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Avgift för dagen är 800 kr exkl. moms. 

Dokumentation*, workshop, lunch och kaffe ingår. 

* Per mail, ett par dagar efter seminariet.  

Anmälan om deltagande görs på: www.befoonline.org genom att 

fylla i anmälningsformuläret på hemsidan eller via mail direkt till 

BeFo. Ange prefererad workshop för din del. 

(info@befoonline.org) 

 

 

Sista anmälningsdagen: 11 oktober 2010. 
Faktura skickas efter mottagen anmälan, anmälan är bindande. 

 

                                                          

                            

 Inbjudan till seminarium & workshops om 

   

  ERFARENHETSÅTERFÖRING 

  FÖR BERGBYGGARE  

 

  27 oktober 2010 

 Plats: Skanska Sverige  

 Råsundavägen 2 Solna, Stockholm 

 

 Sal: Hagasalen 

 

  

 



PROGRAM  

08.30 Registrering, Kaffe/Te 

09.00 Välkomsthälsning och presentation av intentionerna  
 för dagen   

 Mikael Hellsten, Stiftelsen Bergteknisk Forskning  

09.15 1. Hur man skapar ett system för kunskapsåterföring

 Mats Persson, Sektionen för ekonomi och teknik, Högskolan i 

 Halmstad  

 

09.45       2. Hur kan utförarens/entreprenörens erfarenheter tas 

 tillvara?                          

 Tommy Ellison, Teknisk chef, Besab 

10.20 PAUS  

 

10.45 3. Samarbete och lärande i byggprojekt: nya utmaningar för 

 projektledare 

 Anna Kadefors, Teknikens ekonomi och organisation, 

  Service Management, Chalmers 

   

11.15 4. Varför är de geologiska osäkerheterna lika stora idag som 

 för trettio år sedan? 

 Jan Malmtorp, JLM Tunnelkonsult 

    

11.45 5. Ett samhällsvetenskapligt perspektiv på risk och 
 osäkerhet  

 Åsa Boholm, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet 
 

12.15 LUNCH   

 

 
 
 

13.15 WORKSHOPS  

 

1. System för kunskapsåterföring  

 Ordf. Mats Persson, Högskolan i Halmstad  

 

2. Tillvaratagning av utförarens/entreprenörens  erfarenheter 

 Ordf. Tommy Ellison, Besab 

3. Nya utmaningar för projektledare  

 Ordf. Anna Kadefors, Chalmers 

4. Erfarenhetsåterföringens process – hur kan viljan att både 

 förmedla och ta emot erfarenheter stärkas? 

 Ordf. Jan Malmtorp, JLM Tunnelkonsult 

5. Hur kommunicera om risk och osäkerhet -goda och dåliga 

 exempel  

 Ordf. Åsa Boholm, Göteborgs universitet 

 

15.15         KAFFE 

    

15.30         Presentationer från workshops 

16.15         Reflexioner & Feedback till arrangörer 

  

16.30         SLUT  

  



       Kort presentation av föredrag och workshops: 
 
 

1. Hur man skapar ett system för kunskapsåterföring 
Kort beskrivning av förutsättningarna för att skapa system för 

kunskapsåterföring. Hur ser det ut för den som skall till sig kunskap? 

Hur ser det ut för den som skall tillhandahålla kunskap? 

Genomgång av byggstenar i ett system för kunskapsåterföring med 

exempel www.ByggAi.se 

Workshop - Vilka är förutsättningarna för erfarenhetsåterföring i 

olika organisationer. Var genereras erfarenheter/kunskap (i 
processer/projekt/organisationer/branscher) Hur systematiseras 

insamlande och presentation av erfarenheter och viktig kunskap i 

olika organisationer. 

 
2.   Hur tar man tillvara erfarenheter i byggfasen? 
 Byggmetoden bestäms inte alltid i projekteringsskedet. I samband 

med genomförande upptäcks ofta avvikelser i förutsättningar som 

kan leda till att projekterat utförande ändras. Den slutliga lösningen 

för att nå en viss funktion kan ibland ge upphov till smarta 

metodförändringar. Om avvikelserna varit kända redan från början 
kunde både tid och pengar sparas. Tyvärr kommer dessa 

erfarenheter inte alltid till projektörens kännedom. Följden blir att 

samma beskrivning kan återkomma i en annan liknande 

entreprenad. 

Hur kan vi på ett systematiskt sätt ta vara på erfarenheter från olika 

tekniska utföranden i byggskedet? 

3. Samarbete och lärande i byggprojekt: nya utmaningar för 
projektledare 

Hur organisera och leda gemensamt utvecklingsarbete i olika 

skeden? Olika former av samverkan - komplexa organisationer med 

många medverkande med olika kunskap (brukare, konsulter, 

entreprenörer) 

Att balansera mellan bredd och djup i kommunikation och relation 
- Integrera relationsutveckling med projektets kärnprocesser 

        -      Projektledarens roll vs partnering/samverkansledarens roll 

 

 

-   Konsultens roll (ersättningsformer, involvera icke projektbaserade 

medverkande) 

 Workshop - Vad innebär förmiddagens föredrag för projektledarrollen?  

-   Är dagens projektledare annorlunda än gårdagens? Vad behöver 

utvecklas? 
-   Kan man dela på ledningsuppgifter på ett nytt sätt? 

-   Hur sker lärande och erfarenhetsåterföring om ledningsfrågor?  

 
4. Varför är de geologiska osäkerheterna lika stora idag som för trettio 
år sedan? 

Många gånger nämns att de geologiska osäkerheterna skapar speciella 

och unika förhållanden i undermarksprojekt, men hur unik är varje 

tunnel i förhållande till andra tunnlar, andra infrastrukturprojekt eller 

andra projekt? Hur mycket är det som kanske inte är unikt och som 
borde kunna bli bättre med hjälp av en bättre erfarenhetsåterföring. 

Presentation behandlar en del historiska fakta och praktiska exempel 

från olika svenska tunnelprojekt.  

Workshop - för att erfarenhetsåterföringen ska bli bättre måste det 

finnas en vilja att både förmedla och ta emot erfarenheter - hur då? 

5. Ett samhällsvetenskapligt perspektiv på risk och osäkerhet 
Jämföra ett samhällsvetenskapligt med ett tekniskt perspektiv och göra 

några grundläggande konklusioner (risk uppfattas på olika sätt i olika 

situationer beroende på sociala och kulturella dimensioner och detta 

kan ha stor praktisk betydelse för kommunikation om risk t ex mellan 

experter, tekniker, allmänhet, berörda, opinionsgrupper mm). 
Workshop: Hur kommunicera om risk och osäkerhet -goda och dåliga 

exempel. 

