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Abstract 

Purpose: Experience feedback is a much discussed subject, but it has been very 
problematic to implement, as companies have had difficulty finding it in the work 
routine. Many surveys have been done over the years and the conclusions have been 
that experience feedback is inadequate at construction companies. The aim of the 
study is therefore, to identify the experiences that benefit the design phase. If 
construction companies know what to repeat, it is less difficult to create a system for 
experience feedback. 

Method: The methods used to achieve the goals of the study are literature studies, 
interviews and document analyses. This is to develop the theory chapter and the 
empirical study. In order to answer the study's questions, professionals with an 
installation background were interviewed. They have the roles of installation strategy, 
installation coordinator and installation manager. Further an architect was interviewed 
as this role has a significant impact on installations work.  
 

Findings: The result of the survey is a collection of the experiences that are desirable 
to repeat in the design phase. During the design phase, early decisions are made that 
account for a large part of the cost and the final result of a construction project. The 
experiences of interest at this stage are many; some of the most relevant are contact 
details, the conditions and requirements of the project, errors and shortcomings, and 
their reasons. 

Implications: Conclusions that can be drawn with the help of the study are that it 
should be retrieved experiences with the help of IT support. The experiences that 
should be repeated include the conditions of the project, contact information linked to 
involved persons within the projects, errors and shortcomings, and feedback from 
production and operations back to the design phase.  
 
Limitations: The limitation of the survey is that information was obtained from only 
one company. It would have been beneficial if the study had been supplemented with 
a questionnaire to more respondents for a more generalizable result. The study focuses 
on the design phase, but experience at all stages is necessary, but the study would 
have become too extensive without such delimitation. 

Keywords: Experience, knowledge, knowledge transfer, design phase, knowledge 
managment, knowledge transfer, experience feedback, knowledge Sharing, 
construction management och project Management
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Sammanfattning 

Syfte: Erfarenhetsåterföring är ett mycket omtalat ämne men även något som har varit 
väldigt svårt för företagen att lyckas med då de har haft svårigheter med att inkludera 
det i arbetsrutinen. Många undersökningar har genomförts där slutsatserna har varit att 
erfarenhetsåterföring är bristfällig ute hos byggföretagen. Studiens mål är därför att 
identifiera de erfarenheter som är önskvärda att återföra till projekteringsskedet. Vet 
byggföretagen vad som ska återföras är det mindre svårt att skapa ett system för 
erfarenhetsåterföring.  

Metod: De metoder som har använts för att uppnå studiens mål är litteraturstudie, 
intervjuer och dokumentanalys. Detta för att utveckla teorikapitlet samt studiens 
empiri.  För att besvara studiens frågeställningar har tjänstemän med en 
installationsbakgrund intervjuats. De har rollerna installationsstrateg, 
installationssamordnare och installationsledare. Ytterligare har en intervju med en 
arkitekt genomförts då denne har stor påverkan på installationsarbetet. 

Resultat: Resultatet av undersökningen är en samling av de erfarenheter som är 
önskvärda att återföra till projekteringen. Under projekteringsskedet tas tidiga beslut 
som står för en stor del av kostnaderna och det slutliga resultatet i ett byggprojekt. 
Erfarenheterna som är av intresse i detta skede är många, men några av de mest 
relevanta är exempelvis kontaktuppgifter, projektets förutsättningar och krav, fel och 
brister samt orsakerna till det.   

Konsekvenser: Slutsatser som kan dras med hjälp av studien är att det bör återföras 
erfarenheter med hjälp av IT-stöd. De erfarenheter som bör återföras är bland annat 
projektets förutsättningar, kontaktuppgifter länkade till inblandade personer inom 
projekten, fel och brister samt feedback från produktionen och driften tillbaka till 
projekteringen.   

Begränsningar: Slutsatser som kan dras med hjälp av studien är att det bör återföras 
erfarenheter med hjälp av IT-stöd. De erfarenheter som bör återföras är bland annat 
projektets förutsättningar, kontaktuppgifter länkade till inblandade personer inom 
projekten, fel och brister samt feedback från produktionen och driften tillbaka till 
projekteringen.   

Nyckelord: Erfarenhetsåterföring, kunskap, kunskapsöverföring, projekteringsskedet. 
erfarenhetsåterföring, knowledge managment, knowledge transfer, experience 
feedback, knowledge Sharing, construction management och project Management 
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Begrepp 

Data: obearbetad information som är placerad i ett sammanhang.  
(Nationalencyklopedin 2018).  

Databas: en samling information som är organiserad och lagrad på ett digitalt 
lagringsmedium. Informationen i en databas är vanligtvis lagrad på ett sådant sätt att 
den är sökbar samt att enskilda delar av informationen är lätta att läsa, skriva ut eller 
kopiera. (Nationalencyklopedin 2018).  

Erfarenhet: kunskap inhämtad via upplevelser och tillämpning. 
(Nationalencyklopedin 2018)  

Kunskap: fakta, förståelse och färdigheter, tillägnade genom studier eller erfarenhet. 
(Nationalencyklopedin 2018).  
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1 Inledning 
Detta är ett examensarbete och dess huvudområde är byggnadsteknik och skrivs vid 
avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap, Jönköping University.  

Examensarbetet ingår som en avslutande del av det treåriga 
högskoleingenjörsprogrammet byggnadsteknik, 180 hp. Examensarbetet genomförs i 
samarbete med SKANSKA Sverige AB.   

1.1 Bakgrund 
Sveriges ekonomiska tillväxt påverkas i hög grad av samhällsbyggnadssektorn. 
Investeringar i byggnader och anläggningar ger ett betydelsefullt bidrag till landets 
ekonomi och näringsliv (Byggbranschensamverkan,u.å.). Ökningar av 
bygginvesteringar i Sverige låg på 12 procent år 2017 och prognoser tyder på att för 
2018 är ökningen försvagad med 4 procent (Sveriges Byggindustrier, 2017).  

Bygginvesteringar påverkar bruttonationalprodukt (BNP) och påverkar efterfrågan av 
varor och tjänster inom många delar av samhällsekonomin, det vill säga att 
byggbranschen påverkar arbetssysselsättningen (Sveriges Byggindustrier, u.å.). Att 
utveckla och förbättra byggprocessen bör därför ligga i samhällets intresse.  

Statistikportalen visar att byggbranschen har mellan åren 2009 och 2017 legat på 
andra plats i listan på branscher med flest företagskonkurser. Under år 2017 hamnade 
drygt 1 239 företag i konkurs (Tillväxtanalys, 2018).   

I rapporten Fel och brister i nya bostäder av Boverket (2007) belyses konsekvenserna 
och indirekta kostnader till följd av fel och brister efter inflyttning av nybyggda 
bostäder i Sverige. Rapporten redovisar kostnader av dessa brister som medfördes för 
entreprenören/byggherren och de boende. Den totala tidsförlustkostnaden från 
samtliga kunder i nybyggda bostäder i hela Sverige låg på 460 miljoner kronor under 
år 2005, baserat på antagande och statistik. För byggföretag uppgick beräkningarna 
till 363 miljoner kronor. Utifrån rapporten karaktäriseras svenska byggen av fel, slarv, 
slöseri och dålig ordning.   

Josephson och Saukkoriipi (2009) rekommenderar att ständigt driva successiva 
förbättringar för att erhålla lönsamhet, minimera slöseriet och effektivisera 
processerna. Detta genom att systematiskt samla upp nyvunna erfarenheter från varje 
projekt och använda dessa i efterföljande projekt. Boverket (2009) och Josephson och 
Saukkoriipi (2009) konstaterade att byggsektorn saknar erfarenhetsåtervinning. Då 
projekterings- och utförandefel förekommer ofta så har boverket kommit med förslag 
som åtgärd för att minska systematiska byggfel och det är att införskaffa 
erfarenhetsåtervinning samt datainsamling av uppkomna byggfel (Boverket, 2009).  

När organisationer talar om erfarenhetsåterföring eller erfarenhetsåtervinning inom 
byggbranschen kan begreppen betyda många olika saker men då arbetet sker oftast i 
projektform kan det ses som erfarenhetsåterföring från föregående projekt till nästa 
(Wiklund, 2007).  Det kan även innebära att företagen överför kunskap mellan olika 
delar av ett projekt eller avdelningar. 
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1.2 Problembeskrivning 
Företagens samlade befintliga kunskap finns i huvudet på dess anställda i dokument 
och i projektdatabaser, men finns den tillgänglig för att misstag inte skall 
återupprepas? Både data och information är relativt enkla att överföra mellan 
människor, överföring av kunskap är däremot inte lika enkelt (Lundkvist och Meiling, 
2010).   

Entreprenadföretagen jobbar oftast i projektform, vilket innebär att nya 
sammansättningar av människor jobbar vid nya projekt. Det har visat sig att 
kunskapsåterförande och lärande loopar ofta bryts i projektbaserade organisationer 
menar Gann och Salter (2000) och att det ofta saknas organisatoriska mekanismer för 
att överföra och använda kunskap från ett projekt till ett annat (Prencipe & Tell, 2001; 
Dubois & Gadde, 2002). Pretorius och Steyn (2005) menar att det är en stor utmaning 
för organisationer att försöka hantera all kunskap de dokumenterar eftersom ett 
projekt kan resultera i en stor mängd dokumentation. För att kunskapen skall kunna 
sägas vara värdefull måste den spridas och finnas tillgänglig för medlemmarna i en 
organisation och för att hantera detta behövs någon typ av system (Pretorius & Steyn, 
2005).  

För att åstadkomma en bättre byggprocess har forskaren Anheim (2001) visat att 
erfarenhetsåterföring är en viktig del av denna utveckling och år 2002 beslutade 
regeringen att tillkalla en kommission, Byggkommissionen. Där konstaterades att 
bygg- och fastighetssektorn har problem med kunskapsspridningen, -ett problem som 
måste åtgärdas fort, och kräver stora insatser (SOU 2002:115, s 234).  

För att företagen ska kunna utvecklas och lära sig av sina misstag behöver 
projektbaserade organisationer finna ett fungerande system för erfarenhetsåterföring.  
Om företagen tillgänglig gör all kunskap och erfarenhet dem har kan kvaliteten på 
företagets produkter eller tjänster öka och kvalitetsbristkostnaderna minska. Ett sätt att 
använda de erfarenheter som finns inom en organisation är att skapa en databas med 
information om exempelvis arbetsmoment, maskiner eller material (Josephson & 
Lindström, 2011).   

Kan en databas med erfarenheter vara lösningen till problemet med 
kunskapsspridningen i bygg- och fastighetssektorn? Vad borde denna databas i så fall 
innehålla för erfarenheter? Studien riktar sig mot att identifiera de erfarenheter som är 
önskvärda att återföra i en databas för att få installationstekniken bättre inom 
husbyggandet. 

