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Problemställning: Hur tillämpar byggföretag organisatoriskt lärande i sin styrning och vilken 

betydelse får det för uppkomsten av ÄTA-arbeten?  

 

Syfte: Syftet med den här studien är att beskriva och förstå hur byggföretag tillämpar 

organisatoriskt lärande i sin styrning av verksamheten, applicerat på ÄTA-arbeten. Vi vill 

belysa i vilken grad organisatoriskt lärande påverkar uppkomsten av ÄTA-arbetena.  

 

Metod: För att uppnå syftet med studien och besvara dess problemställning används en 

kvalitativ studie med abduktiv ansats. Studiens empiri har samlats in från respondenter från 

fyra byggföretag. Samtliga respondenter arbetar med styrning och ÄTA-arbeten.  

 

Resultat: Studien antyder på att byggföretag omedvetet arbetar med organisatoriskt lärande 

trots att de inte alltid bedriver ett aktivt arbete för att göra det. Främst sker det organisatoriska 

lärandet genom att utgå från tidigare erfarenheter och lärdomar vid nya projekt, att omsorgsfullt 

forma arbetslag för att dela kunskap. Det sker också genom kunskapsöverföring vid 

lärlingsarbete, att medarbetare tillåts klättra inom organisationen samt att ständigt samverka 

med andra parter för att dra nya lärdomar. Trots avsaknaden av ett aktivt arbete visar studien 

indikationer på en utveckling av det organisatoriska lärandet. Studien visar också på att ett 

organisatoriskt lärande kan få betydelse för uppkomsten av ÄTA-arbeten då det bidrar med 

styrverktyg som sammanfogar annars fragmenterad kunskap för att kunna skapa en helhet.  

 

Nyckelord: styrning, organisatoriskt lärande, ÄTA-arbeten (ändring-, tilläggs- och avgående 

arbeten), byggföretag 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord  

 

Vi vill rikta ett tack till alla personer och företag som på ett eller annat sätt har varit behjälpliga 

och gjort det möjligt att genomföra den här studien. Ett särskilt tack vill vi rikta till vår 

handledare Eva Berggren som varit ett stort stöd under hela processen. Vi vill även tacka 

Byggsjögren, PB-Bygg, PH-Bygg samt MTA som medverkat i studiens intervjuer, för att de 

avsatt värdefull tid samt för bidrag med kunskaper och erfarenheter. Ett tack vill vi även rikta 

till studenterna i opponentgrupperna som genom sin kritik bidragit med goda tankar och 

synpunkter under samtliga seminarier. Vi vill också tacka examinator Per-Ola Ulvenblad för 

råd på vägen.   

 

Ett stort tack riktas även till varandra för ett gott samarbete och för en rolig upplevelse att 

skriva uppsats tillsammans.  

 

 

 

 

 

 

 

Halmstad 2019-05-21  

 

 

 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Elin Johansson    Elinor Karlsson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING.................................................................................................................................................. 1 

1.1 PROBLEMBAKGRUND ...................................................................................................................................... 1 
1.2 PROBLEMDISKUSSION ..................................................................................................................................... 2 
1.3 PROBLEMSTÄLLNING ...................................................................................................................................... 3 
1.4 SYFTE ............................................................................................................................................................. 3 

2. TEORETISK REFERENSRAM ................................................................................................................. 4 

2.1 BYGGPROCESSEN ............................................................................................................................................ 4 
2.1.1 De olika entreprenadformerna............................................................................................................... 4 
2.1.2 Från anbud till kontrakt ......................................................................................................................... 6 
2.1.3 Utförandet - så blir byggprojektet en färdig produkt ..................................................................... 7 

2.2 FÖRÄNDRINGAR I PROJEKTET: ÄTA-ARBETEN ............................................................................................... 7 
2.2.1 Reglering i allmänna bestämmelser, AB 04 och ABT 06 ....................................................................... 7 
2.2.2 Konsekvenser av ÄTA-arbeten ............................................................................................................... 8 

2.3 LÄRANDETS BETYDELSE FÖR ATT UTVECKLAS I BYGGPROCESSEN ................................................................. 8 
2.3.1 Hur lär sig organisationer? ................................................................................................................... 8 
2.3.2 Styrning genom lärande – Managementformer ................................................................................... 14 

2.4 TEORIMODELL .............................................................................................................................................. 16 

3. METOD........................................................................................................................................................ 17 

3.1 ÖVERGRIPANDE FORSKNINGSANSATS ........................................................................................................... 17 
3.2 DATAINSAMLING TILL TEORETISK REFERENSRAM ........................................................................................ 17 
3.3 EMPIRISK STUDIE .......................................................................................................................................... 18 

3.3.1 Val av företag och respondenter .......................................................................................................... 18 
3.3.2 Datainsamling ...................................................................................................................................... 19 
3.3.3 Analys av data ...................................................................................................................................... 20 

3.4 GENERALISERBARHET, VALIDITET OCH RELIABILITET .................................................................................. 21 

4. EMPIRI ........................................................................................................................................................ 22 

4.1 BYGGSJÖGREN I HALMSTAD AB ................................................................................................................... 22 
4.2 PB-BYGG I FALKENBERG AB ....................................................................................................................... 24 
4.3 PETERSON & HANSSON BYGGNADS AB ....................................................................................................... 26 
4.4 MTA BYGG & ANLÄGGNING I HALMSTAD AB ............................................................................................ 29 

5. ANALYS ...................................................................................................................................................... 32 

5.1 BYGGFÖRETAGENS LÄRANDE ....................................................................................................................... 32 
5.2 STYRNING GENOM LÄRANDE ........................................................................................................................ 34 
5.3 DEN LÄRANDE ORGANISATIONENS UTFORMNING ......................................................................................... 37 

6. SLUTSATS .................................................................................................................................................. 40 

6.1 TEORETISKA IMPLIKATIONER........................................................................................................................ 40 
6.2 PRAKTISKA IMPLIKATIONER ......................................................................................................................... 41 
6.3 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING ........................................................................................................... 41 

REFERENSER ..................................................................................................................................................... 42 

BILAGOR ............................................................................................................................................................. 45 

BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE................................................................................................................................ 45 
BILAGA 2 – SAMMANSTÄLLNING AV EMPIRI....................................................................................................... 47 



 

 1 

 

1. Inledning  

Det första kapitlet syftar till att få en introducering och närmare förståelse av ämnet som 

studien behandlar. Problembakgrunden visar på en mer allmän aktualitet och varför ämnet 

är intressant. I problemdiskussionen diskuteras aktualiteten av ämnet genom tidigare 

forskning som sedan resulterar i en problemställning och syftet.  

1.1 Problembakgrund 

Den svenska byggbranschen har under en tid verkat i en högkonjunktur och mött en oerhört 

stor efterfrågan. Då byggbranschen komplicerad bransch att verka i står byggföretagen inför 

många utmaningar. De största utmaningarna som byggföretagen måste handskas med består 

bland annat i projektens överskridande av kostnader och arbeten som inte kan utföras inom 

tidsramen enligt det planerade schemat (Kumar, 2005). De komplicerade förhållandena ställer 

stora krav på företagen att arbeta med utveckling och förbättringar för att kunna möta de krav 

och förändringar som de möter i samhället. För att möta de många prestations- och kvalitetskrav 

som samhället och beställarna sätter upp har många företag inom byggbranschen gjort ett försök 

att förbättra sin verksamhetsstyrning och ta fram system och rutiner för att kunna tillgodogöra 

sig användbar organisatorisk kunskap. Men då verksamheten ofta bedrivs lokalt/regionalt och 

i självständig form, utan någon direkt kontakt mellan organisationer, har det däremot varit svårt 

för företagen att lyckas med uppbyggnaden av ett framgångsrikt organisatoriskt lärande som 

kan användas över tid (Sveriges Byggindustrier, 2012).   

 

Den svenska byggbranschen beskrivs i en rapport av branschorganisationen Sveriges 

Byggindustrier (2012) som en konservativ bransch där förnyelse och utveckling lyser med sin 

frånvaro. Byggbranschen kännetecknas också av en statisk konkurrenssituation, vilket innebär 

en låg grad av förnyelse vad det gäller produkter såväl som produktionsprocesser (SOU, 2000). 

En produktionsprocess som är särskilt omtalad inom branschen är ÄTA-arbeten (ändring-, 

tilläggs- och avgående arbeten), som ofta överstiger vad som anses vara rimligt (Sahlin & 

Kåvius, 2016). Den höga andelen ÄTA-arbeten har i många fall lett till vad som kallas för ÄTA-

kriget. Bakgrunden till ÄTA-kriget beror ofta på att parterna är oense om vem som står ansvarig 

för de oförutsedda arbetena och därigenom också vem som ska stå för kostnaderna. En annan 

konflikt i ÄTA-kriget handlar om vilken sluttid som projektet ska få, då ÄTA-arbeten tenderar 

att dra ut på tiden i ett projekt (Svensk Byggtjänst, 2016).  

 

Orsakerna till att ett ÄTA-arbete uppstår kan till synes vara många, och vem som anses vara 

skyldig till dess uppkomst varierar. Många gånger grundas ÄTA-arbeten i dålig planering 

(Rotpartner, u.å), men de kan också uppstå på grund av bristande kommunikation som kan leda 

till missförstånd om vad beställaren vill ha ut av arbetet (Andersson & Hedberg, 2013). 

Konsekvenser av ÄTA-arbeten drabbar både byggföretag och beställare, och risken finns att 

konsekvenserna blir stora då byggbranschen är en komplicerad bransch som ständigt står inför 

nya utmaningar.  
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1.2 Problemdiskussion  

Enligt Sveriges Byggindustrier (2012) har många företag inom byggbranschen haft svårigheter 

att bygga upp ett framgångsrikt organisatoriskt lärande då de kan antas ha haft en mindre 

framgångsrik verksamhetsstyrning. Enligt Merchant och Van der Stede (2017) är 

verksamhetsstyrning en kritisk funktion i en organisation och om företag misslyckas med sin 

verksamhetsstyrning kan det leda till stora finansiella förluster, ett skadat rykte och i värsta fall 

även ett organisatoriskt misslyckande. Utefter vad som kan utläsas av Merchant och Van der 

Stede (2017) bör det alltså vara av största vikt för ett företag att ha en fungerande 

verksamhetsstyrning.  

 

Styrning och planering där beräkningar ingår som en central del är två avgörande faktorer för 

att lyckas med ett byggprojekt. Därför handlar det för byggföretagens del mycket om att kunna 

göra korrekta beräkningar och Révai (2012) påpekar att en viktig del av beräkningarna sker 

redan i anbudsskedet i form av anbudskalkyleringar. Liknande argumentation förs av 

Nordstrand (2008) som menar att beräkningarna blir som mest tillförlitliga om det finns tidigare 

dokumentation och kunskap att utgå ifrån. Byggbranschen präglas däremot av en mycket låg 

grad av dokumentation som istället ersätts av ett lärande som återfinns genom kommunikation 

och interaktion mellan individer (Styhre, Josephson & Knauseder, 2004). Något som Ribeiro 

och Ferreira (2010) framhäver är problematiken som uppstår när kunskapen finns i en informell 

form hos olika individer, och menar att mycket av den kunskap som uppnås i ett projekt går till 

spillo eftersom byggprojekt sällan består av en och samma sammansättning av individer. När 

kunskap går till spillo skapas ofta också en bristfällig och motsägelsefull information att 

använda i framtida projekt, vilket Love, Mandal och Li (1999) menar är en av huvudorsakerna 

till att ÄTA-arbeten (ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten) uppstår. Det ger indikationer 

på att uppkomsten av ÄTA-arbeten kan bero på brister i det organisatoriska lärandet från 

tidigare projekt. Samtidigt påpekar många byggföretag att de mest lönsamma projekten är de 

utan eller med en låg andel ÄTA-arbeten (Sahlin & Kåvius, 2016). Därför bör det med detta 

som bakgrund vara av varje byggföretags intresse att göra vad de kan för att minimera ÄTA-

arbetena genom att förbättra sitt organisatoriska lärande.  

 

Ett organisatoriskt lärande anses vara en nyckel till framgång i en komplicerad och föränderlig 

värld (Bruzelius & Skärvad, 2017), likt den som byggbranschen verkar i. Men vad ett 

organisatoriskt lärande är eller vad en lärande organisation innebär finns det ingen klar 

definition av (Örtenblad, 2009). Trots skilda meningar och vaga definitioner har Argyris och 

Schön (1978), samt Senge (1995) haft en stor inverkan på det organisatoriska lärandets 

utveckling. Argyris och Schön (1978) menar att lärande kan ske på olika nivåer men det är först 

när organisationen förändrar sitt agerande som verkligt lärande kan inträda. Hur väl 

organisationen lyckas råda bot på problemen genom ett förändrat agerande beror på den så 

kallade feedback-loopen, som återför kunskaper och erfarenheter. Likt lärandet anses även 

feedback-loopen kunna användas på olika nivåer. I sin enkla form gör organisationen endast 

förändringar på ytan, medan i den djupare formen anses organisationen göra förändringar från 

grunden (Argyris & Schön, 1978). För att förstå det organisatoriska lärandet har fenomenet 

lärande organisationer använts (Örtenblad, 2009). En lärande organisation kännetecknas av 

förnyelse och utveckling i hela organisationen, gällande såväl individer som grupper (Bruzelius 

& Skärvad, 2017). En av de som har gjort störst avtryck inom området för den lärande 

organisationen är Senge (1995), som menar att utgångspunkten är att företaget som helhet lär 

sig genom att medarbetarna lär sig.  
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Då de rådande förutsättningarna i byggbranschen innefattar en låg grad av förnyelse och 

utveckling, är det motsatsen till vad som sägs krävas för att uppnå ett organisatoriskt lärande 

och en lärande organisation. Med det som bakgrund kan det antas att det finns processer inom 

byggbranschen som inte kunnat utvecklas fullt ut och därför inte fungerar så bra som de skulle 

kunna göra. Ett exempel är ÄTA-arbeten som är återkommande i näst intill varje byggprojekt, 

men som många gånger anses vara ett onödigt inslag i processen eftersom det i vissa fall hade 

kunnat undvikas. Det kan däremot argumenteras för att det ligger i byggföretagens natur att 

oförutsedda händelser uppstår och att det skulle kunna vara den enda orsaken till ÄTA-arbeten. 

Men eftersom ÄTA-arbeten fortsätter att uppstå och förutsättningarna i branschen gör det svårt 

för företagen att tillämpa organisatoriskt lärande, kan det antas finnas en bristande koppling 

och ett forskningsgap mellan företagens styrning, det organisatoriska lärandet och hur ÄTA-

arbeten hanteras. Därför syftar den här studien till att ta reda på ifall så är fallet.  

 

1.3 Problemställning  

Hur tillämpar byggföretag organisatoriskt lärande i sin styrning och vilken betydelse får det för 

uppkomsten av ÄTA-arbeten?  

 

1.4 Syfte  

Syftet med den här studien är att beskriva och skapa förståelse för hur byggföretag tillämpar 

organisatoriskt lärande i sin styrning av verksamheten, applicerat på ÄTA-arbeten. Vi vill 

belysa i vilken grad organisatoriskt lärande påverkar uppkomsten av ÄTA-arbetena.  
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2. Teoretisk referensram  

I den teoretiska referensramen presenteras teorier och annan litteratur som är relevant för att 

kunna besvara frågeställningen. Upplägget grundar sig på ett aktivt val att följa den praktiska 

arbetsgången. Därför presenteras först byggprocessen, därefter ÄTA-arbeten och till sist det 

organisatoriska lärandet. Motiveringen till upplägget är således att det valda teoriområdet är 

något som aktualiseras först efter den praktiska situationen, och därför följer även den här 

studien samma struktur.  

2.1 Byggprocessen  

Följande stycken syftar till att beskriva den praktiska arbetsgången vid ett byggprojekt. 

Byggprocessens skeden är viktiga var och en för sig, och inte minst hur de kopplas samman 

med varandra. Hur arbetsgången ser ut i byggprocessen påverkar eventuella ÄTA-arbeten och 

i viss mån dess uppkomst.  

 

2.1.1 De olika entreprenadformerna  

Utförandeentreprenad  
En utförandeentreprenad innebär att beställaren tillsammans med konsulter ansvarar och 

samordnar de första skedena av byggprocessen (programskedet och projekteringen), för att få 

fram färdiga bygghandlingar som landar i ett förfrågningsunderlag. Sedan upphandlas en eller 

flera entreprenörer i konkurrens, med förfrågningsunderlaget som utgångspunkt, som ska 

ansvara för produktionen. Om det är en entreprenör som samordnar produktionen kallas det för 

generalentreprenad. Om det är flera entreprenörer som ansvarar för produktionen benämns det 

delad entreprenad och entreprenörerna kallas då för sidoentreprenörer. Det kan även vara ett 

mellanting av dessa två och det tituleras samordnad generalentreprenad. En gemensam nämnare 

för dessa entreprenörer är att de har ett utförandeansvar, vilket innebär att de strikt ska följa de 

bygghandlingar som tagits fram av beställaren (Nordstrand, 2008). 

 

 
 

Figur 1: Generalentreprenad (vänster) och delad entreprenad (höger).  

Källa: Inspirerad av Révai (2012). 
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Totalentreprenad  
Totalentreprenad är en annan entreprenadform. Det innebär att beställaren gör de utredningar 

som krävs för att kartlägga de krav och önskemål som förväntas av den färdiga byggnaden. 

Exempel på det kan vara antal rum, utrustning och funktionskrav. Funktionskrav är de krav som 

ställs för att byggnaden ska kunna användas så som det är tänkt, vilket exempelvis kan vara 

hållfasthet, ventilation och slitage. Kraven sammanställs därefter i ett byggnadsprogram. Ett 

ramprogram tas också fram med kraven på hur byggnaden ska se ut och för hur byggnaden ska 

kunna användas så som det är tänkt. De används sedan som underlag vid upphandling av en 

totalentreprenör (Nordstrand, 2008). 

 

Totalentreprenörens uppgift blir att ta fram en egen projektledare som ska leda och genomföra 

projekteringen samt byggandet (Nordstrand, 2008). Totalentreprenören har under hela 

processen ett funktionsansvar, vilket innebär att den färdigställda byggnaden ska uppfylla 

beställarens funktionskrav. Funktionsansvaret innebär också att beställaren hela tiden har någon 

att vända sig till, men även att totalentreprenören står för ansvaret gällande entreprenadens 

funktion, samt de faktiska fel på som entreprenaden kan vara behäftad med (Höök, 2008). 

Totalentreprenören måste anlita både konsulter, såsom projektörer, samt byggnads- och 

specialföretag i form underentreprenörer för att klara av ett sådant åtagande (Révai, 2012). 

 

 
Figur 2: Totalentreprenad. Källa: Inspirerad av Révai (2012). 

