mötesagenda och skicka ut 

information kring frågor som ställts innan så att man ges tid till att ta fram svar och 

liknande så att det blir effektivt under mötet. Annars kan det blir att man får frågor under 

mötet som kräver att man tar det tillbaka till sin arbetsplats och funderar på det och då tar 

det tid. Så en duktig projektledare som sköter dessa bitar och gör att alla kan komma 

förberedda så att mötet blir effektivt och bra.  
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Respondent 6 anser att det viktigaste är att mötet har en agenda och att protokoll förs så 

att de inblandade vet vad som har sagts, då det är många som missar det. Dessutom genom 

att delge protokoll i efterhand så blir det en påminnelse där man kan spåra vad som 

bestämts. Det är inte alltid det görs. Protokoll förs men det delges inte och så förloras en 

del av protokollets funktion. Respondenten ser även gärna att den ansvariga för mötet har 

pondus så att de inte blir överkörda och mötet kommer in på sidospår. Genom att vara 

framåtgående kan man föra mötet vidare.  

Vilka fördelar ser du med projekt där man främst använder möten? 

Respondent 1 menar att samordningen blir enklare när alla sitter tillsammans under mötet 

och projektledaren för protokoll och delger alla inblandande det via mail. Då fås tydligt 

vad som har sagts och bestämts och det blir klarare på det viset.  

Respondent 2 menar att en stor del av ingenjörs- eller projektörsarbetet är att man ska 

göra ritningar, genomföra beräkningar eller liknande och i det arbetet finns inte 

nödvändigtvis värdet i att sitta tillsammans på samma sätt. Det är mer samordningsdelarna 

som kan vara svåra att lösa om man sitter separat. Däremot är en fördel att om personen 

genomför ett arbete som endast påverkar den personens egna tekniska lösning eftersom 

det finns mindre störningsmoment än om gruppen skulle sitta tillsammans. Det finns ju 

personer som trivs bättre att arbeta tillsammans och det finns personer som trivs bättre 

med att sitta själv så att säga och arbeta. Respondenten anser att det är svårt att nämna 

klara fördelar, men att en fördel då skulle vara att arbetet som endast rör personens egen 

disciplin blir enklare på grund av mindre störningsmoment.  

Respondent 3 menar fördelen är att få snabba besked på möten, om gruppen då inte sitter 

tillsammans. Vid möten är det lättare att få en samlad bild av vad som gjorts, vad som ska 

göras, vilka frågor som finns, etcetera.  

Respondent 4 anser att det är en stor fördel att man, när man återvänder till sin egen 

arbetsplats, kan diskutera med sina kollegor inom samma disciplin och reda ut saker innan 

informationen lyfts och tas vidare. På det sättet kan man få bekräftat exempelvis en 

teknisk lösning innan det tas vidare. Sitter man tillsammans blir det enligt respondenten 

att det går för fort ibland och det ställer högre krav på individen när man sitter tillsammans 

att vara snabbtänkt. Personernas personligheter påverkar på det sättet. Respondenten själv 

vill gärna fundera en stund på en lösning innan det tas upp och sitter därmed gärna på 

egen arbetsplats först.  

Respondent 5 menar att det beror på var det är. Fördelen är att man inte behöver resa så 

ofta och att när man sitter tillsammans kan det antagligen bli fler och längre resor. 

Dessutom anser respondenten att man oftast är effektivare på sin egen arbetsplats eftersom 
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där finns alla egna saker, med rätt skärmar, stolar, bord och liknande. Situationen runt 

omkring är oftast mycket bättre på personens normala arbetsplats. 

Respondent 6 menar att det beror väldigt mycket på storleken på projektet. Onödiga möten 

ger ingenting så det är projektspecificerat beroende på hur många möten som krävs. Det 

är bra med möten där man har en representant från varje disciplin som kan uppmärksamma 

om det tas upp saker som inte stämmer av den ansvariga för mötet så att eventuella fel 

undviks. För oftast har många av de som är ansvariga för mötet inte fullständig koll på 

alla de olika disciplinerna i samma utsträckning som representanten för den disciplinen, 

vilket gör att potentiella framtida problem förhindras. Dessutom om det skulle uppstå 

krockar mellan olika discipliner så kan man vara tydlig med vem som ändrar och löser 

problemet och det dokumenteras även i protokollet, så det blir tydligt och något som kan 

hänvisas till.  

Hur ställer du dig till projekt där konsulterna samlas på samma arbetsplats eller 

område? 

Respondent 1 anser att det är bra om man har väldigt mycket frågor att ställa till de övriga. 

I annat fall var det något jobbigt eftersom man behövde förflytta sig med datorn till 

projektrummet. På ett vis är det bra att ha alla samlade, men man behöver inte alltid sitta 

samlade. Det fungerar även att skicka iväg ett mail till den disciplinen som man har en 

fråga till. Hade man däremot suttit samlade hela tiden och inte endast ett par dagar i 

veckan så hade det varit bra för att slippa att förflytta sig mellan projektrummet och sin 

vanliga arbetsplats.  

Respondent 2 menar att i ett projekt där konsulterna satt tillsammans löste det sig väldigt 

bra. Det blev eventuellt en merkostnad för projektet för att alla skulle kunna ta sig till 

samma plats så att man kunde sitta samlat gentemot om alla suttit separat. Respondenten 

tror ändå att i ett korrekt planerat gemensamt arbete där man sitter tillsammans så finns 

det ett ökat mervärde gentemot att konsulterna sitter på sina egna kontor. Detta på grund 

av att problem enklare kan lösas direkt och då undviks barriärer som annars finns i och 

med distans. Det blir stundtals längre arbetsdagar för de som reser längre sträckor men 

respondenten tror trots detta att i slutändan kan denna tiden tjänas in genom att man kan 

bli effektivare i beslutstaganden när man sitter tillsammans.  

Respondent 3 ställer sig positiv till upplägget om det är fysiskt möjligt. Det kan vara 

jobbigt med långa resor för att sitta tillsammans och då blir det istället en belastning i och 

med att det tar tid att resa. Om det däremot fungerar bra när man sitter tillsammans då är 

det väldigt bra enligt respondenten eftersom man kan beta av saker snabbare än om allt 

tas via mail. I mail kan det vara svårt att få fram vad frågan är, det blir felformulerat eller 

liknande och det blir enklare när man sitter på plats att komma vidare i arbetet.  
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Respondent 4 tror att det finns potential om strukturen finns där. I det aktuella projektet 

tror respondenten att upplägget hade fungerat bättre om personerna som hade det lite mer 

övergripande ansvaret kunnat träffas och reda ut saker som lyfts från gruppen.  

Respondent 5 menar att om det är en bra arbetsplats att sitta på så är upplägget bra. Om 

infrastrukturen med riktiga skärmar, bord och liknande finns så fungerar det att sitta där 

hela tiden annars är det bättre att endast ha det upplägget någon dag i veckan eller under 

en kortare period så att man inte sitter permanent vid en arbetsplats som är sämre än den 

vanliga.  

Respondent 6 anser att om projektet är stort och komplext så är det ett upplägg som är 

bra. Under förutsättningen att alla jobbar för det, så att det inte händer att folk inte dyker 

upp eller liknande för då tappar upplägget sin funktion. Respondenten ser en utmaning i 

att sälja in upplägget då det kostar mer att genomföra och dessutom om man sitter separat 

så kan personen jobba med något annat halvt om halvt. Medan om man sitter tillsammans 

i tre dagar så blir personen låst till det projektet, vilket respondenten även tror kan vara en 

anledning till varför det är svårare att sälja in eftersom de flesta konsulter är högt belagda 

med arbete. Trots detta är respondenten för projektupplägget där man sitter tillsammans 

eftersom man skulle kunna gjort klart ungefär lika mycket på en månad som där ett projekt 

där man sitter separat istället kanske skulle få gjort på fyra månader. Genom att sitta 

tillsammans under ett antal dagar i veckan så hade ett större fokus legat på projektet och 

konsulterna hade blivit insatta i projektet på ett snabbare och bättre sätt.  

Vilka brister ser du med projekt där alla eller majoriteten av de inblandade sitter 

samlat på samma arbetsplats?  

Respondent 1 menar att det liknar det vanliga kontorslandskapet och att det kan bli en 

relativt hög ljudnivå om alla sitter och pratar. Men samtidigt är det så man sitter när man 

sitter separat också fast med sin egen disciplin. Respondenten tycker inte att det är någon 

större skillnad. Dock att om man sitter separat och med sin egen disciplin och behöver ha 

hjälp av någon kollega så kan det tas upp direkt medan om man sitter tillsammans med 

projektgruppen kan man behöva ta sig därifrån eller maila någon inom den egna 

disciplinen. Närheten till den kompetens som behövs inom det egna området finns då inte 

i närheten för snabba svar.  

Respondent 2 menar att det kräver en viss planering av projekteringsorganisationen och 

att man tänker på hur de ska sitta tillsammans, hur de ska arbeta, hur de ska genomföra 

möten, osv. Från det aktuella projektet har respondenten tagit med sig att det var 

bristfälligt i hur möten genomfördes. Vid möten bröts arbetet men alla projektörer satt 

kvar vid sina arbetsstationer, vilket gjorde att vissa fortsatte jobba på grund av att de ansåg 

att delar av mötet inte berörde dem. När de simultant arbetade blev de inte lika mottagliga 
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för det som sades under mötet. Dessutom kräver det att personerna som håller i möten 

som hålls i direkt anslutning till att man sitter tillsammans måste vara bra på att 

dokumentera möten. Konsekvensen i det aktuella projektet blev att projektgruppen satt 

tillsammans, dokumentationen var inte så bra som den hade behövt vara och i och med att 

de inblandade satt och arbetade samtidigt som möten hölls så försvann det information. 

Det är alltså svårare för personerna som ska hålla ordning i projekteringsorganisationen, 

vilket betyder att de måste ha en tydlig uppsättning för hur projektet ska genomföras, hur 

möten ska hanteras och hur man ska arbeta tillsammans.      

Respondent 3 kan inte se några nackdelar om det fungerar och om alla inblandade sitter 

där och gör vad de ska.  

Respondent 4 menar att det kan tas lite för snabba beslut på grund av att man sitter 

tillsammans och det känns som att ett problem behöver lösa snabbt i stunden. Det är inte 

alltid en fördel. I vissa situationer kan det vara en fördel medan i situationer där det är 

större saker som påverkar fler och påverkar en teknisk lösning så är det inte bra om det 

går för snabbt. Utöver det så kan man behöva lägga mer tanke på att strukturera upp 

arbetsplatsen på ett bra sätt så att det finns användbara verktyg runt omkring, inte bara ett 

skrivbord och en datorskärm. Exempelvis tavlor, en tv-skärm eller liknande för 

dokumentation och sådana saker.  

Respondent 5 anser att det är att det kan bli långa resor och att infrastrukturen runt 

omkring arbetsplatsen är sämre för att det inte ges ett lika stort fokus eller satsning som 

annars. I det dagliga arbetet mellan konsulterna ser respondenten inte några brister utan 

anser att det är smidigt att ha nära till de som arbetar i samma projekt.  

Respondent 6 menar att det är lätt att det uppstår en vänskaplig relation mellan de 

involverade och att man möjligtvis tappar det seriösa och formella och då inte tar varandra 

på lika stort allvar. Ytterligare menar respondenten att det finns de som inte tar det lika 

seriöst för det blir som löpande möten hela tiden och därmed inte kommer in till 

arbetsplatsen. Respondenten tror att det ger en annan typ av ansvarskänsla. Dessutom är 

en brist att det kostar mer.  
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Vilka förbättringsmöjligheter ser du med projekt där alla eller majoriteten av de 

inblandade sitter samlat på samma arbetsplats?  

Respondent 1 menar på att det är bra om alla sitter tillsammans hela tiden.  

Respondent 2 tror att det blir effektivare tidsmässigt att sitta tillsammans även om det 

kräver längre restider än vanligt för att ta sig till arbetsplatsen. Det är fördelaktigt om 

samtliga konsulter har sina kontor i samma stad där den gemensamma arbetsplatsen 

ligger. Det är dock under vissa förutsättningar, nämligen att rätt utrustning finns på plats 

när det kommer till bord, stolar, datorer, kanske två skärmar, etcetera, så att alla kan sitta 

och arbeta ordentligt. Sedan att man i en optimal projekteringsorganisation går ifrån sin 

arbetsplats till ett separat mötesrum för att ha möten. Respondenten menar att då kan de 

som arbetar göra en mental separation mellan att arbeta och ha möte. Dessutom krävs det 

att de möten som genomförs dokumenteras lika väl som de möten som genomförs i projekt 

där alla parter sitter separat. Det gäller att inte ta en genväg och tro att bara för att gruppen 

sitter tillsammans tar de in informationen på samma sätt.  

Respondent 3 ser inga konkreta förbättringar så länge som alla gör det de ska.  

Respondent 4 menar att i det aktuella projektet blev det ett större fokus kring det estetiska 

än det tekniska och därmed att det skulle bli en tekniskt fungerande lösning för alla 

discipliner.  

Respondent 5 anser att det är delarna med fungerande arbetsplatser, tillgång till rätt 

skärmar, rätt internetuppkoppling och att det finns tillgång till riktiga stolar och höj- och 

sänkbara bord är något man behöver ta hänsyn till i större utsträckning. Detta på grund av 

att det annars blir en sämre arbetsplats att arbeta vid och då jobbar man även sämre där.  

Respondent 6 menar att sitta tillsammans gör att man inte blir lika låst till sin egna del när 

man ses och kan diskutera idéer innan någonting påbörjas. Dessutom utnyttjas allas 

erfarenhet och kompetens på ett annat sätt. Det är dock viktigt att alla är tillmötesgående 

och vill jobba på det sättet. Under tiden det aktuella projektet genomfördes kunde man 

samla på sig ofantligt mycket mer kunskap än om man suttit på sitt eget kontor och mailat 

ut direktiv. Det gav en större förståelse och helt annan insikt i de andra disciplinerna. 

Genom att använda denna form av samordning tror respondenten att alla involverade hade 

kunnat lära sig mycket mer än då man sitter separat.  
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Vilka fördelar ser du med projekt där alla eller majoriteten av inblandade sitter 

samlat på samma arbetsplats? 

Respondent 1 menar att det är att det är lätt att snabbt få svar från de andra disciplinerna 

när de sitter bredvid. 

Respondent 2 tror att det kan spara tid i projektet. Att man på en kortare startsträcka och 

projekteringsperiod kan komma fram till en teknisk lösning som är lika bra som om den 

tas fram under en längre period och av någon som sitter på eget kontor. Det är på grund 

av att man direkt kan samordna delar som varje projektör annars sitter själv och jobbar 

med och sedan har ett projekteringsmöte varannan vecka där krockar eller liknande 

uppmärksammas. Vid en sammansatt projekteringsgrupp blir den biten mer dynamisk.  

Respondent 3 menar att den stora fördelen är att alla småfrågor kan tas itu med direkt. 

Behöver man skicka mail tar det tid och att få svar tar kan ta någon dag. Det kan resultera 

i att ens arbete stannar upp och fundera kring hur man tar sig vidare istället för att ta sig 

vidare direkt.  

Respondent 4 tror att om man har en bra struktur så kan man tjäna tid på det. När man 

endast träffas en gång varannan vecka så tar det tid mellan beslut.  

Respondent 5 menar att det är att kunna ta frågor direkt och få svar när personen ifråga 

sitter bredvid.  

Respondent 6 menar att det blir mer effektivt och att man får en annan slags förståelse för 

varför någon har gjort en viss typ av lösning. Vanligtvis eller väldigt ofta går man in i sin 

egna bubbla och menar på att någon annan kanske får flytta sig. Utöver detta så kan det 

resultera i att man kanske får en större förståelse för att det sitter en annan människa på 

andra sidan skärmen som också har känslor. I situationer med mycket stress och press kan 

det bli lite tråkig stämning och att de involverade blir irriterade på varandra. Men när de 

umgås får de en annan förståelse.  
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Vad anser du bör tas hänsyn till när man avgör ett projekts upplägg eller 

sammansättning? 

Respondent 1 anser att det är projektets storlek man bör ta hänsyn till och i vilket skede 

projektet är, eftersom det kan behövas mer samordning under vissa skeden än under andra.  

Respondent 2 menar att det är var projektörerna sitter, om de är i närheten av varandra. 