Rapportens fokus ligger på installationer i byggnader eftersom installationerna 
prioriteras ganska långt ned i ett byggprojekts hierarki. Att underlätta 
installationsarbetet ligger därför i branschens intresse (Svenska Byggbranschens 
Utvecklingsfond, 2018). Med andra ord är det svårt för installatörerna att påverka 
kostnadsbilden för ett byggprojekt ur ett helhetsperspektiv eftersom många beslut 
redan är fattade.  

Genomförandet av ett byggprojekt innebär ett stort antal steg och beslut som måste tas 
i olika skeden av byggprocessen. De beslut som tas i ett tidigt skede har stor betydelse 
för det slutliga resultatet och de tidiga besluten låser i praktiken en stor del av 
kostnaderna (Hansson, Olander, Landin, Aulin, Persson, 2015).  
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Med anledning av detta är det viktigt att genomtänka beslut fattas redan i startskedet 
eftersom ändringar av dessa beslut i ett senare skede kan vara oerhört kostsamma eller 
svåra att genomföra.  

Figuren nedan illustrerar detta. 

   

Figur 1. Slutkostnadens låsning över olika skeden av byggprocessen redovisas samt 
den andel som är möjlig att kostnadsmässigt påverka under respektive skede. Den 
röda linjen åskådliggör resursförbrukningens utveckling över de olika skedena 
(Hansson et al., 2015).  

1.3 Mål och frågeställningar 
Studiens mål är att ta fram ett underlag som beskriver erfarenheter som är önskvärda 
att återföra från tidigare projekt, för att göra tidiga bedömningar och fatta lämpliga 
beslut.   

För att uppfylla detta formuleras följande frågeställningar:  

1. Vilka beslut under projekteringsskedet upplevs vara de mest kritiska för 
projektets framgång? 

2. Vilka erfarenheter från tidigare projekt bör återföras till projekteringsskedet 
som berör installationer?  

3. Hur kan erfarenheterna från tidigare projekt stödja de avgörande beslut som 
tas tidigt i projekteringsskedet i förhållande till projektets resultat?  

1.4 Avgränsningar 
Rapporten kommer inte behandla erfarenhetsåterföring till andra byggskeden än 
projekteringsskede. Undersökningen fokuserar inte på projektering av konstruktion 
eller arkitektur utan enbart på projektering av installationerna. Studien ska ta reda på 
vilka de viktigaste erfarenheterna är som behöver återföras till de tidiga skedena i 
projekteringen och som har stor påverkan på projektet. Arbetet fokuserar också på att 
identifiera de beslut som fattas i de tidiga skedena och användningen av 
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erfarenhetsåterföring i detta stadium. Studien kommer inte komma med en ny 
programvara för erfarenhetsåterföring utan endast ta fram ett underlag som beskriver 
de viktigaste erfarenheterna som berör installationer. Erfarenheterna som studien 
syftar på kan komma från hela byggprocessen, men det är enbart de som har särskild 
betydelse för projekteringen avseende installationer som söks. Studien avgränsar sig 
till att intervjua tjänstemän som har ansvar för installationer och som påverkar 
installationsarbetet väsentligt under projekteringen. Dessa intervjuas istället för 
yrkesarbetare ute i produktionen.   

1.5 Disposition 
Rapporten är utöver detta inledande kapitel indelad i ytterligare fem kapitel, vilka 
beskrivs nedan.  

I Metod och genomförande redogörs de 3 metoder som har använts för att samla in 
data, med intervjumetoden som utgör den största delen av data.  

Därefter presenteras i kapitel två de metoder som har använts för att nå målet, 

in genom sex intervjuer med arkitekter, visualiserare och modellbyggare  

Kapitlet Teoretiskt ramverk kommer att behandla de teorier som anses vara relevanta 
utifrån uppsatsens problemformulering, mål och avgränsningar.  Under kapitlet 
Empiri redovisas insamlad information från intervjuerna.   

I kapitlet Analys och resultat analyseras empirin och ställs i relation till det teoretiska 
ramverket. Denna analys leder fram till resultatet för arbetet.   

I kapitlet Diskussion och slutsatser tas resultatet upp, hur det ska tolkas samt förslag 
till vidare forskning.  
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2 Metod och genomförande 
Detta kapitel ger en översiktlig beskrivning av arbetets genomförande och arbetsgång. 
Här redovisas undersökningsmetoderna för datainsamling. Kapitlet avslutas med en 
diskussion kring resultatens trovärdighet med utgångspunkt i metodvalen.  

2.1 Undersökningsstrategi 
Strategin för att samla data, analysera dem och dra slutsatser har skett med deduktiv 
metod. Metoden går ut på att författarna följer den bevisande vägen, det betyder att 
befintliga teorier studeras och jämförs med hur verkligheten ser ut (Patel & Davidson, 
2011). Fördelen med detta arbetssätt är att det finns mindre risk för författaren att 
blanda in sina egna subjektiva uppfattningar i processen. Vid användning av deduktiv 
metod är det även en fördel att författaren är väl insatt i ämnet med deduktiv metod 
och på så vis kan ställa lämpliga frågor vid intervjuerna (Patel & Davidson, 2011). 
Figur 2 visar i vilken ordning arbetsgången genomförs för att få fram slutsatserna.  

  

Figur 2. Illustration av vald undersöknings strategi. 

Alla forskningsbara problem kan belysas ur två perspektiv, kvalitativt och kvantitativt 
perspektiv. Hur dessa perspektiv tillämpas och valet av metod beror på vad forskaren 
önskar veta (Olsson & Sörensen, 2011). Kvalitativ undersökning syftar till att klargöra 
ett fenomens karaktär eller egenskaper och söker efter fenomenets betydelse eller 
mening. En kvantitativ undersökning går däremot på att fastställa mängder och söka 
efter fenomenets förekomst eller frekvens (Widerberg 2002). Denna studie handlar 
om att ta reda på erfarenheter (fenomenet) kring installationer som kan gynna 
beslutfattande situationer tidigt i projekteringsskede om de återförs. Erfarenheterna 
erhålls från tjänstemän som har arbetat i projekt med installationer. Empirin har 
huvudsakligen utgjorts av intervjuer och därmed kategoriseras undersökningen som 
en kvalitativ studie. Men på grund av den valda intervju teknik har en kvantitativ 
analys också varit möjligt. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

I figur 3 illustreras vilka av de valda metoderna har bidragit till att besvara studiens 
frågeställningar. 
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2.2.1 Vilka avgörande beslut tas tidigt i projekteringsskedet som får 
stor påverkan på installationer? 
Frågeställningen kommer att besvaras med semistrukturerade intervjuer och 
litteraturstudie. Litteraturstudien utgör det teoretiska ramverket som används för att 
jämföra verkligheten med teorier, och utgör även kunskapen om metodvalen i syfte att 
uppnå ett trovärdigt resultat. 

2.2.2 Vilka erfarenheter från tidigare projekt bör återföras till 
projekteringsskedet som berör installationer? 
Denna frågeställning kommer att besvaras med hjälp av samma semistrukturerade 
intervjuer som i första frågeställningen och med tidigare använd litteraturstudie.  

2.2.3 Vilka kan erfarenheterna från tidigare projekt stödja de 
avgörande beslut som tas tidigt i projekteringsskedet? 
Denna frågeställning kommer att besvaras med hjälp av dokumentanalys och 
semistrukturerade intervjuer. Det som skall göras är att analysera data från 
intervjuerna tillsamman med en dokumentanalys. Underlaget för dokumentanalysen 
består av relationshandlingar och ett dokument som används som hjälpmedel för att 
stödja beslut som tas tidigt i projekteringsskedet, som kallas resursanvändningstabell. 
Resursanvändningstabellen innehåller uppgifter från 4 tidigare genomförda 
kontorsprojekt. Uppgifterna är om installationerna i dessa byggnader och är framtagna 
från relationshandlingarna. Anledningen till att dessa dokument analyseras är på 
grund av att de används som en typ av databas för erfarenhetsåterföring, som används 
för att ta bra tidiga bedömningar under projektering om hur mycket resurs 
installationer kan komma att uppta. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Här presenteras metoden som har använts för att besvara på frågeställningarna.  

2.3.1 Litteratudie 
Arbetet inleds med en litteraturstudie för att skapa en förståelse och fördjupning i 
ämnet erfarenhetsåterföring och projektering. Databaser som har använts är Scopus, 
DiVA och Google Scholar. För att sålla artiklar har följande sökord använts: 
erfarenhetsåterföring, knowledge managment, knowledge transfer, experience 
feedback, knowledge Sharing, construction management och project Managment.  

Litteraturstudier 

Dokumentanalys 

Frågeställning 2 

Frågeställning 3 

Frågeställning 1 Intervjuer 
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2.3.2 Intervjuer 
Genom intervjuer kan en individs insikt, tankar och upplevelser hämtas in (Collis & 
Hussey, 2014). Data som undersökningen avsåg att samla in för att besvara på 
frågeställningarna ansågs vara lagrade hos individer, därför har intervjuer valts som 
metod. Det finns strukturerade intervjuer, öppna intervjuer och semistrukturerade 
intervjuer (Lantz, 2013). Semistrukturerade intervjuer möjliggör samling av individers 
upplevelse av kvantiteter och kvaliteter. Semistrukturerade intervjuer ger möjlighet 
till att jämföra intervjuerna mellan varandra och analysera frekvensen av data, tack 
vare att alla intervjuer utgår från en intervjuguide med fastställda frågor, och det är 
fortfarande möjligt med kvalitativ analys (Lantz, 2013). Den jämförbarhet som 
semistrukturerade intervjuer har ansågs gynna denna undersökning genom att i analys 
av data underlätta sökningen av gemensamma åsikter. Därför ansågs denna typ av 
intervju lämplig för studien.  

Semistrukturerad intervju följer en intervjuguide med frågor och som är tänkta att 
täckas under intervjun, men frågor kan redigeras, tilläggas och exkluderas beroende 
på respondenten om de anses olämpliga i förhållande till forskningsämnet (Saunders, 
Lewis & Thronhill, 2012). Denna intervjuteknik ansågs lämplig för denna studie då 
olika yrkesroller har intervjuats och frågorna har behövt justeras utifrån deras 
arbetsuppgifter.   

Urvalet av respondenterna bör motiveras, och det är viktig att förklara varför deras 
svar anses vara intressanta för undersökningen (Ahrne & Svensson, 2015). 
Respondenterna består av 3 installationsledare, 2 installationsstrateger, 1 
installationsinköpare och 1 arkitekt. Installationsledare planerar, leder och styr 
projekteringsarbetet med installationer, främst i tidiga skeden, anbud och projektering. 
Installationsinköpare är delaktiga i samma skede som installationsledare och stödjer 
projekten med inköp av installationernas produkter. Installationsstrateger är rådgivare 
och ett stöd för installationsfrågor i projektens alla skeden.   