 

Partnering/samverkan  

Ytterligare en entreprenadform är partnering/samverkan. Det är en relativt ny typ av 

entreprenadform som har utvecklats till följd av att aktörerna inom de andra 

entreprenadformerna, har olika mål och arbetar väldigt avgränsat, och därför får helheten för 

lite fokus. Partnering/samverkan påbörjas genom att beställaren bildar en arbetsgrupp 

bestående av beställare, byggföretag, projektörer, installatörer och brukare med mera, som 

gemensamt kommer fram till målen med projektet och det bildas då ett partneringavtal. Det 

följande projekteringsarbetet påbörjas och genomförs sedan gemensamt fram till färdiga 

handlingar. Arbetet med produktionen och detaljprojekteringen sker öppet med ständiga 

dialoger gällande ekonomin, upphandlingar av gemensamma underentreprenörer och 

leverantörer. Under projektet sker det ständiga uppföljningar och vid projektets slut sker det en 

gemensam utvärdering. Om projektet har fungerat bra kan partneringprojekten fortsätta i 

samma grupp vid kommande projekt (Nordstrand, 2008).  
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2.1.2 Från anbud till kontrakt  

Beroende på vilken entreprenadform beställaren väljer att tillämpa vid uppförandet och 

utvecklingen av en anläggning eller byggnad så inträffar anbudsinfordran av entreprenörer vid 

olika tillfällen och på olika sätt. För entreprenörerna är det av väldigt stor betydelse att ha 

förmågan att kunna göra verklighetsförankrade kostnadsberäkningar på sina arbeten när de 

lägger anbud. Anbudskalkylering är en beräkning som görs innan produktionen inleds 

(Nordstrand, 2008). 

 

Vid utförandeentreprenad upprättar beställaren ett förfrågningsunderlag med hjälp av konsulter 

innehållande både ritningar, beskrivningar och administrativa föreskrifter. 

Förfrågningsunderlaget utgör sedan underlag för entreprenörens beräkningar inför det färdiga 

anbudsförslaget (Nordstrand, 2008). Efter, i vissa fall, kompletteringar av 

förfrågningsunderlaget lämnar entreprenören ett anbud (Andersson & Hedberg, 2013). Anbudet 

ska bland annat innehålla ett pris och vilka grunder som priset har baserats på. Efter 

anbudsinfordran prövar beställaren anbuden då det ofta finns flera kandidater. Beställaren väljer 

sedan det mest förmånliga alternativet och beställer entreprenaden och ett avtal mellan parterna 

uppkommer (Nordstrand, 2008).  

 

Vid totalentreprenad tar beställaren fram ett byggnadsprogram och en rambeskrivning som kan 

användas som underlag för entreprenörens anbudsförslag. Om entreprenören vill lägga ett 

anbud på projektet utformar de handlingar till ett anbud. Då totalentreprenad är mer omfattande 

än en utförandeentreprenad finns inget så kallat förfrågningsunderlag från beställaren att basera 

anbudet på. Därför kan det vara en fördel att ta hjälp av arkitekter och konsulter för att ta fram 

ritningar och beskrivningar som visar en tydlig bild av det planerade byggnadsverket. Detta 

eftersom det gäller att ta fram ett förslag på byggnaden eller anläggningen som gör det möjligt 

för beställaren att avgöra om alla krav och önskemål är inkluderade. Beställaren väljer sedan 

det bästa alternativet och avtal uppkommer mellan parterna (Nordstrand, 2008). 

 

Då beställaren bestämt sig för vilken entreprenör som ska tilldelas arbetet, ska den 

entreprenören meddelas omgående. Villkoren för avtalen summeras i ett kontrakt som ska 

undertecknas av båda parter (Nordstrand, 2008). Till kontraktet hör även kontraktshandlingar 

och de omfattar framför allt förfrågningsunderlaget, vilket innehåller administrativa 

föreskrifter, tekniska beskrivningar, ritningar och någon form av anslutning till ett standardavtal 

som antingen avser AB 04 eller ABT 06 (Andersson & Hedberg, 2013). AB 04 och ABT 06 är 

allmänna bestämmelser som riktar sig till utförandeentreprenad respektive totalentreprenad. 

Kontraktshandlingar kan även vara tidplan och betalningsplan, men de brukar upprättas i 

efterhand (Nordstrand, 2008).  

 

Inom partnering sker det ingen anbudsprocess på samma sätt som vid utförande- och 

totalentreprenad. Istället påpekar Nordstrand (2008) att beställaren skapar en arbetsgrupp som 

gemensamt utarbetar målen för projektet vad gäller utformning, kvalitet, ekonomi, tid med mera 

som fastställs i en partneringdeklaration där samverkansprocessen beskrivs. Det bildas också 

ett juridiskt bindande partneringavtal som innehåller mål, omfattning, organisation, ekonomi, 

tider och ansvarsfördelning. Dit hör även avtalsunderlag där passande standardavtal finns 

hänfört såsom AB 04 eller ABT 06. Projekteringen genomförs sedan gemensamt i 

arbetsgruppen samt även kalkyler och planering (Nordstrand, 2008).  
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2.1.3 Utförandet - så blir byggprojektet en färdig produkt  

Arbetet innan själva utförandet påbörjas handlar till mesta del om planering. En god planering 

inför en byggstart är att föredra eftersom det hjälper till att hålla tider, styra bygget, uppnå god 

ekonomi, skapa en god arbetsmiljö för att bara nämna några orsaker (Révai, 2012). För att 

kunna följa planeringen på bästa sätt kräver projektet resurser som entreprenören bör 

införskaffa. Exempel på det kan vara personal, maskiner och underentreprenörer med mera 

(Nordstrand, 2008). Planeringen fortsätter även under själva genomförandet, såsom detaljplaner 

av vissa arbetsmoment som kräver samordning eller är tekniskt komplicerade. Andra exempel 

kan vara dagsplanering, veckoplanering och annat som sker löpande under projektets gång. Det 

sker även uppföljning av planeringen under tiden för att se vad utfallet verkligen blev. Tider 

och kostnader jämförs med det kalkylerade och planerade (Révai, 2012). 

 

2.2 Förändringar i projektet: ÄTA-arbeten  

Enligt de allmänna bestämmelserna AB 04 och ABT 06 definieras ÄTA-arbeten som ändrings-

, tilläggs- och avgående arbeten (Andersson & Hedberg, 2013). Ändringsarbeten är arbeten som 

ändras under projektets gång och ersätter något annat. Det sker efter avtalsslutet men innan det 

tänkta arbetet är utfört. Tilläggsarbeten är arbeten som tillkommer under projektets gång. 

Avgående arbete är arbete som har avtalats men sedan avskrivs och ersätts inte av något annat. 

Då entreprenörens uppgift, efter avtalsslutet men innan färdigställandet, förändras föreligger 

ÄTA-arbeten. Det kan beskrivas som en jämförelse mellan omfattningen av kontraktsarbetena 

(det ursprungliga arbetet) och omfattningen av entreprenaden (slutgiltigt uppdrag), där 

mellanskillnaden mellan dessa utgör ÄTA-arbeten (Andersson & Hedberg, 2013). ÄTA-

arbeten är något som entreprenören är förpliktad att utföra, under förutsättningarna att arbetena 

står i direkt relation till entreprenaden (Höök, 2008).  

 

2.2.1 Reglering i allmänna bestämmelser, AB 04 och ABT 06  

AB 04 och ABT 06 är standardvillkor som innehåller regelverk kring bland annat ÄTA-arbeten. 

De har tillkommit genom förhandlingar inom BKK (byggandets kontraktskommitté), vilket 

innefattar beställare och entreprenörer inom olika fackområden i byggbranschen. Eftersom det 

gäller standardavtal, det vill säga avtal som inte är utformad av parterna, kan de tolkas och 

användas som utfyllnad i bred bemärkelse (Andersson & Hedberg, 2013).  

 

AB 04 är utformad för en entreprenad eller en del av en entreprenad där beställaren hålls 

ansvarig för projektering och entreprenören hålls ansvarig för utförandet, det vill säga 

utförandeentreprenad. ABT 06 är utformad för en entreprenad eller en del av en entreprenad 

där entreprenören hålls ansvarig för både projektering och utförandet, det vill säga 

totalentreprenad. Vad som, enligt AB 04 och ABT 06, är av betydelse och avgörande vid 

gränsdragningen mellan utförandeentreprenad och totalentreprenad är hur uppdraget definieras 

i de tekniska handlingarna. Exempelvis kan det handla om krav på objektet och föreskrifter om 

vem som ansvarar för framtagandet av bygghandlingarna. Om de tekniska handlingarna är 

färdiga bör upphandlingen gälla en utförandeentreprenad (Andersson & Hedberg, 2013). 
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2.2.2 Konsekvenser av ÄTA-arbeten  

Många entreprenörer vittnar om att de mest lönsamma projekten består av en låg andel ÄTA-

arbeten. Det är däremot långt ifrån alla projekt som speglas av en låg andel av ÄTA-arbeten då 

dessa ofta uppgår till 20–30 % av den totala entreprenadsumman, vilket kan sättas i relation till 

vad som anses vara brukligt på 10–15 % (Sahlin & Kåvius, 2016). En av huvudorsakerna till 

ÄTA-arbeten anses vara osäkerhet som bland annat orsakas av bristfällig och motsägelsefull 

information, och problem uppstår då ofta eftersom underlagen tolkas olika (Love, Mandal & 

Li, 1999; Svensk Byggtjänst, 2016). ÄTA-arbeten kan också uppstå på grund av att 

förutsättningarna eller omfattningen av projektet förändrats, men en stor del av ÄTA-arbetena 

som hänför sig till arbetsutförandet grundar sig i dålig planering (Rotpartner, u.å.). Ytterligare 

en faktor som påverkar ÄTA-arbetenas omfattning är hur väl genomarbetat och samordnat 

beställarens förfrågningsunderlag är. Ju bättre genomarbetat och samordnat 

förfrågningsunderlaget är, desto mindre omfattning av ÄTA-arbeten kommer uppstå. Det är 

även beställaren som står som ansvarig för riktigheten av förfrågningsunderlaget (Andersson & 

Hedberg, 2013).  

 

De negativa konsekvenserna av ÄTA-arbeten kan bli stora både för beställare och 

entreprenörer, särskilt vid komplicerade byggprojekt (Svensk Byggtjänst, 2016). För 

beställarens del handlar det om bristande resultat av slutprodukten som beställaren kommer att 

få leva med under lång tid, då det finns starka kopplingar mellan ÄTA-arbeten och 

kvalitetsbrister i slutprodukten. För entreprenörernas del handlar konsekvenserna främst om 

dyra kostnader som uppstår i samband med ÄTA-arbeten. Inom byggbranschen utomlands, 

framför allt i England och USA, råder en samsyn på problemen, och “partnering” har använts 

för att motarbeta konsekvenserna (Hane, u.å.). Partnering är ett sätt för samtliga parter i 

byggprojektet att samverka och sträva mot gemensamma mål genom att fastställa dessa tidigt i 

projektet i utbyte mot en “lagom vinst”. I Sverige råder generellt ingen sådan samsyn, vilket 

innebär att entreprenörerna i Sverige fortfarande ofta väljer att maximera sitt egenintresse 

istället för att genom partnering gå samman och sträva efter bästa möjliga resultat av 

slutprodukten till priset av en “lagom vinst” (Hane, u.å.).  

 

2.3 Lärandets betydelse för att utvecklas i byggprocessen  

Grundidén med en organisation och dess organiserade handlingar är “att mål kan uppnås 

effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar” 

(Bruzelius & Skärvad, 2017 s. 19). Det finns två dimensioner av organisationsläran, en teoretisk 

dimension och en praktisk dimension. Den teoretiska dimensionen, organisationsteori, 

förklarar hur organisationer fungerar genom att beskriva och analysera dem med ett 

underliggande syfte att skapa förståelse. Den praktiska dimensionen, management, behandlar 

hur organisationer kan styras och utvecklas så att den teoretiska kunskapen kan förankras i den 

praktiska användningen. I följande stycken kommer organisatoriskt lärande och den lärande 

organisationen att beröras ur såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv.  

 

2.3.1 Hur lär sig organisationer?  

För att en organisation ska klara av att utvecklas och anpassa sig till de förändringar och nya 

förutsättningar som den ständigt ställs inför krävs ett organisatoriskt lärande (Bruzelius & 
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Skärvad, 2017), där organisationerna inom byggbranschen inte är ett undantag. Vad ett 

organisatoriskt lärande är råder det skilda meningar om och det finns flera definitioner av 

fenomenet. En del menar att organisatoriskt lärande är en process som finns naturligt i 

organisationer och särskiljer fenomenet från vad som brukar kallas lärande organisation. En 

lärande organisation beskrivs i de fallen som en ideal organisationsform som måste föregås av 

aktivitet för att existera. Andra sätter det organisatoriska lärandet synonymt med den lärande 

organisationen och gör ingen skillnad på begreppen (Örtenblad, 2009). 

 

Trots skilda definitioner är det typiska för det organisatoriska lärandet att det anses finnas olika 

nivåer av lärande (Örtenblad, 2009). Argyris och Schön (1978) har haft ett stort inflytande över 

det organisatoriska lärandets utveckling genom deras modeller “single-loop-learning” (enkelt 

lärande) och “double-loop-learning” (dubbelt lärande). Dessa två modeller gestaltar ett lärande 

på olika nivåer. Det enkla lärandet syftar på det lärande som råder inom det nuvarande 

arbetssättet och tankegångarna. Ett exempel på enkelt lärande kan vara när organisationen 

korrigerar fel i verksamheten eller när de blir lite bättre på det som de redan kan. Det dubbla 

lärandet tar istället lärandet till en djupare nivå. Det dubbla lärandet ger sig uttryck genom 

reflektion och ett ifrågasättande av den egna verksamheten och organisationens kärna som kan 

leda till att organisationen förändrar hela sitt tankesätt och hur de styr organisationen (Argyris 

& Schön, 1978, 1996; Örtenblad, 2009). Det dubbla lärandet leder många gånger till att 

organisationen förändrar såväl normer och värderingar. Många organisationer anses vara 

duktiga på det enkla lärandet men får problem att nå upp till det dubbla lärandet. Problematiken 

härstammar i att många organisationer ser på lärande som “problemlösning” och arbetar därför 

endast med att lösa problem som uppstår i den omgivande miljön, istället för att fokusera även 

inåt i den egna organisationen (Argyris, 1991).  

 

 
Figur 3: Modell som visar enkelt respektive dubbelt lärande.  

 

Flertalet studier visar att byggbranschen sällan lyckas leva upp till det dubbla lärandets 

principer. En rapport utgiven av Byggkommissionen, skriven av Josephson, Knauseder och 

Sthyre (2003), visar att incitamenten för lärande i byggprojekt ofta saknas eller är svagt 

utvecklade. I samma rapport uppmärksammar också Josephson et al. (2003) hur personer som 

normalt arbetar med styrning av projekten, som till exempel byggledare, ofta saknar kunskap 

om lärande. Liknande resonemang förs av Henderson, Ruikar & Dainty, 2013 som menar att 

den svaga utvecklingen av lärande i byggbranschen kännetecknas av enkelt lärande (single-

loop), vilket betyder att det finns ett lärande men att lärandet inte leder till några förändringar i 

organisationens beteenden, attityder och värderingar. För att lärandet ska bli bestående 

uttrycker Argyris (1991) att det krävs att en organisation riktar blicken inåt för reflektion över 

sitt eget beteende. Organisationerna måste kritiskt reflektera över det egna beteendet och aktivt 

söka efter och identifiera orsaker som bidrar till organisationens problem. Det sista steget för 
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att uppnå ett bestående lärande är att förändra hur organisationen agerar (Argyris, 1991), vilket 

kan beskrivas genom något som kallas för feedback-loop (Argyris & Schön, 1996). Det enkla 

lärandet förknippas med en enkel feedback-loop, vilket innebär att organisationen vid problem 

endast modifierar sitt agerande inom organisationens ramar för normer och värderingar. Detta 

innebär alltså att organisationen inte går till botten med problemet utan endast gör justeringar 

på ytan. Det dubbla lärandet förknippas istället med en dubbel feedback-loop. En dubbel 

feedback-loop kan se samband mellan de upptäckta problemen och organisationens normer och 

värderingar, vilka anses kunna vara grundorsaken till att ett problem uppstår. Detta innebär att 

organisationen kan behöva förändra de rådande normerna och värderingarna och förändra 

arbetssättet för att motverka problemen från grunden. Det är något som kan tänkas komma från 

styrningen av organisationen.  

 

I byggprojekt genereras ständigt erfarenhetsbaserad kunskap, som många gånger är så kallad 

tyst kunskap som återfinns hos enskilda individer (Abu Bakar, Yusof, Tufail & Virgiyanti, 

2016). Det medför att byggbranschen genom att ta tillvara på denna kunskap lämpar sig väl 

även för ett dubbelt lärande (Henderson et al., 2013). Trots lämpligheten har det dubbla lärandet 

inte kunnat appliceras på ett framgångsrikt sätt, vilket antas bero på att de styrsystem som finns 

för att ta tillvara på kunskap främst fokuserar på själva utförandet och inte på tidigare steg i 

byggprocessen. Detta innebär att det i byggbranschen finns en avsaknad av en så kallad 

feedback-loop. Feedback-loopen gör det möjligt att sprida viktiga lärdomar till tidigare steg i 

byggprocessen, vilket hade möjliggjort ett applicerande av det dubbla lärandet. Ökade 

kostnader, förseningar, ÄTA-arbeten och missnöjdhet hos kunderna är bara några av de 

konsekvenser som kan uppstå i ett byggprojekt, där avsaknaden av en feedback-loop som binder 

ihop byggprocessens tidiga skeden med utförandet antas vara den största bidragande orsaken 

(Henderson et al., 2013). 

 

Studien av Henderson et al. (2013) är gjord i Storbritannien och visar lärandemönster i den 

engelska byggindustrin, men enligt Styhre et al. (2004) är det organisatoriska lärandet många 

gånger eftersatt även inom den svenska byggindustrin. Det eftersatta lärandet har medfört att 

utbytet av kunskap, information och erfarenheter är en förmåga som i många fall inte kan 

utnyttjas till fullo. Kunskap för byggbranschen handlar till stor del om förmågan att förstå 

marknaden och att omvandla kundens önskemål till en färdig produkt genom att använda sig 

av organisationens olika resurser (Abu Bakar et al., 2016). Lyckas organisationen erhålla sådan 

kunskap skulle organisationen potentiellt kunna öka företagets värde på grund av ökad 

kompetens och kvalitet, och på så vis bli bättre på att förhålla sig till nya och ovanliga 

affärsmiljöer. Det eftersatta lärandet anses härstamma i att byggprojekt ofta är beroende av 

informella, personliga kontakter och inte formaliserad dokumentering och rapportering (Styhre 

et al., 2004). Lärandet återfinns genom kommunikation och interaktion mellan individer snarare 

än dokumentation, vilket har inneburit att formella verksamhetsstyrningssystem har haft en 

liten inverkan på det dagliga arbetet. 