Deltagare ombeds att från sin egen praktiska erfarenhet bidra med 

exempel. T e x. var och en funderar i förväg på ett fall där man upplevt 
att det varit en fungerande kommunikation och ett fall där man upplevt 

att kommunikationen inte fungerat. Deltagarna får redovisa sina 

erfarenheter och fallen gås igenom. Sen diskuterar vi tänkbara 

anledningar till varför kommunikation upplevts fungera eller inte och 

vad man kan göra för att få kommunikationen ska fungera bättre. 



workshop 

Tillvaratagning av utförarens/entreprenörens erfarenheter 

Ordf. Tommy Ellison, Besab 

 

Åtgärder 

 

- Mötesrutiner i projekt 

 

- Alla parter deltar vid genomgång av arbetsberedning 

- Benchmarketing 

 

- Samverkentreprenad 

 

- Kontinuitet i alla projektsteg 

 

- Slutmöten i projekt  
Sammanställs och publiceras 

 

- Tillgänglig och känd publicering 

 

- Återkommande workshops i BeFo:s regi 

- Tydligare och mer resurser för uppdatering av standarder ex. tunnelnormer och AMA,  
Kan t ex gå genom BeFo 

 
- Sammanfattande branschkunskapsböcker / siter 



Workshop - Erfarenhetsåterföringens process – hur kan viljan att både 

förmedla och ta emot erfarenheter stärkas?   

Ordf. Jan Malmtorp, JLM Tunnelkonsult 

 

Sammanfattning 
Med tanke på de mycket långa genomloppstiderna, ”från ax till limpa”, för undermarksprojekt 
är det svårt att lägga huvudparten av ansvaret för erfarenhetsåterföringen på de enskilda 
projekten. 
De svarar ju ofta enbart för en bråkdel av detta tidsspann och de berörda organisationerna 
och personerna är inte beständiga. Däremot skulle det kunna vara en god ide att projekten 
redan innan start har en avsatt andel av sin budget för erfarenhetsåterföring. Ansvaret för 
att detta blir verklighet skulle då vila på exempelvis Trafikverket, som därigenom skulle 
komma att ”äga” frågan på ett annat sätt än idag. Gruppen såg ingen motsättning i att någon 
annan organisation, exempelvis BeFo, utförde detta åt dem. 
En viktig del ar erfarenhetsåterföring sker idag via regelverken, exempelvis BV Tunnel. Att 
denna både följs och ständigt ifrågasätts bedömdes som är en del av det levande regelverkets 
roll. Däremot framfördes synpunkter på hur dagens arbete med remisser inför revisioner och 
omarbetningar fungerade, där detta i flera avseenden bygger på ett ideellt perspektiv. Att 
synpunkter 
och erfarenheter får svårt att hävda sig mot denna bakgrund borde därför inte överraska 
någon. Arbete som är viktigt bör ersättas, i annat fall finns det risk för att det inte uppfattas 
som viktigt, varvid regelverket ”blir som det blir”. 
Utifrån föredraget om geologiska osäkerheter var gruppen enig om att konsekvenserna av 
dagens otillräckliga hantering av dem svarar för en betydande del av branschens problem, och 
därmed också, utvecklingsmöjligheter. Eftersom den långsiktiga effekten av att lära sig av 
erfarenheter borde innebära att branschen utvecklas och blir bättre finns det god grund för att 
tänka sig att följa upp detta genom mätning, ungefär så som framfördes i föredraget; 
exempelvis: 
Blir branschen bättre på att leverera driftklara anläggningar på utsatta tider? Blir man 
bättre på att förse anläggningarna med de egenskaper som beställarna specificerar? Och blir 
man mer effektiv då det gäller att utreda, projektera, bygga och hålla igång anläggningarna till 
optimala kostnader? Genom att ta fram mätmodeller och nyckeltal för detta, och studera den 
historiska utvecklingen, kan branschens utveckling studeras och kunskap om vad som 
behöver 
förbättras erhållas. Det är de ”erfarenheter” som stödjer en sådan utveckling som bör stå i 
centrum. 
 
 
Sammanställt ut minnet av 
Janne Malmtorp 
Ordförande för workshopen 

  



Workshop -  Hur kommunicera om risk och osäkerhet  

Ordf. Åsa Boholm, Göteborgs universitet Risk kommunikation  

 

Mellan vilka? 

 

Inom projektet   

- scenario, sannolikhet, konsekvens 

Med myndigheter 

- Förankring 

- Projektörkompetens 

- Arbetsbyte: personlig relation och kännedom om arbetsförfarandet 

 

Med övriga berörda 

- Primär och sekundär risk 

- Entreprenör – Byggherre 

- Scenario och åtgärd 

- Fördelar för boende 

- Samarbete vid riskidentifiering 

 

/Lars Olsson, Geostatistic 

  



Workshop - Nya utmaningar för projektledare  

Ordf. Anna Kadefors, Chalmers 

 

� Olika förutsättningar för alla projekt 
� Välja rätt personer 
� Delegering (kan ta tid) 
� Kommunikation – ge tydliga instruktioner och försäkra dig om att personerna har 

förstått sina uppdrag . 
� Inga ”flaskhals”- personer i nyckelroller, omfördela roller 
� I långa projekt skapas slentrian lätt. Hur ska man upprätthålla relationerna i gruppen? 
� Erfarenhetsåterföring finns naturligt genom att människor byter jobb inom branschen 
� Lära upp personer inom projektet 
� Generationsskifte 

 

/Anteckningar: Eva Friedman 

  



Workshop - System för kunskapsåterföring 

Ordf. Mats Persson, Högskolan i Halmstad 

 
 
Sammanfattning av diskussion 

 Viktig kunskapskälla är kontakter och nätverk. 

 Många har inte tid att läsa rapporter och följa med i facklitteratur. All arbetstid skall 

debiteras! 

 Erfarenheter bör noteras vid några tillfällen i alla projekt. I långa projekt t ex en gång om 

året. Detta ska ligga i planen för projektet 

 I en del tekniska beskrivningar finner man gamla formuleringar som använts i gamla projekt. 

När copy/paste används i beskrivningsarbetet finns risk att den tekniska beskrivningen 
innehåller gamla/felaktiga krav och texten blir allmängiltig och oprecis. Då kan viktiga 
moment saknas för det specifika projektet. Detta är ett problem för entreprenören som inte 
får en tydlig beställning och beställare som inte får den önskade produkten. 

 Vilken strategi är bäst? Att dela med sig av kunskaper och erfarenheter eller att behålla 

kunskaper och erfarenheter för sig själv? För branschen är det bäst om alla delar med sig! 
Det är roligare och ger många gånger utbyte. 

 Erfarenheter från drift och underhåll måste tas med i planering, projektering och byggande. 

 Stora beställare bör ta ansvar för att stödja system för explicit kunskap där branschens alla 

aktörer han samverka och dela på information och erfarenheter. 
 