Anledningen till att dessa yrkesroller valdes är för att de har en stark anknytning till 
projekteringen avseende installationer, vilket var relevant i och med att det är det 
upplevda behovet av erfarenheterna och de beslut som tas i detta skede som 
undersöktes i denna studie. Installationsstrateger har en överblick och delaktighet över 
hela projektet, det ansågs relevant att undersöka deras synpunkter eftersom de kan 
återkoppla till projekteringsskedet från alla andra processer i byggprojektet. 
Installationsledare arbetar för det mesta i projekteringen och eftersom det är det skede 
undersökningen avgränsade sig till ansågs det viktigt att få med fler synpunkter från 
dem, vilket är anledningen till att 3 av dem intervjuades.   

Arkitekten är delaktig väldigt tidigt i projektet innan projekteringen och sätter ramar 
för installationerna. Arkitekten bär inte på lika stort ansvar över installationerna som 
de andra yrkesrollerna, men hens arbete påverkar ändå installationerna väsentligt. 
Därför gjordes valet att intervjua en arkitekt.   

Ett följebrev delgavs respondenterna, där undersökningens syfte på förhand 
förklarades för dem samt information om hur deras deltagande kommer att bidra till 
studien gavs. De fick möjlighet att granska frågorna från intervjuguiden innan 
intervjuerna utfördes. Detta eftersom Patel och Davidsson (2011) hävdar att det är 
viktigt för individerna att få tillgång till denna information före deltagandet.  
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Intervjuer bör kompletteras med fler metoder, detta eftersom nackdelen med intervju 
som metod är att det kan ge en begränsad bild av ett fenomen (Ahrne & Svensson, 
2015). I denna studie har försök att motverka detta gjorts genom att en 
dokumentanalys utfördes som komplement till intervjuerna.  

2.3.3 Dokumentanalys 
Vid förklaring av frågor angående en individs upplevelser och verkliga skeenden kan 
dokumentanalyser användas (Patel & Davidson, 2011). I dokumentanalys kan 
forskarna bedöma och examinera dokumentets innehåll, struktur och användning. 
Detta sätt att gå till väga i dokumentanalys grundas i ett realistiskt perspektiv där 
forskaren utför en innehållsanalys av textdokumentets innebörd och möjliga hinder 
för en bra användning (Justesen & Mik-Meyer, 2012).  

2.4 Arbetsgång 
Efter en övergripande beskrivning på problematiken från Skanska angående 
erfarenhetsåterföring genomfördes en litteraturgenomgång från tidigare forskning 
inom området. Det ledde arbetet fram till syftet, målet och frågeställningarna. För att 
sedan skapa ett teoretiskt ramverk och beslut över metodvalet genomfördes ännu en 
litteraturgenomgång. Semistrukturerad intervju ansågs vara den lämpligaste metoden, 
. Skanska redovisade alla de olika yrkesrollerna som är ansvariga över installationerna 
i deras projekt. Efter analys av yrkesrollerna valdes de som skulle intervjuas ut och 
hur många. Sedan skapades ett följebrev och ett antal teman som intervjun skulle 
handla om. Under varje tema formulerades frågor och dessa utgjorde den preliminära 
intervjuguiden. En provintervju genomfördes med en av våra handledare som är en 
installationsledare. Följebrevet och intervjuguiden blev tilldelade till honom före 
intervjun för granskning. Efter provintervjun analyserades svaren och därefter 
reviderades intervjuguiden. Följebrevet och den reviderade intervjuguiden tilldelades 
alla blivande intervjupersoner. Arkitekten fick dock en annorlunda intervjuguide då 
den innehöll frågor som behandlade mer om hans arbetsuppgifter. Alla intervjuer 
spelades in med hjälp av två mobiltelefoner som utnyttjades för transkriberingen av 
intervjuerna. Sedan skickades transkriberingen till respondenterna för godkännande. 
Med transkriberingarna som underlag sammanfattades alla intervjuer i en överskådlig 
Excelfil, för att sedan sammanfattas med ord och tabeller i resultatkapitlet.   

Den samlade data från intervjuerna analyserades utifrån teorierna i litteraturstudien. 
Sedan analyserades resursanvändningstabell och relationshandlingar som är baserade 
på fyra kontorsprojekt med syfte att koppla dem till analysen från intervjuerna och 
teorin. Utefter analysen drogs undersökningens slutsatser. Arbetsgången kan betraktas 
i figuren nedan.  
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2.5 Trovärdighet 
Begreppen reliabilitet och validitet har olika betydelse i en kvalitativ undersökning 
(Patel & Davidson, 2011). God validitet är att undersökningen avser att mäta det som 
avsågs att mätas och god reliabilitet avser att det ska bli samma resultat mellan 
mätningar med samma metod (Olsson & Sörensen, 2011). Att inte alltid få samma 
resultat med en kvalitativ metod innebär inte nödvändigtvis att det är ett tecken på låg 
reliabilitet; metoden kan ha god reliabilitet även om svaren skiljer sig åt mellan två 
intervjutillfällen. Reliabilitet bör därför bedömas utifrån den situationen som rådde 
vid intervjutillfället (Svensson and Starrin, 1996). Begreppen reliabilitet och validitet 
är väldigt sammanflätade i en kvalitativ undersökning (Patel & Davidson, 2011), 
(Svensson and Starrin, 1996). Därför ersattes dessa begrepp i denna studie med 
begreppet trovärdighet.  

God trovärdighet i kvalitativa undersökningar kan åstadkommas genom att forskaren 
klargör sin speciella anknytning till det fenomen som studeras. Detta för att läsaren 
kritiskt ska kunna bedöma hur forskaren kan ha påverkat resultatet (Dalen, 2015). I 
arbetsgångskapitlet beskrivs författarnas anknytning till fenomenet utförligt. Ett annat 
sätt för att jobba för trovärdigheten är att resultaten som undersökningen framställer 
ska kunna överföras till andra grupper än de redan undersökta (Dalen, 2015) 
Generaliserbarhet är ett problem som ofta uppkommer inom kvalitativa 
forskningsintervjuer, på grund av de små prov som görs i jämförelse med kvantitativa 
studier. Detta borde inte betyda att kvalitativa studier är mindre generaliserbara än 
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kvantitativa studier, utan det beror på arten av de stickprov som studien baserar sig på 
(Saunders, Lewis & Thornhill 2012). I syfte att uppnå en slags generaliserbarhet 
samlades data in kring intervjupersonernas erfarenhet i branschen och deras 
arbetsuppgifter inom yrkesrollen. Detta för att resulatten ska kunna kopplas till andra 
individer. Dessutom utfördes 7 intervjuer för att kvaliteterna ska kunna generaliseras i 
större utsträckning.  

God trovärdighet betyder att andra forskare och personer som har ingått i studien ska 
kunna ta del av resultaten (Patel & Davidson, 2011). Detta uppnåddes genom att 
intervjuerna spelades in och skrevs ned i rapportens bilaga.  Transkriptionerna delgavs 
till respondenterna för att de skulle bekräfta att informationen var korrekt, och på det 
viset är korrekt resultat tillgängligt för intresserade som vill ta del av resultaten. 
Dessutom har inspelningarna lagrats, och vid kontakt med författarna kan åtkomst 
beviljats.  

Andra sätt som leder till trovärdighet är till exempel att undvika det holistiska 
misstaget, det vill säga att forskaren anser sig känna området så väl att denne tolkar 
händelser och uttalanden ur en felaktig förståelse. De teorier som belyses och 
förklaras ska kunna dokumenterats i datamaterialet och i forskarens sammanställning 
och tolkning av detta för en ökad trovärdighet. (Dalen, 2015).  

Den strategi som har använts för att undvika det holistiska misstaget har varit genom 
att basera analyser och tolkningar på teorierna i det teoretiska ramverket. Dessutom 
försöktes åstadkomma tydlighet av argumentationer vid tolkningar och analyser av 
empirin.  

I kvalitativa studier är det viktigt att vara noggrann i urvalsprocessen av de som ska 
intervjuas för att resultatet ska vara trovärdigt. Det är viktigt att motivera valet av 
intervjuobjekt och varför deras svar anses vara intressanta för studien (Ahrne & 
Svensson, 2015). Motivering av intervjuobjekt och förklararing till varför deras svar 
anses vara av vikt i denna studie beskrivs i metodkapitlet.  

Vid dokumentanalyset granskades och bedömdes erhållet material från Skanska med 
avseende på vem som har upprättad dokumenten och i vilket sammanhang, detta för 
att uppnå god trovärdighet (Patel & Davidsson, 2011).
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3 Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt beskrivs en vetenskaplig grund till problemet rapporten undersöker 
utifrån relevanta teorier och källor. Även resonemang dras kring kopplingen mellan 
frågeställningar och teori.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och område/fält/artikel 
För att kunna dra trovärdiga slutsatser är det viktigt att nya empirisk data länkas till 
tidigare kartlagd teori. Genom litteraturstudien har områdena erfarenhetsåterföring, 
kunskapsöverföring, kunskapshantering och erfarenhetsåterföring i projekt 
undersökts. Dessa teoriområden är lämpliga då arbetet med erfarenhetsåterföring 
inkluderar informationsutbyte mellan individer, organisationer och resurser. Hur de 
olika teorierna kopplas samman med uppställda frågeställningar visas i tabell 1. 
 
Tabell 1. Illustration: koppling mellan vald teori och frågeställningar   

Teorier  Frågeställning 1  Frågeställning 2  Frågeställning 3  

Erfarenhetsåterföring    x  x  

Kunskapsöverföring     x  x   

Kunskapshantering     x  x  

Erfarenhetsåterföring i 

projekt  

x  x  x  

3.2 Erfarenhetsåterföring 
Husbyggande företag söker förbättringar för att minska kostnaderna, förbättra flödet 
och minska variationen. Byggnadsföretagen försöker åstadkomma detta med hjälp av 
erfarenhetsåterföring genom att utveckla plattformar så att det går att lagra och 
återanvända kunskap (Jansson, Lundkvist, Olofsson, 2015). Introduktionen av 
produktplattformar är ett exempel på en sådan radikal innovation inom 
husbyggnadsindustrin (Jonsson och Rudberg, 2013). Plattformar är baserade på 
fördefinierade produktarkitekturer av komponenter och delsystem som tillåter 
införlivande av erfarenhet från användning för att stödja kontinuerlig förbättring 
(Thuesen och Hvam, 2011). Husbyggnadsplattformar har blivit system för lagring av 
kunskap och fördefinitioner av husbyggnadsdelar, relaterade processer och interna 
och externa relationer (Jonsson och Rudberg, 2013). Detta är emellertid inte en 
process som har gått att implementera omgående då det har tagit tid för byggföretagen 
att få det att fungera.  