Exempelvis så är det inte hållbart att en projektör som sitter i Stockholm och jobbar med 

ett projekt i Malmö reser fram och tillbaka varje vecka, varken ur ett ekonomiskt 

perspektiv eller ett miljömässigt perspektiv. Dessutom så skulle det inte fungera i längden 

för personens vardagsliv heller. Respondenten anser att det handlar om att titta på var 

någonstans projekteringsorganisationen är lokaliserad och om det är möjligt att sitta 

tillsammans när det kommer till avstånd och om det finns lokaler som tillåter att man sitter 

tillsammans.  

Respondent 3 menar att det är omfattningen på samordningen och vilken samordning som 

ska göras. I ett litet projekt finns det ingen större anledning på grund av att det går ganska 

fort medan om det är ett stort då ska man definitivt fundera på om det är en bra idé att ha 

en samordnad projektering, alltså sitta tillsammans. Men sen kan det vara svårt rent 

geografiskt också och var alla disciplinerna sitter. Kan man ha någonstans där alla 

discipliner sitter då anser respondenten att det är guld värt. 

Respondent 4 menar på att man borde göra en riskanalys innan man går in i ett projekt 

huruvida att sitta tillsammans är något som man kan tjäna på i slutändan. Det är inte något 

som man ska göra bara för att det är ett nytt sätt att arbeta på eller roligt att testa.  

Respondent 5 anser att det är de klassiska sakerna som att man går igenom vilka ytor man 

arbetar med i projektet och hittar principlösningar där. Eftersom det är de delarna som är 

viktiga när man projekterar och det är på de ytorna som den största samordningen krävs, 

i de teknikintensiva delarna av projektet.  

Respondent 6 menar att man ska ta hänsyn till storleken på projektet, vem beställaren är, 

beställarens kunskap, kostnaden som kan läggas på det, tiden som finns tillgänglig och 

även konsulternas erfarenhet av liknande projekt sedan tidigare.  
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Utifrån din erfarenhet av samordning med projekt, vilket sätt att arbeta föredrar 

du? 

Denna fråga lades till efter intervju 1 men respondent 1 har svarat på denna i efterhand 

via mail och beskriver att den föredrar att sitta på sin ordinarie arbetsplats. I dagsläget är 

det i kontorslandskap, men anser att ett eget kontor hade varit ännu bättre.   

Respondent 2 föredrar den sammansatta arbetsgruppen även om det kan vara svårt som 

projektledare och i samordningsrollen att vara helt dedikerad till ett projekt under ett antal 

dagar. Detta då man jobbar delvis i flera projekt. Det kräver därmed mer av individen att 

planera sitt arbete och strukturera arbetsgruppen på ett sådant sätt att de kan fortsätta 

arbeta tillsammans när man lämnar för att utföra andra arbetsuppgifter i andra projekt.  

Respondent 3 tycker om att jobba tillsammans som det delvis gjordes i projektet. Dock 

var det inte idealt på grund av att alla inte alltid var där så samma svårigheter som uppstår 

i ett projekt där konsulterna sitter separat uppstod delvis ändå.  

Respondent 4 menar att i dagsläget är det beprövade sättet bäst på grund av att konsulterna 

kan fokusera på en arbetsuppgift i lugn och ro. Dock tror respondenten att med bättre 

struktur kring det sammansatta arbetssättet så har det sina fördelar. Vilket sätt som skulle 

fungera bäst beror lite på projektet.  

Respondent 5 menar att det beror på. En faktor är hur långt det är till ett möte eller platsen 

där man sitter samlat och en annan är hur arbetsplatsen på den platsen är. Det är extremt 

få situationer där man sitter tillsammans som man har en lika bra arbetsplats som på sitt 

egna kontor. Utifrån detta anser respondenten att i dagsläget är det bättre att sitta på sitt 

egna kontor och ta sig till möten. Dock om arbetssättet med sammansatta arbetsgrupper 

hade utvecklats till den nivå som det skulle kunna hade det kunnat vara bättre, med 

villkoret att det inte är för långt bort för att pendla dit.  

Respondent 6 anser att vid stora eller komplicerade projekt är det bättre att sitta 

tillsammans och då kunna minska samordningsmöten med 50 % eller möjligtvis mer. I 

dagsläget är det mycket som sägs ska lösas efter ett samgranskningsmöte som inte 

nödvändigtvis löses, hade man varit tvungen att aktivt sitta tillsammans och lägga 100 % 

på att lösa de sakerna blir det en annan nivå av engagemang. 
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4.3.2 Kvalitetsbristkostnader 

Vad innebär kvalitetsbristkostnader för dig? 

Respondent 1 skulle säga att det är om det blir en brist i samordningen någonstans och 

det, som följd av det, blir problem på bygget som då kostar. Respondenten har inte hört 

begreppet innan och antar att det är när saker blir fel, men antar att kvalitetsbristkostnader 

är ett bra ord för det.  

Respondent 2 menar att det är projektkostnader som fås av att kvaliteten brister, 

exempelvis ÄTA-hantering, åtgärdande av tekniska lösningar som inte håller i slutändan, 

fel isolering som gör att den måste rivas och bytas ut. Respondenten tror inte att man 

använder begreppet kvalitetsbristkostnader men att man talar om kvalitetskontrollering i 

projekt och att alla projekt hänvisar till ISO 9001 och att det sker egenkontroller för att 

den egna kvalitetskontrollen ska följas. Sedan tror respondenten inte att den har hört 

kvalitetsbristkostnader användas i projekteringsorganisationen på det sättet.  

Respondent 3 anser att det är omprojektering eller när det är fel på handlingar 

överhuvudtaget.  

Respondent 4 tror inte att det är ett ord som den har stött på innan men antar att det är pris 

kontra kvalitet och undrar om det är det som menas. Intervjuaren ger en allmän förklaring 

att kvalitetsbristkostnader är de kostnader som skulle försvinna om ett företags produkter 

eller verksamhetsprocesser vore fullkomliga, alltså exempelvis kostnader för omarbete, 

förseningar, felanalys, ineffektiviteter och liknande. Respondenten menar att i det aktuella 

projektet blev kostnaderna för detta stora, vilket delvis kan bero på att förutsättningarna 

inte hade fullt gått fram från början och därför ändrades strax innan leverans av 

bygghandlingar. Detta gjorde att väldigt mycket var tvunget att göras om och varför 

korrekt och aktuell information inte fanns tidigare är något som kan diskuteras.  

Respondent 5 menar att det inte är ett begrepp som egentligen används. Ett antagande som 

respondenten gjorde var att det är kostnader för att höja kvaliteten. Intervjuaren ger en 

allmän förklaring av kvalitetsbristkostnader. 

Respondent 6 menar att det är kostnader som uppstår på grund av att någonting inte gjorts 

rätt från början.  
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Vilka kvalitetsbristkostnader upplever du uppstår i ditt arbete? 

Respondent 1 upplever att det kan vara att om en överenskommelse gjorts med en annan 

disciplin och sen genomförs det för att senare uppmärksamma att det har skett ändringar 

eller missförstånd om vad som skulle göras då kan det bli problem senare. Det kan även 

vara att i diskussion med de som genomför bygget på plats säger respondenten åt dem att 

göra på ett sätt och sen gör de på ett annat och när detta uppmärksammas, om bedöms det 

som felaktigt så måste det göras om. 

Respondent 2 menar att det är tidspress som leder till stress, som leder till bristande 

egenkontroller, som sedan leder till att man inte har koll på kraven som projektet ställer. 

Då handlingar sedan granskas eller samordning av modeller granskas så har information 

som borde tilldelats eller tagits emot blivit bortglömd eller att det har missats att inarbetas. 

Det kan även vara att egenkontroller inte hinns med innan en leverans. Genom detta blir 

det då en merkostnad för projektet eftersom projektledaren behöver mer tid för att 

samordna projektet och det tar längre tid för samordnaren att förbereda arbetet inför ett 

samordningsmöte.  

Respondent 3 anser att det kan vara att man får projektera om och det tar mycket längre 

tid att projektera om än att göra rätt från början. Sen vill man i största möjliga utsträckning 

undvika dåliga handlingar generellt för då följer fel med hela vägen, på grund av att detta 

leder det till kvalitetsbrister. 

Respondent 4 menar att allmänt kan det vara att förutsättningarna inte varit helt tydliga 

eller att beställaren inte vet vad den vill ha och då kan det krävas att man gör om saker 

och ting. Om underlaget som finns inte är tillräckligt bra så kommer handlingarna som tas 

fram utifrån det underlaget inte att fungera. Dessutom kan arbetet påverkas genom ett 

ostrukturerat arbetssätt och om det inte ges feedback, då blir det svårt.  

Respondent 5 menar att det beror på vilket projekt det är, hur stort det är och även hur det 

drivs Intervjuaren ger en allmän förklaring av kvalitetsbristkostnader. Respondenten 

menar då att det finns alla dem, men att det blir en stor skillnad beroende på projekt i 

vilken mängd det sker. Dessutom menar respondenten att det i princip inte finns något 

projekt som inte har det i någon form.   

Respondent 6 upplever att det kan vara ändringar eller att något missats som måste läggas 

till i efterhand och då kostar väldigt mycket. Dessutom är det mycket kring hantering av 

PM, eftersom när bygghandlingarna har gått ut så ska alla ändringar som uppstår därefter 

hanteras med ett ändrings-PM där en ny ritning ska upprättas och ett dokument som 

meddelar vad som ändrats i den nya ritningen. Den biten är en hel del formalia.  
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Var upplever du att kvalitetsbristkostnader uppstår? 

Respondent 1 menar att det skulle vara om en disciplin tror att något genomförs och så 

görs det inte. Då kan den bristen i kommunikation leda till förlängda leveransdatum.  

Respondent 2 anser att det är väldigt generellt och att det är olika från projekt till projekt. 

Det kan uppstå mycket kvalitetsbristkostnader i projekteringsorganisationen. Även om 

det blir extra kostnader i projekteringsorganisationen som går att minimera så är 

projekteringsdelen oftast en väldigt liten del kostnadsmässigt av ett projekt så får det i 

regel inte en så stor påverkan för det totala projektet. Om det är ett projekt som är rörigt 

med krav som förändras, underlag från beställaren som kommer sent där vissa 

förutsättningar inte inarbetats som exempelvis brandklasser, val av sprinklerlösning, 

isolering och sådana saker så får det konsekvenser för entreprenaden. Entreprenaden kan 

då behöva beställa mer material, riva och bygga upp på nytt och det är där de stora 

kostnaderna uppstår. Ju senare i projektet det uppstår, desto dyrare blir det för entreprenad 

att implementera kostnaderna. Så länge det går att behandla det tidigt i projektet blir 

kostnaderna inte så stora mot de totala kostnaderna för projektet. 

Respondent 3 menar att i det aktuella projektet fungerade samordningen inte optimalt och 

därför följde stora kostnader eftersom det behövdes projekteras om flera gånger. Det var 

inte endast mellan andra konsulter utan även från beställaren. Det var mycket som ställde 

till det när det kom till förutsättningar, hur byggnaden såg ut och de anpassningar som 

hela tiden behövdes göras. 

Respondent 4 menar att i det aktuella projektet var riskanalysen innan projektet inte så bra 

och det gjorde att det dök upp många överraskningar. Dessutom fanns det inte riktigt tid 

att tänka igenom saker i lugn och ro utan det var ett större fokus på snabba lösningar. På 

sitt eget kontor finns kollegor inom samma disciplin som har erfarenhet från andra projekt 

som man kan fråga. I det aktuella projektet när man satt tillsammans så var det så att man 

inte hade så bra koll på de övriga disciplinerna och inte heller så mycket erfarenhet av 

vissa tekniska lösningar och då menar respondenten att man inte hade så mycket att 

erbjuda när det kom till andras tekniska lösningar. Fördelen med att sitta på eget kontor 

är att man kan koncentrera sig på sin del av projektet, det blev lite för stort fokus på 

gemensamma lösningar i det aktuella projektet.  

Respondent 5 menar att de uppstår på grund av för snäva tidplaner och att det inte riktigt 

hinns med. Ens egna delar hinner man med men inte att kontrollera det mot de andra. 

Dessutom så kan ändringar ske väldigt sent och det kan bero på att layouter ändras eller 

att beställaren kanske inte riktigt vet vad den vill ha och då gör det att samma kontroller 

eller samordning inte hinns med som det borde.  



 78 

Respondent 6 menar att det alltid uppstår i slutet och det kan vara på grund av att 

förstudien har varit ganska dålig eller att beställaren vill pressa tiden väldigt mycket eller 

inte vet vad vissa ändringar bidrar till. Då kan det vara så att beställaren vill att det ska 

göras mycket men själv kanske endast vet en del av det och sen kommer saker inte fram 

förrän långt senare. Sen kan det självklart även vara slarv eller stress, vilket är väldigt 

vanligt. Respondenten skulle sammanfatta det till okunskap, stress och dålig förstudie.  

Hur upplever du medvetenheten kring kvalitetsbristkostnader i ditt jobb? 

Respondent 1 skulle säga att det finns en medvetenhet genom att arbetet alltid försöks 

göras med bra kvalitet, ingen vill att något ska rasa. Det blir därmed automatiskt att man 

tänker mycket på kvaliteten och att göra rätt. Respondenten vet inte om det är olika hög 

medvetenhet i olika discipliner men skulle säga att den är rätt hög i de flesta i och med att 

man inte vill göra ett dåligt jobb.  

Respondent 2 upplever att de flesta är medvetna om kvalitetsbristkostnaderna inom deras 

egna disciplin, medan för projektet som helhet är medvetenheten väldigt begränsad. 

Bristen som uppstår är att om en person brister i sin kvalitet så är medvetenheten kring 

hur det påverkar de andra delarna i projektet och de övriga disciplinerna extremt 

bristfälligt enligt respondentens upplevelser.  

Respondent 3 menar att alla är medvetna och försöker undvika dessa kostnader. Det finns 

kvalitetssystem som försöker följas för att fånga upp så mycket som möjligt, men att det 

ibland kan vara svårt att se allt. Det är oerhört viktigt att ta sig tid till att gå igenom 

kvalitetssystem, genomförandeplaner, diverse kvalitetsdokument och 

kontrollgenomgångar men det tar tid och ofta kan det vara svårt att hinna med. 

Respondentens erfarenhet är dock att man vinner på att göra det eftersom saker som annars 

inte hade upptäckts faktiskt upptäcks. Genom att ibland få andra ögon på saker som gjorts, 

utöver sina egna, kan fler saker upptäckas eftersom man kan bli blind för sitt egna arbete 

ganska fort.  

Respondent 4 menar att det är något man är medveten om varje dag eftersom man inte vill 

att kostnaderna ska driva iväg.  

Respondent 5 tror inte att beställaren alltid riktigt har koll på kvalitetsbristkostnader och 

att det också är någonting som händer eftersom det kan komma ändringar väldigt långt 

fram i projektet. Då är man inte riktigt färdig med hur slutresultatet ska bli och då får det 

följder. När de ändrar sig blir det svårt för alla att få med de ändringarna och fortfarande 

hålla samma kvalitet som det skulle ha blivit om alla förutsättningar hade varit klara från 

början.  
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Respondent 6 upplever att man blivit mer mån om att försöka göra rätt från början, men 

att det inte fått så mycket respekt som det borde få. Det är enorma summor som kastas 

bort. Vid varje ändring eller tillägg borde det visas hur mycket det kostar eftersom 

respondenten tror att det är en okunskap kring vad små saker kräver och kostar som ligger 

bakom att det inte prioriteras.  

Hur stor del av ditt arbete skulle du uppskatta faller under kvalitetsbristkostnader? 

Respondent 1 menar att det idag ligger på 5 – 10 %, men att det antagligen var mer i 

början när man började jobba. Genom erfarenhet fås en förståelse för hur det ska gå fram 

till dess att projektet är klart och då blir det inte lika mycket eftersom man vet lite hur det 

fungerar.  

Respondent 2 anser att det är svårt att säga då en stor del av arbetet är planering och att 

stötta vid planering av kravställning och hur den ska uppfyllas. Även att vara delaktig om 

det skulle vara så att kravställningen inte har uppfyllts i alla avseenden. Respondenten 

uppskattar 30 % till granskning och stöd för hur de ska kunna åtgärda att alla krav 

uppfylls. Där inkluderas då respondentens eget arbete i dess roll.  

Respondent 3 tror att i det aktuella projektet var det kring 20 % eftersom de fick projektera 

om en hel del.  

Respondent 4 menar att det är en ganska liten del rent allmänt, mindre än 10 %. Det 

aktuella projektet var ganska unikt i att det var så struligt. Respondenten arbetade deltid, 

något som gjorde att individens budget inte överskreds medan för andra discipliner så gick 

de över sin budget.  