 

Mats Persson 



Anna Kadefors seminarium om Erfarenhetsåterföring 27 oktober 2010   
 

 

 

En lista med mina publikationer finns på: 
http://www.chalmers.se/tme/EN/organization/personliga-
sidor/kadefors-anna 
 
Avdelningens publikationer på svenska finns på: 
http://www.chalmers.se/tme/SV/organisation/avdelningar/service-
management/publikationer 
 
Info om NETLIPSE finns på www.netlipse.eu 
 
Många bra tips, verktyg, videos och publikationer med relevans för 
Utökad samverkan finns på den australiska hemsidan 
www.alliancecontractingiq.com 
 
 
 
Anna Kadefors 
Associate Professor, Ph D, docent 
Division of Service Management 
Department of Technology Management and Economics 
Chalmers University of Technology 
SE 412 96 Göteborg 
SWEDEN 
tel. +46 31 772 1950 
mobile:+46 708 550674 
fax: +46 31 772 3485 
email: anna.kadefors@chalmers.se 
http://www.chalmers.se/tme/EN/organization/personliga-
sidor/kadefors-anna 
 
 
 

 
  



Mats Persson seminarium om Erfarenhetsåterföring 27 oktober 2010   

 

 

 
 
Jag föreslår följande läsning 
 
Persson, M., and Bergh, Å. (2006) Arbetsplatsanpassat lärande – 
rapport från utvecklingsarbete, ISRN LUTVDG/TVBP/2006/3087--
SE. Division of Construction Management, Lund University. (kan 
laddas ned från nätet http://www.byggai.se/Sidor/Filer/ByggAI-
rapport-ml.pdf) 
 
Nonaka, I., and Takeuchi, H. (1995) The Knowledge-creating 
company, Oxford University Press, New York. 
 
Sveiby, K.-E. (1997) The New Organisational Wealth: Managing and 
Measuring Intangible Assets. Berret-Koehler, San Francisco, ISBN 1-
57675-014-0 
 
 
Mats Persson 
Högskolan i Halmstad 
tel +46 35 167664 
  



Åsa Boholm seminarium om Erfarenhetsåterföring 27 oktober 2010   

 

 

 

Här kommer lite lästips! 
 
Boholm, Å. 2009. Speaking of Risk: Matters of Context. 

Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture 
3 (2): 335-354. 

Boholm, Å. (2010) On the organizational practice of expert-based risk 
management: A case of railway planning. Risk Management. An 
International Journal 12 (4): 235-255.  

Boholm, Å. & Corvellec, H. (forthc.) A relational theory of risk, 
accepted for publication Journal of Risk Research.  

Boholm, Å. 2005. Riskbedömningars ontologi och epistemologi: 
Hallandsåsen och dess vatten, i Risk och det levande 
mänskliga,eds. Brinck, II., Halldén, S., Maurin A-S., & Persson, 
J. Nya Doxa 

Boholm, Å. & R. Löfstedt. Eds. 2004. Faciltity siting: Risk, power 
and identity in land-use planning, Earthscan, London 

 
 

     
 
 
 

Åsa Boholm  
Professor 
Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) 
Tel: +46 (0)31 786 5186 
E-post: Asa.Boholm@cefos.gu.se 
 

  



Janne Malmtorp seminarium om Erfarenhetsåterföring 27 oktober 2010   

 

 
 

• Föredraget handlade om "Förundersökningar vid 
undermarksprojekt - Osäkerheter och deras hantering", 
Malmtorp, Lundman 2010. Den kan tankas hem från 
http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____4740.
aspx 

• I det presentationsmaterial som skickas ut ingår även en kort 
redovisning av BeFo-rapport nr 103 "Avvägningen mellan det 
attraktiva och det realistiska - Förstudie avseende 
anbudsprövning vid upphandling av undermarksentreprenader", 
Malmtorp, Lundman 2010. Av tidsskäl hann denna dock inte 
redovisas. 

  
Dessutom vill vi nog gärna slå ett slag för Donald Wheelers 
"Understanding Statistical Process Control" och "Understanding 
Variation - The Key to Managing Chaos". Båda dessa böcker har varit 
centrala för arbetet. De kan beställas från t.ex. Amazon. 
 
Janne Malmtorp 
JLM Tunnelkonsult 
070-381 50 06 
021-21 30 12 13 
jan@jlmtunnelkonsult.com 
 
Peter Lundman 
Trafikverket 
070-244 61 20 
peter.lundman@trafikverket.se 
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Högskolan i Halmstad
För utveckling av verksamhet, 
produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad
För utveckling av verksamhet, 
produkter och livskvalitet.

För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Hur man skapar ett system för 
kunskapsåterföring 

Mats Persson – 2010-10-27

kunskapsåterföring 

Agenda

1. Vad är kunskap värt i ett företag
2. Kunskap och kompetens –

på individ, grupp och organisationsnivå
3 Kunskap i arbetet med ständiga förbättringar

Mats Persson – 2010-10-27

3. Kunskap i arbetet med ständiga förbättringar
4. Exempel på uppbyggnad av system för 

erfarenhetsåterföring – www.ByggAi.se
5. Användning av www.ByggAi.se vid 

arbetsberedning

Startfrågor

• Vad är värdet av kunskap och erfarenheter i ett 
företag?

• Var finns kompetensen i ett företag?

Mats Persson – 2010-10-27

• Var finns kompetensen i ett företag?

Värdet av kunskap i ett företag

Marknadsvärde

Finansiellt kapital Intellektuellt kapital

Mats Persson – 2010-10-27

Humankapital Strukturellt kapital

Kundrelationskapital Organisatoriskt kapital

Innovationskapital Processkapital

Egna tillgångar

En organisations resurser 
i projektarbete – var ligger kunskapen?

Mats Persson – 2010-10-27

Externa 
resurser

Projekt

Teknik, utrustning

Individer

Administrativa rutiner, 
checklistor och mallar

Mats Persson 1
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Agenda

1. Vad är kunskap värt i ett företag
2. Kunskap och kompetens –

på individ, grupp och organisationsnivå
3 Kunskap i arbetet med ständiga förbättringar

Mats Persson – 2010-10-27

3. Kunskap i arbetet med ständiga förbättringar
4. Exempel på uppbyggnad av system för 

erfarenhetsåterföring – www.ByggAi.se
5. Användning av www.ByggAi.se vid 

arbetsberedning

Kunskap och kompetens

• Kompetens hos individ – grupp – organisation
• Hur skapas kunskap och hur sprids kunskap -

lärande mellan projekt? 
• Förutsättningar för organisationen på 

Mats Persson – 2010-10-27

• Förutsättningar för organisationen på 
byggarbetsplatsen

Individkompetens

Kunskap

Kompetens
- Kunskap om 

F di h t i

Mats Persson – 2010-10-27

Specifik 
situation

Kompetens-
område

- Färdighet i
- Vilja att

Lärande – individuellt/grupp/företag

Mats Persson – 2010-10-27

Företags och individkompetens

• Individ – grupp - organisation/företag – bransch
• Problem motsättningar

• Höjd kunskap ger inte alltid företagskompetens
• Företagets kompetens är inte summan av 

Mats Persson – 2010-10-27

Företagets kompetens är inte summan av 
individernas kompetens

• Likformighet främjar inte alltid företagets 
kompetens

• Ny organisation och ny teknik kan höja 
företagskompetensen

• Individkompetens kan eroderas. 
Situationsberoende!