1.4 Kunskapsöverföring 
Kunskapsöverföring avser individens frivilliga beteende för att ge andra tillgång till 
sina egna kunskaper och erfarenheter (Cyr och Choo, 2010). Masa’deh, Shannak, 
Maqableh och Tarhini (2016) hänvisade till kunskapsöverföring som "processen 
genom vilken explicit eller stilla kunskap kan strömma mellan individer, eller 
använda från andra grupper, avdelningar eller organisationer ". Kunskapsöverföring 
kan också definieras som de aktiviteter som leder till överföring och spridning av 
kunskap mellan individer, grupper eller organisationer (Ling, San & Hock, 2009).   
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Kunskapsdelning sker mellan två individer, en som har kunskap och den andra 
förvärvar kunskap (Ma, Qi och Wang, 2008). Denna process innefattar delning av 
information, idéer, förslag och erfarenheter relaterade till en organisation (Tohidinia, 
och Mosakhani, 2010). Enligt Marouf (2007) identifierar organisationer vidare 
kunskapsdelning som en viktig fråga av flera skäl, till exempel den växande 
betydelsen av kunskapens värde och det ökande erkännandet att tyst kunskap är 
värdefullare än tydlig kunskap. Dessutom nämner Burke (2011) att svåra problem kan 
lösas genom informationsdelning eftersom många organisationer är resursfattiga men 
informationsrika. Många organisationer står idag inför en marknad som är föränderlig 
och för att möta de krav och utmaningar företagen ställs inför behöver organisationer 
satsa på områden såsom personalutbildning, kundrelationer, forskning, utveckling och 
datorsystem (OECD, 2008). Att dela kunskap är emellertid inte en enkel process på 
grund av att kunskap skapas och lagras inom en organisations anställda (Cyr och 
Choo, 2010) och att det kräver vilja att samarbeta och dela kunskap med andra 
(Casimir, Lee och Loon, 2012). Utbyte av kunskap bland anställda skapar många 
fördelar för en organisation som innefattar att låta organisationen bygga på tidigare 
kunskaper och erfarenheter, reagera snabbt på problem, utveckla nya idéer, främja 
innovation, förstå kundernas behov och bygga kompetenser (Cyr et al., 2010).  

3.3 Kunskapshantering 
Informationsåldern har resulterat i stora strukturella förändringar på såväl ekonomisk 
som social front och globala trender har resulterat i övergången till en 
kunskapsbaserad ekonomi som kräver kunskapshantering (Shana, Felicite och Fairer-
Wessels, 1998). Knowledge management är processen hos ett företag att handha, 
överföra och effektiv förvalta kunskap (Koenig, 2012). Ett 
kunskapshanteringssystems uppgifter är att förbättra, leda och samordna 
kunskapsutveckling i företaget. Detta med hjälp av relevanta delsystem som ser till att 
den kunskap som är nödvändig för att utföra byggnadsarbeten görs lättillgänglig 
(Persson, 2010).  

För att kunna utföra sitt arbete på arbetsplatsen ordentligt måste de som är ansvariga 
för arbetet och de engagerade runt ett byggprojekt ha tillräckligt med kunskap. Utöver 
detta måste de involverade kontinuerligt uppdatera sina kunskaper för att kunna hålla 
sig uppdaterade gällande den senaste tekniken (Persson och Bergh, 2006).   

De stora antal fel som uppkommer på en byggarbetsplats samt kostnaderna som 
tillkommer beror till största del på brister i kunskapshanteringssystemet som leder till 
att kunskapsåterföringen mellan den involverade personalen blir otillräcklig (Persson 
& Hansson, 2008).   

Dessa fel i kunskapshanteringssystemet kan vara brist på motivation, kunskap och 
information hos medarbetarna. Dessa brister påverkar även varandra, otillräcklig 
information ger uppsåt till sviktande kunskap till exempelvis (Persson, 2006).   

Problemet är att den kunskap som företagen behöver oftast är bunden till de anställda 
inom företaget och inte till själva företaget. Detta leder till att erfarenhet och kunskap 
blir svåra att sprida inom organisationen samt att de blir kortsiktiga då personalen tar 
med sig den när de lämnar organisationen. Därför är det viktigt att företaget jobbar 
med att få den individuella kunskapen till att bli en organisatorisk kunskap, detta 
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genom att medarbetarna delar information med varandra genom integrering och 
utvärdering (Persson, 2006)  

När frågan om erfarenhetsåterföring studeras är det hur kunskap hanteras som lyfts 
fram. Området behandlar, och omfattas av, hur kunskap uppkommer, fångas in, lagras 
och exploateras i organisationen (Egbu, Botterill, och Bates, 2001) med syfte att 
utveckla organisationen och nå uppsatta mål (Kamara, 2002). 

3.4 Erfarenhetsåterföring i projekt 
Longman & Mullins (2004) påpekar att det är viktigt att en organisation som utför 
projekt dokumenterar de nya erfarenheter avslutade projekt har gett, detta för 
effektivitetens skull. Det är avgörande att bedöma projektens resultat för att kunna dra 
lärdomar och vidta åtgärder inför framtida projekt, eftersom detta i sin tur leder till att 
misstag i projekten undviks att upprepas (Sebestyén, 2006).  

Ett projekt anses vara lyckat när det uppfyller de uppsatta målen för kostnad, tid och 
kvalitet (Maylor, 2010). Tid, kvalitet och kostnad är kriterier som används för att 
bedöma ett projekts resultat (Reich, 2007). Kvalitet är ett kriterium som kan ha olika 
betydelser för kunder och projektgrupper, det kan även finnas olika uppfattningar om 
kvalitet inom projektgruppen och mellan kunderna (Maylor, 2010). I arbetet för att 
åstadkomma kunskapsöverföring är det viktigt att kriterierna analyseras och definieras 
(Maylor, 2010).  

Det uppstår svårigheter med lärandet i projektorganisationer eftersom det krävs tid för 
att justera de rätta förutsättningarna, det är tid som projekt inte tar hänsyn till (Reich, 
2007). Till exempel behövs det tid för att medlemmarna i en projektgrupp ska skapa 
förtroende för varandra och uppnå en god socialiseringsprocess (Pretorius & Steyn, 
2005). En god socialiseringsprocess är någonting ledningen måste skapa tid åt för att 
göra kunskapsöverföringen möjligt (Pretorius & Steyn, 2005).   

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Alla dessa teorier är sammanlänkande till erfarenhetsåterföring i många former. Alla 
teorier belyser hur viktigt det är att använda kunskap på rätt sätt och framför allt 
hantera kunskapen som finns inom företaget på så vis att det blir en tillgång för 
företaget. Erfarenhetsåterföring och kunskapshantering har en stark koppling till 
varandra då bägge vill förbättra organisationen med hjälp av kunskap. 
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4 Empiri 
I detta kapitel redovisas insamlad empiri i form av sammanfattningar av intervjuer 
med anställda ur företaget. De respondenter som intervjuats jobbar i nuläget som 
installationsledare, installationssamordnare, arkitekt och installations inköpare. De har 
alla svarat på de frågor vi har ställt dem utifrån sin yrkesroll. Nedan följer 
informationen de uppgav.   

4.1 Semi-strukturerade intervjuer 
I tabell 2 nedan redovisas information om respondenterna.  
 
Tabell 2. Respondenternas yrkesroller och arbetslivserfarenheter  

Yrkesroll och 
numrering 

Tidigare 
yrkersroller 

År i 
byggbran
schen 

Antal 
medverkade 
installations
projekt  

Metod 

Arkitekt Arkitekt 10 år  Totalt ca 15  Personligt 

Installationsinköpare Projektledare, 
Ventilationsentrepr
enör, 
kalkylingenjör, 
Försäljare 

21 år totalt ca 
232, varvad 
30 som 
installtionsin
köpare 

Personligt 

 Installationsstrateg 
nr. 1 

Elektriker, 
Elkonsult, 
Installationssamord
nare, 
Projekteringsledare
, 
Installationsledare, 
Installationsutveckl
are 

29 år Totalt ett 
par hundra 
projekt, 
varvad 20 
som 
installations
strateg 

Personligt 

 Installationsstrateg 
nr. 2 

Servicetekniker, 
Projektledare, 
Installationsprojekt
ledare, 
Installationsledare 

   25 år Totalt ca 75, 
varvad 5 
som 
installations
strateg 

Personligt 

 Installationsledare  
nr. 1 

Energiingenjör 8 år     -  Personligt 

 Installationsledare  
nr. 2 

VVS-konstruktör, 
Installationsansvari
g, Uppdragsledare, 

17 år Total ca 105, 
varvad 5 
som 
installationsl

Telefon 
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Entreprenör edare 

 Installationsledare  
nr. 3  

VVS-konsult 18 år     -  Personligt 

 

4.1.1 Avgörande beslut tidigt i projekteringskedet 
De beslut som måste tas tidigt i projekten gällande installationer är framför allt beslut 
om utrymmen, systemval och storlek och placeringar av schakt och fläktrum, menade 
respondenterna. Det är mycket avgörande med installationernas utrymmesbehov, det 
konkurrerar hela tiden med andra ytor. Till exempel bidrar inte ett schaktutrymme 
några inkomster för fastighetsägaren som boytan gör. Placeringen av installationer har 
en stor påverkan på byggnaders flexibilitet, vilket är viktigt vid verksamhetsändringar. 
Placeringen av installationerna påverkar även mycket hur mycket material som 
behövs, kanalers och rörens längd kan drastiskt minskas med en bra placering av 
aggregator och komponenter.  

Vidare betonade respondenterna vikten av att ha klart för sig vilka tekniska lösningar 
som skall appliceras i projektet. Ska det vara golvvärme, eller radiatorer exempelvis 
samt alla utrymmesbehov som installationerna behöver ska fastställas i ett tidigt 
skede. Arkitekten vill gärna ha någon installationskompetent person med sig vid 
utformningen av byggnaden. Det påpekades av flera respondenter att arkitekten sätter 
orättvisa ramar och att installationstekniken som ett resultat av detta blir bristfällig. 
Det finns ibland helt enkelt inte plats för installationerna, menade de. Om med sig en 
kunnig person tidigt i projekten eller har en erfarenhetsbank med tumregler om vilka 
ytor som installationerna upptar kommer det underlätta projekteringen avsevärt enligt 
respondenterna.   

Många uttryckte att alla dimensioneringsfaktorerna för projektet bör fastställas tidigt i 
projekteringen, som till exempel antal människor som ska vistas i byggnaden, 
verksamhetsutrustning som ska ingå et cetera. Vissa dimensioneringsfaktorer anger 
beställaren från början och andra måste de installationsansvariga själva ta fram.  

4.1.2 Erfarenheter önskvärda att återföra 
Här redovisas de erfarenheter som respondenterna menade att de önskar se att de 
återförs från tidigare projekt, med avseende att de gynnar projekteringsskede. 
Bakgrunden till varför respondenter ville specifikt se dessa erfarenheter 
sammanfattas.  
För att underlätta analys och redovisning av insamlad empiri skapades en tabell (tabell 
3) utifrån respondenternas intervjusvar. Kategorier skapades utifrån de nämnda 
erfarenheterna. I tabellen redovisas vilka och hur många av respondenterna som ansåg 
att en viss kategori ska återföras. Delar av tabellen framförs i detta kapitel, för att 
redovisa vilka är de respondenterna som beskrivs i texten. 