Respondent 5 menar att det säkert är 20 % och då att det är innan bygghandlingarna blir 

klara för annars är det ÄTA.  

Respondent 6 menar att i det aktuella projektet var det nog 50 %, möjligtvis mer. Över ett 

tidsspann på ett och ett halvt år så spenderades ett halvår för att åtgärda det som hade 

blivit konstigt eller behövdes göras om. De riktiga kostnader kommer under byggtiden 

eftersom det är då det märks och tyvärr är för sent. Under projekteringen finns en större 

frihet om något skulle dyka upp eftersom det kan ordnas genom att jobba över eller 

liknande, vilket inte går under byggtiden för då är det någon som väntar och blir försenad 

på grund av brister eller att någonting fattas. I det aktuella projektet ändrades i princip alla 

förutsättningar en månad innan bygghandlingar skulle skickas ut och då kostade det en 

hel del att rita om allt.  
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Hur upplever du att man jobbar med kvalitetsbristkostnader i projekt? 

Respondent 1 vet inte hur den ska svara på denna fråga men att det är bra om det finns en 

projektledare som har koll och samordnar på ett bra sätt. Genom projektledaren och att de 

har bra koll på de flesta disciplinerna så kan mycket av samordningen lösas.  

Respondent 2 anser att detta är väldigt projektspecifikt. Med en medveten 

projektorganisation som har erfarenhet av vilka konsekvenser som kan följa om 

kvalitetsbristkostnader inte fångas upp i god tid så är man väldigt proaktiv och arbetar in 

detta i ett tidigt skede. På det sättet påverkar det inte entreprenaden i slutändan, utan de 

ökade kostnaderna tas tidigt i ett projekt istället för i slutändan.  

Respondent 3 menar att man hela tiden försöker ha i tanke om det är något som man kan 

ta betalt för. Om det är något som missats men skulle varit med i början då skulle det varit 

med och det ändå är möjligt att ta betalt för.  

Respondent 4 menar att det ofta är stort fokus på att få så bra valuta för sin insats som 

möjligt. Genom att ha möten där man går igenom projektet så får man 

erfarenhetsåterföring mellan varandra och då dyker det upp saker, exempelvis sätt att 

spara pengar på och tekniska lösningar. I det aktuella projektet fungerade inte den tekniska 

kvalitetssäkringen på ett bra sätt. Inom respondentens sektion när de försökte lyfta 

problem så var det inte alltid det togs in.   

Respondent 5 anser att det är varierande och att det beror på vilka beställare, projektledare 

eller projekteringsledare som är inblandade i projekten, men oftast är det dåligt. Eftersom 

man inte går igenom ordentligt vad det innebär att göra förändringar eller att det inte finns 

klara uppgifter förrän långt fram i ett projekt. Något man bör tänka på är att om det krävs 

stora ändringar under projektets gång så förändras inte tidplanen, vilket är något man 

borde ta med från början när ändringarna dyker upp. Samtidigt så ska allt hinnas med 

under samma tidsperiod, vilket är svårt att göra med samma kvalitet.  

Respondenten 6 anser att man inte jobbar speciellt bra med det och att konsulter kan vara 

ganska dåliga på att veta vad saker och ting kostar efter att en bygghandling har skickats 

ut. Förståelsen för hur mycket dyrare det kan bli finns inte riktigt och kostnaden varierar 

beroende på vilken typ av entreprenad som används. Där tror respondenten att beställaren 

behöver bli bättre på att poängtera att det finns en budget som gäller fram till leverans, 

sedan efter det blir det en tillkommande kostnad. Respondenten tror att det behövs lite 

mer respekt för det i konsultvärlden.  
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Vilka förbättringsmöjligheter ser du kring att minska kvalitetsbristkostnaders 

uppkomst?  

Respondent 1 menar att det kan minimeras genom att ha kontinuerliga projektmöten och 

att alla på så sätt har någon typ av koll på vad andra sysslar med. Samtidigt brukar projekt 

ha möten så respondenten vet inte om det är en förbättring eller inte.  

Respondent 2 menar att det är att sprida erfarenheter och få erfarenhetsåterföring mellan 

projekt till olika parter. Att medvetenheter ska öka kring konsekvenserna som följer på 

grund av att någonting missas. Exempelvis att man blir medveten om vad den ökade 

kostnader blir om man missar att föreskriva rätt materialtyp på ett system, monteras hela 

systemet och det måste rivas och byggas upp på nytt så kostar det. Projektörer och 

entreprenörer har sällan kontakt med varandra, utan de går via projektledningen och då 

anser de att den andra inte följer praxis eftersom de inte följer ens egen praxis. 

Förbättringen skulle därmed ligga i att alla får en bredare förståelse för byggbranschen 

som helhet och att samordningsrollen därmed inte bör behövas eftersom alla är 

ansvarstagande nog att inte endast se till sin del utan tänka på helhetsbilden.  

Respondent 3 menar att det är att försöka hålla sig till det kvalitetssystem som finns där 

tanken är att man ska fånga upp så mycket som möjligt. Följs det så minskas risken 

betydligt. Respondenten tror att det är oerhört viktigt att hålla sig till det.  

Respondent 4 menar att det är förarbetet, som med allting annat som man gör. Om man 

har ett tillräckligt bra förarbete, gör en riskanalys, tar reda på kundens önskemål och 

framför vilka eventuella saker som inte kan tillgodoses på grund av varierande 

begränsningar och har säkerställt det så kan man undvika att kostnader skenar iväg. 

Dessutom att om risken med ett projekt ser ut att vara för stor så tar man åt sig av den 

bedömningen och sen går man antingen vidare med projektet eller tackar nej. Att man 

lyssnar på medarbetarna som genomfört förarbetet är något som behöver förbättras, för 

det gjordes inte i det aktuella projektet. 

Respondent 5 menar att en bra systemhandling är en förbättringsmöjlighet och att 

beställaren funderar på vad det är den ska ha och att man ser till att alla layouter är låsta 

så att de inte ändras sent och kräver omarbetning. Det är nämligen en klassisk orsak till 

att saker behöver göras om, att man inte har rätt förutsättningar från början utan att de 

kommer väldigt sent.  

Respondenten 6 menar att det är att planera hela arbetet bättre och att faktiskt ha en 

projekteringstidplan, eftersom det är många som inte gör det. Har man inte en 

projekteringstidplan vet man inte vad som ska levereras och när det ska levereras och då 

vet man inte vad som saknas förrän det faktiskt dyker upp. Det är viktigt för att undvika 

att ha lösa trådar lite överallt och det tror respondenten att man är dålig på och att man 



 82 

underskattar projekteringen väldigt mycket och dess tidplan. Har man inte det från början 

är det svårt att följa i efterhand och där kan man göra mycket mer tidigare för att förhindra 

att saker händer som man vill undvika.  

Vilka brister ser du i det nuvarande arbetet med kvalitetsbristkostnader? 

Respondent 1 menar att det ofta är mycket som ska göras och då blir det lättare att missa 

delar på grund av tidspress. Hade tiden funnits så antar respondenten att det hade minskat 

men vet samtidigt inte hur den tiden ska fås.  

Respondent 2 anser att respektive disciplin ofta är medvetna om deras egen del och de 

kostnader som är associerade med eventuella missar som de skulle göra. De tänker väldigt 

sällan på övriga discipliner och vilken påverkan det får på dem om missar görs i den egna 

disciplinen.  

Respondent 3 menar att när man genomfört ett projekt som haft sina fallgropar och 

liknande så är erfarenhetsåterföringen kanske lite dålig. Det fångas upp hos individen som 

tar erfarenheten vidare med sig till nästa projekt men det förs inte vidare till kollegan 

bredvid.  

Respondent 4 menar att man kan bli lite för fokuserad på sin egen del och inte till de andra 

disciplinerna. När man satt tillsammans så fick man en lite mer övergripande syn över alla 

disciplinerna, vilket respondenten anser var ett bra sätt. Det är något som man inte får 

förrän under projekteringsmöten om man inte sitter tillsammans.  

Respondent 5 anser att det är att man tillåter ändringar sent och inte ser på vilka 

konsekvenser det får för helheten. Det är som att man tror att det bara är att ändra ett par 

streck och att det fungerar, men det påverkar andra delar vilket man kanske inte alltid har 

koll på.  

Respondent 6 menar att problemet är att det har blivit mer eller mindre en självklarhet att 

det behöver göras ändringar på ritningar i efterhand, och att det inte är något konstigt. Det 

hade varit ovanligare om det inte hade tillkommit. Sen är det även självklart att 

förutsättningar på plats kan ändras på grund av oförutsägbara händelser, som kräver 

ändringar. Men väldigt ofta är det på grund av att det inte har gjorts rätt från början eller 

att någon annan inte har gjort helt rätt även om man själv har gjort det och så påverkar det 

ens eget arbete. Det blir då en dominoeffekt. Man jobbar inte så mycket på att ta in 

helheten, att om någon ändrar en del så kostar det en viss summa. Projektörer tänker sällan 

på kostnader utan vad man ska göra och hur mycket tid man kan lägga på det.  
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Hur stor del av ditt arbete består av omarbete eller att det sker missförstånd mellan 

individer i projektet och därför kräver extra arbete? 

Respondent 1 anser att den försöker vara tydlig med vad den gör och med vad andra gör, 

men att det kan uppstå missförstånd och antar därför att det ligger på 5 – 10 %.  

Respondent 2 menar att det beror på vad som definieras som omarbete. Respondenten 

väljer att tolka det som att det inte är en omarbetning av en teknisk lösning utan att det är 

justeringar vid kollisionskontroller, eller att en ändring har missats att göra på en ritning. 

Det är 10 – 15 % av ett projekt. Avgränsningen av omarbete görs där eftersom de stora 

omarbetningarna där utförandet av en teknisk lösning har missar i den blir ofta en ÄTA-

fråga eftersom det uppkommit något i projektet i ett sent skede eller liknande, exempelvis 

att en förutsättning har förändrats.  

Respondent 3 anser att det är kring 20 % i det aktuella projektet i gruppen, men det som 

låg utanför konsulternas kontroll som ledde till omarbete snarare var 50 %. Generellt 

skulle respondenten säga att det är 5 – 10 % och att det inte är så mycket att man reagerar 

på det eftersom väldigt mycket är föränderligt i ett projekt och det alltid sker ändringar.  

Respondent 4 menar att det turligt nog är väldigt lite. Det hänger på ett bra förberedande 

arbete och att det är en erfaren uppdragsledare som kan uppmärksamma saker som kan gå 

fel i ett tidigt stadie. Det kan ändå hända att saker går fel, men det är inte så ofta.  

Respondent 5 tror att det är 15 – 20 % som beror på det, och att det är i olika utsträckning 

beroende på vilken disciplin det handlar om.  

Respondent 6 antar att det kanske är 30 % om det slås ut över hela perioden, från start till 

slut. Det kan då vara missförstånd mellan personer eller att beställaren inte riktigt vet vad 

de vill ha och därmed tror man att det ska vara på ett sätt men att man senare får reda på 

att det skulle vara på ett helt annat sätt. Det kan även vara att efter ett möte tros ett beslut 

vara klart men senare får man reda på att det inte är som man trott. Respondenten menar 

även att en stor del av det är att entreprenören inte gör som det ska göras utan gör en egen 

variant som sedan måste rättas till. I slutändan är det nog att lika mycket som det ligger 

hos projektörerna och beställaren, ligger det även hos entreprenören. Det blir dock lätt att 

man ska peka finger och det är lite den aspekten som ställer till det och gör saker mer 

komplicerade än de behöver vara.  
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Vad ligger bakom situationerna när det uppstår? 

Respondent 1 menar att det kan vara att beställaren har missuppfattat den mängd som är 

uppköpt och att de tror att det är mer än det faktiskt är, då sker ett missförstånd. Det 

behöver skrivas tydligt vad som ingår från vår sida för att undvika missförstånd.  

Respondent 2 antar att det är tidspress och att det är att många är involverade i ett projekt 

som gör att kommunikationskedjorna inte följs fullt ut. Alternativt att rätt information inte 

skickas ut till rätt individ i kombination med att det finns en tidspress som är svår att hålla. 

Resultatet blir att man kanske missar beslut på grund av ett stort fokus på att lösa en sak 

att man inte tar in information som kommer från något annat håll.  

Respondent 3 anser att det är sena beslut och att samordningen är bristfällig. Det kan även 

vara så att man inte tänker på i vilken ordning delarna ska sättas ihop ute på 

byggarbetsplatsen utan får det att fungera på ritningarna, men missar den första så får det 

följder för de som kommer efteråt.  

Respondent 4 anser att i detta projekt var det på grund av ett sämre förarbete och att i 

många fall ligger det bakom situationerna som uppstår. Genom att många förutsättningar 

inte blir kartlagda så kan det dyka upp oförutsedda saker.   

Respondent 5 menar att det ofta kan vara att beställaren kommer med en ändring och även 

att man inte har gjort något som gör att det blir för trångt på vissa ställen och därför krävs 

justeringar. Det kan även vara så att antaganden som gjorts i början vid senare beräkningar 

inte är tillräckliga utan det behövs en större storlek och då kan det påverka någon annan 

som annars trott att de ritat färdigt. 

Respondent 6 menar att det är på grund av att man fastnar i sin egen lilla bubbla och sen 

beroende på bristande tid och möjligtvis ibland även bristande engagemang så ser man 

inte utanför den. Det kan göra att saker och ting fattas på ritningar eller att saker inte är 

utförda på ett sätt som gör att det senare kan utföras i praktiken. Respondenten tror att ofta 

kan det bli att man sitter och ritar och tillåts göra det i programvaran och därför fungerar 

det, men att man inte tänker på hur montören ska utföra det rent praktiskt.  
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4.3.3 Erfarenhetsåterföring 

Vad tänker du på när du hör erfarenhetsåterföring? 

Respondent 1 anser att om man deltagit i ett projekt så fås många olika erfarenheter och 

erfarenhetsåterföring är att dokumentera dem och spara dem, men att det inte görs så ofta.  

Respondent 2 menar att efter ett arbete gjorts eller ett projekt slutförts ska tid ges att 

reflektera över vad som gick bra och vad som gick dåligt. På det sättet reflektera över hur 

man kan minska de dåliga delarna och förbättra arbetet. Även framförallt hur man kan 

dokumentera det så att efterföljande projekt kan undvika problem som uppstått i ett 

projekt.  

Respondent 3 tänker framförallt på referensobjekt och om ett projekt genomförs och 

någon annan har gjort ett liknande tidigare så kan man titta på det och möjligtvis 

återanvända delar av det.  

Respondent 4 uppfattar erfarenhetsåterföring som att lyfta goda lärdomar och dåliga 

erfarenheter så att ingen annan upprepar saker som varit mindre bra. Dessutom kan det 

göra att när det finns bra lösningar så kan det delas till andra och det kan då gå snabbare i 

framtida projekt om det redan finns bra lösningar.  

Respondent 5 menar att det är problem som man tar upp när man har 

erfarenhetsåterinföringsmöten eller fyller i någon typ av dokument efter avslutat projekt. 

Respondenten känner dock att det är samma saker som tas upp och skrivs ned och att det 

sedan inte händer så mycket. Det kan naturligtvis vara specifika saker i vissa fall, men det 

är ovanligt och det är vanligtvis samma delar som tas upp.  

Respondent 6 anser att erfarenhetsåterföring är att ta in de positiva och negativa delarna 

och ta vara på den kunskapen och ta med sig det inför nästa projekt. Att ta vara på både 

allt som gick bra och även allt som gick dåligt.  

Vilken erfarenhet har du av erfarenhetsåterföring? 

Respondent 1 menar att det skulle varit om någon annans erfarenhet använts. Det sker 

indirekt om man frågar andra om lösningar om något som de använt i ett gammalt projekt. 

Respondenten vet inte om det finns några rutiner för erfarenhetsåterföring.  

Respondent 2 säger att det är den erfarenhetsåterföringen som skett direkt från tidigare 

genomförda projekt av respondenten. Från det fås många lärdomar eftersom man lär av 

sina misstag. Dokumentationen kan bli bättre så att erfarenhetsåterföringen finns 
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nedskriven så att någon annan kan ta del av den erfarenhet som respondenten haft i andra 

projekt.   

Respondent 3 menar att erfarenhet fås från tidigare projekt och att då ta med bra eller 

dåliga saker som skett i tidigare projekt till nästa. Det arbetet sker hela tiden och är väldigt 

viktigt.  