 

Det organisatoriska lärandet kan även ses som ett orsakssamband mellan handling och resultat 

(Love, Li, Irani & Faniran, 2000). Ett handlingsbaserat/handlingsinriktat lärande innebär att 

pröva och studera resultat (Bruzelius & Skärvad, 2017). Utfallet av de olika prövningarna samt 

de beslut och handlingar som de innefattar blir sedan underlag för reflektion som används för 

att åstadkomma en djupare förståelse i det organisatoriska lärandet. Reflektion anses således 

vara nyckeln till att uppnå verkligt lärande, vilket styrks av såväl Argyris & Schön (1978, 1996) 

och Bruzelius & Skärvad (2017). Många nya lärdomar kan dras genom att systematiskt 

reflektera och konceptualisera tidigare upplevelser så att dessa kan omvandlas till ny kunskap 

som kan appliceras i organisationen. Därför har praktiska erfarenheter många gånger en stor 
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betydelse för det organisatoriska lärandet. En viktig del i lärandet handlar om att lära sig av 

tidigare misstag, men för att kunna dra lärdom från tidigare misstag krävs det att misstagen 

uppstått i en process där målet var att uppnå ett övergripande mål eller något annat som är 

meningsfullt för organisationen (Bruzelius & Skärvad, 2017). Misstagen får alltså inte vara av 

slentrianmässig karaktär. En viktig målsättning för byggföretag bör vara att integrera lärandet i 

sin planering för att kunna använda kunskapen i det dagliga arbetet. Integrerandet är en 

förutsättning för att kunna åstadkomma förbättringar (Love et al., 2000), såsom till exempel 

minskad omfattning av ÄTA-arbeten som grundar sig i dålig planering. För att kunna leverera 

hög kvalitet och ett värde till beställaren bör integrerande inte bara finnas inom den enskilda 

organisationen, utan också sinsemellan och i samordningen mellan de olika organisationerna 

som är inblandade i projektet (Henderson et al., 2013). 

 

Den lärande organisationen  

Precis som med organisatoriskt lärande finns det delade uppfattningar om vad en lärande 

organisation innebär. Det har förts diskussioner om hur den lärande organisationen ska 

klassificeras och om den ska ses som en managementform eller inte. Begreppet förknippas ofta 

med vaghet eftersom många som beskrivit den lärande organisationen hävdar att den måste 

anpassas till de unika förutsättningarna som råder. Det finns alltså ingen klar bild om hur en 

lärande organisation ser ut, då ingen är den andra lik. Däremot råder det en samsyn om att 

lärande organisationer används för att förstå lärande i arbetslivet samt organisationers lärande 

(Örtenblad, 2009).  

 

En lärande organisation ställer krav på att såväl individer som grupper och hela organisationer 

präglas av förnyelse och utveckling. Den lärande organisationen förutsätter således ett aktivt 

arbete från både medarbetare och ledningen. Medarbetare arbetar för att tidigt upptäcka och 

lösa problem och de kan snabbt identifiera eventuella felaktigheter och misstag. Medarbetarna 

söker också ständigt efter nya, bättre arbetsformer och metoder samt utvecklar nya rutiner att 

arbeta efter. Samtidigt arbetar ledningen kontinuerligt med att anpassa den övergripande 

organisationen och dess affärsidé (Bruzelius & Skärvad, 2017).  

 

En av de forskare som fått stor betydelse för den lärande organisationen är Peter Senge. I sin 

bok Den femte disciplinen presenterar Senge (1995) fem discipliner som kan tolkas som 

förutsättningar för att den lärande organisationen ska kunna uppstå: 

• Personligt mästerskap  

• Tankemodeller  

• Gemensamma visioner  

• Teamlärande  

• Systemtänkande (den femte disciplinen)  
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Figur 4: Modell som visar Senges fem discipliner.  

 

Gemensamt för samtliga discipliner är utgångspunkten att företag lär sig genom att enskilda 

individer lär sig. Därför utgår samtliga discipliner från att det är den enskilda individens talang 

som lägger grunden för att nå utveckling hos företaget. Den första disciplinen, personligt 

mästerskap syftar på en process där individer kontinuerligt och återkommande riktar in sig på 

vad de verkligen vill och på sina visioner. Den andra disciplinen tankemodeller, behandlar hur 

till exempel system och rutiner kan användas för att nya färdigheter och ett förändrat arbetssätt 

kan föras in i det dagliga arbetet. Den tredje disciplinen, gemensamma visioner, syftar på att 

individer som uppnått personligt mästerskap kan gå samman för att genom ett gemensamt 

engagemang nå dit alla vill. Den fjärde disciplinen teamlärande syftar på att ta tillvara på 

teamets möjligheter, som många gånger sträcker sig bortom de individuella möjligheterna. Ett 

väl fungerande team grundas i det personliga mästerskapet samtidigt som teamet anses ha ett 

gemensamt syfte, en gemensam vision och förståelse för hur medlemmarna kan komplettera 

varandra på bästa sätt. Den femte disciplinen, systemtänkande, kännetecknas av att kunna se 

helheter och utvecklades för att sammanfoga de övriga fyra disciplinerna.  

 

Den femte disciplinen fungerar som en hjälp för att förstå hur samtliga discipliner är ömsesidigt 

beroende av varandra. Systemtänkandet bidrar med att upptäcka mindre tydliga aspekter i det 

personliga mästerskapet, exempelvis sambandet mellan rationalitet och intuition och hur de kan 

kombineras för att ta till vara på varje möjlighet. Den femte disciplinen och tankemodeller 

fungerar som ett komplement till varandra. När tankemodellerna framställer antaganden och 

förutfattade meningar, ser systemtänkandet till att omarbeta antagandena för att klarlägga 

orsakerna till de verkliga problemen. Systemtänkandet har också ett väsentligt bidrag till den 

tredje disciplinen, gemensamma visioner, då det förklarar skapandet av det som företaget har 

idag. Genom att förstå skapandet, uppstår också en förståelse för hur de gemensamma 

visionerna kan användas för att forma den önskvärda verkligheten. I den fjärde disciplinen, 
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teamlärandet, återfinns systemtänkandet naturligt, då strävan inom teamet är att sammanföra en 

fragmenterad grupp till en helhet.  

 

Senge och många andra har kritiserats för att inte klart och tydligt definiera vad som menas 

med en lärande organisation (till exempel Örtenblad, 2018). Därför har Örtenblad (2009, 2018) 

gjort ett försök att bringa klarhet i den lärande organisationen genom att presentera fyra olika 

synsätt på den lärande organisationen. De fyra synsätten är:  

• Lärande i arbetet  

• Klimat för lärande 

• Lärande struktur  

• Organisatoriskt lärande (två varianter)  

 

Lärande i arbetet syftar till att lärandet sker på arbetsplatsen i samband med att arbetet utförs, 

istället för medarbetarna ska tillskansa sig kunskap genom att gå på formella kurser. Det finns 

olika varianter av lärande i arbetet, där möjligheten för medarbetarna att utveckla och successivt 

förbättra sina kunskaper i det vardagliga arbetet ses som en utav dem. En annan variant anses 

vara när medarbetarna får chansen att lära sig nya saker som ligger utanför de vardagliga 

arbetsuppgifterna. Synsättet genomsyras av att det alltid är möjligt att lära sig nya saker och att 

det aldrig går att bli fullärd.  

 

Klimat för lärande syftar till att organisationen ska skapa en god miljö och ett gott klimat för 

lärande. En god miljö och ett gott klimat innebär ett positivt klimat, där medarbetarna uppmanas 

till att stimulera sitt lärande genom att experimentera och pröva sig fram. Ett misslyckande ses 

i det här fallet som en möjlighet till lärande genom att reflektera över resultatet.  
 

Lärande struktur handlar om organisk struktur för lärande. De organisationer som anses ha en 

lärande struktur beskrivs som en platt organisation som kännetecknas av flexibilitet och 

decentralisering. Den platta organisationsstrukturen synliggörs genom att en lärande 

organisation är organiserad i förhållandevis små team. Varje teammedlem är expert på ett 

område, samtidigt som var och en besitter tillräcklig kunskap om de andras expertisområden 

för att kunna utföra de andra teammedlemmarnas arbetsuppgifter. På så vis blir teamets 

prestationer inte bundna till en specifik teammedlem och det skapas en flexibilitet inom 

organisationen.  

 

Det fjärde synsättet som Örtenblad tar upp är organisatoriskt lärande som delas in i två 

varianter. Den första varianten, den äldre varianten, handlar om lärande på olika nivåer och 

innefattar bland annat Argyris och Schöns modeller om “single-loop” och “double-loop”. Den 

nya varianten av organisatoriskt lärande har en annorlunda syn på kunskap och menar att 

kunskap inte kan lagras eller återskapas. De två varianterna gör skillnad på vem som anses vara 

den lärande enheten, där det i den äldre varianten anses vara individen och organisationen som 

individ som är den lärande enheten. I den nya varianten anses istället organisationen som ett 

kollektiv vara den lärande enheten. Det finns också en skillnad i synen på generell och 

situationsspecifik kunskap. Enligt den äldre varianten finns det viss generell kunskap som inte 

är att klassa som situationsspecifik. I den nya varianten anses istället all kunskap vara 

situationsspecifik, vilket innebär att ingen organisation lär som den andra.   
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2.3.2 Styrning genom lärande – Managementformer  

Genom styrning kan ledningen säkerställa att hela organisationen strävar åt samma håll i sin 

förnyelse och utveckling. Styrprocessen kan delas in i fyra delar; (1) målformulering, (2) 

planering, (3) beslut och (4) kontroll. Det är från kontrollfasen som återförandet av information 

till organisationen sker och syftet med informationsöverföringen är dels att kontrollera 

genomfört projekt, men också att kunna lära sig för att utveckla och justera styrprocessen i 

kommande projekt (Bruzelius & Skärvad, 2017).  

 

Knowledge management  

När kunskap skapas och sprids i en organisation uppstår potential för ett ökat värde av företaget 

då kapaciteten att reagera på nya och ovanliga situationer ökar (Choi, Poon & Davis, 2008). 

Det är viktigt att byggföretag tar tillvara på den kunskap och lärdomar som åstadkoms vid 

byggprojekt och att den sprids vidare och delas med projektmedlemmar för att företagen ska 

kunna undvika att upprepa tidigare misstag (Tan, Carillo, Anumba, Kamara, Bouchlaghem och 

Udeaja, 2006). Tan et al. (2006) kallar denna typ av verksamhetsstyrning för “knowledge 

management” (KM) och den består av fyra steg:  

• Capture   

• Share  

• Reuse  

• Maintain   

 

Det första steget, capture, syftar till att identifiera kunskap och lokalisera lärandetillfällen samt 

sammanställning och validering av insamlade kunskapen. Det andra steget i modellen är share, 

vilket innebär att rätt kunskap förmedlas till rätt person i rätt tid. Det tredje steget, reuse, 

fokuserar på återanvändandet och tillämpningen av den kunskap som fångats upp i de tidigare 

stegen. Det fjärde och sista steget, maintain, handlar om att bibehålla kunskap och för att 

undvika att kunskapen blir föråldrad förutsätts att kunskapen bland annat uppdateras och 

korrigeras.  

 

För att lyckas med knowledge management krävs en miljö där medarbetarnas kunskap kan 

omvandlas till organisatorisk kunskap. Kunskap kan delas in i två kategorier; (1) uttrycklig 

kunskap och (2) tyst kunskap (Abu Bakar et al., 2016). Den uttryckliga kunskapen är den som 

finns dokumenterad i rapporter, riskanalyser med mera som lagras och arkiveras. Den tysta 

kunskapen är abstrakt kunskap som finns i företagskulturen och som till stor del består av 

erfarenheter. Genom att ta till vara på kunskap om såväl framgång som misslyckanden, 

beställare och annat som åstadkommits i tidigare projekt, som exempelvis ÄTA-arbeten, kan 

en organisation uppnå långsiktiga konkurrensfördelar (Ribeiro & Ferreira, 2010). Det är 

däremot inte en enkel process att ta tillvara på kunskap, och den försvåras desto mer kunskapen 

finns inbäddad i individer och olika projekt. Ännu en aspekt som försvårar 

kunskapsöverföringen är den faktor att byggprojekten är tidsbegränsade och endast involverar 

ett begränsat antal individer (Ribeiro & Ferreira, 2010). Detta innebär att mycket av de lärdomar 

som dras under ett projekt går till spillo vid projektets slut eftersom nästa projekt ofta består av 

en ny sammansättning individer.  

 

Total quality management (TQM)  

Kvalitetsarbete är ett vedertaget koncept inom många organisationer. Kvalitet handlar inte 

uttryckligen om vilket pris beställaren får betala, utan snarare om att organisationen kan 

garantera att produkten varje gång motsvarar det som kunden efterfrågar och det som 

organisationen åtagit sig att utföra (Bruzelius & Skärvad, 2017). Ett sätt att bedriva 
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kvalitetsarbete är att arbeta utifrån TQM. Utgångspunkten för TQM är ett koncept som syftar 

till att uppnå ständiga förbättringar med betoning på ett övergripande systematiskt och 

konsekvent perspektiv som integrerar hela organisationen (Love et al., 2000). Men eftersom 

byggföretag bedriver sin verksamhet i projektform kan det likt Knowledge Management vara 

svårt att implementera TQM effektivt, då hela organisationen sällan integreras.  

 

Vid ett arbete utifrån TQM handlar det många gånger om att eliminera orsakerna som leder till 

kvalitetsbrister av olika slag och därmed undvika så kallade kvalitetsbristkostnader (Bruzelius 

& Skärvad, 2017). Kvalitetsbristkostnader är sådana kostnader som uppstått på grund av att 

organisationen tvingas åtgärda sådant som blivit fel under processen. Det övergripande mantrat 

för TQM är att göra rätt från början så att slöseri i alla dess former kan elimineras (Bruzelius 

och Skärvad, 2017), som till exempel produktionsspill, tillverkningsfel, onödig kapitalbindning 

etc. Love et al. (1999) menar att det inom byggbranschen finns potential för 

kvalitetsförbättringar genom hela upphandlingsprocessen, inte minst i syfte att minimera ÄTA-

arbeten. Visserligen gjordes detta uttalande för 20 år sedan men det finns inget som tyder på att 

det inte fortfarande skulle vara aktuell då ÄTA-arbetena även idag överstiger den procentsats 

som kan anses vara rimlig (se 1.1 problembakgrund ovan). Love et al. (1999) konstaterar att 

TQM inte har införts på ett effektivt sätt i byggbranschen vilket har resulterat i att ÄTA-arbeten 

har blivit ett oundvikligt inslag i byggprocessen. En av huvudorsakerna till ÄTA-arbeten anses 

vara osäkerhet som bland annat orsakas av bristfällig och motsägelsefull information (Love et 

al., 1999). 

 

För att byggföretag ska kunna förbättra sin kvalitet och därmed också bli bättre på att uppfatta 

vad beställaren efterfrågar krävs det att organisationen är villig att lära. Ett sätt att lära är att 

implementera TQM som styrverktyg. Genom att tillämpa TQM-konceptet i 

verksamhetsstyrningen, kan organisationen erhålla ett ramverk för sin styrning som skapar 

möjligheter för kontinuerliga förbättringar och lärande (Love et al., 2000). De ramar som TQM 

sätter hjälper företag att ta tillvara på information från individuella erfarenheter, och omvandla 

dessa till gemensam kunskap som skapar möjligheter för ett teamlärande likt det som 

presenteras i Senges discipliner (1995).   

 

Lean production 

Lean production, även kallat Lean manufacturing, är ett välkänt fenomen som tillämpas i många 

organisationer. Fenomenet grundar sig i bilföretaget Toyotas utvecklings- och 

produktionsstrategi, Toyota Production System (Liker, 2009). Lean production används i 

många tillverkande- och serviceföretag för att öka produktivitet, säkerställa kvalitet, korta ner 

ledtider och reducera kostnader med mera (Wahab, Mukhtar & Sulaiman, 2013), och påminner 

således om både Knowledge management och TQM.  

 

Lean production är ett tankesätt som ska genomsyra hela företagskulturen genom att alla strävar 

efter ständiga förbättringar (Liker, 2009). Därför kan det, precis som vid TQM och Knowledge 

Management, även vid Lean production vara svårt att tillämpa tankesättet fullt ut på 

byggföretag. Det beror även i detta fall på att byggföretag ofta utövar verksamheten i 

projektform och därför inkluderas inte alla i organisationen. Lean production syftar till att få en 

produkt att flöda ostört genom värdeökande processer, vilket innebär att enbart fylla på de 

komponenter som går åt vid nästa arbetsmoment för att återspegla kundens behov (Liker, 2009). 

Det handlar alltså om att tänka smalt i den bemärkelsen att urskilja och rensa bort alla faktorer, 

så kallat muda (intern term för icke värdeskapande faktorer), som inte genererar värde i 

produktionsprocessen fram till slutkunden och för att hela tiden skapa ett flöde (Liker, 2009). 

Inom byggbranschen kan det innebära att behöva göra om någonting på grund av exempelvis 
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missförstånd mellan parterna eller en felleverans. Om det förhindras skulle det kunna påverka 

byggföretagen positivt då ÄTA-arbeten skulle kunna minskas.  

 

2.4 Teorimodell  

 
Figur 5: Teorimodell. 

 

Teorimodellen är en sammanfattning av den teoretiska referensramen och en sammanfattning 

av hur det empiriska materialet kommer att bearbetas i analysen. I byggprocessen inleds 

projektet som är helt avgörande för hela problemställningen. En del av byggprocessen är valet 

av entreprenadform, vilket kan sägas utgöra byggföretagens spelregler. Beroende på 

entreprenadform ser dokumentationen och planeringen olika ut hos företagen. Dokumentation 

och planering har en avgörande roll för eventuellt kommande ÄTA-arbeten och det är även här 

ett lärande får störst betydelse. I analysen kommer därför företagens arbetssätt med 

dokumentation och planering analyseras utifrån hur de använder sig av tidigare erfarenheter 

som återförts genom feedbackloopen. I modellen gestaltar “organisatoriskt lärande” den 

naturliga process av lärande som finns inom organisationer. Parallellt i modellen ligger “lärande 

organisation”, som syftar till att beskriva organisationsformen och det aktiva arbete som krävs 

för att ett lärande ska existera. Feedbackloopen återför lärdomar och erfarenheter som 

åstadkommits i ett projekt så att organisationen kan dra nytta av dessa i framtiden i sin 

verksamhetsstyrning. Feedbackloopen genomsyrar och omfamnar därför hela processen.  
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3. Metod  

Det tredje kapitlet presenterar de metodval som har gjorts för att kunna uppfylla syftet och 

kunna besvara problemställningen. En diskussion förs kring för- och nackdelar med 

metodvalen. Vidare motiveras också övriga val kring studiens uppbyggnad. I detta kapitel 

presenteras även hur operationaliseringen har gått till samt hur vi valt att gå tillväga och vilka 

kriterier vi ställt upp för att hitta lämpliga respondenter.  