Fel och orsaker  
Det fanns erfarenheter som respondenterna gemensamt önskade skulle återföras från 
tidigare projekt. Den som nämndes av alla respondenter var erfarenheter om fel som 
har uppstått i projekten på grund av projekteringen. Respondenterna uttryckte en 
önskan om att kunna titta tillbaka och se vad som gick fel och orsakerna till detta. 
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Tabell 3.1. En del av tabell 3 som redovisar vilka och hur många av respondenterna 
som vill se att det återförs erfarenheter inom kategorin ”Fel och orsaker” 

Erfarenheter att 
återföra från 

projekt 

RESPONDENTER 
SUMMA I.Ledare 

nr 1 
I.Ledare 

nr 2 
I.Ledare 

nr 3 
I.Strateg 

nr 1 
I.Strateg 

nr 2 
I.Inköpare Arkitekt 

Nyckeltal x   x x     x 4 

 

Nyckeltal   
Många uttryckte att de skulle vilja erhålla nyckeltal från genomförda projekt. 
Respondenterna förklarade nyckeltal som två värden i förhållande till varandra, där 
det ena är konstant. Respondenterna använde olika begrepp för nyckeltal som 
motsvarade samma innebörd, de andra begreppen var nyckelvärden, nyckeldata och 
tumregler. Exempel som de gav på nyckeltal var luftflöde per kvadratmeter, 
schaktstorlek per kvm, antal kylbafflar och sprinklers per kvm, fläktrumsstorlek i 
förhållande till det totala projekterade luftflödet, värme och kyla per kvm. Det ska 
framgå vilken typ av verksamhet som dessa nyckeltal baserar sig på. Arkitekten 
menade att han skulle ha mycket nytta av grova nyckeltal för extremt tidiga skeden, 
som till exempel tumregler på hur mycket procent av planarea som går åt till 
installationer beroende på verksamhet i byggnader. Utöver arkitekten menade också 
fler respondenter att erfarenhet om nyckeltal på hur mycket yta olika system tar, kan 
bidra med bättre marginaler av utrymmen.  

Tabell 3.2. En del av tabell 3 som redovisar vilka och hur många av respondenterna 
som vill se att det återförs erfarenheter inom kategorin ”Nyckeltal” 

Erfarenheter att 
återföra från 

projekt 

RESPONDENTER 
SUMMA I.Ledare 

nr 1 
I.Ledare 

nr 2 
I.Ledare 

nr 3 
I.Strateg 

nr 1 
I.Strateg 

nr 2 
I.Inköpare Arkitekt 

Nyckeltal x   x x     x 4 

 

Kontaktuppgifter  
Kontaktuppgifter till de involverade i projekten beskrev många som användbar 
information att återföra.  Anledningen till att detta var främst för att få rådgivning 
från personer som har arbetat med installationerna i tidigare projekt. Kontakten 
möjliggör rådgivning och information om olika installationslösningar som har 
använts tidigare, samt för svar på allmänna funderingar.  

Tabell 3.3. En del av tabell 3 som redovisar vilka och hur många av respondenterna 
som vill se att det återförs erfarenheter inom kategorin ”Kontaktuppgifter”. 

Erfarenheter att 
återföra från 

projekt 

RESPONDENTER 
SUMMA I.Ledare 

nr 1 
I.Ledare 

nr 2 
I.Ledare 

nr 3 
I.Strateg 

nr 1 
I.Strateg 

nr 2 
I.Inköpare Arkitekt 

Kontaktuppgifter x x x x   x x 6 
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Återkoppling och feedback  
Respondenterna uttryckte att många gånger får projektörer inte bedömning på 
resultatet från deras arbete. De får inte feedback från monteringen av installationerna i 
bygget och från drift och förvaltning av installationerna. Det kan handla om att de 
projekterade med för dåliga toleranser vilket medförde till extra arbete och kostnader 
under produktion, eller att de installationer som var projekterade inte bidrog till ett 
önskvärt inomhusklimat eller underhållsarbete.   

Återkoppling och feedback på producerat arbetet från projekteringen är bristfälligt. 
Personer som det önskades feedback från är beställare, boende, produktionsansvariga, 
driftansvariga och byggnadsarbetare. De boende inkluderades eftersom de är de som 
upplever inomhusklimatet som installationerna bidrar med och i och med detta kan ge 
en bedömning över det. Beställaren eller kundens åsikt om resultatet av projektet 
ansågs vara viktigt. Produktions- och driftansvariga får direkta konsekvenser om det 
projekterade är felaktigt, det uppstår brister och fel som respondenterna ansåg ska 
återföras.  

Tabell 3.4. En del av tabell 3 som redovisar vilka och hur många av respondenterna 
som vill se att det återförs erfarenheter inom kategorin ”Återkoppling och feedback” 

Erfarenheter att 
återföra från 

projekt 

RESPONDENTER 
SUMMA I.Ledare 

nr 1 
I.Ledare 

nr 2 
I.Ledare 

nr 3 
I.Strateg 

nr 1 
I.Strateg 

nr 2 
I.Inköpare Arkitekt 

Återkoppling och 
feedback (från 
produktion och 
driftskede, 
besiktningsanmärkning, 
kunders åsikter, dåliga 
toleranser)   

x 

  

x x   x 

4 

 

Projektets mål och krav  
I erfarenhetsåterföring ska det ingå erfarenheter om projekts egenskaper som 
möjliggör jämförelser med genomförda och nystartade byggprojekt. Det handlar om 
krav, dimensionerande faktorer, verksamhets egenskaper et cetera, som till exempel 
antal människor som vistas i byggnaden, placering av byggnaden, byggarean och 
antal våningar med flera. Dels för jämförbarhetens skull men även dels för att få 
erfarenhet om vilka dimensionerande faktorer som fungerar. Respondenterna syftade 
på att de vill kunna hitta tidigare projekt som liknar projekten som de får i uppdrag. 
Detta för att kunna se hur dessa tidigare projekt genomförde installationsarbetet. 
Installationsstrateg Harry Mateo förklarade detta fenomen som följande, se bilaga 3:  

För att få in det här med erfarenhetsåterföring så gäller det att man bygger 
rätt hus och sen gäller det att man bygger ett likadant hus. För om du 
bygger ett hus och sedan ett annat hus som skiljer sig från det förra så kan 
inte dessa erfarenheter appliceras på det nya huset. 

Tabell 3.4. En del av tabell 3 som redovisar vilka och hur många av respondenterna 
som vill se att det återförs erfarenheter inom kategorin ”Förutsättningar” 
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Erfarenheter att 
återföra från 

projekt 

RESPONDENTER 
SUMMA I.Ledare 

nr 1 
I.Ledare 

nr 2 
I.Ledare 

nr 3 
I.Strateg 

nr 1 
I.Strateg 

nr 2 
I.Inköpare Arkitekt 

Förutsättningar 
(verksamhetstyp, antal 
hyresgäster, 
dimensionerande 
egenskaper)   

x   x x x x 

5 

 

Systemens egenskaper  
Många av respondenterna ansåg att de inte kan vara kunniga inom alla installationer, 
därför önskade de ha kunskaper om de olika systemen inom de olika installationerna 
när system ska väljas. Det önskades erfarenhet om placering av aggregat, 
schaktstorlekar, utrymmesbehovet i bjälklag, i teknikrum och egenskaper om 
funktionerna i de olika projekten. Respondenterna önskade även veta vad som är 
viktigt att tänka på vid konstruktionen av systemen. Det önskades få kunskap om 
vilka installationssystem tidigare projekt använt sig av och hur dessa klarade kraven 
och målen, som till exempel energikraven och brandkravet.  

Tabell 3.5. En del av tabell 3 som redovisar vilka och hur många av respondenterna 
som vill se att det återförs erfarenheter inom kategorin ”Systemval” 

Erfarenheter att 
återföra från 

projekt 

RESPONDENTER 
SUMMA I.Ledare 

nr 1 
I.Ledare 

nr 2 
I.Ledare 

nr 3 
I.Strateg 

nr 1 
I.Strateg 

nr 2 
I.Inköpare Arkitekt 

Systemval 
(Systemlösningar och 
produkter) x       x     1 

 

Helheten  
En aspekt som många respondenter tog upp var att det bör återföras erfarenheter på 
samordningen av installationerna, hur helheten fungerade. De menade på att många 
gånger installationerna inte fungerar tillsammans som ett enda system, detta märks 
ofta när installationerna ska kopplas till ett styr- och övervakningssystem. Det händer 
ofta att de olika installationers komponenter inte passar ihop med varandra.  

Tabell 3.5. En del av tabell 3 som redovisar vilka och hur många av respondenterna 
som vill se att det återförs erfarenheter inom kategorin ”Övrigt” 

Erfarenheter att 
återföra från 

projekt 

RESPONDENTER 
SUMMA I.Ledare 

nr 1 
I.Ledare 

nr 2 
I.Ledare 

nr 3 
I.Strateg 

nr 1 
I.Strateg 

nr 2 
I.Inköpare Arkitekt 

Helheten 
(Samordningen, 
funktion mellan 
installationerna, 
gränsdragningar) 

x x     x 

    3 
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Övrigt  
Övriga erfarenheter att återföra som inte var lika nämnda var erfarenheter om tider 
och kostnader av installationerna, produktkostnader, avsteg från 
projekteringsanvisningar och kritiska saker att tänka på med vissa 
installationslösningar, speciellt de lösningar som är mindre vanliga att arbeta med. 
Kostnader som inte var planerade i kalkylen bör återföras och det ska finnas 
information om kostnadernas förekomst, menade respondenterna.  
  
Vid återföring av erfarenheter om ett stort och komplext problem i projekt uttryckte 
sig några av respondenterna att det är svårt att sammanställa det i en rapport. 
Respondenterna menade att de i stället föredrar möten för att alla på så vis ska kunna 
förstå informationen. 

              

4.1.3 Områden med mest omprojekteringar och orsaker till brister 
Det finns många brister som uppstår vid installationer, det kan handla om 
projektering med för små toleranser, att samordningen i projektering och 
produktionen inte fungerar, för lågt tryckfall i ventilationen, underdimensionerade 
radiatorer et cetera. Många av de intervjuade ansåg att det är inom VVS-installationer 
som det uppstår mest brister på grund av projekteringen. Ventilationssystem ansågs 
vara av lite extra besvärlig, därför att de upptar stora volymer som kan innebära 
kostsamma ändringar på grund av fel. Det sker mycket misstag med rör i mark och 
bottenplattan, det är en installation som oftast påbörjas så tidigt så möjligt utan att 
hela byggnaden är färdigprojekterad. Något som nämndes ofta av respondenterna var 
att helheten inte brukar fungera, installationer fungerar inte tillsammans. Detta kan 
ofta upptäckas när installationer ska kopplas tillsammans till styr- och 
övervakningssystem, då kan det framgå att visa komponenter inte är kompatibla   

Vid intervjuerna var det många som tyckte att orsaken till att det kan bli fel med 
installationerna är dåliga kravbildningar och ofullständiga förutsättningar satta från 
byggherren eller beställaren. Intervjupersonerna menade att det lätt uppstår problem 
med installationslösningar som berörda inte är vana med. Ramarna för 
installationerna kan vara ogynnsamma och installationer prioriteras inte tillräckligt 
för att det ska fungera; med tanke på att installationer skapar inomhusklimatet 
menade respondenterna att de bör de prioriteras mer.  