Respondent 4 anser att det inte görs tillräckligt mycket, delvis på grund av tidsbrist. Alla 

involverade talar om att det behöver ske oftare, men dels är ofta projekten avslutade och 

så går man vidare till nästa projekt och dels har pengarna kanske tagit slut i projektet och 

då har man inga pengar kvar att göra en erfarenhetsåterföring. Det handlar även om att 

försöka genomföra erfarenhetsåterföring. Exempelvis ska ett erfarenhetsåterföringsmöte 

genomföras inom vår sektion för det aktuella projektet och identifiera saker för att undvika 

att de delarna händer igen i framtida projekt.  

Respondent 5 menar att om man kan sitta nära samma projektgrupp flera gånger gör det 

nytta för då upprepas inte samma misstag som annars kan ske med olika grupper i varje 

projekt. Det kan vara att saker påpekas i ett tidigt skede som behöver låsas, men att det 

sedan dyker upp saker i ett senare skede ändå. Har man inte jobbat tillsammans tidigare 

så är det inte så lätt att ta upp saker som inte fungerat i tidigare projekt utan man följer 

istället projektledaren i det nya projektet.  

Respondent 6 menar att det sker väldigt lite men efter det aktuella projektet var det väldigt 

mycket erfarenhetsåterföring. Eftersom projekt där saker har gått snett tar man till sig mer 

än annars och så ska det inte vara. Respondenten skulle säga att med de erfarenheter som 

den har så har den fått mycket individuell erfarenhetsåterföring från tidigare projekt.  

Efter avslutade projekt hur upplever du möjligheten att föra erfarenheter vidare till 

nästa projekt? 

Respondenten 1 för vidare erfarenheter till sitt egna framtida arbete men det finns inga 

rutiner för att arbete som gjorts ska läggas upp någonstans för att andra ska kunna hitta 

det i framtiden.  

Respondent 2 anser att det är där det är lite problematiskt på grund av att även om det 

dokumenteras så finns det ingen naturlig del i projekten där man på ett avslappnat sätt kan 

dokumentera vad som gick snett och hur det kan motverkas i framtiden. Ofta är det att om 

ens synpunkter skulle sammanfattas så blir det ofta som att använda en pekpinne, antingen 

mot någon annans arbete eller att du själv brustit i ditt arbete. Problemet med det är att 

dokumentation sker på egen kammare eller kanske inom ens egen sektion och att den 
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helhetsöverblickande erfarenhetsåterföringen är svår att få ut till ett helt företag, ett helt 

projekt, en beställare eller kund.  

Respondenten 3 menar att det är där man kanske är dålig på att ta upp saker som är mindre 

bra. Det kan vara att man går vidare till nästa projekt istället för att fördjupa sig inom det 

avslutade projektet och komma med förbättringsförslag på vad som kunde gjorts bättre. 

Att sätta sig ner och diskutera vad som varit bra och dåligt, vad man bör tänka på nästa 

gång, det sker oftast inte eller åtminstone inte tillräckligt mycket. Istället händer det att 

det rinner ut i sanden efter att ett projekt är slut. Något som även behöver förbättras är att 

höra med beställare och entreprenörer och att ha någon form av avslut där.  

Respondent 4 upplever att det är ganska dåligt. Det finns en del inkluderad i 

kvalitetssystemet men det händer inte i många fall. Det brukar vara ett antal projekt där 

erfarenhetsåterföring görs i själva företagsstrukturen när det börjar närma sig 

årsrevisionen. Det brukar bara, mer eller mindre, vara de projekten som det görs i så det 

är något som behöver bli bättre.  

Respondent 5 anser att i vissa projekt har man projektledare som är duktiga på att lyssna 

och ta till sig vad man säger och ibland har man projektledare där det är svårt att få gehör 

för vissa saker. Det är kanske för att de är för nya för att egentligen vara projektledare och 

har lättare att släppa igenom saker som kanske gör att det uppstår kostnader senare som 

hade kunnat undvikas.  

Respondent 6 menar att det är väldigt dåligt. Någonstans vet de flesta man jobbar med 

vad som gått dåligt och vad som gått bra men det blir inget där man samlas och går igenom 

hur man tänkt i projektet, hur saker kunde undvikits, saker som kunde gjorts bättre och 

varför saker gjordes som de gjordes. Det anser respondenten är väldigt dåligt att det inte 

görs, men vet samtidigt inte någon som utnyttjar det ordentligt. Det finns inte en plattform 

för det utan man accepterar att det blir som det blir och sedan går man vidare. Det läggs 

inte tid på det trots att det är väldigt viktigt.  

Hur sker erfarenhetsåterföringen i dagsläget? 

Respondent 1 menar att alla inom den egna sektionen vet vad de andra håller på med, så 

om det är någon som gjort något liknande som man har en fråga om kan man gå till den 

personen. Erfarenhetsåterföring kring hur projektet har fungerat, vad som gjordes som var 

bra och dåligt inom hela projektgruppen är nog inget som går vidare på något sätt. Det är 

väl då att projektledaren för vidare det till den andra projektledaren. Det sker återkoppling 

inom sektionen men inte mellan disciplinerna utöver vad respondenten tror projektledarna 

gör sinsemellan.  
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Respondent 2 menar att det finns ett system som kallas ”röda tråden” där 

erfarenhetsåterföring skrivs ned för projekt internt inom sektionen. Varje sektion har sitt 

separata kvalitetssystem för att säkerställa kravställning i början av ett projekt, uppfylla 

egenkontroller och liknande. Det kanske även finns något projektövergripande, men då är 

det oftast projektledaren som ansvarar för det tror respondenten.  

Respondent 3 menar att det är via referensprojekt som saker förs vidare.  

Respondent 4 menar att det finns någon mall i kvalitetssystemet som man kan fylla i, där 

tanken är att de inblandade i projektet sitter ned och fyller i fördelar, nackdelar, att tänka 

på och så vidare. Sedan att hela sektionen informeras någon gång ibland. Dock under de 

9 år som respondenten jobbat i projekt har det endast skett för två eller tre projekt, så det 

är en stor brist.  

Respondent 5 menar att det kan ske genom någon form av möte där saker gås igenom. 

Det kan vara att något dokument fylls i där olika saker tas upp, exempelvis saker som inte 

gick så bra, saker som borde gjorts bättre, saker att tänka på till nästa gång och liknande. 

Ibland är det bara att dokumentet fylls i av alla som någon sedan sammanställer och det 

går ut via mail och det då inte är säkert att ett fysiskt möte blir av. Nästan vanligast tror 

dock respondenten är att man inte har någonting alls.  

Respondent 6 anser att det enda som sker är att man i efterhand säger att det var så man 

gjorde i det projektet efter att det ställts en fråga till varför en viss lösning gjorts. Det är 

mer av den typen än att man går in i ett projekt och tar upp saker som missats tidigare och 

som man behöver tänka på i nästa projekt. Respondenten anser tyvärr att kunskapen ofta 

sitter i personen som har upplevt det och sedan stannar det hos den personen till dess att 

ett problem dyker upp. Det borde finnas någon typ av plattform där man kan dela med sig 

av information. Enligt respondenten känns det inte som att ta vara på erfarenheterna är 

något som är speciellt prioriterat när alla har mycket att göra även om det blir som att 

uppfinna hjulet flera gånger. Det är dessutom väldigt mycket erfarenhet och kunskap som 

sitter i, framförallt, de äldre personerna som kanske snart pensioneras och då är det väldigt 

synd att släppa iväg dem utan att fånga upp det som de varit med om. Det finns i och för 

sig en sida där man kan skriva frågor men då är det oftast när problem redan har uppstått 

och sen är det inte alla som tittar på sidan, vilket är synd. 
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Sker någon erfarenhetsåterföring kring projektets upplägg och formen av 

samordning som används för de inblandade i projektet? 

Respondent 1 menar att det är projektledaren som tar vara på den erfarenheten och att det 

är något som inte tas upp från projekt till projekt av de som jobbat i projektet. Det är 

istället projektledaren som bestämmer hur disciplinerna ska jobba mellan varandra. Till 

viss del kan man påverka det, men om det är något som man brukar göra så är det kanske 

inget man påverkar.  

Respondent 2 menar att det sker och att den tagit del av hur det sammansatta 

projekteringsarbetet skedde i det aktuella projektet. Samtidigt kan inte respondenten tala 

för någon annan som var inblandad. Erfarenheten som respondenten tagit från det aktuella 

projektet har diskuterats med projektledarna som var delaktiga i det och sedan har det 

diskuterades inom respondentens egna sektion. En erfarenhetsåterföring som 

respondenten tog med sig från det aktuella projektet är att möteskulturen vid arbetsplatsen 

och möten behöver utvärderas. Det är viktigt att alla är närvarande på möten, ett eventuellt 

sätt att förbättra detta är att ha möten i ett annat rum istället för vid arbetsplatsen. 

Respondenten 3 menar att det inte riktigt förs ned skriftligt. Det är någonting som man är 

sämre med efter att ett projekt avslutas. Efter ett projekt avslutas finns en mängd tankar 

om vad som varit och vad som gått bra och dåligt men att det inte sammanfattas i 

någonting som kan föras vidare. Det kan vara att man hittar någon teknisk lösning, men 

sammanfattning av erfarenhet rörande projektupplägg eller samordning sker inte riktigt.  

Respondent 4 menar att det brukar ingå i analysen av ett projekt efteråt, då tas saker fram 

som varit bra, vad som gick fel och vad man kan lära sig till nästa projekt. Då tas alla 

aspekter av ett projekt in i analysen.  

Respondent 5 menar att om man har erfarenhetsåterföring så är även det en del av det 

vanligtvis.  

Respondent 6 menar inte att det skett. Då projekt går bra firar man och går det sämre 

försöker de involverade att lägga projektet bakom sig. Så respondenten anser att det är 

synd att det inte sker.   
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Vilka brister ser du i det nuvarande arbetet med erfarenhetsåterföring? 

Respondent 1 menar att i dagsläget fungerar det bra inom sektionen då alla vet vad de gör 

just nu men om hälften skulle sluta och det skulle komma in nya personer så kan de inte 

se vad som gjorts innan. Den erfarenheten skulle då försvinna från företaget när de lämnar. 

Det ligger kvar i systemet men det kan de inte leta fram. Det är en brist att det inte finns 

ett tydligt sätt hur man ska spara bra lösningar. Det finns ett kvalitetssystem för hur allting 

ska göras från början till slut, men det utvecklas fortfarande så strukturen där kommer att 

bli bättre.  

Respondent 2 anser att det finns brister i dokumentering och att om individer i en 

projekteringsorganisation byts ut under projektets gång så sker ett bortfall av information 

på grund av att saker inte förs ned på ett konsistent sätt. Oavsett vem det är så jobbar alla 

på olika sätt och oftast finns det inte ett projektspecifikt upplägg för hur anteckningar ska 

föras i ett projekt, var de ska finnas och att alla ska kunna ta del av det.  

Respondent 3 menar att det är att brister inte kommer fram på grund av projektavslut inte 

genomförs där man går igenom vad som varit bra eller dåligt. Det ingår i kvalitetssystemet 

att det ska göras, men det faller alldeles för ofta bort och det blir inte bra enligt 

respondenten.   

Respondent 4 menar att den största bristen är att det inte genomförs. Sedan kan det även 

vara att om det väl genomförts i några projekt så når det inte ut till andra. Respondenten 

tror att det tyvärr gör att många gör samma misstag på grund av att den informationen inte 

delas ut till varandra.  

Respondent 5 menar att det är att det inte alltid görs och att man inte börjar ett projekt 

med att fundera kring om något liknande gjorts innan och om det finns några erfarenheter 

att hämta därifrån. Det kommer inte fram information från de inblandade självmant, så 

om frågan inte ställs så kommer inte informationen fram. Det finns folk med olika 

erfarenheter som man hade kunnat ta del av. 

Respondent 6 anser att bristerna är att man inte tar vara på den erfarenhet och kunskap 

som alla besitter och att de inte ges möjlighet att delge någon dem. Det är en väldigt stor 

brist enligt respondenten. Samtidigt verkar det inte finnas ett stort behov heller i och med 

att ingen vill veta det, vilket inte är bra. Respondenten tror att det kan bero på att det är 

högkonjunktur och att alla har väldigt mycket att göra och därför fokuserar på arbete som 

genererar pengar snarare än att lägga tid på vad som kunde gjorts annorlunda. Det är lätt 

att bli bortskämd under tiden som det finns ett högt tryck och det finns mycket jobb, men 

då det ändras är det viktigt att vara på topp och veta hur man ska göra saker, inte göra 

saker och vad man ska tänka på. Dock kan det påverka framtida jobb eftersom det är 

lättare att få ett dåligt rykte än att försöka fixa det som gått fel.  
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Vilka förbättringsmöjligheter ser du kring arbetet med erfarenhetsåterföring? 

Respondent 1 menar att det är att arbeta mer med den ”röda tråden” systemet.  

Respondent 2 menar att genom att standardisera hur mötesprotokoll, beslut i ett projekt 

och erfarenhetsåterföring ska dokumenteras kan förbättringar ske. I dagsläget är dessutom 

erfarenhetsåterföringen ganska hård och blir oftast individuell per disciplin, det behöver 

mjukas upp för att de verkliga åsikterna kring erfarenheterna av ett projekt kan komma 

fram. På något sätt behöver man se projektet som helhet, vad som var bra respektive dåligt 

utan att det nödvändigtvis kopplas till kravställningen för projektet.  

Respondent 3 menar att ha genomgångar efter projekt, både med beställare, entreprenör 

och konsultgruppen och gå igenom vad som har varit bra respektive dåligt. I regel är 

uppdrag ganska smärtfri och det därför inte känns som ett så stort behov att gå igenom 

projektet eftersom det inte är några större synpunkter, varken bra eller dåligt. Dock finns 

det alltid något att ta med sig.   

Respondent 4 tror att det har med planering att göra och att det är något som ska planeras 

in redan när ett projekt ser ut att börja avslutas för att det ska bli gjort. Den 

erfarenhetsåterföring som görs dokumenteras i ett datasystem men då krävs det att man 

går in och läser det för att informationen ska sprida sig. Någon gång har det skett 

sektionsmöten och att någon detalj lyfts från något projekt. Då är det oftast något som gått 

bra, men även de dåliga exemplen måste fram och då får man svälja sin stolthet. Har man 

gjort fel så önskar man i efterhand att man gjort saker annorlunda men under tiden som 

man är mitt uppe i det kan det ibland vara svårt att se.  

Respondent 5 menar att man behöver införa en rutin kring erfarenhetsåterföring och att 

man redan vid startmöten i ett nytt projekt ser vad man har med sig från tidigare, liknande 

projekt eftersom det är mycket som återkommer.  

Respondent 6 menar att i dagsläget känns det som att det knappt finns någon 

erfarenhetsåterföring utöver den erfarenhet man tar med sig som individ. Vid varje 

avslutande ha ett möte där man tar upp vad som gjordes bra, vad som gjordes dåligt och 

vad som kan göras bättre. Dessutom att ta med de tuffaste punkterna och dokumentera det 

någonstans för att i framtiden om behovet uppstår kunna hitta informationen lätt. 

Respondenten tror starkt på att ha ett sådant möte och lägga lite tid på detta efter avslutat 

projekt men innan man går vidare. I respondentens aktuella disciplin genomförs möten 

varje vecka där man går igenom om det dykt upp något komplicerat eller krävt en viss 

lösning, vilket är bättre men det kan ändå göras mer. Till slut tror respondenten att det är 

tid och pengar som påverkar och att för tillfället krävs det inte mycket för att få jobb 

eftersom det finns ett högt tryck.  
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5 Analys 

Empirin som samlats in från observationerna, dokumentstudien och intervjuerna 

analyseras i förhållande till den teori som presenteras i tidigare kapitel. Även författarens 

egna reflektioner kring informationen redogörs. 

5.1 Samordning 

Som Révai (2012) beskriver så involveras många personer i ett projekt och det är därför 

av stor vikt att samordningen sköts på ett bra sätt för att skapa en miljö som möjliggör 

effektivitet och att önskat resultat uppnås. För att skapa effektiva grupper har 

kommunikation en stor påverkan och det är viktigt att det sker på ett effektivt sätt 

(Forslund, 2013). Därför var kommunikation en del som undersöktes i intervjuerna och i 

fallföretagets rutiner. Då studien även inkluderar hur olika former av samordning upplevs 

av respondenterna undersöks detta och de brister eller fördelar som finns med de två 

former som undersöks. Dels mötesorienterat då konsulterna har separata arbetsplatser och 

håller regelbundna och kontinuerliga möten för samordning och dels då konsulterna 

samlas på samma arbetsplats och arbetar på projektet, det sistnämnda exkluderar dock inte 

att det sker möten under tiden.  