3.1 Övergripande forskningsansats  

Denna studie utgår från ett subjektivt synsätt. Valet av synsätt grundar sig i att människor skapar 

sina egna tolkningar genom handlingar av olika slag (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Då 

byggföretagens kunskap ofta är grundad på insikter och erfarenheter som måste upplevas för 

att förstås, ger detta utgångspunkten för ett subjektivt synsätt. Genom att välja ett subjektivt 

synsätt skapas möjligheten att nå ett bredare perspektiv och få en förståelse för att det kan finnas 

olika sanningar. Om ett objektivt synsätt hade valts, hade risken funnits att gå miste om en 

djupare förståelse då problemet endast studeras utifrån en förutfattad sanning och därmed inte 

se vara kapabla till att se helheten.  

 

Syftet med den här studien är att beskriva och förstå hur byggföretag tillämpar organisatoriskt 

lärande i sin styrning av verksamheten, applicerat på ÄTA-arbeten, samt att belysa i vilken grad 

organisatoriskt lärande påverkar uppkomsten av ÄTA-arbetena. För att uppfylla studiens syfte 

har vi studerat det formulerade problemet genom en kvalitativ metod och en abduktiv ansats 

(Söderbom & Ulvenblad, 2016). Den abduktiva ansatsen är lämplig eftersom studien innehåller 

såväl induktiva som deduktiva inslag (Söderbom & Ulvenblad, 2016). De deduktiva inslagen 

ger sig uttryck genom att studien grundar sig i den teoretiska referensramen, som det sedan 

ställts frågor utifrån. De induktiva inslagen ger sig uttryck genom att det empiriska materialet 

från intervjuerna sedan har satts i relation med den teori som finns inom området. Den 

kvalitativa metoden valdes framför allt eftersom byggbranschen kännetecknas av en informell 

karaktär där utbytet av information och annat ofta sker ute i byggprojekten. Genom en kvalitativ 

metod sker datainsamlingen i den empiriska verkligheten och därmed skapas möjligheten att 

samla in data där utbytet sker. Med detta som grund ansåg vi att den kvalitativa metoden bättre 

skulle kunna spegla verkligheten än om en kvantitativ metod hade valts. Däremot är 

insamlingen och avläsningen av den empiriska verkligheten i en kvalitativ studie beroende av 

observatörens tolkningar (Backman, 2016). Det medför en risk att innehållet i denna studie har 

speglats av observatörernas egna preferenser och ger därför inte en exakt bild av verkligheten. 

Med en medvetenhet om denna risk togs ändå beslutet att bedriva studien utifrån en kvalitativ 

metod då fördelarna ansågs överväga eventuella nackdelar.  

 

3.2 Datainsamling till teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen har konstruerats genom artiklar och litteratur inom 

byggprocessen, ÄTA-arbeten och organisatoriskt lärande. Forskningsprocessen inleddes med 

att söka efter relevant litteratur, med fokus på framför allt böcker och vetenskapliga artiklar, för 

att skapa en uppfattning om och få en överblick över det valda problemområdet. Viss annan 

litteratur har också tillgodogjorts i studien för att påvisa en mer allmän aktualitet i ämnet. 

Genom databasen ABI/Inform Global ABI Inform Global, som nås via Högskolan i Halmstads 
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hemsida, och Google Scholar har vi samlat in relevanta artiklar. Norsk databas har använts för 

att testa samtliga artiklar som har påvisat att alla artiklar har varit godkänt vetenskapligt 

granskade. För att hitta relevanta källor användes bland annat sökorden: verksamhetsstyrning, 

lärande, organisatoriskt lärande, lärande organisation, feedback-loop, kunskapsöverföring, 

Knowledge Management, total quality management och Lean production, med mera. Efter att 

litteraturgenomgång genomförts utifrån sökorden erhölls en bild av vad som ansågs vara 

relevant för studien.  

 

Nordstrand (2008) och Révai (2012) är centrala litterära källor gällande avsnittet om 

byggprocessen eftersom utbudet av litteratur inom det området är väldigt litet. Efter att ha tagit 

del av andra uppsatser och publikationer som berör samma ämnesområde, kunde det konstateras 

att byggbranschen omfattas av bristfällig litteratur eftersom det endast var Nordstrand och 

Révai som var de två genomgående källorna för de delar som berörde det specifika 

ämnesområdet. I sökandet har bara litteratur för den svenska byggstyrningen och 

byggprocessen beaktats, då det är den som undersöks, och därmed kan det finnas utländsk 

litteratur för ämnet. Men enligt Brown & Corry (2011) finns det i stort inte mycket 

dokumenterat av byggbranschen i jämförelse med andra branscher, vilket indikerar på att det 

ser likadant ut även i övriga delar av världen.  

 

Senge samt Argyris & Schön (1978, 1991, 1996) har använts som huvudkällor för teoriavsnittet 

om organisatoriskt lärande eftersom de har haft stor påverkan på teorierna om organisatoriskt 

lärande och dess utveckling. En annan huvudkälla som använts är Örtenblad (2009, 2018), då 

han har bidragit med en nyansering av teoriområdet och gett flera infallsvinklar till teorin vilket 

har ökat trovärdigheten. För att koppla det organisatoriska lärandet till verksamhetsstyrning, 

sökte vi efter hur organisatoriskt lärande har använts i verkligheten. Genom de valda 

nyckelorden hittades lämpliga artiklar som kopplade lärandet till den praktiska styrningen, 

vilket gav en förståelse för hur organisatoriskt lärande kan användas som styrverktyg i en 

organisation. Efter att ha gått igenom litteraturen visade det sig att Knowledge Management, 

TQM samt Lean production var de managementformer som var mest förekommande i 

kombination med ett organisatoriskt lärande. Det var också dessa tre managementformer som 

fick en naturlig koppling till byggbranschen som är den praktiska situation som undersöks i den 

här studien. På grundval därav ansågs dessa managementformer vara mest relevanta för 

studien.   

 

3.3 Empirisk studie  

3.3.1 Val av företag och respondenter  

För att kunna besvara frågeställningen och uppfylla syftet i studien togs beslutet att genomföra 

intervjuer. Till en början var antalet intervjuer ovisst, men allt eftersom intervjuerna 

genomfördes togs beslutet att genomföra fyra intervjuer. Beslutet motiveras med att efter den 

fjärde intervjun hade informationsinsamlingen kommit till ett stadie av mättnad och gav därmed 

inte längre någon information som ansågs tillföra en ny dimension i studien. Om ytterligare 

intervjuer hade genomförts, hade det förmodligen inte medfört att studien fått ett bredare 

perspektiv. Analysen ansågs också ha blivit alltför omfattande om fler företag hade intervjuats. 

Med anledning av dessa faktorer, konstaterades det att det istället var bättre att använda den 

redan insamlade informationen och utnyttja den väl.  
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Vid urvalet av respondenter beaktades framför allt två kriterier för att begränsa urvalets storlek; 

geografisk placering samt företagens storlek. Gällande den geografiska placeringen togs 

beslutet att endast intervjua byggföretag belägna i Falkenberg och Halmstad. Motiveringen till 

detta beslut är att byggprojekt generellt sett bedrivs på lokala/regionala marknader. Därav 

ansågs det avgörande för studiens trovärdighet att intervjua företag som verkar på samma 

lokala/regionala marknad då företagens förutsättningar då är mer likartade. Då de företag som 

valdes är belägna i Falkenberg och Halmstad underlättades också processen att genomföra 

personliga intervjuer. Vikten av personliga intervjuer ansågs vara extra stor med tanke på att 

ÄTA-arbeten är en praktisk situation som för byggföretagens del kan innebära att dela med sig 

av känslig information. Genom att genomföra personliga intervjuer ansåg vi att byggföretagen 

enklare skulle dela med sig av informationen, eftersom de då också får chansen att förklara och 

sätta saker och ting i sitt sammanhang. På så vis kan informationen avdramatiseras och därmed 

inte längre upplevas som lika känslig. Att det är fördelaktigt för en kvalitativ studie att skapa 

en miljö där intervjupersonen känner sig trygg är något som styrks utav David & Sutton (2016).  

 

Avgränsningen av företagens storlek gjordes med utgångspunkt i antalet anställda. Skälet till 

denna avgränsning var även här att skapa jämförbarhet mellan respondenterna. Valet att göra 

en avgränsning utifrån antalet anställda och inte utifrån exempelvis omsättning var ett aktivt 

val eftersom personalen är en viktig resurs i ett byggprojekt, samtidigt som det finns mycket 

kunskap hos just de anställda. Därför ansågs detta vara en viktig faktor i den här studien, 

eftersom likvärdiga förutsättningar vad det gäller antalet anställda också skapar likvärdiga 

förutsättningar för ett organisatoriskt lärande. I den här studien har avgränsningen gjorts till 

mindre och medelstora företag, vilket innebär att samtliga företag har haft mellan 10–249 

anställda (Upphandlingsmyndigheten, 2018). Motiveringen till den här avgränsningen grundas 

i aktsamhet då vi ansåg att för små företag skulle innebära risk att inte uppnå empirisk mättnad. 

Vi ville inte heller ha för stora företag eftersom risken i det fallet hade varit att informationen 

hade varit för komplex att behandla i förhållande till studiens utformning.  

 

Utefter den avgränsning som beskrivits, kontaktades företag som var lämpliga för studien. Den 

första kontakten var av allmän karaktär där företagens “infomail” användes för att kortfattat 

förklara syftet med studien. Därefter hänvisades vi till en person som besitter den rätta 

kompetensen för att kunna besvara frågor som berör vårt problemområde. Eftersom företagen 

utifrån syftesbeskrivningen valt ut personer med lämplig kompetens säkerställdes det att 

intervjuerna genomförts med lämpade respondenter. 

3.3.2 Datainsamling  

Empiriska data samlades in genom en kvalitativ datainsamling i form av personliga intervjuer 

för att uppnå en djupare förståelse kring ämnet. Processen påbörjades genom att en 

intervjuguide utformades och användes som underlag i samtliga intervjuer (se bilaga 1). 

Intervjufrågorna baserades på den teoretiska referensramen samt studiens problemställning. En 

operationalisering gjordes för att koppla samman intervjuguiden med den teoretiska 

referensramen så att den därmed är jämförbar med intervjuerna.  

 

Nedan följer ett operationaliseringsschema där relevanta begrepp i studien har kopplats samman 

med intervjufrågor i intervjuguiden:  
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Under intervjuprocessen användes semistrukturerade intervjuer, en slags medelstrukturerad 

intervjuguide, vilket innebär att samtliga respondenter har fått svara på samma huvudfrågor 

men med situationsanpassade följdfrågor (Dalen, 2015). Genom att använda en 

semistrukturerad intervjumetod ansågs det öppna möjligheter att nå ett djupare plan av 

förståelse, eftersom studien då inte står låst till de insikter som finns i den teoretiska 

referensramen. En medelstrukturerad intervjuguide är ett sätt att säkerställa att respondenterna 

själva kan ge infallsvinklar som inte berörs i intervjuguiden, samtidigt som strukturen skapar 

förutsättning för att alla frågor besvara (Jacobsen, 2017). Samtliga intervjuer tog ca 45–60 

minuter och genomfördes på intervjupersonernas kontor.  

 

För att garantera riktigheten i intervjusvaren har samtliga intervjuer spelats in. Inspelning av 

intervjun är ett hjälpmedel för att garantera att detaljer utelämnas som riskeras att glömmas bort 

om inspelning inte skett (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Därefter lyssnades inspelningarna 

igenom och sammanställdes sedan noga för att utgöra underlag och underlätta för analys och 

tolkning av data (David & Sutton, 2016; Söderbom & Ulvenblad, 2016). Samtliga intervjuer 

har godkänts av respondenterna, vilket garanterar riktigheten i det empiriska material som 

presenteras.  

3.3.3 Analys av data  

Som utgångspunkt för analysen användes en teorimodell (se figur 5) för att skapa struktur och 

för att systematiskt kunna studera det empiriska materialet. Genom att använda den valda 

teorimodellen avgränsades det insamlade materialet och underlättade urskiljningen av vad vi 

ansåg vara relevant material för studiens problemställning. Reducering av informationen är en 

metod som anses vara nödvändig för att kunna sålla bland det komplexa innehållet, så att en 

analys kan göras utan att bli allt för omfattande och irrelevant (Jacobsen, 2017). Genom att 

bearbeta materialet i varje intervju utifrån strukturen i teorimodellen kunde vi för varje enskilt 

företag hitta kopplingar till litteraturen. Med referens till Jacobsen (2017) krävdes en första 
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analys av företagen var för sig för att kunna urskilja vad i svaren som påverkats av företagens 

individuella situation. Nästa steg i dataanalysen var att göra jämförelser mellan företagen, vilket 

gjorde att vi kunde omvandla information från det enskilda fallet till en mer allmän 

ämnesrelaterad analys. Tolkning och generalisering är en bra metod för att upptäcka 

underliggande budskap i intervjuerna, varför intervjuerna först tolkades var för sig och sedan 

jämfördes med varandra för att nå en djupare förståelse av empirin (Jacobsen, 2002). Det sista 

steget i analysen var att koppla de likheter och skillnader som återfanns mellan företagen till 

det som presenterats i den teoretiska referensramen. Genom denna analysmetod skapades 

möjligheter att i empirin hitta utmärkande drag för det organisatoriska lärandet för att sedan 

kunna koppla det till företagens hantering av ÄTA-arbeten.  

 

3.4 Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet  

För att uppnå ett trovärdigt resultat i studien är det av största vikt att säkerställa giltighet och 

tillförlitlighet. Giltighet och relevans brukar benämnas validitet, vilket ska beskriva hur studien 

systematiskt har byggts upp (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Validiteten kan delas upp i två 

delar; intern validitet och extern validitet. Den interna validiteten syftar till att säkerställa att 

det som avses att mätas verkligen fångas upp i intervjufrågorna, vilket i den här studien framför 

allt har skett genom operationaliseringen. Det innebär att alla de svar som erhållits utifrån 

intervjuguiden är relevanta för denna studie, och att det ämne som vi hade för avsikt att 

undersöka också blivit undersökt (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Den externa validiteten 

syftar i sin tur istället till att besvara i vilken grad som studiens resultat kan generaliseras och 

anses vara giltiga i även andra sammanhang utanför studien, det vill säga en analytisk 

generalisering. En kvantitativ studie har typiskt sett en högre extern validitet eftersom en sådan 

studie ofta riktar sig till fler respondenter, vilket underlättar generaliseringen (Jacobsen, 2002). 

Eftersom den här studien är av kvalitativ art och det endast genomförts fyra intervjuer, är den 

externa validiteten relativt låg. Trots den upplevda informationsmättnaden så kan inte en extern 

validitet garanteras, eftersom urvalet också är begränsat till ett specifikt geografiskt läge. Därför 

verkar samtliga företag under ungefär likvärdiga förutsättningar och därmed också tenderar att 

uppvisa liknande beteenden, vilket inte kan generaliseras till andra geografiska orter och andra 

situationer utanför studien utan att ta hänsyn till de unika förutsättningar som råder.  

 

Reliabiliteten i en studie behandlar huruvida det är möjligt att upprepa studien och erhålla 

samma resultat, vilket brukar beskrivas med trovärdighet och tillförlitlighet (Söderbom & 

Ulvenblad, 2016). Studiens reliabilitet är relativt hög eftersom samtliga intervjuer genomfördes 

på en plats där intervjupersonerna kände sig trygga och även på en tid som de själva valt ut. Det 

innebär att själva intervjuprocessen ganska enkelt skulle kunna gå att återskapa i en framtida 

studie. Däremot är varje situation vid en intervju unik, och vi upptäckte att många av svaren 

präglades mycket av vilken typ av projekt som företagen stod inför eller som de precis avslutat 

vid intervjutillfället. Det innebär att reliabiliteten blir något lägre, eftersom om samma frågor 

hade ställts vid en annan tidpunkt då de står inför andra projekt hade förmodligen svaren till 

viss del varit annorlunda.  
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4. Empiri  

I följande kapitel sammanställs de fyra intervjuerna som genomförts. En tabell som ger en 

överskådlig blick av sammanställning återfinns i bilaga 2.  

4.1 Byggsjögren i Halmstad AB  

Byggsjögren är ett kombinerat bygg-och fastighetsbolag som är verksamma i framför allt 

Halland. Företaget har en historia som började på tidigt 70-tal, men gjorde en omstart efter en 

konkurs på slutet av 80-talet. Intervjun genomfördes med Adam Sjögren, ägare och chef över 

företagets verksamhetsgren byggservice (personlig kommunikation, 20 mars 2019). Sjögren 

arbetar också med fastigheter och har ett stort personalansvar. Vilken entreprenadform som 

tillämpas i verksamheten beror enligt Sjögren på vilken typ av arbete och projekt som finns på 

marknaden. Vidare berättar Sjögren att mycket beror på vilken typ av beställare som bjuder ut 

jobben. De arbetar på Byggsjögren till stor del mot kommunala verksamheter och där är den 

mest förekommande entreprenadformen en delad entreprenad.  

 

När de på Byggsjögren ska lägga anbud på ett projekt utgår de framför allt från vad de kallar 

sin egen mentala kunskapsbank, vilket är kunskap som byggts upp av många års erfarenhet i 

branschen men som inte finns nedskrivet. I kalkylstadiet får de en färdig handling att räkna på 

bestående av bland annat beskrivningar och ritningar. De färdiga handlingarna får extra stor 

betydelse vid anbudsgivning på större entreprenader. Sjögren upplever inte att det brukar 

förekomma särskilt mycket brister i de handlingar som de gör beräkningar på, men han betonar 

att ett dåligt förfrågningsunderlag medför mycket ÄTA-arbeten. Projekteringen får alltså en 

central roll för ÄTA-arbeten och det är en vinst för beställaren att ha ett bra 

förfrågningsunderlag.  

 

När företaget vunnit ett projekt vid anbudsgivningen är det dags att börja planera projektet. 