4.2 Dokumentanalys 
Här presenteras de dokument som analyserades. På grund av att dokumenten innehöll 
känslig information kunde inte dessa presenteras visuellt.   

4.2.1 Resursanvändningstabell och relationshandlingar 
Resursanvändningstabell är ett dokument som skapades internt inom Skanska AB, 
den skapades av en installationsledare och hens praktikant. Dokumentet skapades för 
att få en överskådlig sammanställning av resursanvändningen från tidigare 
kontorsprojekt. Syftet med dokument är att det ska underlätta fastställningen av goda 
marginaler för installationerna tidigt i projekteringen.   

Resursanvändningstabellen som analyseras i denna studie består av en tabell som 
redovisar information från fyra olika kontorsbyggnader. Tabellen redovisar 
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uppgifterna om byggnadernas installationer, som är kategoriserade efter 
klassifikationssystemet BSAB. Kategorierna består av tappvattensystem, 
vattensläcksystem, kylsystem, köldbärarsystem, värmesystem och 
luftbehandlingssystem. Inom varje kategori finns diverse uppgifter om systemen, 
såsom utrymmesbehov, schaktstorlekar, olika flöden, antal pumpar, antal sprinklers, 
antal bafflar, antal aggregat, effekt på varmvatten, storlek på olika teknikrum et 
cetera.  

Genom dokumentet olika data av installationerna kan beräknas i förhållande till 
byggnadens storlek. Exempelvis kan det beräknas hur mycket schaktutrymme som 
behövs för ventilationen i förhållande till den totala bruttoarean av en byggnad. Under 
varje kategori finns det möjlighet till att mata in kostnader av systemen, men dessa 
uppgifter saknas. Det saknas också uppgifter om vilka systemlösningar som de olika 
uppgifterna är baserade på. Exempelvis redovisas inte om luftbehandlingssystemet 
utgörs av frånluftsystem eller FTX-system, denna typ av information får sökas fram 
genom relationshandlingar. Vid framtagandet av visa uppgifter har det skett 
mätningar och beräkningar av areor och antal efter relationshandlingar. På en av de 
fyra byggnaderna redovisas var dessa mätningar utfördes på ritningarna, men 
härkomsten till mätningarnas gränsdragningar definieras eller förklaras inte.   

4.3 Sammanfattning av insamlad empiri 
Samma form av erfarenhetsåterföring nämndes av alla respondenter nämligen att inte 
göra om fel upprepade gånger utan att lära sig av tidigare misstag. 
Erfarenhetsåterföring innebär att individer tar med sig erfarenheter från en eller flera 
tidigare genomförda projekt in i det nya projektet. Det ska vara erfarenheter om både 
saker som har fungerat bra och mindre bra som respondenterna menar på att man ska 
återföra. Respondenterna välkomnade ett system för erfarenhetsåterföring, men 
ställde vissa grundkrav på systemet. Dels att det ska vara sök- och sorterbart och dels 
att det ska vara lättillgängligt. Det ska enligt respondenterna vara möjligt att extrahera 
en viss typ av information från projekten och föra den vidare till andra individer och 
liknande projekt. Dokumentanalysen gav tydliga kopplingar till vad som skulle kunna 
återföras och vad som är relevant för kommande projekt.   
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel kopplas empiri och teori samman, för att analysera och besvara 
studiens frågeställningar.  

5.1 Tabell med erfarenheter att återföra 
I resultat kapitlet redovisades delar av tabell 3, se nedan. Tabellen används även här 
som stöd i argumentationer av analyser. 

Erfarenheter 
att återföra 
från projekt 

RESPONDENTER SU
MM

A 
I.Ledare 

nr 1 
I.Ledare 

nr 2 
I.Ledare 

nr 3 
I.Strateg 

nr 1 
I.Strate
g nr 2 

I.Inköpare Arkitekt 

Fel och orsaker x x x x x x x 7 

Kontaktuppgifter x x x x   x x 6 

Förutsättningar 
(verksamhetstyp, 
antal hyresgäster, 
dimensionerande 
egenskaper) 

  x   x x x x 5 

Installationsutrym
me (schakt, 
teknikrum, 
bjälklag) 

x x     x   x 4 

Nyckeltal x   x x     x 4 

Återkoppling från 
produktion och 
driftskede(besiktni
ngsanmärkning, 
kunders åsikter, 
dåliga toleranser) 

  x   x x   x 4 

Dimensionerande 
luftflöden 

x   x   x     3 

Helheten 
(Samordningen, 
funktion mellan 
installationerna, 
gränsdragningar) 

x x     x     3 

Kostnader 
(material, system) 

x   x x       3 

Värmeeffekt x   x   x     3 

Eleffekt x   x         2 

Kritiska saker med 
installationslösnin
gar 

      x   x   2 

Strukturplan över 
projekteringen 
(Gränsdragningar) 

x     x       2 

Antal gånger 
samma fel 
upprepas 

      x       1 

Leverantörer, bra 
och mindre bra 

x               

Det som gick bra x       x     1 

Kyla     x         1 

Systemval 
(Systemlösningar 
och produkter) 

x       x     1 
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Tabell 3. Tabell med erfarenheter att återföra utifrån respondenternas intervjusvar 
 

5.2 Erfarenhetsåterföring inom organisationen 
Byggföretagen bör arbeta systematiskt med erfarenhetsåterföring och involvera samt 
motivera medarbetarna till att dela med sig av deras kunskaper och erfarenheter. 
Utbyte av kunskap bland anställda skapar många fördelar för en organisation som 
innefattar att, låta organisationen bygga på tidigare kunskaper och erfarenheter, 
reagera snabbt på problem, utveckla nya idéer, främja innovation, förstå kundernas 
behov och bygga kompetenser (Cyr et al., 2010). Dessutom nämner Burke (2011) att 
svåra problem kan lösas genom informationsdelning eftersom många organisationer 
är resursfattiga men informationsrika. Utifrån de genomförda intervjuerna svarade 
samtliga respondenterna väldigt öppet om att de var villiga att dela med sig av sin 
kunskap och erfarenhet men att det inte fanns något system för att göra detta.   Att 
dela kunskap är emellertid inte en enkel process på grund av att kunskap skapas och 
lagras inom en organisations anställda (Cyr, et al., 2010). För att kunskapsdelning ska 
vara möjlig behöver organisationer se över hur kunskapen kan hanteras. 
Kunskapshantering är företags process med att handha, överföra och effektivt förvalta 
kunskap (Koening, 2012).  Det är betydelsefullt för organisationer att förvalta 
kunskapen på rätt sätt så att den kommer till användning. Många organisationer står 
idag inför en marknad som är föränderlig och för att möta de nya krav och 
utmaningar som uppstår behöver företagen satsa på områden såsom 
personalutbildning, kundrelationer, forskning, utveckling och datorsystem (OECD, 
2008). Majoriteten av de intervjuade ansåg att det hade varit nyttigt för 
organisationen att ha aktiviteter som gynnar erfarenhetsåterföring. Har företagen 
aktiviteter som leder till att individer är villiga att dela med sig av sin kunskap och 
erfarenhet kommer detta leda till att antalet fel som uppstår i projekteringen minskar.   

Exempelvis har de intervjuade sökt efter erfarenheter såsom nyckeltal, tumregler och 
kontaktuppgifter. Nyckeltal och tumregler är data som är enkla att överföra. Men för 
att det ska bli till information behöver det kodifieras och sättas i sammanhang enligt 
Harris (1996). I dag finns det en mängd data lagrade i databaser men utan att de har 
någon mening, utan de anses vara lösinformation utan någon betydelse. Dokumentet 
som analyserades är ett typ exempel på denna lösa information. Dokumentet 
innehåller olika värden som hämtats ur dessa fyra kontors projekt och för att kunna 
skapa nyckeltal och tumregler måste värdena kodifieras och placeras in i ett 
sammanhang. Många av respondenterna uppgav att de av den anledningen har skapat 
sina egna databaser, oftast i form av Excel-blad, dr de på så vis gett data en innebörd 
som blivit till kunskap i egen regi. De saknar sätt att sprida denna kunskap som de 
själva har bidragit med.   

Vidare betonar Nonaka (1994) att kunskapen kan delas in i två kategorier där den ena 
är explicit och den andra implicit kunskap. Dessa två begrepp är viktiga att beakta när 
ett system för erfarenhetsåterföring ska utformas. Explicit kunskap är möjlig att 
redogöra verbalt och innebär att den kan lagras och återges genom böcker och 
dokument som är tillgängliga för alla, utan mänsklig medverkan. Många av de 
intervjuade upplevde att de skulle vilja ha tillgång till kontaktuppgifter till personer 
som varit inblandade i tidigare liknade projekt för att få svar på sina frågor. Detta kan 

Tid  x     x       1 
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kopplas till att implicit kunskap är eftersökt. Då byggbranschen är en komplex 
bransch är erfarenheten rotad i människans handlingar. Det innebär att kunskapen blir 
svårare att uttrycka verbalt eftersom den finns hos människans sinnen och 
offentliggörs enbart via deras agerande och handlande Nonaka (1994). Just därför blir 
möten och personlig interaktion avgörande för att implicit kunskap ska kunna spridas.   

5.3 Erfarenheter att återföra och teorin  
Utifrån det teoretiska ramverket och datainsamlingen kunde vissa kopplingar 
identifieras. Undersökningens resultat visar på att erfarenheter om 
installationslösningar som är nya för projektgruppen bör återföras. Många av de 
intervjuade menade på att det är vanligt att det förekommer fel med 
installationslösningar som de inte har använt sig av tidigare. Resultat visade på att det 
önskas återföras erfarenheter från installationslösningar som är ovanliga eller helt 
enkelt inte har använts förut.  Det är dessa nya erfarenheter som Longman & Mullins 
(2004) anser är viktiga för att höja effektiviteten i en organisation.   

Erfarenhet om tid, kostnad eller kvalitet av projekt bör återföras enligt 
undersökningens resultatet. Dessa tre faktorer används som kriterier för att bedöma 
projekts resultat enligt Reich (2007) och Sebestyén (2006) menar att det är avgörande 
att bedöma resultatet för att kunna dra lärdomar inför framtida projekt. De här 
kriterierna ska definieras inom organisationer för att uppnå bättre 
erfarenhetsåterföring.   