Kommunikation i projekt 

”Konsulter emellan är det oftast bara fritt blås, att man bara ringer eller mailar och då ser man 

alltid till att CC:a projektledaren.” 

 – Respondent 3 

Respondenterna var alla överens om att vanligtvis används mail eller samtal över 

telefonen som medel för att kommunicera mellan varandra när man arbetar i projekt där 

alla inblandade sitter på separata arbetsplatser. I Fallprojekt 2 skedde mycket av 

kommunikationen även ansikte mot ansikte eftersom de satt på en samlad arbetsplats. 

Detta ledde enligt många respondenter till snabbare svar och att diskussioner kunde tas 

direkt och redas ut, vilket var både positivt och negativt. Några respondenter menade att 

det ibland togs för snabba beslut eller att spårbarheten och dokumentationen av beslut 

minskade. Andra ansåg att det var positivt eftersom om det endast var små frågor kunde 
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de redas ut snabbt och möjliggjorde att arbetet kunde flyta på bättre. Forslund (2013) 

beskriver att när en grupp sätts samman så kan förväntningarna inte vara att allt kommer 

att fungera direkt, utan några som helst problem. Människor är olika och föredrar att arbeta 

på olika sätt, det är därför viktigt att jobba på utvecklingen av gruppen så att den jobbar 

på ett effektivt sätt tillsammans. Som i alla situationer i livet så gäller det att respektera 

varje individ så som den är och hur den föredrar att arbeta och om möjligt ta hänsyn till 

det när det bestäms hur gruppen ska samordnas. Om inte så behöver man åtminstone 

fundera på hur man kan skapa en god arbetsmiljö för alla oavsett sätt att arbeta på.  

Kommunikation är en viktig del, som Forslund (2013) lyfter, som kan hindra 

grupputvecklingen och det är viktigt att minimera delar som hindrar att en effektiv 

kommunikation kan uppstå mellan individerna i gruppen. Effektiv kommunikation är 

något som beskrivs i fallföretagets rutiner kring hur internkommunikationen ska ske och 

det ges exempel på hur det kan underlättas. Indirekt försöker man då att minimera de 

störningar som Lundqvist och Marcusson (2012) redogör för i kommunikationsmodellen 

och visa hur kommunikationen ska ske. Det är värt att nämna att detta beskrivs som att 

det vänder sig till chefer. Cheferna ska då ges de verktyg som de behöver för att 

kommunicera effektivt och därmed underlätta deras arbete. Att detta riktas specifikt till 

chefer kan vara att utesluta resterande medarbetare som hade kunnat ta del av 

informationen och effektivisera även sin kommunikation.  

Vad som är viktigt är att störningar minimeras så att det som sändaren av ett meddelande 

har för avsikt att meddela faktiskt når fram till den tänkta mottagaren och att den uppfattar 

det så som det var tänkt. En överblick över var störningar kan uppstå visas i Figur 5 

(Avsnitt 3.2.2) där Lundqvist och Marcusson (2012) beskriver en kommunikationsmodell 

mellan en sändare och en mottagare av ett meddelande. I denna figur är en del det 

överföringsmedium eller kanal som meddelandet skickas, exempelvis via mail, telefon 

eller ansikte mot ansikte. Störningar som respondenterna upplever är bland annat att det 

tar tid att komma i kontakt med personer som inte sitter precis bredvid och att det då kan 

påverka respondenten i frågas arbete även om det går att arbeta runt det eller att skjuta 

upp just den uppgiften. Fördelen med mail är att även om det tar längre tid att få kontakt 

med personer så blir det en skriftlig dokumentation gentemot när frågor tas ansikte mot 

ansikte eller över telefon.  

”Det väldigt mycket mail och det är egentligen inte jättebra. […] väldigt mycket trillade mellan 

stolarna och det var mycket som missades tyvärr. Så det är kanske inte det ultimata sättet att 

mailväxla med viktig information liksom.”  

– Respondent 6 

Många respondenter beskriver vikten av att beslut dokumenteras men det tas även upp av 

mer än en av respondenterna att det kan bli ett överflöd av information om det delas via 

mail. Det resulterar i att det blir för mycket och risken finns att information missas. Detta 
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är något som även Wenell (2014) håller med om och framhäver vikten av att behålla 

kontrollen över vad som är viktigt. Det görs genom att ha en tydlig beskrivning över hur 

kommunikation ska ske och hur beslut ska dokumenteras. Under de möten som 

observerades användes en uppskriven agenda för att följa vad som var viktigt och de beslut 

som togs eller diskuterades skrevs upp på den tavla som användes bredvid agendans 

respektive punkter. Efter mötet skrevs detta ihop av projektledaren till ett protokoll och 

skickades ut till alla involverade parter i projekteringsgruppen, även de som inte närvarat.  

Då konsulter arbetar separat och använder möten för samordning 

” När det är projekt som man verkligen behöver ha möten så kan det vara bra. Men sen kan det 

finnas projekt där man har sagt att man ska ha ett möte i veckan och sen sägs det inte så mycket 

på mötet så då är det rätt onödigt.”  

– Respondent 1 

Respondenterna var alla överens om att möten är bra så länge de ger någonting, så att 

möten inte endast genomförs för att genomföras. Om det är nödvändigt så är det bra för 

mängden mail kan minska om allt kan klargöras under mötet. Då minskar risken att för 

mycket information kommuniceras mellan personerna i projektgruppen. Återigen 

eftersom då minskas risken att information går förlorad i mängden som Wenell (2014) 

påpekar kan ske när informationsflödet blir för stort. Men detta menar respondent 6 gäller 

så länge som alla är aktiva och närvarande, vilket alla inte uppskattar eftersom de hellre 

vill sitta och rita. Det är skillnaden mellan olika personer och hur de ser på vad möten ska 

ge, exempelvis tar respondent 1 tar upp att det kan bli ineffektivt med möten om det inte 

rör ens egen disciplin. Men menar att det kan fungera eftersom det då finns möjlighet att 

jobba samtidigt under mötet för att undvika att ineffektiviteter uppstår. Detta visar hur 

viktigt det är att det görs en genomtänkt avvägning av vilka konsulter som ska delta vid 

varje möte som Hansson et al. (2015) beskriver. Om de konsulter som deltar på mötet kan 

tillföra något under mötet eller om de behöver ta med sig något från mötet kan det vara 

bra att de inkluderas. Men de ska inte känna att de bara sitter där och lyssnar utan att det 

ger något och de känner att de kan vara effektivare genom att jobba med annat.  

” [Vid möten är det] lättare att få en samlad bild av vad som ska göras, vad som är gjort eller vad 

som är frågor osv.” 

– Respondent 3 

En logistisk fördel är att man inte behöver resa så mycket eftersom det enligt respondent 

5 antagligen kan bli fler resor och längre att resa när man sitter tillsammans. När man är 

på sin egen arbetsplats menar respondent 5 att man oftast är effektivare eftersom man har 

alla verktyg, sina egna saker, rätt skärmar, stolar, bord och liknande. Den situationen är i 

de allra flesta fall bättre på personens ordinarie arbetsplats. Ytterligare en fördel är att det 
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förs protokoll och alla inblandade delges det via mail och då blir det tydligt vad som har 

sagts och bestämts och det blir klarare på det viset.  

En fördel med arbetssättet att ha kvar sina ordinarie arbetsplatser är en nackdel då 

konsulter delar arbetsplats under ett projekt nämligen att man kan återvända till sin egen 

arbetsplats med ett problem, diskutera det med kollegor och reda ut saker innan 

informationen tas vidare. Sitter man tillsammans kan det ibland gå för fort och det ställer 

högre krav på individen att vara snabbtänkt när man sitter tillsammans. Vid 

observationerna var det ett problem som dök upp, en av konsulterna gick tillbaka till sitt 

eget kontor efter mötet och diskuterade igenom det för att sedan komma tillbaka till de 

som satt kvar efter mötet med en lösning. Då fick konsulten vänta en stund innan 

diskussionerna efter mötet blev klara för att gå igenom lösningen. I det fallet gick det 

snabbt eftersom alla inte gått efter att mötet avslutats och diskussionen därför kunde tas 

direkt. Men hade fallet varit att alla hade gått så hade det kanske behövt tas via mail eller 

vänta till nästa möte. Fördelen att man kan sitta på sitt eget kontor och gå igenom sina 

idéer medför nämligen att det tar längre tid att komma framåt.  

” [En brist är] att det kan ta tid innan man tar upp grejer för att man har mötet om ett par dagar. 

Och då kanske man väntar med saker till dess. Eller att man inte gör klart eller tar fram uppgifter 

förrän innan det.”  

– Respondent 5 

Något som uppmärksammades under observationerna var att alla inblandade konsulter 

inte hade tillgång till de system som användes i projektet och att det ibland dröjde innan 

de kunde få tillgång till dem. Detta gör att det blir väntetid om det inte går att gå vidare 

till nästa del utan tillgången. Det är samma sak med information om man inte får tag i 

personer via mail eller liknande. Slöseri med tid var en av de främsta bristerna som 

nämndes, i och med att det tog tid innan man kunde komma vidare om man väntade på att 

diskussioner skulle tas på möten. Dessutom nämndes det att det kan vara svårt med 

samordningen mellan mötena.   

” Det är ju att projektledaren är på tå och är tydlig i vad som ska avhandlas här och inte helt 

enkelt. Och för mötet framåt. För oftast kan man bli sittande och sitter och inväntar att olika 

diskussioner är klara, det går ju inte.” 

– Respondent 3 

Hansson et al. (2015) beskriver att det krävs en genomtänkt avvägning av vilka som deltar 

på mötet vilket respondent 1 håller med om. Att det hade varit bättre att endast kalla de 

nödvändiga till mötet. Sen är det även projektledaren som har en stor del av ansvaret kring 

genomförandet av möten (Hansson et al., 2015). Som en förbättring ser ett antal 

respondenter att det är viktigt att projektledaren är alert och tydlig kring vad som ska 

avhandlas under mötet, har en agenda och ser till att mötet protokollförs och att det delges 
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alla inblandade i efterhand. En kommentar är att protokoll förs men inte alltid delges och 

då förloras en del av dess funktion eftersom man inte kan gå tillbaka och se vad som 

beslutats. Respondent 2 tror att det finns förbättringsmöjligheter kring den generella 

möteskulturen. Det är genom att jobba på att när man deltar i mötet så är man närvarande 

och fokus är på det som sägs och de beslut som tas.  

Då konsulter i ett projekt delar arbetsplats under projektet 

”Det finns potential om strukturen finns där.” 

– Respondent 4 

Kommunikation är som sagt en viktig del av att skapa effektiva grupper (Forslund, 2013) 

och enligt Antvik och Sjöholm (2010) kan kommunikation bland annat underlättas av att 

en grupp har sina arbetsplatser nära varandra. Att de inblandade i projekt sitter på sina 

ordinarie arbetsplatser separat från de övriga i gruppen och att möten används är det sätt 

som allmänt används när projekt genomförs i byggbranschen. Eftersom personerna i en 

projekteringsgrupp oftast inte arbetat med varandra tidigare blir samordningen av dem 

ännu viktigare (Hansson et al., 2015).  

Respondenterna var alla relativt positiva till upplägget om det är fysiskt möjligt och om 

projektet är komplext där det finns många frågor mellan de inblandade konsulterna. Det 

nämndes även att det är viktigt att alla strävar i samma riktning och att alla arbetar på den 

gemensamma arbetsplatsen för annars tappar upplägget sin funktion. Det påverkar även 

grupputvecklingen eftersom det enligt Wheelan (2013) inte finns något som är så negativt 

för utvecklingen av en grupp som att alla inte dyker upp på uppsatta tider. Om en grupp i 

värsta fall blir dysfunktionell så kommer den att prestera långt under den nivå som kunde 

uppnåtts om varje person arbetat individuellt istället för i grupp (Forslund, 2013). Då 

förlorar man de fördelar som detta arbetssättet annars ger.  

” Jag personligen tror på att du kan spara tid i projekten. Du kan på en kortare startsträcka och 

kortare projekteringstid komma fram till en teknisk lösning som är [lika bra] som en som har haft 

en längre tid på sig och sitter på egen part.” 

– Respondent 2 

Fördelarna med att sitta tillsammans beskriver respondenterna som att det är lätt att få 

snabba svar från övriga discipliner och att det kan spara tid i projektet. Vanligtvis när mail 

används så tar det tid och det kan ibland ta någon dag för att få svar, vilket kan göra att 

man tvingas stanna upp i sitt arbete. Detta är de störningar som Forslund (2013) talar om 

i kommunikationsmodellen. Då får man fundera på hur man tar sig vidare istället för att 

kunna gå vidare i sitt arbete direkt. Det nämns också att det ger en annan typ av förståelse 

för varandras arbete och de val som de andra i projektgruppen gör. Dessutom kan det 

bidra till en ökad förståelse mellan människorna som är involverade. En respondent menar 
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att om man endast kommunicerar med en person på andra sidan skärmen så finns risken 

att man inte tänker på att de också har känslor i samma utsträckning som om man umgås 

och pratar med dem i verkligheten. Så i situationer med mycket stress och press så kan 

personer bli irriterade på varandra och det kan bli en tråkig stämning enligt respondent 6. 

Finns det då en annan typ av förståelse kan man undvika att stirra sig blind på sin egen 

del och tycka att det är den andra personen som behöver ändra sin del eller flytta på något. 

Genom att vara mer förstående öppnas möjligheten upp för att feedback och diskussioner 

kring lösningar eller andra saker kan ske på ett konstruktivt sätt (Forslund, 2013).  

”Det kräver en viss planering av projekteringsorganisationen. Man måste tänka på hur ska man 

sitta tillsammans, hur ska man arbeta, hur har du möten, ska du sitta på samma plats eller ska du 

gå ifrån?” 

– Respondent 2 

Ingen arbetsplats är helt perfekt, utan brister eller att det inte finns förbättringar som kan 

göras. När en projektgrupp delar arbetsplats liknar det, enligt respondent 1, det vanliga 

kontorslandskapet och det kan bli en relativt hög ljudnivå. Men det är samma nackdel som 

när man sitter i kontorslandskap med sin egen disciplin så det har inte så stor påverkan. 

Men det kan ibland vara svårt om man behöver ta hjälp av någon inom sin egen disciplin 

för då finns inte den kompetensen nära till hands för snabbt svar. Det är då intressant 

vilken kompetens som man behöver ha snabba svar från, sin egen disciplin eller 

projektgruppen. Det kan vara så att om det är komplicerade projekt när det kommer till 

samordning mellan disciplinerna så är det viktigt att ha nära till de övriga i 

projektgruppen. Men om samordningen mellan disciplinerna inte är så komplicerad är det 

bra med närhet till den egna disciplinen. Det beror mycket på projektet och kan vara något 

där behovet behöver bedömas innan projektet drar igång.  

En brist som lyftes var att infrastrukturen runt omkring den gemensamma arbetsplatsen 

vanligtvis är sämre eftersom det inte satsas lika mycket på det. I fallföretagets hälso- och 

säkerhetspolicy åtar de sig att tillhandahålla en arbetsmiljö som är säker och hälsosam för 

alla medarbetare. När ett nytt arbetssätt används för att hantera samordningen i projekt 

krävs det att det läggs ett lika stort fokus på att skapa en god arbetsmiljö även på en 

temporär arbetsplats. Det behöver då finnas användbara verktyg runt omkring och inte 

endast det mest nödvändiga som ett skrivbord och datorskärm. Det kan behövas tavlor, 

tv-skärm eller liknande för att kunna hantera dokumentation med mera. Ytterligare så 

behöver det finnas möjlighet till att förflytta sig från arbetsplatsen till ett separat mötesrum 

för att undvika att fokus hamnar någon annanstans än på det som gås igenom under mötet. 

Dessutom kräver det att dokumentationen av mötena är lika bra som de möten som hålls 

när konsulterna sitter separat. Genom att hantera möten på samma sätt som annars så kan 

det formella och seriösa behållas. Det finns annars en risk att det inte tas lika seriöst 

eftersom situationen blir som löpande möten och det är lätt att det uppstår en vänskaplig 
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relation mellan de involverade enligt respondent 6, som även tillägger att det är en brist 

att det kostar mer.  

”Du får en helt annan insikt i de andra disciplinerna. Så att jag tror att alla hade kunnat lära sig 

så himla mycket mer.” 