Oftast är det reglerat i handlingen när projektet ska starta och sluta. Planeringen går ut på att 

säkerställa att Byggsjögren kan leverera i tid. För att se till att hela processen flyter så använder 

de sig av kunskap från tidigare projekt och påpekar vikten av att manövrera och komma igång 

på rätt sätt. Innan byggandet kan starta är det en stor process att handla upp alla 

underentreprenörer. Sjögren själv uttrycker det som:  

 

“det är vi som styr skeppet, allt ska handlas upp och man ska få det att flyta” 

(personlig kommunikation, 20 mars 2019) 

 

Hur noga de än planerar är det enligt Sjögren oundvikligt att det uppstår ÄTA-arbeten. 

Beroende på vilket typ av projekt så kan ÄTA-arbetena uppgå till allt mellan 5–30% av den 

totala entreprenaden. Oftast förekommer de höga andelarna av ÄTA-arbeten vid 

renoveringsprojekt. Återigen betonar Sjögren vikten av en väl utförd projektering, men vid ett 

renoveringsprojekt kan det uppstå oförutsedda händelser som inte går att projektera för. Sådana 

händelser kan vara bland annat fuktskador, asbest och liknande som inte tidigare är känt. 

Sjögren berättar att den här typen av problem inte uppstår vid nyproduktion och därför är ÄTA-

arbetena oftast i de fallen mindre omfattande. Konsekvenserna som följer av ÄTA-arbeten 

menar Sjögren framför allt handlar om att det kan påverka projektets tidsram negativt. Han 

menar att beställaren nästan aldrig tar hänsyn till tiden vad det gäller ÄTA-arbeten, de utgår 

endast från deras start och mål. Det är alltså upp till Byggsjögren att pressa in extra arbeten i 

den redan befintliga tidsplanen. Men konsekvenserna handlar även om ekonomin. Sjögren 
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menar att en stor del handlar om att strida och ta betalt för ÄTA-arbeten och prissätta dem. För 

att kunna göra det gäller det att det finns intern arbetskraft med hög kompetens som ser till att 

få igenom ÄTA-arbetena. De måste kontinuerligt arbeta med dokumentering och uppföljning, 

då det inte går att komma långt i efterhand och hävda att beställaren ska betala för ÄTA-arbeten 

som inte finns dokumenterade. Det är alltså av största vikt att personalen är duktig på att hantera 

ÄTA-arbeten så det kan föras in i den löpande faktureringen. Annars blir konsekvenserna att 

entreprenören får ligga ute med stora summor likvida medel.  

 

Sjögren berättar att alla parter i ett projekt samarbetar kring ÄTA-arbeten. Särskilt 

förekommande är samarbete vid en totalentreprenad då alla underentreprenörer kommer till 

Byggsjögren och vill ha betalt för sina ÄTA-arbeten. Sjögren uppmärksammar att de som 

totalentreprenör alltså är beroende av att även underentreprenörerna arbetar kontinuerligt med 

dokumentation och uppföljning, eftersom detta sedan utgör underlag när Byggsjögren ska ta 

betalt av beställaren. Däremot tror Sjögren att det är mycket ÄTA-arbeten som går till miste 

och som faller mellan stolarna som de inte får betalt för. Han tror att detta till stor del kan bero 

på att det är slarviga platschefer eller snickare på plats som inte dokumenterar. Sjögren menar 

att slarv med dokumentationen kan bli kostsamt särskilt i de projekt som speglas av små 

marginaler. I de fallen är Byggsjögren beroende av att ÄTA-arbeten lyfts till ytan för att kunna 

få en bättre ekonomi i jobbet.  

 

På frågan om hur Byggsjögren arbetar med att ta tillvara på kunskap svarar Sjögren att de har 

mycket dokumentation och uppföljning från tidigare projekt att tillgå eftersom de varit 

verksamma i många år. Men Sjögren säger också:  

 

“det sitter bara i skallen, när vi sitter och lämnar pris så har man det med sig på något vis” 

(personlig kommunikation, 20 mars 2019) 

 

Vidare berättar Sjögren att det även finns många misstag som kommit genom erfarenhet som 

har varit lärorika. Individuell kompetensutveckling uppstår på grund av att snickare och 

platschefer har ett eget incitament via ett ackord att arbeta snabbare. Det medför att det ligger i 

deras intresse att vara pålästa och uppdaterade med ny kunskap för att tjäna extra pengar. Vilket 

i sin tur leder till att både snickare och företaget ligger i framkant vad det gäller kunskap och 

lärande, eftersom det finns incitament för det. Ackordet medför enligt Sjögren även ett mer 

noggrant arbete, eftersom de vet att om de gör saker ordentligt från början och slipper göra om 

så ödslar de inte mer timmar än nödvändigt. Sjögren berättar att han tror att det kan finnas en 

risk att kvaliteten ibland blir lidande, men han menar att detta inte är särskilt förekommande 

eftersom det oavsett vilket kommer en slutbesiktning där allt ska godkännas. Ackordet medför 

också att det finns ett intresse av att kunskap och lärdomar kommuniceras mellan medarbetare, 

eftersom det ligger i allas intresse på arbetsplatsen att alla vet vad som verkligen ingår i det 

jobbet som de ska göra. Om inte skulle det innebära att samtliga drabbas kollektivt om inte de 

bygger snabbare än beräknat och därmed inte får ut sitt ackord. I medarbetarnas incitament 

ingår också att sköta dokumentering och uppföljning för att inte timmar som skulle varit ÄTA-

arbeten ska inkluderas i ackordet.  

 

Även om Byggsjögren arbetar med ackord för att bli färdiga med ett projekt innan tidplanens 

slut, så är det också just oftast tiden som blir ett problem i ett projekt. För att undvika förseningar 

i största möjliga mån så är det viktigt att ständigt planera och planera om när det krävs, vilket 

görs i samråd med beställaren. Trots en god planering kan saker hända som står utanför 

Byggsjögrens kontroll, och då är styrningen på bygget extra viktig där platschefen har en central 

roll. För att effektivisera arbetsprocessen, korta ner ledtider och reducera kostnader, består en 
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stor del av att planera in hur mycket hjälpmedel som behövs ute på arbetsplatsen. Det handlar 

om att göra en avvägning mellan tidsvinster och ekonomiska konsekvenser, för att se vilka som 

genererar mest värde. Som exempel på detta är hur en byggkran kan generera ett värde genom 

en tidsvinst trots att den kostar pengar. Sjögren betonar att det är viktigt att inte låta 

effektiviseringsarbetet gå ut över kvaliteten, eftersom det då bara blir bakslag på grund av 

brister i slutbesiktningen.  

 

Platschefen har också en viktig roll då hen genom sin styrning av byggprojekten ser till att rätt 

kunskap finns på rätt plats. Sjögren berättar att den individuella kunskapen är jätteviktig för 

organisationens utveckling, men att de inte aktivt arbetar med att göra sådan kunskap central. 

Därför är det viktigt att ha duktiga medarbetare i ledningen av ett projekt, som ser till att 

kombinera erfarna och mindre erfarna arbetare med varandra så att ett lärande kan spridas inom 

organisationen. Sjögren påpekar att lärandet sker ute på arbetsplatsen och det är därför väldigt 

viktigt att veta vad varje person är bra på och ha en känsla för det. Även om det är fördelaktigt 

att ha en elitstyrka med duktiga medarbetare som arbetar tillsammans, säger Sjögren att det är 

minst lika viktigt att sprida kunskapen för att inte bli beroende av nyckelpersoner. Genom att 

exempelvis ha två platschefer på ett bygge, koncentreras inte all kunskap till en person och 

därför blir organisationen inte heller lika sårbar ifall en av platscheferna skulle falla bort. För 

att minska sårbarheten ifall nyckelpersoner försvinner från organisationen ser de på 

Byggsjögren också till att ha ett stöd inifrån organisationen. De försöker integrera olika delar 

av organisationen för att kunna ge stöd åt de som är ute på bygget.   

 

Trots att Byggsjögren försöker arbeta med att upprätthålla dokumentation och uppföljning för 

att undvika misslyckanden i processen i form av att de utfört arbete som de sedan inte kan ta 

betalt för, kan det ändå ibland förekomma problem. Sjögren berättar att det då många gånger 

handlar om att dokumentation och uppföljning ute på byggen har varit bristfällig, vilket har 

gjort att platschefen inte kunnat hantera projektet. Sjögren påpekar dock att allt ansvar inte kan 

åläggas platschefen utan menar att minst lika stor betydelse har det stöd som kommer inifrån 

organisationen. När det har uppstått ett misslyckande i ett projekt arbetar Byggsjögren mycket 

med att reflektera över vad som gick fel för att ta med sig kunskapen till kommande projekt.  

 

Sjögren framhäver att det är viktigt att även ta tillvara på så kallad tyst, informell kunskap, som 

åstadkommits i ett projekt. För att göra detta så har de valt att plocka in duktiga snickare som 

varit med ute i projekten och placera dem mer centralt i organisationen. På så vis ser de till att 

de som ger stöd inifrån organisationen har en förståelse för hela processen. Följderna blir dock 

att nyckelkunskap går förlorad ute på arbetsplatsen. Det finns ingen strategi för att mäta vem 

som besitter störst kunskap, utan vem som anses vara duktig baseras på interaktion och 

informella grunder.  

 

4.2 PB-Bygg i Falkenberg AB  

PB-Bygg i Falkenberg AB är ett byggföretag som grundades år 2012 och har sitt huvudkontor 

i Falkenberg. Företagets huvudsakliga verksamhetsområde och inriktning är nyproduktion av 

villor. Företaget har framför allt en stor kund som de uppför nybyggda villorna åt. Utöver 

nyproduktion har de också stor erfarenhet av renoveringsarbeten samt om- och tillbyggnader. 

Intervjun genomfördes med Alexander Modig som arbetar som arbetsledare på företaget och 

har därför ansvar för både byggprojekten och personalen (personlig kommunikation, 27 mars 

2019). Den mest förekommande entreprenadformen inom organisationen är att de arbetar som 
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underleverantör i totalentreprenad. Som underleverantör har de ett ansvar för byggandet i ett 

projekt och arbetar jämsides med andra underleverantörer såsom el, rör, måleri med mera.  

 

När de på PB-bygg ska lägga anbud på ett projekt utgår de ibland från tidigare dokumentation, 

ibland inte. I de fallen då de utgår från tidigare projekt i sina beräknar tittar de på om de har 

liknande referenser från det som de gjort tidigare och ser ifall det är något som kan användas 

igen. Är det ett arbete som de utför åt sin storkund så har de ett färdigt kvadratmeterpris och 

sedan gör de endast tillägg för det som skiljer sig från standardutförandet. Modig påpekar att 

de handlingar som de får in är helt avgörande vid kalkyleringen.  

 

När företaget vunnit ett projekt vid anbudsgivningen är det dags att ta vid planeringen. 

Upplägget är att totalentreprenören sköter grundläggningen och de på PB-Bygg får ett datum 

för förleverans och ett datum för montage. Eftersom de ofta arbetar med prefabricerade hus 

styrs mycket PB-Byggs verksamhet av totalentreprenörens tidplan. PB-Bygg har sedan under 

utförandet också ett samordningsansvar, vilket innebär att de ska sköta samordningen med 

elektriker, plåtslagare med mera. Modig berättar att det under själva utförandet inte krävs så 

mycket planering genom styrning eftersom snickarna är väl inarbetade. Däremot har de mycket 

lärlingar och unga medarbetare. Det har medfört att det ibland har uppstått svårigheter med att 

ha tillräcklig kompetens på byggena, eftersom de på PB-Bygg har valt att inte separera på de 

arbetspar som är mer erfarna. Motiveringen till detta är att det finns stora vinster med att låta 

de arbeta ihop, eftersom arbetet flyter och de trivs bra tillsammans. Arbetsparen blir sedan 

särskilt duktiga på vissa specifika delar, och kan därför med fördel sedan kombineras 

tillsammans med andra arbetspar som är särskilt kompetenta inom något annat område. För att 

få arbetet att flyta ytterligare och effektivisera processen använder de sig av olika verktyg och 

hjälpmedel, där planeringen är en viktig del. Modig påpekar dock att det är viktigt att göra 

avvägning mellan tidsvinster och kostnader. Han betonar att trots att ett hjälpmedel kan medföra 

tidsvinster, kan det innebära extra kostnader för att förflytta hjälpmedel inom organisationen 

och mellan projekt, vilket bör tas hänsyn till. Han betonar också att effektiviseringsarbetet inte 

får gå ut över kvaliteten i projekten. 

 

Eftersom PB-Bygg arbetar som underentreprenörer berörs de bara av den andelen av ÄTA-

arbetena som hänför sig till byggnadsarbetena. För PB-Bygg är andelen ca 2,5 %, vilket bara 

motsvarar en del av de totala ÄTA-arbetena i projektet. En annan orsak till att ÄTA-andelen är 

förhållandevis låg tror Modig beror på att de oftast arbetar med nyproduktion. Modig 

konstaterar att totalentreprenören har en högre andel ÄTA-arbeten i projektet som helhet, 

eftersom de behandlar samtliga underentreprenörers ÄTA-arbeten. Den vanligaste orsaken till 

att ett ÄTA-arbete uppstår anser PB-Bygg bero på felspecificeringar i materialåtgången, men 

det kan också bero på brister i arbetet på bygget. ÄTA-arbeten kan också uppstå på grund av 

fabrikationsfel eller att det är fel på ritningen. Vid ÄTA-hanteringen sammanställs ÄTA-

arbetena i ett faktureringsunderlag till totalentreprenören, men det förs ingen dokumentation. 

Däremot betonar Modig vikten av att snickarna gör enkla noteringar för det som ska räknas 

som ÄTA-arbeten. Eftersom de har en inarbetad relation med totalentreprenören och har 

erfarenhet från att ha arbetat ihop i många tidigare projekt, upplever Modig inte att de särskilt 

ofta behöver strida för sina kostnader vid nyproduktionsprojekt. Vid renoveringar däremot kan 

de oftare behöva strida för kostnaderna, och därför är det också viktigare i sådana projekt att 

sköta dokumentationen och specificera i offerten vad som ingår och inte.  

 

På PB-Bygg är ÄTA-arbeten en så naturlig del av verksamheten att de inte lägger så stora 

värderingar i konsekvenserna som uppstår. Modig menar att konsekvenserna som följer av 

ÄTA-arbeten framför allt är ett merjobb för arbetsledaren som ansvarar för styrningen i 
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projektet. Modig upplever inte att det brukar vara problem att bli färdig inom tidplanens ramar, 

eftersom det finns en viss höjd i den. Han berättar att det finns en god samverkan mellan 

underentreprenörerna då de oftast arbetar tillsammans i samma projekt. Modig uttrycker det 

själv som:  

 

“Därför blir det en ge-och-ta-relation, gör någon ett misstag så är det nästa gång någon 

annan. Det är därför ytterst sällan som vi underentreprenörer fakturerar ÄTA-arbeten oss 

emellan”  

(personlig kommunikation, 27 mars 2019) 

 

På PB-Bygg arbetar de inte aktivt med att ta till vara på kunskap. Modig berättar att de inte 

reflekterar så mycket över det utan bara kör på i sitt i arbete med den erfarenhet de har. Däremot 

har Modig som arbetsledare bra koll på vem som kan vad eftersom han är ute mycket i 

verksamheten. På så vis kan han se till att planera projekten och se till att de snickare som har 

kunskapen finns på plats och kan visa andra. Genom att vara ute på byggena år Modig också 

en känsla för vilka av medarbetarna som är villiga att lösa problem och lära sig. För att 

åstadkomma individuell kompetensutveckling hos medarbetarna arbetar de med kurser och 

fortlöpande utbildningar. Modig berättar att en del kurser är obligatoriska för att medarbetarna 

ska kunna utföra sina arbeten. För att sprida kunskap mellan medarbetare i organisationen 

använder de sig av mail för att sprida informationen till dem som det berör. Om det är någon 

av medarbetarna som lärt sig något nytt, förmedlas denna kunskapen mellan medarbetarna ute 

på arbetsplatsen genom att de visar varandra. Men trots löpande kurser och utbildningar blir det 

ändå ibland problem på bygget. Modig berättar att han inte brukar styra om särskilt mycket i 

planeringen eftersom det oftast inte rör sig om några större fel.  

 

Den individuella kunskapen anses vara viktig för organisationens utveckling. Modig berättar 

att de inte aktivt arbetar med att göra den individuella kunskapen central, men att de gjort vissa 

steg i den riktningen. Ett exempel på detta är att Modig innan han blev arbetsledare har varit 

snickare. Genom att han har blivit arbetsledare har hans kunskap från byggprojekten kunnat 

fördelas och spridas inom organisationen. Trots att en del av kunskapen har gjorts central för 

att kunna uppnå förbättringar så förekommer ändå misslyckanden emellanåt. Modig betonar 

dock att de försöker göra så lite omarbete som möjligt och att de inte ännu har upplevt något 

stort misslyckande. Modig berättar att det finns mycket informell, tyst kunskap, inom 

organisationen som inte alltid kommer fram. Det är först när snickarna hjälper varandra som 

sådan kunskap kan lyftas fram.  

 

4.3 Peterson & Hansson Byggnads AB  

Peterson & Hansson Byggnads AB (PH-Bygg) är ett byggföretag som grundades år 1963 och 

har sitt huvudkontor i Falkenberg. Företaget har två verksamhetsgrenar vilket är entreprenad 

och byggservice. Entreprenadsidan riktar in sig på större projekt och byggservicen svarar för 

de mindre projekten. Intervjun genomfördes med Tony Nilsson som arbetar som VD på 

företaget och han är även delägare (personlig kommunikation, 10 april 2019). Hans 

huvudsakliga ansvarsområde är personal och inköp. Den mest förekommande 

entreprenadformen inom organisationen kan inte specificeras utan Nilsson säger att det är en 

blandning med lika delar av totalentreprenad, generalentreprenad och samverkandeentreprenad.  

 

Vid anbudskalkylering ser tillvägagångssätten lite olika ut beroende på entreprenadform. I de 

fall då det inte finns färdiga handlingar och företaget endast tilldelas en skiss så är det främst 
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gamla erfarenheter som spelar in. I de projekt då det finns färdiga handlingar att tillgå, som vid 

total- eller generalentreprenad, är det handlingarna som styr kalkyleringen. Nilsson påpekar 

däremot att gamla erfarenheter fungerar som ett stöd även här. Företaget har en rutin vid 

anbudskalkylering att alltid låta minst en oberoende person som inte sett kalkylen tidigare 

granska kalkylen innan den lämnas som anbud. Finjusteringarna i en kalkyl görs alltid utifrån 

erfarenheter från tidigare projekt, vilket Nilsson menar kan vara avgörande för om de får jobben 

eller inte. Vidare har förfrågningsunderlagets utformning en stor betydelse för det slutliga 

resultatet i anbudskalkylen. Bra, kompletta handlingar gör att de kan lämna ett mer exakt pris 

utan att ta höjd för risker genom högre påslag. Nilsson påpekar att handlingarna blir sämre och 

sämre, vilket han förmodar beror på att beställaren inte är villig att betala för vad det kostar att 

få fram riktiga handlingar. För PH-Bygg innebär det att det blir allt svårare att lämna en kalkyl 

som överensstämmer med den slutliga entreprenaden. De behöver också lägga ner mer tid på 

att reda ut oklarheter med beställaren innan ett anbud kan läggas.  