Kvalitet är ett sådant kriterium som kan ha olika betydelser från individ till individ 
(Maylor, 2010). Det framgick att många av de intervjuade önskade erfarenhet om 
kvaliteten av deras arbete i produktion och förvaltning. De syftade på att det är brist 
på återkoppling och feedback på det som projekteras från processerna som kommer 
efter projekteringen. Respondenterna menade även att återkoppling från kunderna, 
förvaltarna och de boende angående inomhusklimatet, driften och skötseln av 
installationerna är bristfälligt. Detta stämmer överens med teorin om att det är viktigt 
att analysera den upplevda kvaliteten från olika aktörer (Maylor, 2010). Detta dels för 
att kunna definiera bättre kriterier i organisationen och dels för att kunna bedöma 
projektets resultat.   

Den andra mest nämnda erfarenhet är erfarenhet om gruppmedlemmarna i projektet. 
Det bör återföras kontaktuppgifter om de involverade i projektet. Många uttrycker att 
det bidrar till mycket nytta av att ta kontakt med installationsansvariga från tidigare 
projekt, för att få rådgivning. Under intervjuns gång noterades att alla verkade villiga 
att dela med sig av sina egna erfarenheter, till deras egen organisation eller till och 
med andra organisationer. Detta kan vara ett tecken på att viljan att samarbeta och 
dela kunskap med andra finns, som är ett krav som Casimir, Lee och Loon (2012) 
menar att det behövs för samarbete och kunskapsfördelning.  

Endas en av de intervjuade tog upp att det bör återföras erfarenhet om tider i projekt 
och tid är ett utav kriterierna för att bedöma resultat. Reich (2007) påstår att projekt 
inte tar hänsyn till att det behövs tid för att främja lärandet i projektorganisationer. Att 
det var bara en respondent som uttryckte att det är viktigt att återföra erfarenhet om tid 
kan styrka att detta. Men erfarenheter som ingick i kategorin "Fel och orsaker" låg 
högts upp i tabell 3. Med fel och orsaker menas de erfarenheter om de fel som uppstår 
i projekt och orsakerna till det. Om ett projekt överskrider sin tidplan bör det anses 
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som ett fel eftersom tid är ett av kriterierna för att bedöma resultat, vilket innebär att 
erfarenhet om tid kan ingå i kategorin "Fel och orsaker". På så vis behöver inte 
påstående av Reich (2007) nödvändigtvis vara sant. Med tanke på att projekt inte tar 
hänsyn till tiden som det behövs för att lärandet i projektorganisationer ska 
möjliggöras (Reich, 2007), borde erfarenhet om tid återföras oavsett om det har varit 
ett lyckat eller misslyckat projekt, för att kunna ta hänsyn till om tid för lärandet i 
projekten var tillräckligt eller otillräckligt 

5.4 Frågeställning 1 

5.4.1 Vilka beslut under projekteringsskedet upplevs vara de mest 
kritiska för projektets framgång?   
De avgörandande besluten handlar framförallt om att allokera utrymmen till 
installationerna, då de är utrymmeskrävande. Besluten över vilket system som ska 
användas upplevs kritiskt då de skiljer i storlek och kapacitet samt placering av dem. 
Det är avgörande att tidigt veta vilka tekniska lösningar som skall användas. Alla 
dessa stora beslut är centrala bitar inom installationstekniken och ändringar på dessa i 
ett senare skede i byggnadsprocessen kommer med storsannolikhet innebära 
merkostnader för projektet. Stora kostnader och arbete upplevs tillkomma vid 
omplacering av installationsschakten i ett senare skedde än projekteringen, samma 
sak med förflyttningar av ventilationssystemet eftersom denna upplevs som speciellt 
utrymmeskrävande jämfört med övriga installationer. 

5.5 Frågeställning 2 

5.5.1 Vilka erfarenheter från tidigare projekt bör återföras till 
projekteringsskedet som berör installationer? 
Genom datainsamlingen och det teoretiska ramverket kunde det fastställas att 
erfarenhetsåterföring är viktigt för företagets utveckling och att arbetet med det bör 
prioriteras i större grad. Behov finns av satsningar på de metoder som möjliggör det 
för individer att dela med sig av sin erfarenhet och kunskap. Utifrån intervjuerna 
framkom att vissa avgörande erfarenheter eftersöktes mer än andra. Erfarenheter om 
brister och fel som har uppstått vid ett liknande bygge låg högst upp på listan över 
vad som borde återföras. Även kontaktuppgifterna på personer som har varit 
inblandade i liknande projekt är något som ansågs vara viktigt att återföra till en 
kunskapsbank som alla kan ta del av. Vidare borde denna kunskapsbank innehålla 
information om installationsutrymmen, nyckeltal och kostnader för att nämna några. 
För att kunna jämföra dessa erfarenheter mellan projekten och för att dem ska bli 
användbara behövs det att dessa kompletteras med erfarenheter om projektens 
förutsättningar, mål, krav och systemens egenskaper. Detta analyserades under 
dokumentanalysen då dokumentet inte innehöll dessa andra erfarenheter.  

5.6 Frågeställning 3 

5.6.1 Hur kan erfarenheterna från tidigare projekt stödja de avgörande 
beslut som tas tidigt i projekteringsskedet? 
Dokumentanalysen och intervjuerna indikerade att erfarenheterna från tidigare 
projekt kan stödja avgörande framtida beslut. I helhet handlar det om att jämföra och 
bedöma resultat av projekt och använda det som stöd för att ta beslut.  
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Resursanvändningstabellen som analyserades har uppgifter som kan användas för att 
få en uppfattning om hur mycket resurser som det behövs för installationerna 
beroende på storlek av byggnader. Det är hjälpsamt att kunna få en bild över hur 
mycket resurser de olika installationerna kan behöva beroende på projektens storlek, 
detta för att det kunna välja de installationslösningar som är mindre resurskrävande.  

Intervjupersoner menade på att beslut om installationslösningar och beslut om 
utrymme kan stödjas med erfarenheter om nyckeltal, som resursanvändningstabellen 
som analyserades bidrar med. Dokumenten som analyserades gav upphov till många 
funderingar, såsom hur mätningarna på relationshandlingar utfördes och vilka de 
olika värdena från resursanvändningstabellen baserades på.  Erfarenhet om vilka som 
var medverkande inom projekt kan bidra till att lösa dessa funderingar och användas 
för rådgivning vid beslutfattande situationer under projekteringsskedet, menade 
respondenterna.   

5.7 Koppling till målet 
Målet med detta arbete är att ta fram ett underlag som beskriver erfarenheter kring 
installationer som har stor påverkan på projekt. Dessa erfarenheter ska sedan återföras 
till projekteringen för att kunna göra relevanta tidiga bedömningar och fatta lämpliga 
beslut. Genom att söka svar på frågeställningarna gällande vilka beslut som fattas i de 
tidiga skedena och som har stor påverkan på projekt och därefter söka efter de 
erfarenheter som behövs för att underlätta dessa beslut kopplas arbetet till målet. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet presenterar slutsatser och en diskussion som relaterar till studiens resultat, 
metodval och begränsningar. Som avslut till studien ges förslag till vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet av rapporten är att ett underlag på de erfarenheter som borde återföras till 
projekteringen. Detta för att i framtiden kunna utgöra en grund för att systematisera 
arbetet med erfarenhetsåterföring inom installationsområdet. Studien har vägletts av 
frågeställningarna som har gett en bra grund till undersökningen.  Frågeställningarna 
upplevdes som bra och gav en tydlig grund till att uppnå målet. Den inre validiteten 
stärktes av att alla tjänstemän som var delaktiga inom projekteringen intervjuades 
vilket gav en variation bland yrkestitlarna och åsikter från olika sidor av projektet 
kom fram. Reliabiliteten från intervjusvaren ökade genom att intervjufrågorna 
skickades ut i förtid vilket gav respondenterna chans att förbereda sig inför intervjun. 
Efter intervjuerna sammanställdes svaren och skickades tillbaka till respondenterna 
för att kontrollera att inga intervjusvar hade misstolkats. Trovärdigheten hade dock 
förstärkts genom att intervjuer hade gjorts med fler tjänstemän från flera byggprojekt 
och inom andra byggföretag. Den insamlade empirin har starka kopplingar till det 
teoretiska ramverket.   

6.2 Metoddiskussion 
Intervjuerna var väldigt innehållsrika, det vill säga de som intervjuades hade många 
åsikter och tankar vid besvarande av intervjufrågorna. Detta ledde även till många 
följdfrågor, vilket den semisstrukturerade intervjumetoden tillåter. Det ställdes både 
öppna och mer slutna frågor. I flera fall svarade inte respondenterna på ställda frågor, 
och frågorna behövd vid flera tillfällen ställas om. Intervjuaren behövde leda tillbaka 
intervjupersonen tillbaka till frågan som ställdes. Semistrukturerade intervjuer varnar 
för detta och rekommenderar att låta respondenten prata klart utan att avbryta för att 
senare leda dem tillbaka till frågorna, vilket studien fullföljde. Trots detta har ändå 
respondenternas svar varit relevanta och användbara då de talade extensivt om 
upplevelser och erfarenheter samt gav många exempel på situationer där olika 
erfarenheter hade varit av vikt att återföra för bättre resultat. Många av dessa exempel 
redovisas i kapitel 4 och 5.  

En faktor som författarna anser stämmer bra med teorin om intervjumetoden är att 
den behöver kompletteras med en annan metod för att få en större bild av fenomenet 
som undersöks. Genom dokumentanalysen kunde koppling hittas till intervjuerna, allt 
som analyserades i dokumentet gav argumentation för respondenternas påståenden. I 
efterhand anses att en ytterligare metod i denna undersökning, nämligen enkäter, hade 
lett till mer optimalare resultat, nämligen. Undersökningen sökte svar på vilka är de 
avgörande besluten tidigt i projekteringsskede, vilket gjorde att intervjuerna blev 
längre än förväntat och mindre fokus kunde läggas på resterande frågeställningar. En 
enkät hade kunnat besvara studiens första frågeställning och möjligtvis gett ett mer 
trovärdigt resultat med procentuella data och större urval. En genomförd enkät för att 
söka svar på den första frågeställningen hade kunnat utgöra ett bra underlag till 
intervjuerna för att få mer specifika svar på vilka erfarenheter som skulle kunna 
stödja de avgörande besluten. Det anses ändå att resultatet som studiens metoder 
bidrog med var relevant och svarar på studiens frågeställningar.  
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Den valda intervjutekniken lämpade sig till undersökningens syfte, egenskapen att 
kunna redigera, tillägga och exkludera frågor som intervjutekniken ger ansågs vara 
nödvändig. Detta eftersom olika yrkesroller intervjuades och frågorna behövdes 
anpassas efter detta. Den innehållsrika datainsamlingen från intervjuerna utgjordes av 
att denna intervjuteknik tillämpades. Urvalet av intervjuade yrkesroller ledde till en 
bredare undersökning som gav en större bild av fenomenet, många erfarenheter från 
olika byggskeden som gynnar projekteringen lyftes fram. Detta var på grund av de 
olika ansvarområden i projekten som de valda yrkesrollerna har. Respondenterna gav 
komplexa svar tack vare att de fört mycket resonemang och diskussion. Följebrevet 
och intervjuguiden som skickades före intervjuerna bidrog till förberedda och 
uttömmande svar. Transkriberingen gjorde sammanställning av empirin och analysen 
lättare.   

