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Abstract 

Purpose: The construction sector has for many years been criticized for being 

ineffective, non-competitive and being expensive. Swedish construction firms needs 

to work with their experience feedback systems. But unfortunately it lacks tradition 

and experiences with this kind of work with experience feedback. Work in the 

construction sector usually is defined as craftmanship. Which means that errors are 

corrected as quickly as possible without understanding and analyzing the underlying 

causes of the errors and thus be able to control their production processes. The 

purpose of this study is to bring foward a theoretical model over information flows 

that could increase the efficiency of the experience feedback between construction 

projects. 

 

Method: The study’s approach was through a qualitative case study. Qualitative case 

study was chosen due to the need of a thorough analysis of the problem. The report’s 

theoretical framework is produced from a literature study which focused on 

experience feedback, knowledge management, incentives and motivation. The 

empirical accumulation consisted of six interviews conducted by the type of semi-

structured and a document analysis. 

 

Findings: In the current situation oral feedback is the most common experience 

feedback from the construction site. Systems regarding experience feedback is not 

used due to lack of knowledge of the systems and information about how the work 

with experience feedback should be done is non-existent. Work with experience 

feedback does not take place continuously during the project and does not have any 

shall batch. There is no structure, responsibilities and guidelines regarding how the 

work with experience feedback should be done. This leads to uncertainty among 

service men concerning the definition of experience feedback. Due to that no 

information has been released to service men about how the systems works or what’s 

in the systems motivation to work with the experience feedback systems are failing. 

 

Implications: The conclusions of this report is that a knowledge bank should be made 

available to all service men within the company, from the knowledge bank 

experiences are reported in and out. During the project continuosly work should be 

done regarding experience feedback through meetings and at each construction site a 

responsible person should handle the reporting of experiences. There should be clear 

structures and guidelines of what the work with experience feedback includes. A 

responsible person should be handling the knowledge bank and ensure that only 

relevant information stores in the knowledge bank. 

 

Limitations: The report concerns incentive and motivation which is applicable in any 

organization, this promotes a generally valid result for the case study. The report 

delimitates from all database structures which are considered as positive due to the 

time it takes to analyze and make these structures. This would have indirectly been 

taking time from the analysis of the experience feedback systems and would make the 

study’s result less credible. 

 

Keywords: Experience feedback, experience feedback systems, experience feedback 

model, knowledge
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Sammanfattning 

Syfte: Byggsektorn har under många år fått utstå kritik för att vara ineffektiv, 

konkurrensfattig samt ha en hög prissättning. Svenska byggentreprenader behöver 

därför jobba med sina erfarenhetssystem men tyvärr saknas traditionen och även 

erfarenheten med att arbeta med detta. Arbetet inom byggbranschen brukar kallas 

hantverkskunnande. Vilket innebär att fel rättas till så snabbt som möjligt utan att 

förstå och analysera de bakomliggande orsakerna till felen och på så sätt kunna styra 

sina produktionsprocesser. Målet med studien är att framställa en teoretisk modell 

över informationsflöden som skulle kunna effektivisera erfarenhetsåterföringen mellan 

byggprojekt. 

 

Metod: Studiens angreppssätt var genom en kvalitativ fallstudie. Kvalitativ fallstudie 

valdes på grund av att studien kräver en fördjupad analys av problemet. Rapportens 

teoretiska ramverk är framtaget från en litteraturstudie där fokus ligger vid 

erfarenhetsåterföring, knowledge management, incitament och motivation. 

Empiriinsamlingen bestod av sex stycken intervjuer som genomfördes av typen 

semistrukturerade och en dokumentanalys. 

 

Resultat: I dagsläget används mest muntlig erfarenhetsåterföring från produktionen. 

Systemen för erfarenhetsåterföring används inte då kännedomen om systemen är 

bristfällig och information om hur arbetet med erfarenhetsåterföring ska ske är 

obefintlig. Arbetet med erfarenhetsåterföring sker inte kontinuerligt under projektets 

gång och har ingen egen skallsats. Det saknas struktur, ansvar och riktlinjer om hur 

arbetet med erfarenhetsåterföring ska gå till vilket leder till en ovisshet bland 

tjänstemännen om vad arbetet med erfarenhetsåterföring innebär. Då ingen 

information har kommit ut till tjänstemännen om hur erfarenhetsåterföringssystemen 

fungerar eller vad som finns i systemen leder detta till att motivationen med att arbeta 

med erfarenhetsåterföringssystemen blir sviktande. 

 

Konsekvenser: Slutsatserna för denna rapport är att en kunskapsbank ska göras 

tillgänglig för alla tjänstemän inom företag där erfarenheter rapporteras in och ut. 

Under projektets gång ska det arbetas kontinuerligt med erfarenhetsåterföring genom 

möten och det ska finnas en ansvarsfördelning över in- och utrapportering av 

erfarenheter inom produktionen. Det ska finnas en tydlig struktur och tydliga riktlinjer 

ute i produktionen om vad som ska ingå i arbetet med erfarenhetsåterföring. En 

ansvarig person ska finnas för erfarenhetsåterföringen som ansvarar för 

kunskapsbanken och ser till att relevant information kommer in i systemet. 