 

Efter anbudskalkyleringen och de vunnit projektet är det dags att börja planera inför utförandet. 

Ofta har de ett startmöte tillsammans med beställaren där tidsplan och annat godkänns av 

samtliga parter i projektet. Nilsson menar att det är önskvärt att ha några veckor innan projektet 

startar för att gå igenom arbetet med yrkesarbetarna som ska vara på plats för att kunna gå 

igenom momenten. Yrkesarbetarna får då lägga fram sina synpunkter. Under processens gång 

har de avstämningsmöten där de går igenom projektets kritiska punkter och ser till att de ligger 

i fas. Nilsson poängterar att planering och att hålla tidsplanen är avgörande för projektets 

framgång, vilket ställer stora krav på arbetsledningen. För att effektivisera arbetsprocessen för 

att kunna korta ner ledtider och reducera kostnader, försöker de ligga i framkant och upptäcka 

eventuella brister och frågetecken så tidigt som möjligt i processen. Genom att arbeta på detta 

viset ser PH-Bygg till att de inte tummar på kvaliteten genom sitt effektiviseringsarbete.  

 

Med tanke på att förfrågningsunderlagen blir allt mer otydliga innebär det svårigheter att 

planera jobben och det uppstår också mer ÄTA-arbeten. Bristerna i förfrågningsunderlagen 

anser Nilsson vara den största bidragande orsaken till att ÄTA-arbeten uppstår. Enligt Nilsson 

uppgår ÄTA-arbetena oftast till cirka 10–15 %, där variationen sägs bero på handlingarnas 

utformning, typ av projekt samt vilken typ av beställare. Nilsson ger som exempel att vid 

upphandling med kommunen tillämpas LOU (lagen om offentlig upphandling), vilket innebär 

att de som entreprenör inte får påverka beställarens förfrågningsunderlag utan de måste sätta 

pris på det som finns i förfrågningsunderlaget och inget annat. I andra fall försöker PH-Bygg 

genom sin anbudsgivning påpeka brister i beställarens förfrågningsunderlag för att försöka 

minimera ÄTA-arbeten. Trots att PH-Bygg tjänar pengar på ÄTA-arbeten så vill de ändå 

undvika dess uppkomst. Nilsson menar på att han inte är helt säker på att de egentligen tjänar 

pengar på ÄTA-arbeten eftersom det innebär så mycket tid, personal och planering. Han 

beskriver det själv som:  

 

“ÄTA-arbeten innebär krångel, det gör det. Vi hade gärna sluppit det. Jag är inte helt säker 

på att vi tjänar på det heller”  

(personlig kommunikation, 10 april 2019) 

 

Det kräver även mycket arbete med dokumentation för att kunna få betalt för arbetena. Det blir 

också vid ÄTA-arbeten dyrare för båda parter. För att undvika uppkomsten av ÄTA-arbeten 

samverkar de med alla underentreprenörer, beställare och konsulter med mera som är 

involverade i ett projekt. Samverkandet innebär främst att de innan projektet startar försöker 

reda ut konstigheter i handlingarna.  
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För att ta tillvara på kunskap arbetar de mycket med arbetsberedningar för nya moment eller 

nya arbetssätt som de kommit på. De försöker samla detta i en digital bank som gör det möjligt 

för alla att ta del av arbetsberedningarna. Innan projektstart samlas också alla snickare som ska 

vara på plats så att de får dela sina synpunkter och kunskaper. De har också regelbundet 

arbetsledar- och platschefsmöten för att gå igenom vad som hänt, nya moment och nya material 

samt för att diskutera olyckor och risker i projekten. Genom dessa möten sprids kunskap mellan 

projekten genom ett erfarenhetsutbyte. Den individuella kunskapen tas tillvara på genom att de 

inom organisationen vet vad alla är bra på och därför kan hämta kunskap av den personen som 

besitter kunskapen så att den kan användas i även andra projekt. På detta viset drar de nytta av 

kunskapen som finns även om den medarbetare som besitter kunskapen inte har möjlighet att 

medverka i projektet. Under senare år har de på PH-Bygg också börjat dokumentera mer för att 

utveckla sin kunskapsbank. Behovet av dokumentation växte i takt med att företaget blev allt 

större. När företaget blev större innebar det att medarbetarna inte längre var inne på kontoret 

lika ofta som tidigare, vilket krävde ett kvalitetssystem för att sprida kunskapen som tidigare 

överförts genom interaktion och kommunikation på kontoret.  

 

Den individuella kompetensutvecklingen i företaget sker genom fortlöpande utbildningar. De 

har inom organisationen en kravspecifikation med vilka utbildningar som personalen ska ha 

genomgått beroende på vilken befattning de har. Personalen kan också komma med egna 

önskemål om speciella utbildningar som de önskar att gå. En väldigt duktig snickare kan även 

klättra inom företaget och exempelvis bli arbetsledare. Den individuella kunskapen förmedlas 

sedan mellan medarbetare genom att de pratar med varandra. Individuell kunskap försöker de 

också fånga upp i sin digitala kunskapsbank. Det som är avgörande är att ha koll på vad alla är 

bra på och placera ut rätt person på rätt plats.  

 

Om det uppstår ett problem har de i de flesta fallen rutiner för hur de ska agera. Mycket handlar 

om att försöka lösa problemet så snabbt som möjligt och diskutera sig fram till lösningar. Efter 

ett misslyckande i processen reflekterar företaget mycket över vad som gått fel för att undvika 

att samma fel uppstår två gånger. För att kunna lösa ett fel så snabbt som möjligt använder de 

sig av erfarenheter från tidigare projekt, det vill säga gammal kunskap som finns inom 

organisationen.  

 

Nilsson menar att den individuella kunskapen är företagets viktigaste resurs och därför arbetar 

de mycket med att göra denna kunskapen central så att andra kan ta del av den. Till stor del 

handlar mycket om kommunikation men också dokumentation av sådan kunskap som kan 

skrivas ner. Stor betydelse för kunskapsöverföringen har sammansättningen av arbetslag. 

Nilsson menar att det handlar om att sätta ihop personer med olika mycket kunskap. Han menar 

att den viktigaste kunskapsöverföringen de har är när duktiga erfarna snickare lär upp de nya, 

mindre erfarna. För att uppnå en så bra kunskapsöverföring som möjligt, arbetar PH-bygg med 

att se till så att den som ska agera mentor är motiverad och villig att ta på sig ansvaret att lära. 

Annars menar Nilsson att det leder till att kunskapsöverföringen misslyckas. Han menar också 

att det är viktigt att utse en mentor till de nya så att de kan lära sig och att det inte går att förvänta 

sig att de ska klara det på egen hand.  

 

För att förmedla den tysta, informella kunskapen som finns i ett byggprojekt är 

kommunikationen väldigt viktig samt att de arbetar tillsammans som ett lag. Det gäller inte bara 

de som arbetar ute i projekten utan hela organisationen. Ledningen kan inte kunna allt och måste 

därför lyssna på yrkesarbetarna för att lyckas med sin styrning av projekten. Alla i 

organisationen får chansen att göra sin röst hörd och får vara med och påverka.  
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4.4 MTA Bygg & Anläggning i Halmstad AB  

MTA är ett traditionellt bygg- och anläggningsföretag som grundades år 2010 och har sitt 

huvudkontor i Halmstad. Företaget utför allt från mindre renoveringar till stora projekt som 

köpcentrum. Anläggningssidan utför mycket egna jobb men också mycket till de egna 

byggprojekten inom företaget. Intervjun har genomförts med en av MTA:s medarbetare som 

arbetar som produktionschef i Halmstad (personlig kommunikation, 12 april 2019). 

Produktionschefen har valt att vara anonym till namnet och därför kommer han även i 

fortsättningen benämnas produktionschefen. Hans huvudsakliga ansvarsområde är att se till så 

att den dagliga driften i produktionen fungerar. I det ingår mycket personalplanering 

tillsammans med platscheferna men också arbete med leveranser och avtal. De mest 

förekommande entreprenadformerna för företaget är framför allt samverkansentreprenad men 

också totalentreprenad och utförandeentreprenad. Eftersom företaget har många återkommande 

kunder arbetar de ofta i samverkansentreprenader som är ett öppet avtal där kunden har insyn i 

projektet.  

 

När de på MTA ska lägga anbud på ett projekt utgår de främst från ett kalkylprogram vilket är 

en digital bank som anger bland annat färdiga timmar för de olika arbetsmomenten. 

Produktionschefens egen förklaring av kalkylprogrammet är:  

 

“Det är egentligen som en stor bank, om man till exempel ska sätta in en dörr så skriver man 

in måtten på dörren och då får man en tid på hur lång tid det ska ta. Man kan också få en 

kostnad på dörren” 

(personlig kommunikation, 12 april 2019) 

 

Kalkylprogrammet lägger grunden i anbudet men det kompletteras med erfarenheter och 

tidigare dokumentation för att kontrollera hur lång tid ett arbete tog i verkligheten i ett tidigare 

projekt. Produktionschefen beskriver det som:  

 

“Man använder kalkylprogrammet helt enkelt, allt görs i kalkylprogrammet och vi utgår hela 

tiden från banken. Det man tittar på från tidigare projekt är kanske inte priset, utan tiderna 

så att man har rätt antal timmar med sig in”  

(personlig kommunikation, 12 april 2019) 

 

Vidare berättar produktionschefen att förfrågningsunderlaget från beställaren har en jättestor 

betydelse vid anbudskalkyleringen. Han uttrycker att ju mer utförligt förfrågningsunderlag, 

desto mindre tid behöver läggas på anbudet. Vid samverkansentreprenader finns oftast bara en 

enkel skiss och därför tar anbudskalkyleringen också längre tid vid sådana projekt.  

 

När MTA vunnit ett projekt vid anbudsgivningen är det dags att ta vid projekteringen. En stor 

del handlar då om att tillsammans med installatörerna och arkitekt bygga projektet till färdig 

ritning. Platschefen har vid projektstart ett stort ansvar, då denne måste se till att projektet 

planeras utifrån kalkylens timmar. Produktionschefen berättar vidare att det också är många 

avstämningsmöten under projektets gång för att planeringen ska bli rätt. De har allt från dagliga, 

korta möten med en detaljerad genomgång av den dagliga driften, till större möten som 

byggmöten. Byggmötena sker mer sällan och på en mer övergripande nivå där de behandlar 

större frågor tillsammans med beställaren. Effektiviseringen av arbetsprocessen börjar tidigt i 

processen för att kunna korta ner ledtider och reducera kostnader. Det handlar mycket om att 

planera leveranser och se ifall det finns arbeten som kan läggas ut på andra företag för att låta 

yrkesarbetarna inom MTA ägna sig främst åt produktion. De arbetar mycket med att försöka få 
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yrkesarbetarna att planera sina arbeten under dagen för att slippa lägga onödig tid på att till 

exempel hämta saker. Produktionschefen menar att det ibland finns hårt pressade tidsplaner och 

berättar att ju fortare det ska gå, desto större risk för att kvalitén påverkas negativt. Därför är 

det viktigt att göra vad de kan för att effektivisera processen och tänka till i projekteringen.  

 

Trots en väl genomförd projektering och planering kan det ibland uppstå ÄTA-arbeten. 

Produktionschefen menar att det är svårt att uppskatta den genomsnittliga andelen av projektet 

som består av ÄTA-arbeten, eftersom ÄTA-arbeten oftast uppstår på grund av att 

beställaren/arkitekten till exempel ändrar sig efter projekteringen. De försöker på MTA undvika 

ÄTA-arbeten genom att i projekteringen samla upp allting tillsammans med övriga inblandade 

i projektet, och därför är det inte i alla deras projekt som det förekommer ÄTA-arbeten. 

Produktionschefen menar att en mindre bra projektering innebär många kostsamma ÄTA-

arbeten som de inte kan ta betalt för. För att kunna lyfta ÄTA-arbetena till ytan och se till att 

ingenting faller mellan stolarna anordnar de träffar där de involverade tillsammans går igenom 

projekten. Det finns också rutiner för hur ÄTA-arbeten ska dokumenteras. Konsekvenserna 

som följer av ÄTA-arbeten kan vara såväl positiva som negativa. Enligt MTA kan den 

bidragande orsaken till ÄTA-arbeten kan vara att beställaren/arkitekten inte alltid fått med sig 

allt (exempelvis i utförandeentreprenad). Gör beställaren eller till exempel arkitekten ändringar 

och ÄTA-arbeten blir aktuellt kan det vara positivt för MTA i den bemärkelsen att de kan tjäna 

pengar, men det kan bli negativt då tidsplanen inte justeras utefter ÄTA-arbetet. ÄTA-arbeten 

är väldigt krävande då det innebär en påverkan på tidsplanen och om den inte justeras så kan 

det innebära att projektet riskerar att försenas. Med anledning av att ÄTA-arbeten kan innebära 

krävande insatser från MTA försöker de redan från början vara med och påverka i projektet. 

MTA samverkar med andra parter i projekteringen för att undvika uppkomsten av ÄTA-

arbeten. De försöker fånga upp så mycket som möjligt i projekteringen eftersom det annars 

kostar mer i slutändan.  

 

På MTA arbetar de aktivt med att ta tillvara på den kunskap som finns inom företaget. Framför 

allt görs detta genom att yrkesarbetarna lär sig av varandra ute i projekten, där mer erfarna 

arbetare får lära upp de nya med mindre erfarenhet, de lär sig genom att få göra. De är på MTA 

måna om att ta in lärlingar och för att det ska bli så bra som möjligt ser de till att lärlingarnas 

handledare verkligen är villiga att ta på sig uppdraget samt att de får gå en handledarutbildning. 

Även tjänstemännen arbetar med erfarenhetsutbyte och kunskapsbildning genom att 

fortlöpande genomgå utbildningar som bidrar till individuell kompetensutveckling. Även 

yrkesarbetarna får chansen till individuell kompetensutveckling genom att de i många fall får 

chansen att klättra inom organisationen och bli arbetsledare och även i vissa fall platschefer. 

För att förmedla kunskapen inom organisationen anordnas träffar där personalen kan byta 

erfarenheter och kunskaper med varandra samt att det även finns utarbetade rutiner. MTA anser 

att den individuella kunskapen är jätteviktig för organisationens utveckling. Därför är det viktigt 

att ha bra koll på vad var och en kan och placera ut rätt folk på rätt plats så att kunskapen kan 

spridas från de erfarna till de mindre erfarna. De arbetar också med arbetsberedningar för varje 

nytt moment där yrkesarbetarna får vara med och tycka till och påverka. På så vis förmedlas 

yrkesarbetares kunskaper till andra genom arbetsberedningarna och kunskapen blir central.  

 

Trots arbetet med kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte blir det ibland problem i 

projektet. För att agera vid en sådan situation berättar produktionschefen att erfarenheten hos 

platschefen är av stor betydelse för hur problemet hanteras. Har platschefen erfarenhet från 

liknande situationer kan denne ofta lösa problemet på egen hand. Är det en platschef med 

mindre erfarenhet får denne större stöd från den övriga organisationen. Produktionschefen 

menar att det finns mycket att vinna vid hanteringen av ett problem om platscheferna är ute 
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mycket på byggena, planerar, känner av stämningen och kontrollerar hur det går. Vid ett 

misslyckande ser MTA det som en chans att lära sig av sina misstag, de gör inte samma fel 

nästa gång. De för hela tiden en dialog för att förmedla erfarenheterna till de oerfarna. Men det 

handlar också om att göra misstag för att lära sig. Erfarenheter från misstag och annan informell, 

tyst kunskap tas tillvara genom att vara ute på arbetsplatserna och lyssna mycket. MTA vill att 

yrkesarbetarna ska säga till om det är något så att de kan vara med och påverka. De vill ha 

yrkesarbetare som är engagerade i projektet redan från start för att ta tillvara på sådan kunskap. 

Det görs genom att låta dem få vara med tidigt i projektet och säga vad de tycker och få framföra 

sina åsikter.  
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5. Analys 

Följande kapitel syftar till att sätta det empiriska materialet i relation till studiens valda 

teoretiska referensram. Respondenternas svar jämförs med varandra i syfte att hitta likheter 

och skillnader, för att sedan kopplas till teorin. För att lättare kunna genomföra jämförelsen 

mellan företagen har vi tagit hjälp av sammanställningen av den empiriska undersökningen (se 

bilaga 2).  

5.1 Byggföretagens lärande  

Analysen av respondenternas svar visar att samtliga företag var överens om att de handlingar 

som de får in inför ett projekt sätter en avgörande prägel för projektets utveckling. Om 

handlingarna är oklara kan vissa skillnader urskiljas i hur företagen väljer att hantera 

situationen. Byggsjögren och PB-Bygg väljer att agera mer passivt och lägga anbud på de 

handlingar som de får in utan att göra några justeringar. PH-Bygg och MTA i sin tur visar på 

ett mer aktivt arbete för att reda ut oklarheter i förfrågningsunderlaget innan de lägger anbudet. 

Byggsjögren anser inte att det brukar finnas brister i förfrågningsunderlagen som de lägger 

anbud på, vilket skiljer sig från de övriga företagen. 

 

Tillika visar analysen att samtliga företag är överens om att grunden för ÄTA-arbeten läggs 

tidigt i ett projekt, redan vid anbudskalkyleringen. Detta styrks av Nordstrand (2008) som 

menar att det är av stor vikt för entreprenörerna att kunna göra verklighetsförankrade 

kostnadsberäkningar för att anbudet ska stämma överens med den slutliga entreprenaden. 