Hur skapa kunskap? (Nonaka 1995;1998)

• Knowledge creation (SECI-modellen)
• Explicit knowledge

• Kunskap som är lätt att uttrycka 
(t ex en produktspecifikation)

• Tacit knowledge
”T ” k k  ( å   ö  li i ) 

Mats Persson – 2010-10-27

• ”Tyst” kunskap (svår att göra explicit) 
”We know more than we can tell”)

• 4 kunskapande processer behöver hanteras
• Tacit-tacit (Socialisering)
• Tacit-explicit (Externalisering)
• Explicit-explicit (Combinering)
• Explicit-tacit (Internalisering)

Mats Persson 2
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SECI-modellen

Mats Persson – 2010-10-27

Agenda

1. Vad är kunskap värt i ett företag
2. Kunskap och kompetens –

på individ, grupp och organisationsnivå
3 Kunskap i arbetet med ständiga 

Mats Persson – 2010-10-27

3. Kunskap i arbetet med ständiga 
förbättringar

4. Exempel på uppbyggnad av system för 
erfarenhetsåterföring – www.ByggAi.se

5. Användning av www.ByggAi.se vid 
arbetsberedning

Skewharts förbättrings-cykel

Act Plan

Mats Persson – 2010-10-27

Act Plan

Check Do
Check

Förbättringsarbete

Mats Persson – 2010-10-27

Agenda

1. Vad är kunskap värt i ett företag
2. Kunskap och kompetens –

på individ, grupp och organisationsnivå
3 Kunskap i arbetet med ständiga förbättringar

Mats Persson – 2010-10-27

3. Kunskap i arbetet med ständiga förbättringar
4. Exempel på uppbyggnad av system för 

erfarenhetsåterföring – www.ByggAi.se
5. Användning av www.ByggAi.se vid 

arbetsberedning

Bakgrund
Tidåtgång

Utan arbetsinstruktion

Mats Persson – 2010-10-27

Antal enheter

Med arbetsinstruktion

Mats Persson 3
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Förutsättningar på byggarbetsplatser?

• Arbetsledningen saknar hjälpmedel!
• Tillverkarens anvisningar kommer med leveransen
• ”Bra med bilder för att minnas arbetsmoment –

det inspirerar!” 

Mats Persson – 2010-10-27

det inspirerar!  
• Internationell arbetskraft – språkförbistring (text-

bilder)!?

Kunskaps-
uppbyggnad

Mats Persson – 2010-10-27

Erfarenhets-
återföring

Kunskapsutbyte

Erfarenhets-

Mats Persson – 2010-10-27

Erfarenhets
återföring

Portal med 
arbetsinstruktioner
www.ByggAi.se

• På www.ByggAi.se finns 147 olika 
arbetsinstruktioner samlade

Mats Persson – 2010-10-27

• Arbetsinstruktionerna används vid 
arbetsberedning på byggarbetsplatser

• Utveckling vid Lunds Universitet och nu 
Högskolan i Halmstad

Mats Persson – 2010-10-27

Idag - 147 Arbetsinstruktioner

Mats Persson – 2010-10-27

Mats Persson 4
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Mats Persson – 2010-10-27 Mats Persson – 2010-10-27

Mats Persson – 2010-10-27 Mats Persson – 2010-10-27

Mats Persson – 2010-10-27 Mats Persson – 2010-10-27

Mats Persson 5



6

Mats Persson – 2010-10-27 Mats Persson – 2010-10-27

Mats Persson – 2010-10-27 Mats Persson – 2010-10-27

Mats Persson – 2010-10-27

1. Utföra Arbetsberedning
2. Dokumentera en arbetsprocess
3. Analysera och kritiskt granska för att förbättra! 

www.ByggAi.se 
används för att

Mats Persson – 2010-10-27

Mats Persson 6
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1. Utföra Arbetsberedning
2. Dokumentera en arbetsprocess
3. Analysera och kritiskt granska för att förbättra! 

www.ByggAi.se 
används för att

Mats Persson – 2010-10-27

Act Plan

Check Do

Få snurr på 
kvalitets-
cirkeln

Mats Persson – 2010-10-27

Mats Persson – 2010-10-27

Installationer i bjälklag

Mats Persson – 2010-10-27

Projekts mål:
skapa ett verktyg för att förbättra 
arbetsledningens möjligheter att instruera 
personalen och genomföra god planering/ 
arbetsberedning. System som kan användas:

• av arbetsledare vid instruktion av 

Mats Persson – 2010-10-27

a a bets eda e d st u t o a
arbetsplatsens personal 

• som underlag vid arbetsberedningar
• vid introduktion av nya material, metoder 

och utrustning

Dvs ’on site training’

”Många/Alla” har nytta av ByggAi.se

Kunskapsbärare för:
• Arbetsplatsen
• Leverantörer

Mats Persson – 2010-10-27

• Leverantörer
• Entreprenadföretag
• Konsulter
• Läromedel
• Allmänhet

Mats Persson 7
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Agenda

1. Vad är kunskap värt i ett företag
2. Kunskap och kompetens –

på individ, grupp och organisationsnivå
3 Kunskap i arbetet med ständiga förbättringar

Mats Persson – 2010-10-27

3. Kunskap i arbetet med ständiga förbättringar
4. Exempel på uppbyggnad av system för 

erfarenhetsåterföring – www.ByggAi.se
5. Användning av www.ByggAi.se vid 

arbetsberedning

Då/så ska www.ByggAi.se 
användas!
Använd ByggAi.se vid arbetsberedningar på 
byggarbetsplatser. Allra viktigast när det 
gäller sådana arbetsmoment som:

• innehåller stor arbetsmängd (många 
å å å

Mats Persson – 2010-10-27

g ( g
timmar) och pågår lång tid, 

• har många personer som ska samarbeta, 
• gäller nya arbetsmoment och tekniskt 

komplicerade moment. 

Gör så här! - 1

Samla den grupp som ska genomföra 
arbetsmomentet:

• Yrkesarbetare
Lagbas

Mats Persson – 2010-10-27

Lagbas
Arbetsledare
ev. Kalkyl/inköp
ev. UE -Underentreprenör.

Gör så här! - 2

2. Berätta i grova drag för gruppen om 
arbetsmomentet som ska planeras. Besök 
platsen eller visa på ritning.

Mats Persson – 2010-10-27

Gör så här! - 3

• Hämta arbetsinstruktion från www.ByggAi.se. 
Visa den på datorns bildskärm eller i utskrivet 
format på papper. Gå igenom de olika delarna.

Mats Persson – 2010-10-27

Gör så här! - 4

Ta fram krav och förutsättningar som är unika för 
det aktuella projektet. Titta på ritningar, i 
beskrivning och tillverkarens anvisningar.

Mats Persson – 2010-10-27

Mats Persson 8
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Gör så här! - 5

Diskutera hur arbetet ska utföras. Använd bilderna 
som inspiration.

Finns det någon som gjort arbetsmomentet tidigare 
och kan berätta om hur arbetet kan flyta 

idi t t k  t  hjäl d l h t 

Mats Persson – 2010-10-27

smidigt tack vare t ex hjälpmedel och smart 
materialhantering.

Har det gått snett någon 
gång? 
Varför, varför, varför? 
Kan det undvikas här?

Gör så här! - 6

Använd blankett för 
arbetsberedning för 
att dokumentera det
arbetsutförande 

Mats Persson – 2010-10-27

som väljs, 
eller 

gör noteringar
direkt i ByggAi.se!

Gör så här! - 7

Mottagning av material –
• Hur är material upphandlat?
• Hur är leveranserna planerade och uppdelade?

H  l  h l  t i l t fö  

Mats Persson – 2010-10-27

• Hur lossas och lagras materialet före 
arbetsmomentets montage?

• Hur transporteras materialet fram till 
montagestället?