 

Begränsningar: Rapporten berör incitament och motivation som är applicerbart i alla 

organisationer vilket främjar ett generellt giltigt resultat. Rapporten avgränsades från 

eventuella databasstrukturer vilket anses som positivt då mycket tid hade behövts för 

att skapa mappstrukturer och ordning i modellens kunskapsbank. Detta hade indirekt 

tagit tid från fördjupandet av erfarenhetsåterföringssystemen och gjort studiens 

resultat mindre trovärdigt.  

 

Nyckelord: Erfarenhetsåterföring, erfarenhetsåterföringssystem, 

erfarehetsåterföringsmodell, kunskap 
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1 Inledning 
Rapporten behandlar de problem som finns inom byggsektorn och även ett förslag på 

en modell över informationsflöden med syftet att effektivisera erfarenhetsåterföringen 

mellan byggprojekt.  

1.1 Bakgrund 
Bygg- och fastighetsmarknaden har en stor betydelse för Sveriges utveckling, tillväxt 

och välstånd. Byggbranschen omsätter de senaste åren över 530 miljarder kronor och 

2014 motsvarade bygginvesteringar 10% av Sveriges BNP samt sysselsatte 311 000 

personer (Sveriges byggindustrier, 2015). Av den totala byggkostnaden står cirka 6-11 

% av felkostnader, vilket motsvarar cirka 3,5-6,5% av projektets produktionskostnad. 

Dessa felkostnader består av synliga och dolda kostnader exklusive kostnader för 

stölder, olycksfall, besiktiningsanmärkningar, ändringar och tilläggsarbeten (Josepson 

& Sukkoriipis, 2005). 

1.2 Problembeskrivning 
Byggsektorn har under många år fått utstå kritik för att vara ineffektiv, 

konkurrensfattig samt ha en hög prissättning. Så den 21 februari 2002 beslutade 

regeringen att tillkalla en kommission för att granska byggsektorn och föreslå åtgärder 

med syftet att motverka konkurrensbegränsande beteende, kartellbildning inom bygg- 

och anläggningssektorn och främja konkurrensen. Kommissionen kom att anta 

namnet byggkommissionen. Arbetet utmynnade i en utredning som heter Skärpning 

gubbar! om konkurrensen, kvaliteten, kostnaderna och kompetensen i byggsektorn. 

(Byggkommissionen, 2002) 

 

I stort sett fick hela byggsektorn kritik och anledningen till de höga kostnaderna och 

den låga produktiviteten ansågs bero på den låga konkurrensen samt att den kunskap 

som finns inom branschen inte används. (Byggkommissionen, 2002) 

 

Två av slutsatserna från rapporten är att ansvarsfördelningen inom byggföretagen 

måste bli tydligare och att kommissionen anser att en central “haverikommission” för 

byggfel bör skaffas inom Boverket. Syftet med haverikommissionen var att ta fram 

underlag för erfarenhetsåterföringssystem där arbetsuppgifterna skulle vara att i 

enskilda fall utreda de byggtekniska orsakerna till byggfel och brister i partnernas 

kommunikation. (Byggkommissionen, 2002) 

 

Den 21 februari 2008 gav regeringen Statskontoret ett uppdrag om att göra en 

nulägesrapport av byggsektorn. Detta ledde till att Stadskontoret överlämnade 

rapporten “Sega gubbar?” En uppföljning av Byggkommissionens betänkande 

“Skärpning gubbar!” (2009:6). Där framkom det att inget av de förslag som lämnades 

av byggkommissionen 2002 inte hade lett till någon förändring av sektorns arbetssätt 

och attityder. Antalet byggfel hade snarare ökat än minskat sen 2002 och att det 

berodde på ändrade krav under byggprocessen, skilda eller förändrande behov i 

fastighet, kommunikationsproblem, pressade byggtider, oprövade byggtekniker och 

dålig erfarenhetsåterföring. (Stadskontoret, 2009) 

 

Entreprenadföretag 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 

(Gann & Salter 2000) och att det ofta saknas de organisatoriska mekanismer för att 
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överföra och använda kunskap från ett projekt till ett annat (Prencipe & Tell, 2001; 

Dubois & Gadde, 2002). 

 

Svenska byggentreprenader behöver därför jobba med sina erfarenhetssystem men 

tyvärr saknas traditionen och även erfarenheten med att arbeta med detta. Arbetet 

inom byggbranschen burkar kallas hantverkskunnande. Vilket innebär att fel rättas till 

så snabbt som möjligt utan att förstå och analysera de bakomliggande orsakerna till 

felen och på så sätt kunna styra sina produktionsprocesser. (Lundkvist & Meiling, 

2010) 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med examensarbetet är följande: 

 

 Målet med arbetet är att framställa en teoretisk modell över 

informationsflöden som skulle kunna effektivisera erfarenhetsåterföringen 

mellan byggprojekt. 