– Respondent 6 

Många förbättringsmöjligheter är kring de brister som nämns ovan, dock finns även 

åsikten att det inte finns några konkreta förbättringar så länge som alla gör vad de ska 

göra. Återigen lyfts det att det är viktigt att ha separata rum för möten och att det är viktigt 

att dokumentationen sköts lika väl som annars. Respondent 6 lyfter att de involverade kan 

lära sig väldigt mycket mer än om man sitter på sina egna kontor och att allas erfarenhet 

och kompetens utnyttjas på ett annat sätt än vanligtvis. Förutsatt att alla är tillmötesgående 

och vill jobba på det sättet.  

Det samordningsätt som föredras 

”Än så länge fungerar det gamla beprövade sättet bäst. Där man mer kan fokusera på att lösa en 

arbetsuppgift i lugn och ro. Men blir det bättre strukturerat med det sättet att arbeta så tror jag 

nog att det har sina fördelar. Men det känns som att det är lite från projekt till projekt.” 

– Respondent 4 

Det finns både fördelar och nackdelar med att ha separata arbetsplatser respektive en 

gemensam arbetsplats. Frågan av det arbetssätt av samordning som respondenterna 

föredrar lades till efter den första intervjun och gjordes för att ge perspektiv på vad som 

föredras i dagsläget när respondenterna väger för- och nackdelar mot varandra. Det är 

väldigt individuellt men kan vara värt att ta hänsyn till då det beslutas hur samordningen 

ska ske inför ett projekt.  

Åsikterna kring vad som föredras skiljer sig åt. Respondent 1 svarade på detta i efterhand 

då en granskning av intervjutranskriberingen gjordes och föredrar att sitta på sin ordinarie 

arbetsplats. I dagsläget är det i ett kontorslandskap, men ett avskilt kontor hade varit 

bättre. Respondent 4 anser att i dagsläget är det bättre att sitta på sitt eget kontor och ta 

sig till möten men om det sammansatta arbetssättet hade bättre struktur så hade det sina 

fördelar. Att det då beror på projektet vilket sätt som skulle fungera bäst. Respondent 6 

håller med om att det beror på typ av projekt och menar att vid stora och komplicerade 

projekt är det bättre att sitta tillsammans och arbeta. Även respondent 5 menar att det beror 

på projektet, hur långt det är till ett möte eller platsen där man sitter tillsammans och hur 

arbetsplatsen är på den platsen. Utifrån detta och så som det ser ut i dagsläget där 

arbetsplatsen sällan är lika bra som den ordinarie arbetsplatsen föredrar respondenten att 

sitta på sitt eget kontor och ta sig till möten.  
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Respondent 2 föredrar den sammansatta arbetsgruppen även om det kan vara svårare för 

projektledare och de i samordningsrollen att planera sitt arbete. Även respondent 3 tycker 

om att jobba tillsammans som det delvis gjordes i Fallprojekt 2. Problemet var att det inte 

utfördes på ett idealt sätt och att alla inte alltid var på den gemensamma arbetsplatsen så 

då uppstod liknande svårigheter som när konsulterna sitter separat.  

Alltså föredrar de flesta att jobba i projekt så som det görs i dagsläget, med ordinarie och 

separata arbetsplatser. Dock beror det till stor del på att den sammansatta arbetsplatsen 

ofta är sämre än den ordinarie och att arbetssättet inte är tillräckligt utvecklat i dagsläget. 

I fallföretagets hälso- och säkerhetspolicy åtar de sig att tillhandahålla en arbetsmiljö som 

är säker och hälsosam för alla medarbetare. Det gäller även temporära arbetsplatser då 

arbetsgruppen delar arbetsplats och individerna inte använder sina ordinarie kontor. Något 

som enligt flera respondenter behöver utvecklas och förbättras.  
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5.2 Kvalitetsbristkostnader 

Kvalitetsarbetet är en betydelsefull del i en organisation och det har blivit allt centralare 

för ett företags förmåga att vara konkurrenskraftigt (Bergman & Klefsjö, 2012). En del i 

detta är att genomföra kvalitetskontroller i projekt och detta är något som inkluderas i de 

rutiner som finns hos fallföretaget och de är bland annat ISO 9001 certifierade. ISO 9001 

används för att säkerställa konsekventa och bra kvalitetsprodukter (International 

Organization for Standardization, u.å.-c). Detta är något som används i alla fallföretagets 

projekt och det sker även egenkontroller för att den egna kvalitetskontrollen ska följas 

enligt respondent 2. Kvalitet är något som man ständigt jobbar med i fallföretaget, 

exempelvis genom att utveckla och uppdatera mallar för att underlätta arbetet, genom att 

genomföra kontroller och genom att medarbetarna varje dag försöker hålla en så hög 

kvalitet på sitt arbete som möjligt. Det nämns dock inget om kvalitetsbristkostnader i de 

interna dokumenten som har studerats och det var därför av stor betydelse att få 

konsulternas, i ett projekt, syn på begreppet. Detta eftersom studien undersöker hur 

formen av samordning kan hänga ihop med kvalitetsbristkostnader i arbetet.  

Kvalitetsbristkostnader i arbetet 

” Projektkostnader [som] helt enkelt [beror på] att kvaliteten brister.” 

– Respondent 2 

Sörqvist (2001) beskriver att när det kommer till kvalitetsbristkostnader är det viktigt att 

begreppet definieras och att de avgränsningar som finns i varje situation tydliggörs. Det 

är en del av vardagen i många organisationer att jobba med kvalitet och de system som 

finns på plats för att produkter ska hålla en hög kvalitet enligt Bergman och Klefsjö 

(2012). Genom de intervjuer som genomfördes var alla respondenter medvetna om 

kvalitet och strävan efter att lämna ifrån sig en så bra produkt som möjligt i slutändan. 

Däremot var alla inte medvetna om vad begreppet kvalitetsbristkostnader betyder. Av de 

sex individer som intervjuades hade tre av dem inte hört begreppet tidigare och gjorde 

antaganden kring vad det betyder. De övriga tre hade liknande, men något varierande, 

uppfattningar om vad begreppet innebär, nämligen att kvaliteten brister eller att det är när 

saker inte gjorts rätt från början. Trots en uppfattning om begreppet beskrev en av dessa 

respondenter att det inte är ett begrepp som används inom projekteringsorganisationen. 

Begreppet visade sig inte heller i de dokument som rör kvalitet på fallföretagets intranät.   

En av poängerna som Sörqvist (2001) gör kring kvalitet är att förståelsen för begreppet 

bland medarbetare är oerhört viktigt för att undvika missförstånd. En av respondenterna 

som inte använt begreppet tidigare antog, innan den gavs en kort beskrivning av 

definitionen av kvalitetsbristkostnader, att det var kostnader för att höja kvaliteten på 

produkten. Det är just den typen av missförstånd som Sörqvist (2001) menar att det är 



 102 

viktigt att försöka undvika eftersom innebörden är att det inte är kvaliteten i sig som kostar 

utan bristen på kvalitet. Förståelsen för detta påverkar hur kvalitetsbristkostnader 

uppfattas i arbetet och var man kan se möjligheter till förbättringar för att effektivisera 

arbetet och jobba ännu mer med kvalitet med hjälp av motiverade medarbetare.  

”Ja, det finns ju alla dem höll jag på att säga, lite beroende på vad det är för projekt och hur stort, 

och som sagt hur det drivs. [Men] det finns ju inget, i princip, som inte har det i någon form.” 

– Respondent 5 

De två kategorier av kvalitetsbristkostnader som Bergman och Klefsjö (2012) menar är 

möjliga att införa ett system kring är interna felkostnader och externa felkostnader. De 

exempel som ges av dem på interna felkostnader är kostnader för omarbete, kassationer, 

förseningar, felanalys och ineffektiviteter. Dessa kostnader uppstår på grund av att de 

kvalitetskrav som ställts inte uppfylls men som uppmärksammas innan leverans till kund 

görs. De externa felkostnaderna uppmärksammas istället efter leverans till kund och är 

exempelvis reklamationer, garantier och återkallanden.  

Genom de intervjuer som genomförts ges en inblick i de kvalitetsbristkostnader som 

respondenterna upplever i sitt arbete. Respondent 4 upplevde att det allmänt kan vara att 

de förutsättningar som fås från beställaren inte är helt tydliga eller att beställaren är osäker 

på vad den efterfrågar och att det medför att det blir omarbete. En annan respondent lyfte 

även att det kunde bli bristande kontroller på grund av tidspress och att det därmed uppstår 

felanalyser. Mer än en respondent tog upp att det på grund av missförstånd eller att det 

skett ändringar så måste korrigeringar göras i efterhand och att det då blir både extra arbete 

och det kan resultera i förseningar för projektet. Ineffektivitet var ytterligare ett exempel 

som togs upp genom att arbetssättet var ostrukturerat och det inte nödvändigtvis gavs 

feedback och därför påverkades arbetet negativt.  

Respondent 5 sammanfattar i citatet ovan, efter att en allmän beskrivning av 

kvalitetsbristkostnader gjorts, att alla de som nämnts finns i alla projekt bara i olika 

utsträckning. Beroende på vilket projekt det är så uppstår de på varierande ställen i 

projekteringsorganisationen. Ytterligare en anledning bakom att kvalitetsbristkostnader 

uppstår kan bland annat vara på grund av att kommunikationen brister, samordningen inte 

fungerar optimalt, förutsättningarna inte är klara i tid, snäva tidplaner eller att det uppstår 

överraskningar. Eftersom de kan uppstå på olika ställen i olika projekt så möjliggör 

uppmätningen av kvalitetsbristkostnader bland annat till att visa hur förbättringsarbetet 

kan bli effektivare genom att fokusera och prioritera de förbättringsalternativ där 

investeringarna gör störst skillnad (Sörqvist, 2001). Dessutom menar Sörqvist (2001) att 

det kan stödja uppföljningen och utvärderingen av kvalitetsinsatser och speciellt att göra 

det tydligare för medarbetarna vad bristande kvalitet kostar. Detta kan vara värdefullt 

eftersom respondent 6 upplever att förståelsen för vad kostnaden för dessa delar är inte 
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alltid finns. Exempelvis så tänker projektörer inte alltid på vad en ändring kostar utan 

fokuserar på vad som ska göras och hur mycket tid man kan lägga på det. Sen har det 

nästan blivit en självklarhet att det kommer behövas ändringar i efterhand.  

Medvetenhet kring kvalitetsbristkostnader 

” Man försöker alltid göra det med bra kvalitet.” 

– Respondent 1 

Som tidigare nämndes så fanns inte begreppet kvalitetsbristkostnader beskrivet 

någonstans i dokumentationen kring kvalitet på fallföretagets intranät, åtminstone inte vad 

som kunde hittas. Det underlättar inte att öka medvetenheten och kunskapen om vad dessa 

kostnader består av, hur stora de är och var de uppstår. Alla respondenter upplever att de 

är medvetna kring kvalitet och alltid försöker att leverera högsta möjliga kvalitet samtidigt 

som man inte vill att kostnaderna ska driva iväg. Frågan som ställdes var medvetenheten 

kring kvalitetsbristkostnader i respondentens arbete och det blir då en aning missuppfattat 

eftersom det inte är medvetenheten kring kvalitet som efterfrågas. De rutiner som finns 

på plats, checklistor, mallar, etcetera finns i fallföretagets intranät för att se till att inget 

missas och det kvalitetssystem som de följer gör att de kan hålla en hög kvalitet. Att 

respondenterna är väl medvetna om strävan efter hög kvalitet ifrågasätts inte, men det 

betyder inte att medvetenheten kring kvalitetsbristkostnader är lika stor. Tas då hänsyn 

till att begreppet inte nämns i dokumentationen och att ett antal av konsulterna inte hört 

begreppet tidigare kan det upplevas som att det finns något av ett informationsgap som 

kan behöva fyllas. Sörqvist (2001) menar på att förståelsen bland medarbetarna är oerhört 

viktig för att kvalitetsbristkostnaderna ska tydliggöras och bidra till en positiv utveckling.  

Tabell 3: Respondenternas uppskattade andel av kvalitetsbristkostnader i deras arbete. 

Respondent Kvalitetsbristkostnadsandel Kommentar 

Respondent 1 5 – 10 % I dagsläget. 

Respondent 2 30 % Kring granskning och stöd. 

Respondent 3 20 % I det aktuella projektet. 

Respondent 4 < 10 % Rent generellt.  

Respondent 5 20 % Innan bygghandlingarna blir färdiga. 

Respondent 6 50 % I det aktuella projektet 
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Med de uppfattningar och tolkningar som respondenterna har av kvalitetsbristkostnader 

uppskattade de hur stor del av deras arbete som faller under kvalitetsbristkostnader, detta 

är sammanställt i Tabell 2. Detta är inte långt ifrån de procentsatser på 10 – 30 % av en 

verksamhets omsättning som Sörqvist (2001) menar är den praktiskt möjliga uppmätbara 

kvalitetsbristkostnaderna. Det gör att det finns möjligheter till att mäta upp dessa och låta 

de leda till förbättringar. Men det är då viktigt att det görs ordentliga mätningar så att 

felprioriteringar inte görs på grund av bristande underlag. Respondent 2 menar till 

exempel att det är i produktionsfasen som de stora kostnaderna i ett projekt uppstår, då 

det behöver göras ändringar och liknande som kan ha uppstått på grund av brister i 

ritningar. Brister som kan bero på att samordningen i en projekteringsorganisation inte är 

optimal och det därför blir rörigt. Då är det billigare att behandla problemen tidigt i ett 

projekt så att kostnaderna inte blir så stora gentemot de totala kostnaderna för projektet. 

Genom att det finns en medveten projekteringsorganisation som kan fånga upp 

kvalitetsbristkostnader i ett tidigt skede så kan man arbeta proaktivt.  

Möjliga förbättringar för att minska kvalitetsbristkostnaderna i arbetet 

”Att man inte har rätt förutsättningar från början utan att [det] kommer väldigt sent. Det är ju en 

sån klassisk orsak till att man får göra om saker.” 

– Respondent 5 

Återigen är medvetenheten och förståelsen för kvalitetsbristkostnader en viktig del i 

arbetet med kvalitetsbristkostnader och att skapa ett positivt synsätt kring det (Sörqvist, 

2001). Detta övergår i hur man arbetar med erfarenhetsåterföring och en del i att skapa ett 

positivt synsätt är att arbetet inte ska kännas meningslöst, det behöver få en betydelse för 

framtida arbete (Andersen et al., 2013). Några av de förbättringsmöjligheter som 

respondenterna ser för att minska kvalitetsbristkostnadernas uppkomst är att öka 

förståelsen av vad andra individer i projektet arbetar med, sprida erfarenheter och få 

erfarenhetsåterföring mellan olika projekt så att medvetenhet ökar kring konsekvenserna 

som fås om någonting missas. Förbättringen ligger då i att alla inblandade i hela 

byggprocessen, från början till slut, får en större förståelse för byggbranschen som helhet 

och att alla blir ansvarstagande nog att inte endast fokusera på sin egna del utan se till 

helhetsbilden. Respondent 5 anser att en förbättringsmöjlighet är att beslut och 

förutsättningar är låsta så att de inte ändras i ett senare skede och då kräver omarbetning. 

Ytterligare en tanke som respondent 3 hade är att hålla sig till det kvalitetssystem som 

finns för att minska risken att kvalitetsbristkost uppstår. Respondent 6 poängterar att i 

projekteringsprocessen är det viktigt att ha en projekteringstidplan, vilket alla inte har i 

dagsläget. Det kan göra att det blir svårare att följa upp i efterhand och det finns stora 

möjligheter att göra saker tidigare i processen för att förhindra att saker händer som man 

helst vill undvika.  
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”Det kanske litegrann är att när man gjort ett projekt och haft sina fallgropar, kanske 

erfarenhetsåterföringen är lite dålig, att man tar upp det och försöker föra med sig. Jag vet ju, i 

mina projekt, vad det är för fel då fångar jag upp det till nästa projekt men kollegan som sitter i 

rummet bredvid, det kanske man inte gör.” 

– Respondent 3 

Att undersöka de förbättringsmöjligheter som respondenterna upplever kan genomföras 

för att minska kvalitetsbristkostnaders uppkomst är en del i att lära sig hur man förbättrar 

arbetet. En annan är att undersöka vilka brister de upplever finns i det nuvarande arbetet 

med kvalitetsbristkostnader för att få en annan infallsvinkel. Exempelvis var tidspress 

något som togs upp som gjorde det lättare att missa delar men som inte nämndes som en 

förbättringsmöjlighet. Det togs även upp brister som även nämndes som 

förbättringsmöjlighet, nämligen erfarenhetsåterföring. Detta överlappar med ett av de 

områden som fokuserades på under studien och kommer att analyseras i nästa del. Något 

som mer än en respondent tog upp var att det tillåts ändringar sent och inte ser vilka 

konsekvenser det får. Som beskrivs av Hansson et al. (2015) så bygger de olika delarna 

av byggprocessen på varandra och om ändringar tillåts sent kan det försena projektet. En 

del av definitionen för projekt är att de är tidsbegränsade (Berggren & Lindkvist, 2005). 