Gör så här! - 8

• Beskriv vilka viktiga maskiner och verktyg som 
behövs för arbetsmomentet. Även hjälpmaterial 
(skruv, olja, tätning etc) listas.

Mats Persson – 2010-10-27

Gör så här! - 9

• Hantering av spill och restprodukter analyseras.

Mats Persson – 2010-10-27

Gör så här! - 10

• Vilka alternativa tillvägagångssätt finns och vilka 
är problemen och riskerna med det valda?

• Vilken beredskap behövs för att hantera 
eventuella problem? 

Mats Persson – 2010-10-27

eventuella problem? 
• Egenkontroll –

uppföljning och 
kontrollplan!

Mats Persson 9
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Resultat - arbetsberedning

En gemensam och väl genomarbetad och 
förankrad plan för att genomföra 
arbetsmomentet The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

Mats Persson – 2010-10-27

Tack för er uppmärksamhet

Hör gärna av er med förslag och 
kommentarer!

Mats Persson – 2010-10-27

kommentarer!
mats.persson@hh.se

www.ByggAi.se

Mats Persson 10



ERFARENHETSÅTERFÖRING

Reflektioner från en entreprenörReflektioner från en entreprenör

Tommy Ellison

Tommy Ellison1



Innehåll

• Erfarenheter från byggfasen

• Hur tas erfarenheter från byggfasen tillvara?

• Vilka hinder finns?

• Exempel

• Hur borde det vara?

Tommy Ellison2



Erfarenheter från byggfasen
• Den projekterade lösningen provas i praktiken’

− Personer med erfarenheter från andra projekt kommer in i processen
− Är lösningen praktiskt genomförbar?
− Passar den in i arbetscykeln
− Finns bättre lösningar

• Arbetsmiljö 
− Byggherren låter utarbeta en Arbetsmiljöplan
− BAS-P ska granska och se till att utförandet kan ske utan risk− BAS-P ska granska och se till att utförandet kan ske utan risk
− Entreprenören gör en riskbedömning
− BAS-U följer upp under utförandet

• Ändringar under byggfasen
− Skälen till en förändring kan vara

− Kvalitet
− Miljö
− Ekonomi, LCC
− Arbetsmiljö

Tommy Ellison3



Hur tas erfarenheter från byggfasen tillvara?
• En förändring görs för att den är nödvändig eller ger fördelar

• En förändring innebär kostnader

• En bristfällig erfarenhetsåterföringen innebär
− Förändringen har inte lett till att nya lösningar implementeras 
− Förändringen måste göras på nytt
− Onödiga kostnader skapas

•• Samhällskostnader kan minskas med en effektiv erfarenhetsåterföring

Tommy Ellison4



Vilka hinder finns för en bra erfarenhetsåterföring?
Det fungerar bra i många projekt!, men inte i alla.

När det inte fungerar kan det kanske bero på:

• Ansvar och befogenheter

• Kontrakt och entreprenadregler

• Ekonomiska låsningar

• Konservativt tänkande (bristande vilja, bekvämlighet)

• Prestige, brist på respekt och bristande kommunikation mellan parter
− byggherre, projektör, byggledning, platsledning, yrkesarbetare

• Tidsfaktorn

• Bristande uppföljning/dokumentation

• För små resurser till forskning/utveckling

Tommy Ellison5



Exempel
• En lösning eller arbetsmetod visar sig olämplig

• Detta upptäcks i byggskedet

• Förändringsprocessen går trögt

• Man kommer ändå överens om att göra en förändring

• I nästa projekt är skrivningen oförändrad

• …och i nästa…• …och i nästa…

• …och i nästa…

• Kostnaden för att göra förändringen drabbar flera projekt

Här följer några exempel…

Tommy Ellison6



Frostprovning på sprutbetong i exponeringsklass XC4/XF3

• Provning av frostbeständighet på sprutbetong med sötvatten (SS 13 72 20 metod 3B)

• Erfarenheten visar att det räcker att denna egenskap provas i förprovning

• Fortlöpande provning kan minskas kraftigt eller utgå helt

• Kan ge avsevärda besparingar

Tommy Ellison7



Injektering
• De flesta tunnlar byggs i Stockholm med omnejd

• I dessa tunnlar är ofta kraven på inläckning högt ställda

• Produktionsanpassning har genomförts under lång tid

• En mängd erfarenhet finns av olika lösningar

men

• Tunnelprojekt i andra delar av landet• Tunnelprojekt i andra delar av landet

• Ibland lägre krav

• Samma konsultföretag men andra projektörer

• Nya oprövade lösningar

• Dålig produktionsanpassning

• Svag erfarenhetsåterföring

• Onödiga kostnader i vissa fall

Tommy Ellison8



Tunn sprutbetong
• Tunn sprutbetong är inte beständig

− Gäller vid skikttjocklekar < ca 50 mm
− Kvaliteten på sprutbetongen spelar ingen roll (torrsprutad betong i äldre 

konstruktioner har ofta mycket bra kvalitet)
− Det har varit känt sedan mitten av 90-talet (K-I Davik m fl)

• Trots detta finns 20-30 mm skikttjocklek i många beskrivningar på 2000-talet

• När vi påpekar om detta möts vi ofta av skepsis• När vi påpekar om detta möts vi ofta av skepsis

Tommy Ellison9



Hur borde det vara?
• Vissa hinder måste elimineras eller minskas

• Fasta former för erfarenhetsåterföring kanske behövs?

• Konkreta förslag behöver utarbetas

• En del av svaret kanske kan komma fram under dagen

Tommy Ellison10



Tack för ordet!

Frågor?

Tommy Ellison11



Samarbete och lärande i byggprojekt 
– nya utmaningar för projektledare

Anna Kadefors
Teknikens ekonomi och 
organisationorganisation
Chalmers tekniska högskola

Anna Kadefors1



Lite om vår forskning

• Observationsmetoden – SveBeFo (förprojekt 2008)

• Kontrakt och kunskapsintegration i komplexa 
partneringprojekt. Formas

• Doktorandprojekt  (Trafikverket) ”Att upphandla och 
organisera infrastrukturprojekt/bergbyggnadsprojekt –organisera infrastrukturprojekt/bergbyggnadsprojekt –
effektivare utveckling, implementering och spridning 
av nya projektledningsmodeller” 

• Befo/Formasprojekt ”Kontrakt och ledning för 
flexibilitet och kunskapsintegration i tunnelprojekt”

• 3iii: Att initiera och implementera innovationer för 
hållbart byggande. Formas BIC-projekt.

Anna Kadefors2
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The 15 Projects studied in 

NETLIPSE

1 Betuweroute
2 Bratislava Ring Road
3 Gotthard Base Tunnel
4 HSL-Zuid
5 Lezíria Bridge
6 Lisboa – Porto
7 Lötschberg Base Tunnel
8 Maaswerken8 Maaswerken
9 Motorway A2
10 Motorway A4
11 Motorway E18
12 Nürnberg – Ingolstadt
13 Øresund Crossing
14 Unterinntalbahn
15 West Coast Main Line

Anna Kadefors4



As volition supplants obligation,

so creative leadership supplants so creative leadership supplants 

contract administration

Anna Kadefors5



Samarbete har olika fokus och ambitionsnivå

• att få en smidigare resa: minska konflikter, enklare 
hantering av ändringar i osäkra och komplexa projekt

• att tillgodogöra sig entreprenörens 
produktionskunskaper, inköpskompetens och rabatter.