 

Modellen ska visa ett strukturerat system där information lätt kan spridas till samtliga 

projekt inom företaget men också hur samtliga projekt enkelt kan dela med sig av 

information. För att uppnå målet har tre frågeställningar utformats. 

 

 Hur fungerar verksamhetens erfarenhetsåterföring med avseende på 

produktion? 

 

 Vilken problematik finns med verksamhetens nuvarande 

erfarenhetsåterföringssystem med avseende på produktion? 

 

 Hur kan en teoretisk modell utformas för att effektivisera informationsflöden 

mellan byggprojekt? 

1.4 Avgränsningar 
Studien utformades som en fallstudie där fokus låg på ett byggprojekt som analyseras 

på djupet hur erfarenhetsåterföringen fungerade och hur den kunde förbättrats. Arbetet 

behandlade enbart produktion. Studien behandlade inte någon form av 

databasstruktur. Intervjuerna har avgränsats till tjänstemän involverade till 

byggprojektet studien fokuserade på. Studien berör inte leverantörer, 

underentreprenörer och beställare. Studien behandlar inte någon ekonomisk analys 

kopplad till erfarenhetsåterföringsmodellen. 

1.5 Disposition 
I Metod och genomförande redogörs angreppssätt som ska användas för att besvara 

studien. Kapitlet kartlägger studiens kvalitativa angreppssätt och metodval som är 

litteraturstudie, dokumentanalys och intervjuer. Studiens arbetsgång och rapportens 

reliabilitet samt validitet beskrivs under den här sektionen. 

 

Teoretiskt ramverk behandlar kopplingen mellan frågeställningarna och teorin. 

Genom det teoretiska ramverket redovisas de teorier som arbetet grundas på. De 

teorier som valts är erfarenhetsåterföring, knowledge management och motivation. 

Sista delen av kapitlet redovisas en sammanfattning av studiens teorier. 
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Avsnittet Empiri sammanfattar all data som samlats in och använts i studien för att 

belysa helhetsbilden. Studiens empiri framtogs genom sex intervjuer och en 

dokumentanalys. 

 

Analys och resultat, i detta kapitel ställs studiens framtagna empiri gentemot teorin för 

att besvara frågeställningarna och skapa en modell över erfarenhetsåterföringen.  

 

Diskussion och slutsatser sammanfattar studiens resultat och framhäver en diskussion 

som riktas mot frågor kring arbetet. Kapitlet formulerar slutsatser baserade på 

studiens resultat. 

 

Under Referenser hittas studiens källor. 

 

Bilagor framför samtliga bifogade dokument som använts till studien. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet omfattar studiens angreppssätt och metodval. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Undersökningens empiriinsamling kommer baseras på tre tillvägagångssätt, genom 

intervjuer, dokumentanalys och litteraturstudier. Genom dessa tre tillvägagångssätt 

ska en kvalitativ studie utformas. Anledningen till att en kvalitativ studie valdes före 

en kvantitativ studie var att studien fördjupar sig och analyserar ett verkligt 

händelseförlopp. En kvantitativ studie innebär att all empiri omformateras till statistik 

och sedan utformas studien med statistiken som grund. Det kvantitativa angreppssättet 

är inte aktuellt för studien då statistik och mätvärden inte är relevant för analysen. 

 

För att analysera företaget och avgränsa studien tillämpas fallstudie där 

undersökningen fördjupar sig och analyserar erfarenhetsåterföringen i enbart ett 

projekt. Detta för att kunna gå in mer grundligt på ett projekt samt få synpunkter från 

alla tjänstemän involverade i projektet. Teoretiskt blir studien en fallstudie i en 

fallstudie, alltså studien fördjupar sig inom ett företag för att sedan fördjupa sig inom 

ett projekt. De kvalitativa intervjuernas målsättning är att identifiera eller upptäcka 

ännu icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper eller 

innebörder. Intervjuerna utförs som semistrukturerade där respondenten har stor frihet 

att utforma svaren samt att frågor kan ställas som inte är stiftade i intervjuguiden. 

(Backman, Gardelli & Gardelli, Persson; 2003) 

 

Dokumentanalys gjordes i form av en observation av Peab nuvarande databaserade 

ledningssystem.  

 

Litteraturstudierna användes dels för inlärning av det valda ämnet samt ta fram 

underlag för att kunna besvara frågeställningarna. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

 

 Figur 1, Koppling mellan frågeställning och metoder. 
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2.2.1 Hur fungerar verksamhetens erfarenhetsåterföring med 
avseende på produktion? 
Detta är studiens första frågeställning och kommer vara grunden till resterande 

frågeställningar. Dokumentanalys behövdes på företagsdokument samt intervjuer med 

insatta tjänstemän för empiriinsamlingen.  

2.2.2 Vilken problematik finns med verksamhetens nuvarande 
erfarenhetsåterföringssystem med avseende på produktion? 
Frågeställningen utformades för att belysa för- och nackdelar med den nuvarande 

erfarenhetsåterföringen. Empirin från första frågeställningen ställs jämförande mot 

empirin från vetenskaplig litteratur samt nya intervjuer för att kunna belysa brister i 

erfarenhetsåterföringssystemet. Alltså kommer en litteraturstudie och intervjuer 

genomföras för att besvara studiens andra frågeställning. 