Det gör att förseningar är något som inte är önskvärt eftersom det kan få negativa 

konsekvenser, exempelvis att det uppstår extra kostnader eller att uppfattningen om 

aktören blir negativ och därmed inte får fler uppdrag. Det kan därför vara viktigt att 

förutsättningar fastställs och låses tidigt för att undvika de konsekvenserna.  

En annan brist som nämndes är att varje individ är medveten om sin egen del och de 

kostnader som är associerade med eventuella missar som de skulle göra, men man tänker 

sällan på övriga discipliner och hur de påverkas. När Wheelan (2013) talar om effektiva 

team är de effektiva eftersom medarbetarna känner sig mer involverade, engagerade och 

uppskattade och därmed hjälper varandra för att uppnå projektmålen. Att denna brist 

uppmärksammas visar på att gruppen möjligtvis inte utvecklats till ett effektivt team utan 

de fokuserar mer på sina egna delar. Detta sammanfaller med samordningen av grupper 

och kommunikationen inom gruppen, eftersom med arbetsplatser som är nära varandra 

underlättas kommunikationen (Antvik & Sjöholm, 2010). Då kan en större förståelse för 

helheten skapas mellan de i gruppen så att man inte endast fokuserar på de enskilda 

delarna.  
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5.3 Erfarenhetsåterföring 

Trots varje projekts specifika och unika förutsättningar beskriver Björkegren (1999) att 

det finns goda möjligheter att använda erfarenhetsåterföring för att lära av tidigare misstag 

och minimera risken för liknande misstag i framtiden. Detta eftersom projekten ofta består 

av liknande eller standardiserade processer. För att se vad som krävs på ett bredare plan 

så är det viktigt med en stark lärandekultur i organisationen. Filstad (2012) tar då upp fyra 

saker som behövs för att utveckla och upprätthålla detta, men en av dem är att det måste 

vara ett ständigt fokus och inte endast pågå under en kortare period. Vad som då var 

speciellt intressant är de rutiner som fallföretaget har kring nyanställda och de som 

avslutar sin tjänst.  

Det finns dokumentation kring hur en nyanställd ska introduceras för övriga i 

organisationen respektive hur en person som slutar ska tackas för sina insatser från 

organisationen. Detta rör den interna kommunikationen i företaget och det finns där en 

ständig strävan efter att bli bättre. Det hade varit intressant att se hur strävan efter att bli 

ett företag med en stark lärandekultur kan börja vid introduceringen av de nyanställda. Då 

presentera hur lärandet sker i organisationen så att de har med det från första början. Sen 

att då en person avslutar sin tjänst ha någon form av uppföljning så att de erfarenheter och 

kunskaper som den har samlat på sig under åren i företaget inte missas. På så sätt kan en 

praxis etableras för de nyanställda och personer i nya befattningar och bidra till 

utvecklandet av en lärandekultur. Filstad (2012) beskriver nämligen detta som en del av 

det som krävs för att utveckla en stark lärandekultur. Det finns en lärandekultur i alla 

organisationer men de ser olika ut och de främsta skillnaderna beror på de möjligheter 

som finns till lärande och kunskapsutveckling. För lärande sker i alla projekt, det gäller 

bara att ta tillvara på kunskapen som skapas.  

Erfarenhetsåterföring i projekt 

”Det var lite ostrukturerat arbetssätt. Jag tror att alla vi konsulter tappade suget när det [inte var 

någon] feedback.”  

– Respondent 4 

Inte tillräcklig feedback var en av de brister som ledde till ineffektivitet i arbetet och då 

resulterade i kvalitetsbristkostnader enligt en av respondenterna. Forslund (2013) menar 

att feedback är en viktig del för att gruppen ska kunna föra en öppen dialog mellan 

varandra och skapa ett bättre arbetsklimat. De principer som Schein (1999) beskriver finns 

för att underlätta detta så att både den som ger feedback känner sig hörd och att den som 

tar emot feedback inte känner sig påhoppad. Annars kan det bli att den feedbacken inte 

kommer fram eller att den sker på ett sätt som skapar frustrationer mellan individer och 
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försvårar arbetet i gruppen. Detta är inte bara viktigt under arbetets gång i projektet utan 

även vid avslutande av projekt.  

Enligt de rutiner som fallföretaget har ska helst ett möte kring återkoppling och 

erfarenhetsåterföring hållas inom tre månader efter att ett projekt avslutats. Först kan det 

nämnas att användandet av ordet helst, eller ”preferably” som det står i 

originaldokumentet, gör att detta inte är något som tvunget måste genomföras för varje 

projekt utan att det är något som man gärna ser att det genomförs. Att det finns en brist i 

hur erfarenhetsåterföringen genomförs var alla respondenter överens om i olika 

utsträckning när de fick frågan kring möjligheten att föra erfarenheter vidare till nästa 

projekt. För väldigt många handlade det om att ta med den egna erfarenheten men 

möjligheten att sitta tillsammans i gruppen och diskutera och sedan kunna dela med sig 

den till andra var inte bra. Genom att omformulera detta till att erfarenhetsåterföring är 

någonting som ska genomföras så ställs det krav och då tar fler nog det på större allvar 

och verkligen ser till att det genomförs för varje projekt.  

Respondent 3 beskriver det som att erfarenhetsåterföringsbiten ofta rinner ut i sanden efter 

att ett projekt är slut. Att man då istället går vidare till nästa projekt istället för att utvärdera 

det projekt som precis avslutats och komma med förbättringsförslag. Detta är något som 

Wenell (2014) poängterar är en av de främsta anledningarna till varför inte 

erfarenhetsåterföring fungerar i verkligheten. Om det inte förbereds ordentligen inför ett 

projekts avslut så börjar de involverade blicka mot nya projekt och lägger mindre fokus 

på det som håller på att avslutas.  

”Jag känner inte riktigt till att det finns en naturlig del i projekten, i arkiv och sådana saker, att 

man på ett avslappnat sätt kunna dokumentera, vad gick snett och hur kan vi motarbeta det i 

framtiden.”  

– Respondent 2 

Genom att aktivt arbeta med gruppdynamiken och hur kommunikation och feedback ges 

under projektets gång kan en god bas skapas för att vid avslutandet av ett projekt kunna 

vara öppna mot varandra och på ett mer avslappnat sätt diskutera projektet. 

Respondenterna är alla överens om att möjligheten att föra vidare erfarenheter till nästa 

projekt är ganska dåligt. Antingen på grund av att det inte finns en naturlig del i projektet 

att genomföra det på eller att det inte finns bra rutiner för hur det ska dokumenteras så att 

andra kan dra nytta av den erfarenhetsåterföring som faktiskt görs.  

Fallföretaget har viss dokumentation kring hur erfarenhetsåterföring ska ske genom en 

mall kring lessons learned. Dock är det ofta beroende på vem som är projektledare och 

hur de väljer att sköta det. Det är projektledaren som bör kalla till möte och sammanställa 

dokumentationen kring det. I Fallprojekt 2 var lessons learned-dokumentationen mer 

utförligt gjord än endast de som visas i mallen, se Figur 7 (Avsnitt 4.1.3). Där var det 
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genomfört en sammanfattning av projektet, delar som gått mindre bra, hur mål och 

måluppfyllnad sett ut och gått, vad som gjorts bra, hur kontraktet med kund varit, hur 

interna och externa leveranser gått och hur engagemanget i projektet har varit. Respondent 

6 upplever att det är väldigt dåligt att erfarenhetsåterföring inte sker i tillräcklig 

utsträckning men vet samtidigt inte någon som utnyttjar den dokumentation som finns.  

Erfarenhetsåterföring i dagsläget 

” Det kan vara något dokument som man fyller i där man kan ta upp olika saker som man tycker 

inte gick bra och som borde gjorts bättre, och att tänka på till nästa gång och sådär. Ibland är det 

bara det dokumentet som alla fyller i och sen kanske det är någon sammanställning som kommer 

ut via mail. Det är inte säkert att man har något fysiskt möte. Ofta har man ingenting alls, det är 

det vanligaste nästan.” 

– Respondent 5 

Även om lessons learned beskrivs i fallföretagets rutiner så beskriver respondenterna flera 

olika sätt som det kan ske på, om det sker. Det kan vara dokumentation efter möten, 

dokumentation utan möten, via referensprojekt och den mall som nämndes tidigare kring 

lessons learned. Med grund i att alla respondenterna har olika upplevelser kring 

erfarenhetsåterföring och alla är ganska överensstämmande kring att det inte fungerar 

optimalt så kan rutinerna behöva förtydligas och systematiseras. Inte bara hur 

dokumentationen ska ske utan även om hur dokumentationen ska nå ut till andra 

medarbetare så att de också kan ta del av erfarenheterna och kunskapen. Enligt Dainty et 

al. (2005) så blir det ett stort hinder att kunna ta del av information om det är svårt att hitta 

rätt information vid rätt tillfälle eller att värdefull tid slösas bort för att leta efter något 

som kanske inte finns. Det gör att en organisations lärandekultur är viktig för att det inte 

ska kännas meningslöst att försöka dela med sig av sina erfarenheter eller försöka lära av 

andras erfarenheter (Andersen et al., 2013).  

En av de 11 punkter som Filstad (2012) menar krävs för att skapa en stark lärandekultur i 

en organisation är att forma bra platser för lärande där det finns tillräcklig tillgång till 

kunskapskällor, däribland kollegor. Med lite hjälp och arbete på att skapa sådana platser 

finns det stora möjligheter att medarbetarna kan lära av varandra. Detta eftersom alla 

respondenter beskriver att de individuellt lär sig väldigt mycket efter varje projekt och att 

de tar med det som individuellt lärande och utvecklas. Problemet blir när all kunskap och 

erfarenhet endast sitter i individerna. Som respondent 6 beskriver så besitter de som jobbat 

i branschen länge stor kunskap men ska snart kanske pensioneras med den oerhörda 

kunskapen och erfarenheten. Det är då synd att släppa iväg dem utan att fånga upp allt de 

varit med om. Det blir som att uppfinna hjulet mer än en gång.  

Wenell (2014) beskriver att vid genomförandet av erfarenhetsåterföring är det lika viktigt 

att ta reda på varför något lyckas som varför något misslyckas. I intervjufrågorna ställdes 
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frågor kring förbättringsmöjligheter och brister kring erfarenhetsåterföringen i dagsläget 

för att visa på var utvecklingsmöjligheterna finns. På det sättet missades en del av det 

Wenell (2014) anser är viktigt, nämligen att ta del av det som fungerar bra i dagsläget. 

Detta var ingen fråga som ställdes kring erfarenhetsåterföring och eftersom studien i sig 

blir en slags återkoppling av erfarenhetsåterföring hade det också behövts inkluderas för 

att skapa en rättvis bild av verkligheten. I efterhand är detta något som bedöms hade 

behövt vara en del av analysen. Att det finns ett flertal rutiner på plats och att fallföretaget 

vill fortsätta att utvecklas och förbättra arbetet med erfarenhetsåterföring, som 

dokumentstudien visar, visar att en god grund och vilja finns. Det kan sedan byggas vidare 

på med hjälp av de förslag som respondenterna nämner kring förbättringar.  

Erfarenhetsåterföring kring samordning 

”Har man erfarenhetsåterföring så brukar det vara med då också.” 

– Respondent 5 

Eftersom en del av målsättningen med studien var att undersöka existerande återkoppling 

kring hur samordningen mellan konsulterna fungerar inkluderades detta i de kvalitativa 

intervjuerna. Det hittades inget specifikt kring samordning i de mallar som finns för 

slutrapport eller erfarenhetsåterföring. Det var blandade upplevelser kring detta bland 

respondenterna. Hälften av respondenterna upplevde att sammanfatta erfarenheten 

rörande projektupplägg eller samordning ingår när man har erfarenhetsåterföring. Två av 

respondenterna menar att det inte riktigt förs ned skriftligt eller att det inte sker. Den sista 

respondenten menar att det är erfarenhet som projektledaren tar vara på, men att det inte 

tas upp från projekt till projekt av de som jobbat i projektet. Om personer som jobbat i 

samma projekt har skilda uppfattningar om att denna specifika del ens genomförs 

indikerar att det inte är tillräckligt tydligt eller specificerat att det ska ingå.  

Möjliga förbättringar i arbetet med erfarenhetsåterföring 

"Det borde vi bli bättre på, att även höra med beställare och entreprenörer, att ha någon form av 

avslut. Det händer ju men ofta blir det att det rinner ut i sanden efter att ett projekt är slut.” 

– Respondent 3 

Ett flertal respondenter har liknande tankar kring vad som behövs för att 

erfarenhetsåterföring ska ske ordentligt som Wenell (2014). Nämligen att planera in ett 

möte redan när ett projekt håller på att avslutas så att det blir gjort. En anledning till varför 

respondent 3 tror att det inte alltid sker är att många projekt är ganska smärtfria och att 

behovet att gå igenom projektet inte känns så stort. Eftersom det inte finns några större 

synpunkter, varken bra eller dåliga. Men något som de flesta respondenter är överens om 

är att det alltid finns något att ta med sig från projekten. För att det arbetet ska underlättas 

ges förslag kring att rutiner införs och att standardisera hur mötesprotokoll, beslut och 
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erfarenhetsåterföring dokumenteras. Detta kan tolkas som att dokumentationen inte sker 

på det effektivaste sättet. Det är något som Schindler och Eppler (2013) nämner som en 

av de risker som uppstår efter att erfarenhetsåterföring har genomförts. Nämligen att 

dokumentationen inte sker på ett bra sätt eller att det inte arkiveras på ett sådant sätt att 

andra kan komma åt resultatet. Detta faller under den administrativa delen och det är 

denna del som Schindler och Eppler (2013) beskriver som det största och mest frekventa 

hindret. Både att upprätta dokumentation men även att hitta en tid för återkoppling som 

passar alla. I Fallprojekt 1 har i skrivande stund inte en lessons learned eller 

erfarenhetsåterföring gjorts och en av anledningarna till detta är att det ännu inte hittats 

en tid som passar för alla involverade, både externa och interna personer.  

Det är av intresse att alla respondenter ser förbättringsmöjligheter kring hur 

dokumentation sker och rutinerna kring erfarenhetsåterföring när projekt avslutas. De 

gavs ingen tid till att förbereda sig på de frågor som ställdes under intervjun rörande 

erfarenhetsåterföring utöver att de visste att ett av ämnena som skulle diskuteras var 

erfarenhetsåterföring. Det gör att de inte haft möjlighet att diskutera frågorna på förhand 

med andra. Det gör att alla, oberoende av varandra, ser i princip samma 

förbättringsmöjlighet och därmed ett område där man kan fokusera på att lägga sina 

resurser.  

” Att de inte genomförs. Det är väl den största bristen.” 

– Respondent 4 

Då frågorna kring kvalitetsbristkostnader ändrades från förbättringsmöjligheter till brister 

beskrevs nya infallsvinklar. För erfarenhetsåterföringen var däremot de 

förbättringsmöjligheterna som nämndes väldigt lika de brister som respondenterna 

upplever i projekt. Brister som nämndes var bland annat att det inte fanns ett tydligt sätt 

hur man ska spara bra lösningar, projektavslut alltför ofta faller bort och att man inte tar 

vara på erfarenheten och kunskapen som medarbetarna besitter och att de inte ges 

möjlighet att delge någon dem. Det nämndes att inom vissa konsulters respektive 

disciplins egna sektion fungerade erfarenhetsåterföringen bra och att det någon gång 

genomförs sektionsmöten. Detta är något som kan undersökas om det kan ske mer 

övergripande med fokus på helheten.  
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6 Slutsats 

Slutsatserna som studien resulterat i redogörs och kopplas till studiens inledande syfte 

och målsättningar. Förslag på framtida studier presenteras även här.  

 

Studiens målsättning förklarades i inledningen som att uppmärksamma de områden där 

man kan utveckla arbetssättet för att effektivisera arbetet och därigenom minska de 

kvalitetsbristkostnader som uppkommer men som hade kunnat förebyggas. Fokus lades 

då på tre områden, nämligen samordning, kvalitetsbristkostnader och erfarenhets-

återföring. Dessa tre överlappar varandra i vissa avseenden genom att arbetet med 

kvalitetsbristkostnader kan påverkas av vilken form av samordning som används. 