• att kunna välja rätt kvalitet (mellan billigast och bäst)• att kunna välja rätt kvalitet (mellan billigast och bäst)

• att öka förmågan till gemensamt lärande och innovation

• att förbättra arbetsmiljö, rekrytering och utveckling i 
branschen i stort  

Anna Kadefors6



Delaktighet - effektivitet

Respekt - utmaning

Öppna - stänga

Styra - delegera

Anna Kadefors7



Gruppens utvecklingsprocess

Gruppens 
prestations-
förmåga

Möjlighet att påverka kvalitet och kostnad

Forming Storming Norming Performing

Anna Kadefors8



Relationsbyggande innan arbetet börjar

Gruppens 
prestations-
förmåga

Möjlighet att påverka kvalitet och kostnad

Relations-
byggande 
aktiviteter

Gemensamt 
beslutsfattande 
och samarbete 
börjar

Uppföljning och utveckling av 
relationen

Anna Kadefors9



Incitament har olika roller:  

Att skapa yttre motivation: att befrämja samarbete 
genom gemensamma ekonomiska mål/dela risker

Symbolisk roll: att signalera samarbete, förtroende, 
effektivitet (eller misstro), legitimera samarbete

Att skapa kommunikation som leder till gemensam 

11

Att skapa kommunikation som leder till gemensam 
förståelse och relationsbyggande

Anna Kadefors10



Risker med incitamentskonstruktioner:  

Att det blir ÄTA-diskussioner, men om 
riktkostnadshöjningar

Risker inte kalkylerbara

Att man inte förstår vad man skrivit på

Bonus: relativ eller faktisk prestation?

11

Bonus: relativ eller faktisk prestation?

Anna Kadefors11



� Sätt höga mål

� Hitta balansen – utvärdera och förbättra efter 
hand

� Utvärdera även beställarsidan

� Skapa delaktighet i processutveckling

� Glöm inte projektörer och UE!

Några råd

22

� Glöm inte projektörer och UE!

� Integrera partneringprocesser och kärnprocesser. 
Beteendevetare/partneringledare som stöd och 
bollplank

� Förbered starten noga! 

� och ta vara på andras erfarenheter….

Anna Kadefors12
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Speciellt bergbyggande och infrastruktur

• Anpassning till geologiska förutsättningar –
beslut fattas i utförandet. 

• Erfarenhetsbaserade beslut. Hur säkrar man 
rätt beslutsunderlag?rätt beslutsunderlag?

• Tekniskt komplexitet reduceras i 
kommunikation (Q-värden, etc). 

• Långvariga projekt – speciella förutsättningar 
för relationsbyggande

• En dominerande beställare – stor potential

Anna Kadefors14



Workshop

• Reflektioner kring förmiddagens föredrag

• Vad är specifikt för bergbyggande?

• Vad kan projektledaren göra för att främja 
lärande och erfarenhetsåterföring – goda och lärande och erfarenhetsåterföring – goda och 
dåliga exempel

• Hur behöver projektledarna utvecklas?

• Hur sker lärande och erfarenhetsåterföring i 
projektledningsfrågor? 

Anna Kadefors15



VARFÖR ÄR
DE GEOLOGISKA OSÄKERHETERNA

LIKA STORA IDAG SOM DE VAR
FÖR TRETTIO ÅR SEDAN?

Lite historia och några exempel

Janne Malmtorp
JLM Tunnelkonsult

Peter Lundman
Trafikverket

Jan Malmtorp1



Eftersom osäkerheterna, så vitt känt, 
aldrig mätts är det svårt att ge ett bra 
svar på frågan om deras storlek.svar på frågan om deras storlek.

I stället kan vi titta på vad man sa om 
dem då, för 30 år sedan.

Jan Malmtorp2



”FÖRUNDERSÖKNINGARS VÄRDE
OCH OMFATTNING” (1979):

• Det är nödvändigt med god kännedom om det berg man  
valt för anläggningen i olika stadier.

• Viktigt med lämpliga och riktigt utförda förundersökningar 

⇒ Många beslut om byggande vilar på ekonomiska      
bedömningar, där beslutsfattaren inte varit med-
veten om osäkerheten i beslutsunderlaget.

• Viktigt med lämpliga och riktigt utförda förundersökningar 
och bergtekniska analyser.

• Redovisningen av undersökningarna kan ge sken av
exakthet trots att de baseras på indikationer eller intuition.

Jan Malmtorp3



Många gånger nämns att de geologiska osäker-
heterna skapar speciella och unika förhållanden
i undermarksprojekt. Men hur unik är varje tun-
nel i förhållande till

• andra tunnlar?

Och hur mycket är det som kanske inte är unikt,
och som borde kunna bli bättre med hjälp av er-
farenhetsåterföring?

• andra tunnlar?
• andra infrastrukturprojekt?
• andra projekt?

Jan Malmtorp4



Erfarenhetsbaserat lärande kan i första
hand göras då det gäller saker som upp -

ERFARENHETSÅTERFÖRING:
ATT LÄRA AV ERFARENHETER

hand göras då det gäller saker som upp -
repas.

Den kräver därmed att uppmärksamheten
riktas mot det som upprepas, inte mot det
som är unikt.

Jan Malmtorp5



BERGBYGGANDET

OSÄKERHETER
I VERKLIG UTFÖRAN-
DEKOSTNAD OCH TID

Anbudens förmåga att förut-
säga utförandekostnad och tid

Kontraktets förmåga att förut-
säga utförandekostnad och tid

NATURLIGA VARIATIONER I
BERGFÖRHÅLLANDENA

Bergprognosernas förmåga att förutsäga
variationerna i bergförhållandena

Förundersökningarnas förmåga att
fånga upp bergets naturliga variation

FU:s förmåga att förutsäga vad som
behöver göras under entreprenadarbetena

säga utförandekostnad och tid

Jan Malmtorp6



GEOLOGISKA
OSÄKERHETER

De geologiska osäkerheterna har 
bestämts för ett antal tunneldelar.

Detta har gjorts genom mätning.

bestämts för ett antal tunneldelar.

Arbetet har resulterat i kunskap om 
osäkerheternas storlek, konsekven-
ser och orsaker.

Jan Malmtorp7



BERGBYGGANDET

OSÄKERHETER
I VERKLIG UTFÖRAN-
DEKOSTNAD OCH TID

OSÄKERHETER I
DRIFTS- & UH-KOSTNAD

Konsekvenser = f(osä-
kerheternas storlek)

Bergförstärkn. kostn.
Anbudens förmåga att förut-

säga utförandekostnad och tid

Kontraktets förmåga att förut-
säga utförandekostnad och tid

NATURLIGA VARIATIONER I
BERGFÖRHÅLLANDENA

Osäkerheternas storlek
= Q(prognos) – Q(kartering)

Osäkerheter
= f(undersökn. kvalitet)

Bergförstärkn. kostn.
Drivningstid

Bergprognosernas förmåga att förutsäga
variationerna i bergförhållandena

Förundersökningarnas förmåga att
fånga upp bergets naturliga variation

FU:s förmåga att förutsäga vad som
behöver göras under entreprenadarbetena

säga utförandekostnad och tid

Jan Malmtorp8



• Data från ca 1 500 m tunnel på
Ådalsbanan

• 11 tunneldelar i 4 tunnlar, var -

OM MÄTNINGARNA

• 11 tunneldelar i 4 tunnlar, var -
dera 100 – 200 m långa

Jan Malmtorp9



ÅDALSBANAN

• Ca 13 mil järnväg med 8 stycken enkelspårs-
tunnlar.