2.2.3 Hur kan en modell framställas för att effektivisera 
erfarenhetsåterföringen? 
För att besvara studiens tredje och sista frågeställning krävdes det att de två tidigare 

frågeställningarna var besvarade. För att ta fram en modell över ett effektivare 

erfarenhetsåterföringssystem krävs en litteraturstudie över vetenskapliga utredningar 

angående erfarenhetsåterföring. Intervjuer kommer också tillämpas till denna 

frågeställning. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
De metoder som har använts i denna rapport är litteraturstudie, dokumentanalys och 

intervjuer.  

 

Litteraturstudier genomfördes för att få en överblick över det aktuella kunskapsläget 

inom ämnet och för att få en grund inför intervjuerna. 

 

Intervjuerna genomfördes med två arbetsledare, en platschef, en projektledare, en 

arbetschef och en erftermarknadsansvarig. Detta för att få synpunkter från olika sidor 

av projekt vilket ger en bättre inblick i byggprocessen. Intervjuerna var semi-

strukturerande för att korrespondenterna skulle få utrymme att komma med egna 

åsikter.  

 

Vid dokumentanalysen granskades Peabs nuvarande erfarenhetsåterföringssystem, 

detta för att se hur strukturen såg ut och hitta eventuella brister i systemet. 

2.3.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie kan benämnas på tre olika sätt, litteraturöversikt, 

litteraturgenomgång och forskningsöversikt. All forskning uppstartas med en allmän 

litteraturstudie som antingen fungerar som en beskrivande bakgrund till en empirisk 

undersökning eller som en beskrivning av kunskapsläget inom ett visst 

forskningsområde. (Eriksson Barajas, Forsberg, Wengström; 2013) 

 

Litteraturstudien utmynnar i studiens teoretiska ramverk som ligger till grund för 

resultatet. För att genomföra en systematisk litteraturstudie måste det finnas 

tillräckligt många vetenskapliga studier som kan bilda ett underlag för bedömningar 

och slutsatser. Många praktiska frågeställningar kan besvaras med systematiska 
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litteraturstudier och alltså är detta rätt form av litteraturstudie för examensarbetet. 

(Eriksson Barajas et al., 2013) 

 

The Campbell Collaboration har arbetat sedan start av decenniet med att arbeta fram 

vetenskapliga bevis som underlag till systematiska litteraturstudier. De kriterierna The 

Campbell Collaboration anser måste vara uppfyllda i en systematisk litteraturstudie är 

följande. (Eriksson Barajas et al., 2013) 

 

 Tydligt beskriva kriterier och metoder för sökning och urval av artiklar 

 En uttalad sökstrategi 

 Systematisk kodning av alla inkluderade studier 

 Metaanalys ska användas för att väga samman resultat från flera små studier 

(om det är möjligt). 

 

Metaanalys är en analys av en samling av data från flera studier och indirekt en form 

av systematisk litteraturstudie. (Eriksson Barajas et al., 2013) 

2.3.2 Dokumentanalys 
Till skillnad från intervjuer är dokument material som redan finns tillgängligt innan 

studien uppmärksammar dokumenten i fråga. Dokument definieras som data 

bestående av ord och/eller bilder som tillkommit utan inblandning av författarna. 

Dokument kan också omfatta tal, fotografier, databaser, diagram, med mera. (Justesen 

& Mik-Meyer, 2011) 

 

Studiens dokumentanalys genomfördes på Peabs intranät gällande 

erfarenhetsåterföring för att skapa en uppfattning om de nuvarande systemen. 

 

2.3.3 Intervju 
Intervjuer är en datainsamlingsmetod som är mycket vanlig inom kvalitativ forskning 

och därför en relevant metod för studien. Anledningen till intervjuer är för att 

framhäva åsikter och tankar från respondenterna kring ämnet. Vanligtvis används en 

ljudinspelare vid intervjuer för att samla in muntliga svar som efter intervjun 

transkriberas till text. (Backman et al., 2003) 

 

I de flesta fall genomförs en intervju som ett fysiskt möte mellan två personer som 

utbyter kunskap och erfarenhet. Intervjuer kan förekomma i tre olika former, 

strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade. Studien behandlar den 

semistrukturerade formen. (Justesen & Mik-Meyer, 2011) 

 

Semistrukturerade intervjuer definieras av att intervjuaren arbetar med en 

intervjuguide där en rad huvudfrågor och närliggande teman är definierade på 

förhand. Det finns utrymme för avvikelser från intervjuguiden om oväntade 

intressanta ämnen skulle tas upp. Intervjuaren ska ställa samma öppna frågor vid alla 

intervjutillfällen och till alla respondenter i projektet. Målet med den 

semistrukturerade formen är att alla respondenter ska reflektera över samma frågor. 