Dessutom kan arbetet med att minska dem underlättas genom erfarenhetsåterföring. För 

att förbättra de former som används för samordning underlättar även erfarenhetsåterföring 

av hur de som faktiskt jobbar i projekten upplever arbetssituationen.  

6.1 Samordning 

Hur upplevs olika former av samordning i projekteringsfasen i en projekterings-

grupp? 

Då individer är olika och föredrar att arbeta på olika sätt så upplever man de två former 

av samordning som studien undersöker på varierande sätt. De som föredrar att sitta på sin 

ordinarie arbetsplats gör det för att det ger dem en bättre arbetsmiljö och det ger dem 

längre tid till att verkligen sätta sig ned och fundera kring frågor eller problem som dyker 

upp under arbetets gång. Det krävs inte att man tänker ut en lösning snabbt utan man kan 

ta lite tid för att fundera på den bästa vägen framåt. De som ser den gemensamma 

arbetsplatsen som fördelaktig gör det för att det ökar förståelsen för projektet som helhet, 

det gör att processen kan förenklas på grund av att små frågor kan besvaras snabbt. Det 

möjliggör att man lättare kommer vidare eftersom man slipper den tidsfördröjning som 

uppstår om man mailar och sedan väntar på svar.  
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Den form av samordning som upplevs som mest positiv beror också på projektet, den 

kompetens som den enskilde besitter och vilket stöd som behövs från den egna disciplinen 

respektive projekteringsgruppen. Vid större och mer komplexa projekt är behovet av 

samordning av de olika disciplinernas konsulter högre än vid mindre komplexa projekt, 

då kan det vara fördelaktigt att samla alla discipliner för att minimera tidsfördröjningar. 

Behovet av stöd från den egna disciplinen kan bero på projektörens erfarenhet jämfört 

med projektets komplexitet. Det kan behövas diskussioner med andra kunniga inom 

samma disciplin för att gå igenom en lösning och se om det finns något alternativ eller 

bättre sätt att utforma det på. I vissa projekt kan det behövas stort stöd från 

projekteringsgruppen på grund av samordningen och då är det fördelaktigt om den finns 

nära till hands.  

Om den form av samordning som ska användas är att konsulterna sitter på en gemensam 

arbetsplats så kräver det att arbetsmiljön är god. Det bör därmed utformas en rutin kring 

vad som ska finnas så att den arbetsplatsen inte blir sämre än den ordinarie arbetsplatsen. 

6.2 Kvalitetsbristkostnader 

Hur fungerar arbetet med kvalitetsbristkostnader i projekteringsfasen i dagsläget?  

Studien visar på att kvalitetsbristkostnader inte är ett begrepp som används i det dagliga 

arbetet och det är därmed här man behöver börja för att detta ska kunna hanteras på bästa 

sätt. Medarbetarna behöver förstå begreppet och dess innebörd för att dess användnings-

områden ska kunna ge resultat. Annars är det lätt att tolka begreppet så som det inte är 

tänkt och då kan det missuppfattas med att det är kvalitet som kostar, vilket inte är fallet. 

Det finns en skillnad mellan att vara medveten om kvalitet och att vara medveten om 

kvalitetsbrister och kvalitetsbristkostnader är därmed ett område som behöver ett större 

fokus, både med dokumentation och utbildning. Ges det ett större fokus finns det mycket 

att vinna, dels kostnadsmässigt men även genom att medarbetarna får en större förståelse 

för hela processen och hur övrigas arbete påverkas av ändringar eller liknande.  

Arbetet med kvalitetsbristkostnader varierar beroende på projekt och de som är 

inblandade i varje enskilt projekt. Om det finns en medveten projektorganisation med 

erfarenhet kring vad följderna blir av att kvalitetsbristkostnader inte uppmärksammas 

tidigt så kan man jobba proaktivt. Dock är detta oftast inte fallet utan man beaktar inte 

vad exempelvis ändringar har för effekter på tidplanen, vilket man kan behöva ta hänsyn 

till tidigt eftersom det påverkar arbetet med att försöka hålla samma höga kvalitet men på 

kortare tid. Sedan arbetar man inte så mycket med att informera vad kostnaderna blir om 
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det krävs ändringar efter att bygghandlingar skickats ut så förståelsen för hur mycket 

dyrare det kan bli är inte alltid så stor. 

6.3 Erfarenhetsåterföring 

Hur fungerar den existerande återkopplingen kring form av samordning för 

konsulterna? 

Studien visar på att hur erfarenhetsåterföringen sköts varierar väldigt. Det kan vara 

dokumentation efter möten, dokumentation utan möten, via referensprojekt och genom en 

mall för lessons learned. Dock är det vanligaste att det inte sker i projekteringsgruppen 

och det är tydligt utifrån studien att erfarenhetsåterföringen inte fungerar optimalt så som 

den sker i dagsläget. Varje person tar individuellt med sig erfarenhet från varje projekt 

som den är en del av, och det blir då ett individuellt lärande och utveckling, men den 

gemensamma erfarenhetsåterföringen sker inte alltid. De diskussioner där både det 

negativa och det positiva inkluderas förs inte alltid i projekteringsgruppen, utan efter 

avslutat projekt går man vidare till nästa projekt istället för att utvärdera det projekt som 

precis avslutats. Det finns riktlinjer och mallar som stöd för att genomföra 

erfarenhetsåterföring men dessa behöver förtydligas och systematiseras. Både hur 

dokumentation ska ske och hur dokumentationen ska nå ut till andra medarbetare så att 

alla kan ta del av erfarenheterna och kunskapen. Finns stödet för hur tillgång till 

erfarenhetsåterföring ska se ut så underlättas arbetet med att återföra erfarenhet. 

Även rörande erfarenhetsåterföring kring form av samordning fanns det skilda 

uppfattningar bland respondenterna, antingen att det ingår i återkopplingen alternativt att 

det inte sker eller förs ned skriftligt. Eftersom de mallar som finns rörande exempelvis 

slutrapport eller erfarenhetsåterföring, där återkoppling kring form av samordning hade 

kunnat ingå, inte inkluderar detta blir det inte tydligt vad som behöver ingå. Det är upp 

till den som ansvarar för erfarenhetsåterföringen i varje projekt att bedöma vad som ska 

ingå och då är det inte säkert att detta inkluderas. Studien visar därmed att det behövs ett 

förtydligande eller specificering av hur återkoppling kring form av samordning ska ske. 

Dessutom att det beskrivs hur det ska lagras och att det finns ett bra stöd för hur man ska 

hitta de olika typerna av erfarenhetsåterföring.    
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6.4 Studien och författarens rekommendation 

Samordning 

Studien uppmuntrar till att investera tid innan en projekteringsgrupp sätts samman för att 

reda ut ett projekts förutsättningar och om det finns en fördel på att hela 

projekteringsgruppen arbetar tillsammans på en gemensam arbetsplats. I dagsläget 

upplevs det som att det är otroligt individuellt och helt beroende på vad den som är 

ansvarig anser vore bästa sättet. Det kan göra att om den ansvarige byts mitt i ett projekt 

så kan det gå som det gjorde i Fallprojekt 2 där formen för samordning ändrades mitt i 

projektet och det skapade en hel del svårigheter som annars möjligtvis kunnat undvikas. 

Något som hade varit värt att undersöka är om det går att införa någon slags 

bedömningsgrund för varje projekt där man bland annat ser till omfattningen, var de som 

planeras inkluderas i projekteringsgruppen har sin ordinarie arbetsplats, om det finns 

tillgänglig kontorsplats och hur komplext ett projekt är. På detta sätt kan man bedöma 

förutsättningar för de olika formerna av samordning för att se vilket som är mest passande.  

Något som kan reflekteras kring rörande samordning är att många av de 

kvalitetsbristkostnader som uppstår i ett byggprojekt uppstår i produktionsfasen. Dock 

kan de ofta ha sin början i projekteringsfasen och att det skett missförstånd eller liknande 

och att det märks först ute i produktion. Det kan diskuteras vad det beror på men en möjlig 

del är att projektörerna, då det är komplexa projekt, blir för fokuserade på sina egna delar 

och att förståelsen för helheten inte alltid är så bra som den kanske behöver vara och det 

då uppstår missförstånd.  

Kvalitetsbristkostnader 

För att kvalitetsbristkostnader ska kunna användas och nyttjas för att förbättra en 

organisations verksamhet är det viktigt att det finns en förståelse för vad begreppet 

innebär. Eftersom de uppfattningar som respondenterna hade kring begreppet i princip 

alla skilde sig åt så är en god början att informera och utbilda kring detta. Det är svårt att 

uppmärksamma och dra slutsatser om inte alla medarbetare någonstans har en gemensam 

förståelse för vad begreppet innebär. 

Erfarenhetsåterföring var något som nämndes i samband med kvalitetsbristkostnader, att 

genom att arbeta mer med det minska kvalitetsbristkostnaderna. Detta genom att 

kunskapen som finns i tidigare projekt kan följa med till nya och man kan undvika misstag 

eller problem som inträffat tidigare. Dock inkluderas inte alltid denna del i de mallar som 

finns för erfarenhetsåterföring, men det hade behövts för att ge en tydligare bild över var 

det finns vinster att göra. Kan man minska onödiga kostnader i ett projekt med exempelvis 

20 % kan det bli ganska stora summor i slutändan.  
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Erfarenhetsåterföring 

Kring erfarenhetsåterföring uppmuntrar studien till att investera i att utveckla arbetssättet 

kring erfarenhetsåterföring och de undersökningar inklusive mallar som finns för 

erfarenhetsåterföring för att tydliggöra vad som ska inkluderas i återkopplingen. I 

fallföretaget är det exempelvis inte nödvändigtvis så att de två formulär som prövats och 

anses som relevanta för kunder är lika relevanta för interna konsulter. Formulären bör då 

utformas så att de är relevant för dem och relevansen bör prövas på liknande sätt som det 

gjorts för de externa undersökningar som riktar sig mot kund.  

Det anses också som högst relevant att, om erfarenhetsåterföring är något som prioriteras, 

ändra i de rutiner som beskriver att erfarenhetsåterföring ”helst” ska genomföras inom 3 

månader efter ett projekts avslut. Genom att beskriva genomförandet av detta som ett krav 

och införa rutiner för när i projekteringsprocessen erfarenhetsåterföringen bör börja 

planeras in så kan det undvikas att det rinner ut i sanden och inte blir av. Dessutom behövs 

det en bra struktur och hjälpverktyg så att alla i företaget ska kunna ta del av 

informationen, om det är något som man vill att de ska kunna. Det behöver göras enkelt 

och lätt att hitta för annars är det inte nödvändigtvis så att det är andra utöver de som är 

involverade i det aktuella projektet som tar del av erfarenhetsåterföringen.  

Ytterligare något som hade kunnat upprättas är en kortare utbildningsintroduktion för 

nyanställda så att de redan från början får information kring exempelvis 

kvalitetsbristkostnader och erfarenhetsåterföring. Om det genomförs kan man få en 

positiv inställning hos den nyanställda kring dessa delar och dessutom så har personen 

något att referera tillbaka till om det skulle uppstå funderingar. Då någon, av olika 

anledningar, lämnar företaget, kan det införas någon form av erfarenhetsåterföring för att 

få deras åsikter kring hur saker och ting fungerar och var det kan ske förbättringar. Detta 

eftersom de ofta har arbetat länge och besitter med största sannolikhet kunskap som man 

vill ta tillvara. Då är det dock viktigt att det görs på rätt sätt och att man vet vad man ska 

fråga.  
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6.5 Förslag till vidare studier 

Denna studie har avgränsats till att endast studera ett fallföretag. Ett företag som verkar 

inom byggbranschen och därmed har en avgränsning gjorts att inte undersöka hur arbetet 

med kvalitetsbristkostnader fungerar i andra branschen. Det finns då möjligheter att vända 

sig till branscher där arbetet har kommit längre för att undersöka om det finns något som 

byggbranschen kan implementera i sitt arbete. Tidigare i historien har det enligt Sandholm 

(2008) funnits invändningar kring hur mycket man kan lära av andra industrier när det 

kommer till kvalitetsarbete på grund av att arbetssättet skiljer sig åt. Även om detta 

stämmer så finns det även många likheter som gör att arbetssätt från andra industrier eller 

branscher kan överföras till byggbranschen. Arbetssättet är tillämpbart på grund av de 

likheter som Sandholm (2008) sammanfattar till att:  

1. Varje organisation har ett syfte med sin verksamhet.  

2. Det finns liknande förhållanden i verksamheten.  

3. Förhållanden får konsekvenser i varje organisation.  

4. Det finns en förbättringspotential i varje organisation.  

5. För att utnyttja förbättringspotentialen krävs ett tydligt ledarskap.  

Det hade därmed varit intressant att undersöka hur projektgrupper i andra branscher 

jobbar med kvalitetsbristkostnader och jämföra hur arbetet med kvalitetsbristkostnader 

fungerar i byggbranschen för att på så sätt utveckla kvalitetsarbetet och få ned 

kostnaderna.  
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Bilaga 1 

I bilagan presenteras den mall av frågor som använts vid de kvalitativa intervjuer som 

genomförts för Fallprojekt 2. 

Frågeformulär – Intervjuer   

Allmänna frågor 

1. Hur många år har du varit aktiv som konsult i byggbranschen? 

2. Vad skulle du säga är din titel idag?  

3. Vad är dina ansvarsområden idag?  

Samordning 

1. Inför ett projekt hur upplever du att det avgörs hur projektet ska genomföras, när 

det kommer till vilken typ av sammansättning som används? 

2. Upplever du svårigheter kring att få kontakt med personen du behöver, när du 

behöver det?  

3. Påverkar dessa svårigheter ditt arbete eller kan du arbeta vidare med andra delar? 

4. Hur effektivt informeras alla inblandade till de beslut som tas?  

5. Vilka problem/svårigheter upplever du med projektets upplägg? 

6. Hur sker kommunikationen mellan de inblandade i projektet? 

7. Hur ställer du dig till projekt som är mer mötesorienterade? 

8. Vilka brister ser du med projekt där man främst använder möten? 

9. Vilka förbättringsmöjligheter ser du med projekt där man främst använder möten? 

10. Vilka fördelar ser du med projekt där man främst använder möten?  

11. Hur ställer du dig till projekt där konsulterna samlas på samma arbetsplats eller 

område? 

12. Vilka fördelar ser du med projekt där alla eller majoriteten av de inblandade sitter 

samlat på samma arbetsplats?  

13. Vilka förbättringsmöjligheter ser du med projekt där alla eller majoriteten av de 

inblandade sitter samlat på samma arbetsplats?  
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14. Vilka fördelar ser du med projekt där alla eller majoriteten av de inblandade sitter 

samlat på samma arbetsplats? 

15. Vad anser du bör tas i beaktande när man avgör ett projekts upplägg eller 

sammansättning? 

16. Utifrån din erfarenhet med projektet, vilket sätt att arbeta föredrar du? (Ny efter 

intervju 1) 

Kvalitetsbristkostnader 

1. Vad innebär kvalitetsbristkostnader för dig?  

2. Vilka kvalitetsbristkostnader upplever du uppstår i ditt arbete? 

3. Var upplever du att kvalitetsbristkostnader uppstår?  

4. Hur upplever du medvetenheten kring kvalitetsbristkostnader i ditt jobb?  

5. Hur stor del av ditt arbete skulle du uppskatta faller under kvalitetsbristkostnader? 

6. Hur upplever du att man jobbar med kvalitetsbristkostnader i projekt? 

7. Vilka förbättringsmöjligheter ser du kring att minska kvalitetsbristkostnaders 

uppkomst? 

8. Vilka brister ser du i det nuvarande arbetet med kvalitetsbristkostnader? 

9. Hur stor del av ditt arbete består av omarbete eller att det sker missförstånd mellan 

individer i projektet och därför kräver extra arbete? 

10. Vad ligger bakom situationerna när det uppstår?  

Erfarenhetsåterföring 

1. Vad tänker du på när du hör erfarenhetsåterföring? 

2. Vilken erfarenhet har du av erfarenhetsåterföring? 

3. Efter avslutade projekt hur upplever du möjligheten att föra erfarenheter vidare 

till nästa projekt? 

4. Hur sker erfarenhetsåterföringen i dagsläget?  

5. Sker någon erfarenhetsåterföring kring projektets upplägg och formen av 

samordning som används för de inblandade i projektet? 

6. Vilka brister ser du i det nuvarande arbetet med erfarenhetsåterföring? 

7. Vilka förbättringsmöjligheter ser du kring arbetet med erfarenhetsåterföring? 
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