• Tunnellängderna varierar mellan ca 150 och
4500 m. Total tunnellängd: ca 14 km.

• Som regel god bergtäckning, ofta > 20 m.

• Berget består av metagråvacka med inlagrad
glimmerskiffer + inslag av granit & pegmatit.

• Sprickor, block, krosszoner, lerförekomster,
leromvandlat berg.

Jan Malmtorp10



Q-VÄRDE
• 6 olika ingångsparametrar (poängvärden)

• Prognostisering: poängvärdena bestäms
m.h.a. förundersökningsdata

• Kartering: poängvärden bestäms m.h.a.
observationer i tunnelnobservationer i tunneln

• Värdena sätts in i följande formel:








⋅







⋅







=
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RQD, Rock Quality Designation
–Jn, sprickgruppstal
–Jr, sprickråhetstal
–Ja, sprickomvandlingstal
–Jw, sprickvattental
–SRF, spänningsreduktionsfaktor

Block-
storlek

Sprickor-
nas skjuv-
hållfasthet

Aktiv
spänning
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En gradering av relevansen hos förundersökningsdata.

TÄCKNINGSGRAD

Täckningsgrad

Hög relevans avseende alla tre för den bergvolym som
prognostiseras: ”Bra” täckningsgrad.

I annat fall: ”Sämre” täckningsgrad.

Andra
observationer

Observationer
kärnborrning

Seismik

Jan Malmtorp12



OM REDOVISNINGEN, EX:

Är kulstötarens stöt bra eller dålig?

Jan Malmtorp13



Inte så bra om detta
är en normal serie:

Ganska bra om detta
är en normal serie:

Jan Malmtorp14



OM VARIATION

Både medelvärden och spridningar
kan variera.

Hänsyn behöver tas till båda, om
det avvikande ska kunna skiljas det avvikande ska kunna skiljas 
från det normala.

Mätningar av det som upprepas gör
att denna hänsyn kan tas.

Jan Malmtorp15



NORMALFÖRDELNING

Beräkning: medelvärden,
standardavvikelser ( σ).

2σ3σ σ Medel-
värde

2σ 3σσ

~68 %

⇒ Bedömning av sanno-
likheter för olika utfall.

Jan Malmtorp16



EXEMPEL, JÄMFÖRELSER:

Jan Malmtorp17



RESULTAT: OSÄKERHETER

Osäkerheter vid varierande kvalitet på förunder-
sökningarna.

Jan Malmtorp18



RESULTAT: KONSEKVENSER,
KOSTNADER

”Bra”
underlag

”Osäkert”
underlag

”Bra”
underlag

”Osäkert”
underlag

Kostnadskonsekvenser, förstärkning (kr/m)

0 +5 000 +10 000

Kostnadskonsekvenser, förstärkning (kr/m)

0 +5 000 +10 000

Tidskonsekvenserna ser ut på liknande sätt (+20/35 %).

Jan Malmtorp19



ORSAKER
Förundersökning

Kartering

Jan Malmtorp20



ÅTGÄRDER

Kunskap om förundersökningarnas täck-
ningsgrad och förväntade bergkvaliteter.

Projektörsmedverkan i byggskedet för lik-
värdiga Q från plan till bygge (kalibrering).

”Q-körkort”.

ningsgrad och förväntade bergkvaliteter.

Prioritering av insatser (orsaksmatris).

Uppföljning genom mätning (jämförelse
prognostiserat – karterat).

Kalibrering av Q-parametrar med projektör.

Jan Malmtorp21



PROGNOSJÄMFÖRELSE

Olika utförare

Jan Malmtorp22



PROGNOSJÄMFÖRELSE

Olika täckningsgrad

Jan Malmtorp23



KARTERINGSJÄMFÖRELSE

Olika utförare
RQD
Sprickgruppstalet Jn
Sprickråhetstalet Jr

”Säkra sidan”

Q-systemets känslighet

Säkerhet och Q-värden

Jan Malmtorp24



För att komma till rätta med problemen föreslogs:

• Utvidgad ingenjörsgeologisk undervisning vid
högskolor och universitet.

FÖRUNDERSÖKNINGARS VÄRDE
OCH OMFATTNING (1979):

högskolor och universitet.

• Insatser mot geofysiska mätningar och tolknings-
metoder, särskilt seismik

• Sammanställning av erfarenheter

Dessutom föreslogs förbättrad förmåga att förutsäga
geohydrologiska förhållanden

Jan Malmtorp25



OSÄKERHETER VID
ANBUDSPRÖVNING

• Data från 10 tunnelprojekt för järnväg• Data från 10 tunnelprojekt för järnväg

• Upphandlade 1993 – 2009

• Från Norra Norrland – Götaland

• Projektstorlekar: ~25 till ~600 Mkr

Jan Malmtorp26



FRÅGA OCH HYPOTES

Tenderar beställare att välja mer attraktiva anbud 
före sådana som är högre och borde ha bättre 
möjligheter att kunna slutföras inom budget?

Om det kan påvisas en skillnad mellan beställar-
nas och entreprenörernas uppfattning om vad 
som är en realistisk genomförandekostnad kan 
detta förklara en del av branschens problem med 
kostnader och ersättningar.
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BERGBYGGANDET

OSÄKERHETER
I VERKLIG UTFÖRAN-
DEKOSTNAD OCH TID

OSÄKERHETER I
DRIFTS- & UH-KOSTNAD

Mätning av skillnad
Anbudens förmåga att förut-

säga utförandekostnad och tid

Kontraktets förmåga att förut-
säga utförandekostnad och tid

NATURLIGA VARIATIONER I
BERGFÖRHÅLLANDENA

Bergprognosernas förmåga att förutsäga
variationerna i bergförhållandena

Förundersökningarnas förmåga att
fånga upp bergets naturliga variation

FU:s förmåga att förutsäga vad som
behöver göras under entreprenadarbetena

säga utförandekostnad och tid
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TÄNKBARA KONSEKVENSER

• Entreprenören saknar kostnadstäckning

• Tvist mellan beställare och entreprenör

• Entreprenören hamnar på obestånd

• Urholkad branschkonkurrens

”Rätt” pris behöver alltid betalas av någon, 
på något sätt, vid någon tidpunkt. Kostnads-
styrning förutsätter därför att ”rätt” pris väljs 
redan från början. Även enligt LOU.
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Anbuds-
medel-
värden

Beställarnas val
(fördelning)

RESULTAT: BESTÄLLARNAS VAL

-3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0σσσσ σσσσ σσσσ σσσσ σσσσ σσσσ
Diff
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SAMLAD
ANBUDSBETRAKTELSE

Anbudsmedelvärdena pekar på:

Vad marknaden som helhet anser vara
en sannolik och realistisk genomförande -en sannolik och realistisk genomförande -
kostnad.
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UPPHANDLING 2
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UPPHANDLING 3
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SAMLAD
ANBUDSBETRAKTELSE

Anbudsspridningarna pekar på:

Hur säkra anbudsgivarna som helhet
är på att anbudsmedelvärdet ska kunna är på att anbudsmedelvärdet ska kunna 
innehållas.
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Data pekar på att beställare föredrar anbud som 
är mer attraktiva än realistiska. Data pekar inte 
på att någon hänsyn tas till anbudens signaler 
om kostnadsosäkerheter.