Under alla omständigheter finns en stor enighet i litteratur om att den 

semistukturerade formen är en metod som lämpar sig för studier vid framtagning av 

ny kunskap. (Justesen & Mik-Meyer, 2011) 
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2.4 Arbetsgång 
Arbetet inleddes med en brainstorming för att formulera ett generellt problem inom 

byggsektorn. Genom problemet utmynnades tre relevanta frågeställningar och ett 

övergripligt mål som ska vägleda studien. En litteraturstudie startades för inläsning på 

ämnet och för att utarbeta en bakgrund till problemet samt en problembeskrivning. En 

litteraturstudie användes vid inläsning av ämnet och besvarade inledningen av studien 

som omfattar bakgrund och problembeskrivning. När problembeskrivningen var 

grundlagd kunde lämpliga metoder främjas hur frågeställningarna ska besvaras och 

med vilka verktyg. 

 

När metoderna var klarlagda inleddes en andra litteraturstudie med avsikt att hitta 

relevant teori för studiens problematik. Litteraturstudien utmynnade i ett teoretiskt 

ramverk där all teori samlats för att med empirin kunna besvara samtliga 

frågeställningar. 

 

Författarna etablerade en kontakt med företaget för att välja intervjurespondenter. 

Eftersom studiens metodval är fallstudie valdes samtliga tjänstemän som var 

involverade inom projektet att intervjuas. Anledning till att just dessa respondenter 

valdes var att stärka trovärdigheten och få en syn från samtliga tjänstemän inom 

projektet. I slutet av mars började intervjuer genomföras. Sammanlagt skulle sex 

intervjuer genomföras under loppet av två veckor. Intervjuerna genomfördes efter 

förberedande direktiv som semistrukturerade och spelades in med mobiltelefon. 

Sammanfattningar gjordes på samtliga intervjuer och skickades tillbaka till respektive 

respondent för godkännande. Slutsteget av empirin var att framställa en 

sammanfattning av samtliga intervjuer och finna en koppling mellan tjänstemännen 

och deras åsikter vilket illustreras i tabell 1. 

 

Tabell 1, Intervjusammanställning 

Respondent Datum Tid Frågeställning 

Platschef 31/3 48 minuter 1 och 2 

Arbetsledare 31/3 34 minuter 1 och 2 

Arbetsledare 8/4 33 minuter 1 och 2 

Arbetschef 5/4 31 minuter 1 och 2 

Projektchef 7/4 54 minuter 1 och 2 

Eftermarknads-ansvarig 11/4 57 minuter 1 och 2 

 

Empirin och teorin är grundstenarna och faktabanken i examensarbetet. Empirin och 

teorin sammankopplades och en analys framställdes. Intervjuerna gav goda insikter 

över vad som fungerade bra och vad som var bristfälligt samt alla aspekter som 

behöver tas med för att framställa en modell över erfarenhetsåterföringscykeln. 

Analysen bearbetades och en ny litteraturstudie fick inledas då all empiri inte gick att 

styrka. Analysen utmynnade i ett resultat för samtliga frågeställningar. 
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Diskussionkapitlet genomfördes genom att analysera hur trovärdigt studiens resultat 

är samt hur metoderna tillämpats och hur arbetet skulle kunnat utföras bättre. 

2.5 Trovärdighet 
Validitet definieras enligt nationalencyklopedin som den utsträckning i vilken ett 

mätinstrument mäter det som avses att mäta. Reliabilitet definieras som tillförlitlighet 

och ett mått på hur starkt eller pålitligt uppmätta värden i experiment eller test är (Ne, 

2016). Validiteten av en studie är relaterad till dess reliabilitet. Om ett mått på 

konceptet är instabilt på grund av att måttet varierar blir måttet indirekt opålitlig. 

Måttet kan inte ge ett giltigt resultat på begreppet i fråga (Adnyani, 2015). För att 

stärka reliabiliteten valdes alla tjänstemän inom fallstudien att intervjuas för att erhålla 

samtliga synpunkter kring problemet och analysera om synpunkterna stämmer 

överens. Genom att enbart en byggentreprenad analyseras är det svårt att veta om 

resultatet är generellt giltigt inom andra byggentreprenader. Dock genomfördes 

fallstudien på Peab som är en ledande byggentreprenad i Norden vilket gör resultatet 

mer trovärdigt då byggprocessen är likartad mellan byggentreprenader. 

2.5.1 Semistrukturerade intervjuer 
Samtliga intervjuer har utförts som semistrukturerade intervjuer. Varje intervju har 

delats upp i tre faser som varit grund för att genomföra en lyckad intervju med utgång 

i bästa möjliga resultat. (Justesen & Mik-Meyer, 2011) 

 

Fas 1 

Intervjuns första fas ser till att respondenten är bekväm och finner sig tillrätta. 