Nordstrand betonar även vikten av att ha dokumentation och kunskap från tidigare projekt att 

tillgå vid sin anbudskalkylering för att beräkningarna ska bli så tillförlitliga som möjligt. I de 

undersökta företagen är det däremot inte alla företag som utgår från dokumentation från tidigare 

projekt vid anbudskalkyleringen. Samtliga företag använder sig av någon form av tidigare 

erfarenheter, men till exempel Byggsjögren använder sig endast av erfarenheter genom en 

mental kunskapsbank. Hos PB-Bygg, PH-Bygg och MTA kan utläsas att dokumentation endast 

förekommer som ett stöd eller komplement vid anbudskalkylering. En förklaring till fenomenet 

kan finnas i att PH-Bygg, MTA och PB-Bygg alla verkar i någon form av samverkan. Även om 

det i empirin inte är direkt uttalat att PB-Bygg arbetar i samverkansentreprenad, finns det ändå 

likheter till entreprenadformen då de ofta arbetar i projekt där sammansättningen av aktörer är 

densamma. Samverkandeformen medför att entreprenörerna är med tidigt i ett projekt, och 

därför får möjligheten att vara med och påverka utfallet av projektet. De får också stöd från de 

andra parterna i projektet så att de inte behöver ta in tidigare dokumentation i samma 

utsträckning då de tillsammans kan komma fram till en lösning som entreprenörerna annars 

hade behövt lösa på egen hand. Att inte utgå från dokumentation innebär att företagen inför 

varje nytt projekt gör beräkningar utan att ha någon direkt verklighetsförankring för hur utfallet 

blivit av liknande beräkningar i tidigare projekt. Det tillvägagångssättet kan antas ha betydelse 

för uppkomsten av eventuella ÄTA-arbeten, eftersom både PH-Bygg och MTA har betonat att 

de vid sin projektering får fånga upp sådant som det missat i sin anbudskalkylering. Med 

utgångspunkt i dessa tankegångar skulle det sannolikt kunna innebära att det uppstår fler ÄTA-

arbeten i ett byggprojekt på grund av att byggföretagen inte har något skriftligt underlag som 

garanterar riktigheten i uppgifterna.  

 

Då det ofta saknas en verklighetsförankring till tidigare projekt vid anbudskalkyleringen, 

saknas också en koppling mellan byggprocessens senare skeden och det tidiga anbudsskedet. 

Om det hade funnits en verklighetsförankring, hade företagen tillämpat sådan kunskap som de 
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erhållit under tidigare utföranden för att förbättra utförandet i det nya projektet. Det indikerar 

på att det i de undersökta företagen ofta saknas en feedback-loop, likt den som Argyris & Schön 

(1996) talar om. Tre av fyra företag i undersökningen hävdar att det alltid uppstår ÄTA-arbeten 

i byggprojekt. Förklaringen till det skulle kunna finnas i att det saknas en feedback-loop. 

Henderson et al. (2013) ger stöd till den förklaringen, då de menar att om det inte finns en 

feedback-loop som binder ihop byggprocessens skeden är det en grund till att bland annat ÄTA-

arbeten kan uppstå. De på MTA menar att det inte alltid uppstår ÄTA-arbeten och en orsak till 

det skulle kunna vara att de använder sig av ett utarbetat kalkylprogram som innehåller 

uppgifter som är framtagna i en väl genomarbetad process. Kalkylprogrammet som MTA 

använder är inköpt och baserat på uppgifter hämtade från många olika byggprojekt inom 

branschen. Därför kan de i sina beräkningar utgå ifrån en bank som har tillgång till uppgifter 

om helheten i ett projekt. De övriga företagen utgår endast ifrån sina egna erfarenheter, vilket 

innebär att de inte på samma vis som MTA kan ha tillgång till kompletta uppgifter för att kunna 

undvika ÄTA-arbeten i viss mån.  

 

Däremot menar Bruzelius & Skärvad (2017) att praktiska erfarenheter har en stor betydelse för 

en organisations lärande och att många lärdomar kan dras genom att konceptualisera och 

reflektera över tidigare upplevelser. Reflektion som nyckel till ett bestående, verkligt lärande, 

stöds även av Argyris & Schön (1978;1996). Något som Love et al. (2000) menar är att ett 

organisatoriskt lärande kan uppnås genom att skapa ett orsakssamband mellan handling och 

resultat. Det innebär att om företagen reflekterar över tidigare utfall och tillämpar dessa 

lärdomar vid beräkningar inför nya projekt har de möjligheter att uppnå ett organisatoriskt 

lärande vid sina anbudskalkyleringar. Därför är det viktigt att företagen beaktar sina tidigare 

erfarenheter vid sin kalkylering, men Bruzelius & Skärvad (2017) menar att reflektionen bör 

göras systematiskt. Eftersom vissa av de undersökta företagen saknar skriftligt underlag vid 

sina beräkningar, påvisar det att beaktandet sker mer slentrianmässigt än systematiskt. Däremot 

har PH-Bygg valt att göra sina beräkningar mer systematiska eftersom de valt att börja arbeta 

fram en digital kunskapsbank inom organisationen. De systematiska tendenserna syns även hos 

MTA som använder sig av ett inköpt genomarbetat kalkylprogram. Däremot är 

kalkylprogrammet inte enbart utformat åt MTA, utan det är ett generellt program som har köpts 

in. Det innebär att det inte är direkt anpassat för MTA:s behov, vilket i viss mån kan innebära 

att det inte är helt tillförlitligt. Samtidigt menar Bruzelius & Skärvad (2017) att en viktig del i 

lärandet för en organisation handlar om att lära sig av sina tidigare misstag och reflektera över 

dessa. Eftersom MTA har köpt in ett färdigt kalkylprogram kan de också antas gå miste om en 

viktig del av sitt lärande, vilket kan påverka deras chanser att uppnå ett bestående lärande som 

nås genom reflektion (Bruzelius & Skärvad, 2017; Argyris & Schön, 1978, 1996).  

 

Förmodligen är det ingen slump att det är PH-Bygg och MTA som är de företag i 

undersökningen som börjat systematisera sina beräkningar eftersom det också är dessa två 

företag som har ett aktivt arbete med att ta tillvara på kunskap inom organisationen. Styhre et 

al. (2004) betonar även betydelsen av ett lärande i byggprojekt som sker genom personliga, 

informella kontakter och som är beroende av interaktion och kommunikation. PH-Bygg och 

MTA är företag av större karaktär, framförallt i den bemärkelsen att de har fler anställda, vilket 

betyder att de kan ha det svårt med sådan interaktion och kommunikation mellan medarbetarna 

som Styhre et al. (2004) menar. Därför kan det vara ytterligare en förklaring till deras ökade 

behov av en systematisering, då de behöver utveckla nya metoder för att ersätta tidigare 

informella möten. Systematiseringen hos PH-Bygg och MTA påvisar att dessa företag har tagit 

ett steg i riktningen mot ett dubbelt lärande, genom att de tagit fram system som kan användas 

för att tillämpa kunskap även i tidigare skeden av byggprocessen. Systematiseringen påvisar att 

de har bearbetat kunskap från tidigare projekt genom att reflektera och ifrågasätta tidigare 
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handlingar, och tagit in dessa till organisationens kärna så att lärdomarna kan användas i 

kommande projekt vilket innebär ett dubbelt lärande enligt Argyris & Schön (1978;1996) och 

Örtenblad (2009). Även Henderson et al. (2013) menar att byggföretag framgångsrikt kan 

applicera ett dubbelt lärande inom organisationen om de likt PH-Bygg och MTA ser till att 

använda sig av tidigare erfarenheter på ett systematiskt vis i ett tidigt skede.  

 

Byggsjögren, PB-Bygg och PH-Bygg är alla överens om att det alltid förekommer ÄTA-arbeten 

i ett byggprojekt i mindre eller större omfattning. Byggsjögren menar att ÄTA-arbeten främst 

uppstår på grund av att det alltid uppstår oförutsedda saker i ett byggprojekt som det inte går 

att projektera för, framförallt vid renoveringsobjekt. Även PB-Bygg delar Byggsjögrens 

uppfattning till viss del då de menar på att ett renoveringsprojekt ofta medför högre andel ÄTA-

arbeten eftersom det innebär mer oförutsedda händelser än vid nyproduktion. Men PB-Bygg 

betonar också att ÄTA-arbeten kan bero på brister i det förberedande projekteringsarbetet, 

vilket även Byggsjögren och PH-Bygg håller med om. MTA menar istället att det inte alltid 

förekommer ÄTA-arbeten eftersom de arbetar mycket med att fånga upp saker som missats i 

kalkylen under projekteringen. Trots att PB-Bygg och PH-Bygg, likt MTA, ofta arbetar i 

samverkansentreprenad skiljer sig deras syn på ÄTA-arbeten åt. En orsak till att MTA utmärker 

sig från PB-Bygg och PH-Bygg kan bero på att de arbetar utifrån ett digitalt kalkylprogram där 

all data finns samlad och dokumenterad. MTA:s kalkylprogram har de köpt in färdigt och därför 

är det komplett i den bemärkelsen att all information finns att tillgå. De övriga företagen 

använder sig istället av egenkomponerade kunskapsbanker vilka grundar sig på erfarenheter, 

som kan antas innebära att det kan finnas luckor i systemet som gör det icke komplett.  

 

5.2 Styrning genom lärande   

Efter att ha analyserat samtliga respondenters svar, visade det sig att samtliga företag är överens 

om att förfrågningsunderlagets utformning har en avgörande betydelse vid anbudskalkylering. 

Företagen är också överens om att ett bristfälligt förfrågningsunderlag leder till ofullständigt 

anbud och därigenom uppstår också ÄTA-arbeten. Abu Bakar et al. (2016) påpekar däremot att 

kunskap för byggbranschen till stor del handlar om förmågan att förstå marknaden och att kunna 

omvandla kundens önskemål till en färdig produkt genom att använda sig av de resurser som 

finns inom organisationen. Det handlar alltså om att ta tillvara på all kunskap som cirkulerar 

inom företaget och göra den central så att den kan användas i framtida sammanhang, vilket Tan 

et al. (2006) kallar för knowledge Management. För att lyckas med en verksamhetsstyrning 

utefter knowledge management-konceptet finns det fyra steg att genomgå. Utefter vad som kan 

utläsas i empirin arbetar alla företag enligt det första steget, vilket handlar om att identifiera 

kunskap och lokalisera lärandetillfällen. Samtliga företag uttrycker att de har bra koll på vad 

var och en kan inom organisationen, samt att de arbetar mycket med att sätta ihop olika 

arbetslag för att skapa lärandetillfällen.  

 

Nästa steg i knowledge management handlar om att dela kunskapen inom organisationen och 

mellan medarbetare. För att sprida kunskapen mellan medarbetarna arbetar företagen på lite 

olika vis. Byggsjögren menar att ackordet är ett incitament till att kunskapen delas eftersom alla 

annars drabbas av konsekvenserna. På PB-Bygg arbetar de med att sprida kunskapen via 

informationsmail samt att de visar varandra ute på arbetsplatsen. Både PH-Bygg och MTA 

anordnar regelbundet träffar där styrningen kan byta erfarenheter och kunskaper med varandra. 

PH-Bygg och MTA arbetar också med arbetsberedningar i en så kallad kunskapsbank. Att 

arbetsberedningar inte förekommer i samma omfattning hos Byggsjögren och PB-Bygg skulle 

kunna förklaras av att PH-Bygg och MTA är större företag med fler anställda. På grund av 
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företagens större skala är det inte lika naturligt med interaktion och kommunikation som i de 

mindre företagen.  

 

Samtliga företag tycker att den individuella kunskapen är företagens viktigaste resurs. Därför 

arbetar de också med att göra individuell kunskap central för att så många som möjligt kan ta 

del av den. Byggsjögren, PB-Bygg och MTA berättar att de ofta låter duktiga yrkesarbetare 

klättra inom organisationen och på så vis lyfts deras kunskap så att den kan användas i ett 

bredare perspektiv. PH-Bygg skiljer sig från de övriga företagen då de arbetar mycket med att 

dokumentera även för individuell kunskap så att den blir central. Alla fyra företagen är överens 

om att det finns mycket tyst kunskap ute i projekten. PH-Bygg och MTA arbetar mycket med 

att låta alla berörda i organisationen få framföra sina åsikter. PH-Bygg och MTA betonar 

särskilt att styrningen inte kan kunna allt utan måste ta hjälp av yrkesarbetarna och lyssna 

mycket på dem. Byggsjögren menar istället att sådan kunskap bäst tas tillvara på genom att 

lyfta in de duktiga yrkesarbetarna i organisationen så de berör större delar av ett projekt. 

Byggsjögren, PH-Bygg och MTA lyfter alltså den tysta kunskapen bortom projektnivå. På PB-

Bygg stannar den informella kunskapen på projektnivå, då den endast delas mellan 

yrkesarbetarna när de hjälper varandra. Däremot finns det inget uttömmande system hos något 

av företagen som säkerställer att all kunskap alltid kommer fram till rätt person i rätt tid, vilket 

knowledge management ställer upp som krav för det andra steget.  

 

Det tredje steget som handlar om att återanvända sin kunskap saknas hos majoriteten av 

företagen men PH-Bygg utmärker sig då de har börjat arbeta med en digital kunskapsbank som 

de kan använda sig av. Då det saknas hos de övriga företagen innebär det också att den kunskap 

som fångats upp i tidigare steg inte kan tillämpas i verksamheten. Det fjärde steget syftar till att 

bibehålla och uppdatera den insamlade kunskapen, vilket PH-Bygg är ensamma om att arbeta 

med. Utifrån knowledge management-perspektivet kan alltså utläsas att majoriteten av de 

företag som vi undersökt har potential att förbättra sitt lärande inom organisationen. Om 

företagen skulle börja arbeta med att återanvända och bibehålla/uppdatera kunskap, menar Choi 

et al. (2008) att de skulle kunna öka sin kapacitet och hantera nya och ovanliga situationer. 

Däremot menar Ribeiro & Ferreira (2010) att det kan vara svårt för byggföretag att ta tillvara 

på och koda kunskap, då det är en process som blir allt svårare desto mer kunskapen finns 

inbäddad i individer och olika projekt. Detta fenomen är något som syns även hos de företag 

som undersökts i den här studien, vilket skulle kunna förklara varför knowledge management 

inte tillämpas hos företagen. Samtliga företag har uttryckt att de försöker arbeta med olika 

sammansättningar av arbetslag för att sprida kunskapen mellan projekt och individer, men det 

innebär att kunskapsöverföringen sker först när utförandet startat. Detta påvisar ännu en gång 

att avsaknaden av feedback-loopen kan leda till ÄTA-arbeten (Henderson et al., 2013).  

 

Även TQM-konceptet fokuserar på att förstå och kunna omvandla beställarens önskemål till en 

färdig produkt. Enligt Bruzelius & Skärvad (2017) är det kvalitet att ett företag kan garantera 

att produkten varje gång motsvarar vad beställaren efterfrågar. Det innebär alltså att trots, i 

vissa fall, bristfälliga förfrågningsunderlag från beställaren, är det kvalitet att kunna omvandla 

handlingarnas innehåll till en färdig produkt. För att uppnå kvalitet enligt TQM handlar det om 

att göra rätt från början, vilket innebär att företagen måste påbörja kvalitetsarbetet redan i tidiga 

skeden som vid anbudskalkyleringen. Som uttryckts ovan sker kunskapsöverföringen hos de 

undersökta företagen främst vid sammansättningen av arbetslag under utförandet. Det innebär 

att kvalitetsarbetet i dessa fall inleds först senare, vilket medför att de går miste om det viktiga 

tidiga skedet som lägger grunden för hela kvalitetsarbetet. Love et al. (2000) menar att TQM 

kan användas i verksamhetsstyrningen för att uppnå kontinuerliga förbättringar och lärande. 

Tendenser av detta kan ses hos PH-Bygg samt MTA. Båda företagen uttrycker att de arbetar 



 

 36 

med att försöka eliminera fel och oklarheter redan från början. PH-Bygg påtalar att de påbörjar 

arbetet redan innan anbudsgivningen, medan MTA som arbetar mycket i samverkan försöker 

reda ut så mycket som möjligt under projekteringen i syfte att undvika uppkomsten av ÄTA-

arbeten.  

 

Love et al. (1999) menar att ÄTA-arbeten har blivit ett oundvikligt inslag i byggprojekt där 

TQM inte implementerats effektivt. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför både PH-

Bygg och MTA har ÄTA-andelar som stannar inom ramen för vad som enligt Sahlin och Kåvius 

(2016) anses vara rimligt på 10–15 %. PH-Bygg har ÄTA-arbeten som uppgår till 10–15 %. 

MTA kan inte specificera sin andel men de har en låg andel eftersom de ibland genomför projekt 

helt utan ÄTA-arbeten. Även PB-Bygg har en låg andel ÄTA-arbeten, men det beror 

förmodligen mer på att de arbetar med prefabricerade nyproduktioner som har färdiga mallar 

för hur allt ska göras. Byggsjögren anger att andel ÄTA-arbeten kan uppgå till 30 %, vilket 

skulle kunna bero på att den huvudsakliga utgångspunkten vid deras anbudskalkylering är 

beställarens förfrågningsunderlag som de inte gör några betydande justeringar av.  

 

Det råder delade meningar hos företagen om det är positivt eller negativt med ÄTA-arbeten. 

Byggsjögren och MTA är överens om att ÄTA-arbeten kan medföra positiva effekter i de fall 

som tidsplanen justeras så att det ges utrymme till ändringarna. PB-Bygg har en mer neutral 

inställning till ÄTA-arbetenas konsekvenser men anser att det oftast innebär ett merarbete för 

styrningen i projekten. PH-Bygg är det företag som sticker ut mest vad det gäller synen på 

konsekvenserna av ÄTA-arbeten då de menar att det i princip inte finns några positiva följder 

av ett ÄTA-arbete. PH-Bygg menar till exempel att trots att de får ersättning för arbetena så 

blir det dyrare i sista ändan på grund av att det innebär mycket nedlagd tid, personal och 

planering. Byggsjögren menar i motsats till detta att ÄTA-arbeten i vissa projekt kan få en 

avgörande betydelse för att få ekonomin att gå i ihop. 

 

Att säkerställa kvalitet är viktigt även inom Lean production. För att uppnå kvalitet och 

effektivitet handlar det om att rensa bort alla icke värdeskapande faktorer (muda) (Liker, 2009). 

För att företagen ska kunna bedöma vilka dessa faktorer är, krävs det någon form av lärande 

från tidigare projekt. Genom att företagen tänker ett steg framåt, och noga går igenom och 

bearbetar ett projekt före start kan de urskilja icke värdeskapande faktorer som inte bidrar till 

att skapa den slutprodukt som kunden efterfrågar. Om företagen drar lärdom från tidigare 

projekt, kan de skapa en produkt som kan flöda ostört genom processen. PB-Bygg upplever att 

en av de största bidragande orsakerna till ÄTA-arbeten kan uppstå är brister på bygget, vilket 

kan likställas med muda. MTA arbetar för att reducera muda genom att få medarbetare att 

planera sin arbetsdag för att processen ska kunna flyta ostört utan onödiga hinder. MTA 

använder sig även av outsourcing för exempelvis bärhjälp, så att de kan fokusera på och 

prioritera för kunden värdeskapande faktorer. PH-Bygg arbetar för att reducera muda genom 

att ligga i framkant och upptäcka/åtgärda fel och brister så tidigt som möjligt i processen. 