Efter att provintervjun genomfördes modifierades intervjufrågorna beroende på hur 
frågorna tolkades. Detta hade inte varit lämpligt utan en provintervju. Detta hade 
resulterat i att olika frågor hade ställts till olika intervjuer och det hade lett till svårare 
analys och otrovärdiga resultat.  

6.3 Begränsningar 
Då intervjuer och diskussioner endast utförts med personal från Skanska kan detta 
medföra viss osäkerhet gällande resultatets generaliserbarhet doc. kan det ha av 
mindre betydelse då Skanska är ett stort företag och respondenterna hade sedan 
tidigare arbetat på hos flera andra företag inom byggbranschen. Resultatet av arbetet 
hade kunnat bli mer generellt ifall intervjuerna hade kompletterats med en enkät och 
riktat sig mot fler ur denna urvalsgrupp och inkluderat fler företag inom 
byggbranschen samt yrkesarbetare från produktionen. Avgränsningen att intervjua 
enbart tjänstemän med installationsbakgrund gjorde att fokus kunde läggas på 
installationsområdet vid datainsamlingen. Att hålla sig enbart till att studera vad som 
är önskvärt att veta vid de avgörande tidiga skedena där resultatet kan påverkas som 
mest, var relevant för undersökningen. Annars hade studien varit för omfattande 
eftersom det är många erfarenheter som skulle kunna samlas in under ett byggprojekt.   

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Problembeskrivningen visar på att en lösning behöver finnas för att 
erfarenhetsåterföring ska fungera i projektbaserade organisationer. Undersökningar 
uttrycker att lösningen skulle kunna vara någon typ av system, organisatoriska 
mekanismer eller en databas. Alla dessa lösningar ska innehålla erfarenheter från dem 
anställa inom företaget och denna undersökning syftade till att undersöka vilka 
erfarenheter det handlar om. Eftersom projekt består av många skeden förhöll sig 
undersökningen till att enbart studera erfarenheter som gynnar projekteringsskedet.  
Under projekteringsskedet tas tidiga beslut som står för stor del av kostnader och det 
slutliga resultatet i ett byggprojekt. Med anledning av detta fokuserade 
undersökningen på detta skede. Nedan redovisas studiens slutsatser, de presenteras i 
form av en rangordnad punktlista där det som är viktigast att återföra står överst, som 
rekommendation.   

• Att återföra erfarenheter som gör att projekt blir jämförbara mellan varandra 
anses vara det viktigaste, dessa erfarenheter har varit ett huvudämne under 
intervjuerna och dokumentanalysen. Det bildas uppenbara problem om dessa 
erfarenheter saknas. Jämförbarheten mellan projekt blir försvårad om det 
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saknas erfarenhet om ett projekts mål, krav och förutsättningar. Om det inte 
går att hitta liknelser mellan projekten blir erfarenheterna inte applicerbara.   

• Alla respondenter använde sig av kontakter, de hade erfarenhet om personer 
som hade varit delaktiga i olika typer av projekt. Eftersom 
kunskapsfördelningen sker mellan individer så anses det som en stor resurs i 
att återföra erfarenheter om vilka som var medverkande i projekt.  

• Erfarenheter som fås från återkoppling och feedback är något som 
respondenterna gärna vill se återföras. Teorin konstaterar att lärdomar kan 
dras från projekt om resultatet av dessa bedöms. Det producerade arbetet från 
projekteringen bör bedömas, utifrån produktionen och driften. Om det inte 
bedöms är det svårt att veta vad som är rätt eller fel. Det bör återföras 
erfarenheter om olika tider och kostnader av installationerna, som exempelvis 
hur lång tid det tar att konstruera olika system eller hur kostsamma de är 
under drift. I helhet bör det återföras erfarenhet om projektets resultat utefter 
tids-, kvalitets- och kostnadsaspekter.  

• Respondenterna utstrålade engagemang i att vilja undvika att upprepa fel och 
ville därför få erfarenhet om dem. Erfarenheter om fel och brister var 
intressant och viktigt för alla respondenterna. Det anses därmed viktigt att 
återföras.   

• Många menade att det bildas ogynnsamma ramar för installationerna redan i 
början av projekteringen. För att undvika detta bör det finnas nyckeltal som 
bidrar med rimliga åtaganden åt installationerna. Erfarenheter som bidrar till 
nyckeltal bör återföras.  

• Vid systemval finns det många olika system att välja mellan i de olika 
installationerna. Det är svårt att vara kunnig inom alla system och därför bör 
erfarenhet om olika system återföras, som till exempel kritiska saker att tänka 
på vid enskilda system. Framförallt allt bör vikt läggas på system som inte 
används särskilt ofta.  

• Installationer består av flera olika system och studien visar att hur dessa 
fungerar ihop är något som det behöver återföras erfarenhet om. Det uppstår 
ofta problem med styr- och övervakningssystem för att då ska systemen 
kopplas ihop här.   

• Installationer upptar utrymme i byggnader som oftast inte producerar direkta 
inkomster till beställaren och därför görs försöks att optimera utrymmen, 
vilket kan leda till kollisioner och att installationsarbetet försvåras. 
Respondenterna uppgav att de vill kunna titta tillbaka på tidigare projekt och 
ser hur mycket utrymme olika installationer upptar, utrymmen som är 
intressanta att titta på här är bjälklagsutrymme och schaktutrymme.     

6.5 Förslag till vidare forskning 
Förhoppningen med denna undersökning är att dess resultat ska fungera som ett 
underlag för vilka erfarenheter en typ av databas bör innehålla för 
erfarenhetsåterföring. Utifrån detta ges förslag över vidare undersökningar för att 
gynna erfarenhetsåterföringen inom byggbranschen, som är följande:  

• undersöka på vilket sätt dessa erfarenheter ska samlas in och spridas,  
• undersöka vilka funktioner som en databas eller programvara för 

erfarenhetsåterföring bör innehålla,  
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• studera de motivationsfaktorer som gör att människan är villig att göra det 
lilla extra arbetet som erfarenhetsåterföring medför,  
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Bilagor 
Bilaga 1 

Följebrev 

Till dig som ska delta i undersökningen Erafenhetsåterföring – Erfarenheterna som bör 

återföras till projekteringsskedet av installationer. 

Byggbranschen är hög i listan för att vara en av branscherna som har flest företagskonkurser 
genom åren. Boverket har konstaterat att byggsektorn saknar erfarenhetsåterföring och många 
andra studier visar på att byggföretagen erfarenhetssystem finns ej eller att den är bristfälligt. 
Dålig erfarenhetsåterföring kan medföra till byggfel som leder till högre byggkostnader, vilket 
medför mindre vinster och negativ publicitet för företagen. 

Detta examensarbete syftar då till att undersöka vilka erfarenheter som bör återföras från 
avslutade projekt för att kunna göra bra tidiga bedömningar och beslut i projekteringsskede i 
nästkommande projekt. Data kommer att erhållas från tjänsteman som jobbar med 
installationer i projekt, det är här du kommer in i bilden, ditt deltagande i undersökning är 
jätte viktigt och bidrar till att främja effektivare erfarenhetsåterföring. 

Din deltagande är naturligtvis frivilligt, men om du deltar bidrar du till värdefullt data för 
studiens syfte. 

Identitetsuppgifter kommer inte att undangömmas, detta för att kunna hänvisa personers svar 
till sina respektive yrkesroller vid bearbetning av data, studien bli mer tillförlitlig. 

Resultaten kommer att redovisas i en rapport som arkiveras i DiVA samt att det kommer 
genomföras muntliga redovisningar av arbetet för Jönköping University och Skanska AB. Du 
som deltar i undersökning kommer att få tillgång till rapporten, men innan redovisning 
kommer vi att återkomma med dig för att få bekräftelse att vi har uppfattat dina svar korrekt. 

Vid insamlingen av data kommer det ske ljudinspelning, detta för att underlätta framföring av 
protokoll. 

Om du undrar över något angående undersökningen kan du ta direkt kontakt med ansvarig 
student som genomför undersökningen via kontaktuppgifterna som finns längst ner. 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar, 

 

Student   Student 

Ahmed Dahir  Kenny Collazos 

ahmed.dahir.liu@gmail.com  collazos.kenny@gmail.com 
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Tfn: 076 – 08 81 908  070 – 975 88 63 

Bilaga 2  

INTERVJUEFRÅGOR  

1. Hur länge har du arbetat inom byggbranschen?  

2. Vad innebär erfarenhetsåterföring för dig?  

3. Hur tycker du att erfarenhetsåterföring ska fungera på ett optimalt sätt?  

a. Vilket hjälpmedel för erfarenhetsåterföring hade du använt dig av?  

4. Har du känt någon gång behovet av en slags erfarenhet för att få till bättre val i 
projekteringen?  

a. Vilka erfarenheter eller vilken kunskap i så fall?  

5. På vilket sätt och/eller inom vilket installationsområde har du dragit 
nytta av någon form av erfarenhetsåterföring som kommit till godo för ett projekt?  

6. Finns det projekt som utmärkt sig där brist på erfarenheter inom 
installationer har varit av betydande karaktär som orsakar brister?  

a. Om ja, vilka erfarenheter har det då varit brist om?  

7. Vilka erfarenheter anser du hade varit framgångsreceptet för att få ett lyckat 
projekt med mindre oförutsedda kostnader ur installationssynpunkt?  

8. Vilka viktiga erfarenheter tror du går att återföra som hade underlättat 
projekteringen i nästkommande projekt avseende installationer. Vilka går inte? 
Varför?  

9. Vilken slags erfarenhet skulle du vilja ha tillgång till vid projekteringen?  

  

10. Vilka beslut behöver tas tidigt i projektering och som har stor påverkan 

(avseende installationer) på projektets möjligheter att lyckas med 

installationerna? a. Vad för erfarenheter från tidigare projekt behövs för att ta 

välgrundade beslut?  

11. Vilka repetitiva beslut fattas i varje projekt gällande installationer?  
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a. Vilka erfarenheter byggs dessa beslut på?  

12. Inom vilka installationsområden upplever du att det är mycket omprojektering 
och omtag under projekteringen?  

b. Vilka anser du är den vanligaste orsaken till det?  

13. Vad är de vanligaste problemen (avseende installationer) som medför 
oförutsedda kostnader under produktion, respektive drift? c. Vilka anser du är den 
vanligaste orsaken till det?  

14. När det har uppstått mycket omprojekteringar, brister eller fel, med hjälp av 
vilka erfarenheter hade man kunnat förhindra det med?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  