Utförarna ska berätta om undersökningens syfte och hur intervjun är organiserad 

tematiskt samt hur lång tid intervjun beräknas ta. (Justesen & Mik-Meyer, 2011) 

 

Fas 2 

Utförarna ska berätta kort om den kontext som hör till huvudfrågorna innan dom 

ställs. Respondenten ska få pauser och tid för att svara ordentligt. Utförarna ska 

uppträda lugnt och vara uppmärksamma. Utförarna ska inte hinta eller komma med 

några svar om respondenten inte svarar efter rimlig tid, utan istället omformulera 

frågorna. Visa intresse för svaren och ställa delfrågor. (Justesen & Mik-Meyer, 2011) 

 

Fas 3 

Utförarna ska signalera när intervjun börjar komma till sitt slut och visa sig 

tillfredsställd med resultatet. Kontrollera att alla frågor är ställda som är skrivna i 

intervjuguiden. Tacka respondenten för att tagit sig tid. (Justesen & Mik-Meyer, 

2011) 

 

2.5.2 Vetenskaplig sökning 
Att förklara studiens tillvägagångssätt ökar tillförlitligheten, hur mätinstrument har 

valts och dess måttenhet (Ejvegård, 2003). Studiens frågeställningar besvaras genom 

tre tillvägagångssätt dokumentanalys, intervjuer och litteraturstudie. Litteraturstudien 

och intervjuerna är underlaget till framställningen av studiens teoretiska modell som 

är arbetets slutgiltiga resultat. Hög validitet i litteraturen är alltså av största vikt för att 

frambringa en trovärdig studie. 



Metod och genomförande 

13 

 

All litteratur som använts har hämtats från de vetenskapliga databaserna 

ScienceDirect, Scopus och DiVa-portal. Databaserna utger främst artiklar skrivna på 

engelska och studiens mest förekomna sökord har varit “experience feedback”, 

“lessons learned” och “lessons learned construction”. Samtliga databaser har bidragit 

med ett accepterat urval av vetenskapliga artiklar där författarna valt ut artiklar som 

ansetts vara mest relevanta för studien. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet omfattar samtliga teorier som grundar studiens resultat. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Avsnittet beskriver de teorier som ligger till grund för att besvara studiens 

frågeställningar. Teorierna är utvalda för att tillsammans med empirin utmynna i en 

teoretisk modell som ska visa verksamhetens informationsflöden. 

 

Figur 2, Koppling mellan frågeställning och teoretiskt ramverk. 

3.2 Erfarenhetsåterföring 
Erfarenhetsåterföring är ett begrepp med varierad betydelse beroende på 

sammanhang. Ordet kan delas upp i erfarenhet och i återföring. Erfarenhet menas med 

“regelmässig verksamhet eller sinnesiakttagelse byggande kunskap eller färdighet” 

samt ”en upprepad tillämpning”. Erfarenhet betyder alltså att en individ måste utföra 

en praktisk verksamhet, färdighet eller kunskapsbyggande genom upprepad 

tillämpning. Återföring definieras på följande sätt “principen att föra tillbaka signaler 

från ett system och låta informationen i sin tur påverka systemet”. 

(Nationalencyklopedin, 2016) 

 

En felaktig tro har spritt sig att erfarenhet och kunskap är samma sak. För att 

omformatera erfarenhet till problemlösande kunskap krävs flera grundläggande 

faktorer. En framhävande faktor är systemtänkande som baserar företagsledningens 

strategiarbete angående omformateringen av erfarenhet till problemlösande kunskap. 

Systemtänkande innebär att summan av delarna i systemet är värt mindre än helheten 

(Meiling, Lundkvist & Magnusson, 2011). Webbaserade databaser är en form av 

erfarenhetsåterföring, problemet ligger vid att databaserna inte görs tillgängliga för 

relevanta personer (Persson, 2013). 

 

Kostnader för fel under produktionsskedet är bekräftade som 2-9% av den totala 

byggkostnaden och projekteringsskedet står för ungefär 26% av felkostnaderna. 

Summorna av felkostnaderna är stora och bevisar hur viktigt det är att minimera 

felkostnaderna. Projekteringsfelen visade sig att bero till 44% av bristande kunskap 

och 35% av bristande motivation. De flesta motivationsfelen som teorin belyser 

definieras som glömska och slarv. För att minska projekteringsfel beroende på 

bristande kunskap behövs lärande. Lärande uppstår vid upptäckten av fel och vid 

rättandet av fel. Slutsatsen visar att information vid fel från projekteringsskedet ska 
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återföras till andra projektörer. Kontentan är att en erfarenhetsåterföringsprocess 

behövs från produktionen där fel hittas tillbaka till projektörerna där felen uppstod för 

att förhindra upprepning av fel. (Johansson & Granath. 2010) 

 

Företagsam erfarenhetsåterföring ska baseras på rutiner kopplat till insikt om data, 

information och kunskap. Typiska rutiner angående erfarenhetsföring på företag är 

vanligen avvikelserapporter och erfarenhetsåterföringsmöten. Efter skapandet av 

dessa rutiner ignoreras oftast att erfarenheten måste vara tillgänglig och sökbar samt 

att en koppling ska finnas till hur erfarenheten ska nyttjas. För att 

erfarenhetsåterföringen på företag ska fungera bör en tydlig strategi och en 

systematiserad hantering av erfarenhet framställas samt utse en ansvarig person. Utan 

ett system och en strategi är erfarenhetsåterföringen på förhand utdömd att misslyckas 

och det enda företaget uppnår är en lagring av outnyttjad information. Flera företag 

försöker nu gå från att arkivera erfarenhet till hur de ska aktivera erfarenheterna 

istället. (Meiling et al., 2011) 