SLUTSATS

⇒ Beställarnas val av anbud kan därmed vara
en av orsakerna till branschproblemen med
kostnader och ersättningar.

Problemet verkar vara oberoende av geografiskt 
läge, projektstorlek och har inte minskat sedan 
det tidiga 1990-talet.
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SLUTSATS

Några exempel på hur erfarenhets-
återföringen kan förbättras:

1. Mäta – för att förstå

2. Förstå – för att kunna förbättra

3. Förbättra – och påvisa genom
att mäta
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Ett samhällsvetenskapligt perspektiv 
på risk och osäkerhet

BEFO Erfarenhetsåterföring
Stockholm, 27 oktober, 2010

Åsa Boholm
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5 inriktningar

� Riskanalys

� Riskperception

� Riskkommunikation

� Riskhantering

� Riskreglering

Åsa Boholm2



Frågeställningar
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Vad är ”risk”?

� Mätbart

� Risk = S * K

� Osäkerhet = S? * K?
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Riskjämförelser blir möjliga

Exempel:

Risken för att en invånare i Frillesås ska omkomma i en 
trafikolycka är en gång på 5 år, i en lägenhetsbrand en 
gång på 100 år, att bli träffad av blixten en gång på 5 000 
år och att omkomma i en stor järnvägsolycka med ett 
gång på 100 år, att bli träffad av blixten en gång på 5 000 
år och att omkomma i en stor järnvägsolycka med ett 
tiotal dödade är en gång på 500 000 år.

(källa: Banverket bygger Västkustbanan, december 1994)
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Riskrelation

RiskobjektRiskobjekt OrsaksrelationOrsaksrelation Hotat värdeHotat värdeRiskobjektRiskobjekt OrsaksrelationOrsaksrelation Hotat värdeHotat värde
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Riskrelation: exempel ”farliga hundar”

RiskobjektRiskobjekt Hotat värdeHotat värde

orsakorsakorsakorsak

Kunskap omKunskap om
S*KS*K
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Riskrelation och riskhantering: 
flera möjligheter

Riskobjekt = Hund
Riskhantering 1
Förbjuda farliga raser
Munkorg
Hundförbud

Riskobjekt = Människa
Riskhantering 2
Hundägarutbildning
Lagstiftning
Identifiera farliga hundägare

Objekt/värde som hotas 
= Barn
Riskhantering 3
Hålla barn ifrån hundar
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Riskidentifikation och bedömning

� Förutsätter kunskap, 
uppfattningar och 
värderingar

� Innebär relation mellan � Innebär relation mellan 
riskobjekt och hotat värde 

� Utifrån
aktörers/betraktares 
perspektiv
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Ett tunnelbygge: riskbedömningar
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Hotat värde 1: Tunnelprojektet

Banverkets perspektiv
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Hotat värde 2: 
Åsen som natur- och livsmiljö

Lokalt perspektiv
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Olika riskfokus, olika perspektiv

RiskobjektRiskobjekt OrsaksrelationOrsaksrelation Hotat värdeHotat värde AktörAktör

Tunneln Grundvattentryck Hallandsåsen Lokalbefolkning

Hallandsåsen Grundvattentryck Tunneln Banverket
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Nimby ”Not in my backyard”

Intressekonflikt mellan egennytta/särintresse 
och samhällsintresse/allmännytta?

Fördömande…..
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Lokaliseringskontroverser

� Risk (-er)
� Nytta (fördelning? rättvisa?)
� Naturen och människorna som påverkas
� Tekniska lösningar och alternativ� Tekniska lösningar och alternativ
� Förtroende
� Delaktighet (rättvisa processer?)
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Vad kan vi lära av dåliga exempel?

� Oklar eller ingen uppfattad nytta
� Stor risk/osäkerhet
� Oenighet om riskrelation� Oenighet om riskrelation
� Top down kommunikation
� Hierarkisk och sluten beslutsprocess (DAD)
� Lågt förtroende
� Projektet ”steget efter”

Åsa Boholm17



Vad kan vi lära av goda exempel?

� Upplevd nytta (egen och lokal)
� Få riskaspekter och låg osäkerhet
� Enighet om riskrelation
� Dialog med allmänhet och berörda
� Deltagande
� Möjlighet till reell påverkan
� Förtroende
� Projektet har framförhållning
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MEN: inte bara allmänheten spelar roll….

� Många aktörer med olika institutionell logik (värderingar, 
prioriteringar, mål…)

� Samspel mellan administrativa, politiska och juridiska 
sammanhang och företrädare (regering, riksdag, region, 
Samspel mellan administrativa, politiska och juridiska 
sammanhang och företrädare (regering, riksdag, region, 
Länsstyrelse, kommun, domstolar, enskilda, sakägare…)

� Samspel mellan institutioner, organisationer och personer 
(media, intresseorganisationer, vetenskapliga experter, 
aktionsgrupper…)
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Del II  Riskkommunikation

Åsa Boholm20



Risk perception - forskningsresultat

� Liten risk
� Frivillig

� Kontroll

� Fördelar

� Stor risk
� Påtvingad

� Utsatt

� Nackdelar� Fördelar

� Rättvis

� Vuxna

� Naturliga orsaker

� Förtroende 

� Känd

� Nackdelar

� Orättvis

� Barn

� Mänskliga orsaker

� Misstro

� Okänd
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Information tolkas i socialt samspel
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Från riskinformation till dialog!
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Kommunikativa mål

� Informera -- öka kunskap

� Påverka -- ändra beteenden t ex minskad rökning, 
säkrare bilkörning, sundare kost

� Lyssna -- fungera terapeutiskt � Lyssna -- fungera terapeutiskt 

� Öka förståelse mellan grupper som har olika synsätt

� Konfliktlösning samarbete och problemlösning

� Genomföra myndighetsbeslut
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Motstridiga mål

Lyssna Genomföra
Informera Lyssna
Förståelse PåverkaFörståelse Påverka
Konfliktlösa Genomföra
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Problem - hinder

� Specialistkunskap (statistik, beräkningar, modellering)
� Komplex information
� Oenighet om riskrelation
� Berörda grupper/individer har olika värderingar � Berörda grupper/individer har olika värderingar 
� … och olika intressen
� Bristande förtroende
� Olika roller - att fatta beslut – och att vara utsatt för 
beslut
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Planerad kommunikation

� Syfte?

� Mottagare?

� Hur hantera osäkerhet? 

� Hur ska kommunikationen ske? (medium, 
metod)metod)

� Hur lyssna?

� Hur svara?

� Vilka problemkan uppstå?

� Hur hantera dessa? 
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