Byggsjögren uttrycker att de genom erfarenheter från tidigare projekt kan se till att hela 

processen flyter samt att de får hjälp med att komma igång på rätt sätt. Byggsjögren menar att 

det handlar om att ha kännedom om hur arbetet behöver planeras och beakta till exempel 

användandet av hjälpmedel, så att de kan skapa en produkt som lever upp till beställarens 

förväntningar med ett så litet inslag av ÄTA-arbeten som möjligt.  

 

I empirin som har samlats in betonar samtliga fyra företag vikten av planering, vilket Révai 

(2012) även styrker, framförallt för att kunna hålla tidsplanen i ett projekt. Byggsjögren, PH-

Bygg och MTA lägger alla mycket fokus på planering under utförandet medan PB-Bygg sticker 

ut och menar på att det inte krävs så mycket planering från styrningen under utförandet eftersom 
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yrkesarbetarna är så väl inarbetade. Skillnaden här kan bero på att PB-Bygg är det enda 

företaget som uttryckt att det väljer att inte separera på duktiga arbetspar som är vana vid att 

arbeta med varandra. De övriga företagen har i sin tur valt att sprida ut sina duktiga 

yrkesarbetare för att uppnå kunskapsöverföring och en jämnare nivå av kompetens i projekten. 

PB-Bygg har istället valt att fokusera på de fördelar som det innebär att ha en “elitstyrka”. Även 

MTA sticker ut vad det gäller planering, då de är det enda företaget som uttrycker att de 

använder planering för att öka effektiviteten i produktionen genom att försöka få sina 

yrkesarbetare att själva planera sina arbetsdagar så effektivt som möjligt. Överlag skiljer sig 

effektiviseringsarbetet åt mellan företagen. Byggsjögren och PB-Bygg menar att de största 

effektiviseringsvinsterna finns att hämta genom att använda hjälpmedel under utförandet. PH-

Bygg och MTA arbetar i sin tur istället mer med att lägga fokus tidigare i byggprocessen, för 

att se till att ha koll på läget innan utförandet börjar. Den stora skillnaden i 

effektiviseringsarbetena handlar alltså om i vilket skede av byggprocessen som de fokuserar 

på. En förklaring till fenomenet skulle kunna vara att PH-Bygg och MTA är större, mer 

komplexa organisationer. Därför kanske de vill vidta åtgärder så tidigt som möjligt, eftersom 

de är medvetna om att projekten blir tungrodda på grund av företagets storlek.  

 

5.3 Den lärande organisationens utformning   

Den lärande organisationen kännetecknas av att försöka anpassa organisationen och tidigt 

upptäcka och lösa problem och kunna identifiera eventuella felaktigheter och misstag 

(Bruzelius & Skärvad, 2017). Om det uppstår problem i byggprocessen lägger alla företagen 

ett stort ansvar på styrningen. PH-Bygg utmärker sig däremot en del mot de övriga företagen, 

eftersom de förespråkar en diskussion med bland annat yrkesarbetare för att komma fram till 

lösningar och inte att platschefen ensam ska lösa problemet. Enligt Senge (1995) finns det fem 

discipliner som likställs med förutsättningar för att en lärande organisation ska kunna uppstå. 

Samtliga discipliner utgår från att den enskilda individens talang lägger grunden för företagets 

utveckling. Alla undersökta företag uttrycker att de aktivt arbetar med individuell 

kompetensutveckling och att den individuella kompetensen är av största vikt för 

organisationens utveckling. PB-Bygg, PH-Bygg och MTA arbeta med att tillhandahålla 

individuell kompetensutveckling från organisationen genom att fortlöpande erbjuda personalen 

utbildningar. Byggsjögren skiljer sig här ifrån de övriga företagen, då de anser att 

ackordssystemet gör att yrkesarbetarna får ett egenintresse i att hålla sig uppdaterade och 

utbildade på egen hand. Det är i motsats till vad Josephson et al. (2003) hävdar, som menar att 

incitament för lärande i byggprojekt ofta saknats eller varit svagt utvecklade. Att Byggsjögren 

menar att ackordet skapar incitament för att lärande, kan kopplas till Senges första disciplin 

som handlar om personligt mästerskap där individerna har en tydlig inriktning på vad de vill 

göra och på sina visioner. Hos Byggsjögren väljer medarbetarna alltså själva vad de vill lära sig 

och vilka visioner de har, medan de hos de andra företagen blir tilldelade kunskap.  

 

Den andra av Senges (1995) discipliner, tankemodeller, behandlar system och rutiner som kan 

användas för att föra in nya färdigheter och förändrade arbetssätt i det dagliga arbetet. Analysen 

av empirin visat att det endast är PH-Bygg och MTA som har utarbetade system och rutiner för 

att göra kunskap central, likt de Senge talar om i den andra disciplinen. Hos Byggsjögren och 

PB-Bygg syns en avsaknad av sådant arbete och därför också den andra disciplinen. Senge 

menar att den tredje disciplinen, gemensamma visioner, kan uppnås genom att individer som 

uppnått personligt mästerskap kan gå samman för att tillsammans nå dit de vill. Enligt Senge 

skulle det därför endast vara Byggsjögren som skulle kunna uppnå gemensamma visioner, då 

han ställer krav på att personligt mästerskap först ska vara uppnått. Däremot syns indikationer 
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på gemensamma visioner hos framförallt PH-Bygg och MTA, då de uttrycker att de ofta har 

möten där de tillsammans planerar ett projekt och yrkesarbetarna får vara med och påverka. 

PH-Bygg och MTA:s involverande arbete kan även kopplas till Senges fjärde disciplin, 

teamlärande, som syftar till att ta tillvara på teamets möjligheter för att nå bortom individuella 

möjligheter. Teamlärandet syns egentligen mer eller mindre hos alla företag, då samtliga 

betonar vikten av en bra sammansättning av ett arbetslag då de menar att det bidrar till att 

medlemmarna kompletterar varandra på bästa sätt och därför kan nå bortom individuella 

möjligheter. Även denna disciplin kräver att tidigare discipliner är uppnådda för att kunna 

uppfyllas, men indikationer till motsatser syns hos samtliga företag. En förklaring till att det ser 

ut som det gör hos företagen, kan ligga i att det ligger i byggföretagens natur att utföra projekt 

tillsammans och därför skapas också starka team naturligt. Senges femte disciplin, 

systemtänkande, handlar om att kunna se helheter för att nå utveckling hos företaget. För 

företagens del handlar det om att vara kapabla till att sammanfoga all den kunskap och alla 

lärdomar som finns utspridda inom företaget, för att kunna sammanfoga denna fragmenterade 

resurs till en helhet som kan användas för att nå framgång. Eftersom det endast är PH-Bygg och 

MTA som uttrycker att de aktivt arbetar med att ta tillvara på kunskap, ger det indikationer på 

att det enbart är dem som arbetar med ett systemtänkande för att försöka binda ihop 

byggprocessens samtliga skeden. Genom att de samlar kunskap från alla skeden, kan de 

omarbeta antaganden och klarlägga orsaker till problem vilket Senge framhäver som ett av 

systemtänkandets verktyg.  

 

I ett byggprojekt kan ett systemtänkande tänkas inkludera även andra aktörer, då Henderson et 

al. (2013) menar att ett lärande bör integreras organisationer sinsemellan för att kunna 

åstadkomma förbättringar. Med det som bakgrund, ger sig systemtänkandet uttryck hos 

samtliga undersökta företag. Alla företag uttrycker att de har en samverkan med andra parter i 

ett projekt för att undvika uppkomsten av ÄTA-arbeten. Tydligast syns detta kanske hos PH-

Bygg och MTA eftersom de ofta arbetar i uttalade samverkans/partneringentreprenader. PH-

Bygg och MTA arbetar båda med att försöka reda ut extraordinära händelser som skulle kunna 

leda till ÄTA-arbeten innan projektet startar. Byggsjögren arbetar mer med att ha en dialog med 

underentreprenörerna. På PB-bygg berättar dem att de inte alltid tar upp ÄTA-arbetena, 

eftersom de har en “ge-och-ta-relation” med de övriga aktörerna och därför kommer inte alla 

ÄTA-arbeten upp till ytan. Detta skulle kunna förklara att PB-Bygg också är det företag som 

har minst uttalad dokumentation av sina ÄTA-arbeten. Detta fenomen påvisar motsatsen till 

vad Hane (u.å.) påstår, då han menar att det inte råder någon samsyn kring ÄTA-arbeten såsom 

vid partnering.  

 

Örtenblad presenterar en syn på den lärande organisationen som skiljer sig en del från Senges 

teorier. Örtenblad (2009, 2018) menar att den lärande organisationen kan tolkas ur fyra 

perspektiv. Det första synsättet, lärande i arbetet, menar på att ett lärande sker ute på 

arbetsplatsen istället för genom formella kurser. Samtliga fyra företag är eniga om att lärandet 

ute på arbetsplatsen är det viktigaste lärandet. Alla företagen arbetar mycket med lärlingar, där 

syftet är att de ska lära sig ute i arbetet. För att lyckas med ett sådant lärande är alla företag 

överens om att det krävs god kännedom om vad varje enskild individ kan inom organisationen, 

så att det skapas möjligheter för medarbetarna att utveckla och successivt förbättra sina 

kunskaper genom att lära av varandra. Nästa synsätt som Örtenblad presenterar är klimat för 

lärande, handlar om att organisationen ska skapa en miljö för lärande där medarbetarna 

uppmanas till att stimulera sitt lärande genom att pröva sig fram. Eftersom alla företagen arbetar 

med lärlingar, ges dessa utrymme att stimulera sitt lärande. Samtliga företag uttrycker också 

hur mer erfarna arbetare får chansen att stimulera sitt lärande genom att de kan få möjligheten 

att klättra inom organisationen.  
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Enligt Örtenblad (2009, 2018) karaktäriseras också ett klimat för lärande av att ett misslyckande 

ses som en möjlighet till lärande genom reflektion av resultatet. Vid ett misslyckande reflekterar 

Byggsjögren, PH-Bygg och MTA mycket över vad som gått fel för att kunna ta med sig 

kunskapen till kommande projekt och undvika att upprepa samma misstag. PB-Bygg berättar 

att de inte upplevt något stort misslyckande, vilket kan förklara varför de inte har en utarbetad 

strategi för att hantera det. Byggsjögren lägger särskild vikt vid att ett misslyckande inte kan 

åläggas den enskilda platschefen helt och hållet, utan att det till lika stor del handlar om brister 

i stödet inifrån organisationen. Att organisationen som helhet tar del i ansvaret för ett 

misslyckande syns inte på liknande vis hos de övriga företagen. Både Byggsjögren och PH-

Bygg beskriver att misslyckanden för organisationen har fått stor betydelse för hur de arbetar 

med kunskap och lärande idag. Då Byggsjögren och PH-Bygg är äldre företag, med en mer 

omfattande historik av misstag och misslyckanden, kan det också förklara varför de arbetar mer 

med dokumentation än övriga. I jämförelse är PB-Bygg och MTA nyare företag och kan därför 

antas sakna den historia och erfarenhet som krävs för att förstå vikten av dokumentation och 

uppföljning. 

 

Lärande struktur är det tredje av Örtenblads (2009, 2018) synsätt för den lärande 

organisationen. Ett kännetecken för en lärande organisation är att organisationen är organiserad 

i små team, där medlemmarna har olika expertisområden. Hos de undersökta företagen skapas 

den lärande strukturen vid sammansättningen av arbetslag, precis som vid Senges teamlärande. 

Alla företagen arbetar på detta sätt med arbetslag, och har därför en struktur för lärande enligt 

Örtenblad. I det fjärde synsättet organisatoriskt lärande betonar Örtenblad en skillnad mellan 

den äldre och den nyare varianten av ett organisatoriskt lärande. I den nyare varianten anses 

kunskap vara situationsspecifik och inte kunna lagras för att återanvändas. Det skulle kunna 

förklara varför majoriteten av företagen inte utnyttjar tidigare erfarenheter och lärdomar när de 

går in i nya projekt. Av de undersökta företagen utgår de främst från intuition, och inte 

uttryckligt fastställd kunskap som direkt kan tillämpas i nästa projekt utan omarbetning, vilket 

skulle kunna ge ytterligare en förklaring till avsaknaden av feedback-loopen.  

 

 
Figur 6: Analysmodell 
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6. Slutsats  

I detta kapitel besvaras problemställningen utifrån den genomförda studiens resultat. Vidare 

kommer en diskussion om teoretiska samt praktiska implikationer att föras. Kapitlet avslutas 

med en diskussion kring förslag till fortsatt forskning. Studiens problemställning har delats upp 

i två delar och besvaras nedan var för sig.  

 

Hur tillämpar byggföretag organisatoriskt lärande i sin styrning och vilken 

betydelse får det för uppkomsten av ÄTA-arbeten?  
 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att byggföretag ofta tillämpar organisatoriskt 

lärande omedvetet utan att bedriva ett aktivt arbete.  

Det gör de framförallt genom att:  

• Utgå från tidigare erfarenheter och lärdomar vid nya projekt, men det finns inte alltid 

nedskrivet och dokumenterat.  

• Omsorgsfullt forma arbetslag för att dela kunskap.  

• Överföra kunskap genom lärlingsarbete. 

• Låta medarbetare klättra inom organisationen till en mer central roll. 

• Ständigt samverka med andra parter för att dra nya lärdomar. 

 

Trots att tillämpandet i många fall sker omedvetet, syns ändå tendenser till att ett organisatoriskt 

lärande håller på att utvecklas då dokumentation och uppföljningar får allt mer betydelse. Det 

kan bero på att majoriteten av de undersökta företagen i den här studien har upplevt ett 

misslyckande. Misslyckandet har medfört att företagen har fått en förståelse för det 

organisatoriska lärandets betydelse, för att undvika att hamna i samma situation igen. I studien 

fanns det ett företag som uttryckte att de inte upplevt något större misslyckande, och det var 

också det företaget som tillämpade det organisatoriska lärandet i minst utsträckning.  

 

Hur tillämpar byggföretag organisatoriskt lärande i sin styrning och vilken 

betydelse får det för uppkomsten av ÄTA-arbeten?  
 

Ett organisatoriskt lärande är ett styrverktyg för byggföretag som kan användas som hjälp för 

att få förståelse för hela byggprocessen genom att ha tillgång till uppgifter om helheten i ett 

projekt. Det kan få betydelse för uppkomsten av ÄTA-arbeten eftersom byggföretag, genom att 

tillämpa detta styrverktyg, kan sammanfoga all fragmenterad kunskap och leverera en 

slutprodukt som motsvarar beställarens förväntningar utan onödiga inslag av ÄTA-arbeten. 

Efter genomförd studie kan det utläsas att ju större företag, desto viktigare blir det att ha ett 

styrverktyg som sammanfogar kunskapen så att den på ett enkelt sätt kan förmedlas inom 

organisationen och användas för att skapa nya affärsmöjligheter.  

6.1 Teoretiska implikationer  

Den här studiens huvudsakliga teoretiska bidrag är att ge en ökad förståelse för hur ett 

organisatoriskt lärande kan tillämpas inom byggbranschen. Vidare är de teoretiska 

implikationerna även ett bidrag till en ökad förståelse kring hur det organisatoriska lärandet kan 

tillämpas inom ett byggföretags verksamhetsstyrning för att öka dess prestationer.  
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6.2 Praktiska implikationer  

Det praktiska bidraget från studien är att för yrkesverksamma belysa betydelsen av ett 

organisatoriskt lärande och hur det kan användas för att bättre kunna möta beställarens 

förväntningar. Förhoppningen är också att påvisa vikten av att binda ihop byggprocessens 

samtliga skeden, genom att ta tillvara på och återföra lärdomar och erfarenheter som 

åstadkommits i ett projekt så att organisationen kan dra nytta av dessa i framtiden i sin 

verksamhetsstyrning.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning  

Det finns ämnen som delvis berörts av den här studien men som vi anser skulle kunna utforskas 

vidare. Förslag på dessa ämnen är:  

 

• En studie som liknar den här men som undersöker det organisatoriska lärandet i större 

byggföretag.  

• Titta närmare på det organisatoriska lärandets betydelse vid anbudskalkylering.  

• Utförandet får mycket fokus i ett byggprojekt, och därför skulle det vara intressant att 

närmare undersöka hur ett organisatoriskt lärande tillämpas i verksamhetsstyrningen 

under utförandet. 
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Bilagor  

Bilaga 1 - Intervjuguide  

Bakgrund  

1. Beskriv företaget kortfattat. 

 

2. Vad är din yrkestitel och vad är din roll på företaget?  

 

Entreprenadformer  

3. Vilken entreprenadform är de mest förekommande i era byggprojekt? 

(Totalentreprenad, generalentreprenad, delad entreprenad)  

 

Dokumentation  

4. Hur går ni tillväga vid anbudskalkylering?  

- Utgår ni från dokumentation från tidigare projekt?  

 

5. Vilken betydelse har förfrågningsunderlaget/byggnadsprogrammet vid eran 

anbudskalkylering?  

 

Planering  

6. Hur går planeringen till inför och under utförandets gång?  

 

ÄTA-arbeten  

7. Hur stor andel av ett genomsnittligt projekt består av ÄTA-arbeten?  

 

8. Vad anser ni är den största bidragande orsaken till att ett ÄTA-arbete uppstår?  

 

9. Vad blir konsekvenserna av ÄTA-arbeten? (För er, för beställaren) 

 

10. Samverkar ni med andra parter i ett projekt för att undvika uppkomsten av ÄTA-

arbeten?  

 

Organisatoriskt lärande  

11. Arbetar ni aktivt med att ta tillvara på kunskap?  

 

12. Arbetar ni med organisatoriskt lärande, det vill säga hur tidigare erfarenheter och 

kunskap används, och i så fall hur?  

 

Lärande organisation  

13. Arbetar ni med individuell kompetensutveckling? Hur?  

 

14. Hur kommuniceras/förmedlas kunskap mellan medarbetare i organisationen?  

 

15. Om ni upptäcker ett problem i verksamheten som rör byggprocessen, hur agerar ni då?  

 

 

16. Anser ni att den individuella kunskapen som finns hos era medarbetare är viktig för 

organisationens utveckling?  
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- Om ja, hur förmedlar ni den individuella kunskapen så att det blir central kunskap? 

 

17. Hur ser ni på ett misslyckande i processen? Hur hanteras situationen?  

 

Management  

18. Om ni arbetar för att ta tillvara på den informella, så kallade “tysta kunskapen” som 

finns ute i projekten hos medarbetarna, hur gör ni då?  

 

19. Hur arbetar ni för att effektivisera arbetsprocessen? Till exempel för att reducera 

kostnader och korta ner ledtider.  

- Anser ni att det finns en risk att kvalitén påverkas av effektiviseringsarbetet?  
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Bilaga 2 – Sammanställning av empiri  

 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Elin Johansson

Elinor Karlsson