 

3.3 Knowledge management 
Knowledge management är ett koncept och term som uppstod fungefär vid år 1990. 

En av de första definitionerna om knowledge management, som än används idag, gav 

Davenport 1994. “Knowledge management är processen för att samla in, distribuera 

och effektivt använda kunskap” (Koening, 2012)  

 

Ett kunskapshanteringssystems uppgifter är att förbättra, styra 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 hänga 

med i den senaste tekniken (Persson & Bergh, 2006). De stora antal fel som 

uppkommer på en byggarbetsplats samt kostnaderna som medkommer beror till 

största del av 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 motivation till exempelvis (Persson, 

2006). 

 

Ett problem är att den kunskap som företagen behöver oftast är knuten till personal 

inom företaget, inte till själva företaget. Detta leder till att erfarenhet och kunskapen 

blir svår att dela inom organisationen samt att den blir kortsiktig då personalen tar 

med sig den när de försvinner från organisationen. Därför är det viktigt att företaget 

jobbar med att få den individuella kunskapen att bli en organisatorisk kunskap, detta 

genom att medarbetarna delar information med varandra, genom integrering och 

utvärdering. (Persson, 2006) 

 

Byggbranschen är projektbaserad, vilket gör den väldigt komplex med många skilda 

arbetsplatser samt många involverade människor. Kunskap och erfarenhet tenderar till 
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att stanna på den aktuella arbetsplatsen, utan att spridas till liknande projekt och 

arbetsplatser. Detta kan bero på att det oftast är väldigt många inblandade i projekten, 

vilket leder till att det blir svårare att få en personlig kontakt som gör det enklare att 

dela kunskap och erfarenheter sinsemellan. En annan svårighet är att varje projekt är 

skilda ekonomiskt vilket försvårar sammanföringen mellan projekt för produktion och 

rutiner i administrationen. (Persson, 2006) 

3.4 Incitament/Motivation 
Motivation kan delas upp i två delar, yttre och inre motivation. Den inre motivationen 

beror på individens intresse för arbetets uppgift, inte för den belöning eller utmärkelse 

som väntar efter arbetets färdigställande. Yttre motivation ger arbetaren drivkraft att 

slutföra arbetsuppgiften genom belöningar och utmärkelser (Kaufmann, 2005). 

Motivationen för en aktivitet påverkas av värdet fokuserat på feedback, prestanda och 

hur effektivt motivationen används för att förbättra inlärning (DePasque & Tricomi E, 

2015). 

 

För att ett arbete ska kunna utföras på ett bra sätt så krävs det att alla medarbetare 

inom organisationen känner sig behövda, delaktiga och engagerade i sitt arbete. För 

att detta ska uppnås krävs det att befogenheter och ansvar delegeras ner till 

medarbetarna som utövar momentet. Utan ansvar över en arbetsuppgift så är det svårt 

för arbetarna att känna motivation att utföra arbetet på ett godtyckligt sätt. (Bergman 

& Klefsjö, 2001) 

 

Efter genomfört arbete är det viktigt att medarbetaren uppmärksammas samt får 

beröm, då detta skapar motivation bland företagets anställda (Sörqvist, 2004). Ett 

annat sätt att öka motivationen på arbetarna är att införa ett lönebelöningssystem för 

utfört förbättringsarbete. Detta kan leda till att företaget visar att förbättringsarbete 

hör till det vardagliga arbetet (Sörqvist, 2004). 

 

Dock så finns det en risk för att om de yttre motivationerna blir för stora kan den inre 

motivation och arbetsglädjen hos arbetarna försvinna. Detta kan på lång sikt vara 

skadligt då den inre motivationen är mer drivande än den yttre. Så om den yttre 

motivationen ersätter den inre motivationen för att sen tas bort, så står individen kvar 

utan någon motivation att utföra arbetet. (kaufmann, 2005) 

 

Förekomsten av vissa motiverande faktorer som är specifika för yrket som det faktum 

att arbetet kräver en bred kompetens och är inte mycket rutin. I allmänhet känner sig 

arbetare uppskattade men studier visar behovet av förbättringar från ledningen att ge 

motivation, särskilt när det gäller mer självständighet och deltagande i att sätta upp 

mål (Cardoso & Dominguez, 2015). Det är viktigt att chefer och ledare uppvisar 

kunskapsdelningsbeteenden eftersom detta kommer att leda till upprättandet av en 

kultur som präglas av kunskapsdelning (Lundberg & Lidelöw, 2015). 

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Erfarenhetsåterföring och knowledge management har en stark koppling gentemot 

varandra. Erfarenhetsåterföring syftar till att ta hand om och sprida kunskap, medan 

knowledge management behandlar hur ett system ska utformas för att möjliggöra 

spridningen av erfarenheter inom organisationen. Dessa system är utformade på olika 

sätt beroende på organisationens uppbyggnad. Då företag inom byggbranschen jobbar 
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i projektform så finns det svårigheter med att utforma ett strukturerat 

kunskapshanteringssystem då alla projekt är unika.  

 

För att få ett fungerande kunskapshanteringssystem gäller det att medarbetarna 

rapporterar in och delar sina erfarenheter. För att det ska fungera i praktiken gäller det 

att medarbetarna har incitament och känner motivation för att genomföra uppgifter 

inom förbättringsarbeten. Detta kan uppnås på olika sätt, antingen genom att ansvar 

delegeras ner till medarbetarna eller genom belöningar som till exempel lönebonusar. 
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4 Empiri 
Kapitlet omfattar samtliga empirier som grundar studiens resultat. 

4.1 Intervjuer 
Under detta kapitel presenteras sammanfattningar av intervjuerna. Sex stycken 

intervjuer genomfördes med olika tjänstemän involverade till projekt Stenhuggaren, 

tre från produktionen och tre från kontoret. 

4.1.1 Platschef 
Intervjun genomfördes på byggnationen stenhuggaren med platschefen Peter. Peter 

har arbetat inom byggbranschen i 43 år som arbetsledare och platschef. Peter anser att 

erfarenhetsåterföring är en process som går ut på att den äldre erfarna personen 

automatiskt överför erfarenhet till den yngre oerfarna personen genom att jobba 

tillsammans. Peter tycker att läsa eller prata sig till erfarenheter kan vara svårt som 

annars kommer naturligt i arbetet. 

 

I dagsläget använder Peter inga system för att dela eller ta emot erfarenheter och 

saknar det inte heller, de flesta moment har gjorts innan och erfarenheten sitter i 

huvudet. Dock tycker Peter att vid främmande moment kan skriftlig 

erfarenhetsåterföring komma till hands när information måste inhämtas från andra så 

momentet blir rätt utfört. Skriftlig och muntlig erfarenhetsåterföring kan också lämpa 

sig när det kommer till upprepning av samma moment vid olika byggprojekt, att 

informera om svårigheter som uppstår. 

 

När ett projekt är färdigställt brukar Peter bli kallad till ett produktionsavslutsmöte. 

Till mötet kallas alla involverade från produktionssidan, arkitekten, konstruktören och 

involverade personer från kontoret. Mötet behandlar frågor som till exempel vad som 

fungerade bra och vad som fungerade mindre bra. Här har Peter tagit upp vad som 

kunnat ritas bättre och belyst problematiken bakom den nuvarande lösningen. Dock 

upplever Peter att samma lösningar uppkommer och att inte erfarenhetsåterföringen 

fungerar. 

 

Det finns inga konkreta direktiv om att erfarenhetsåterföring är en skriven 

arbetsuppgift och det är ingen som aktivt motiverar till att arbeta med 

erfarenhetsåterföring. Peter nämner att det kan finnas information om riktlinjer 

angående erfarenhetsåterföring på intranätet men det är inget han vet om. 

4.1.2 Arbetsledare 
Erfarenhetsåterföring enligt Malin är att personer delar med sig av både bra och dåliga 

saker. Sedan konstateras att naturlig erfarenhetsåterföring ges vid arbete med äldre 

erfarna personer. I dagsläget arbetar Malin med erfarenhetsåterföring i form av 

anmälningar av tillbud och olyckor men arbetar inte med några system för att dela 

eller ta emot erfarenheter dock medveten om att det finns. 

 

En gång i månaden anordnas arbetschefsmöten där alla tjänstemän inom region bygg 

sydost samlas. Under arbetschefsmötet visar garantigruppen en PowerPoint över 

slutförda projekt med fokus på vad som inte fungerat bra och hur saker kan förbättras 

till kommande projekt. Malin tycker att erfarenhetsåterföringen fungerar bra när det 

kommer till arbetschefsmöten där åsikter och erfarenheter delas men belyser att det 

finns brister. De främsta brister ligger i oklara instruktioner från ansvariga personer 
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över erfarenhetsåterföringen. Det framkommer inte några klara direktiv hur 

arbetsledarna ska arbeta med erfarenhetsåterföringen och anser att genomgångar och 

struktur saknas.  

 

Malin tycker att arbetet med erfarenhetsåterföringen ska ske kontinuerligt, om 

erfarenheter enbart återförs i slutskedet av ett projekt så glöms mycket av. För att bli 

mer motiverad att arbeta med erfarenhetsåterföringen vill Malin gärna se ett kvitto på 

att den erfarenhet som delas faktiskt tas vara på. Malin ser gärna att krav sätts på 

involverade personen att aktivt arbeta med erfarenhetsåterföring för att skapa en 

fungerande process. 

 

4.1.3 Arbetsledare 
Intervjun gjordes med Fredrik som är arbetsledare på bygget Stenhuggaren. Fredrik 

har 40 års erfarenhet i byggbranschen, 30 år som snickare och 10 år som arbetsledare. 

Erfarenhetsåterföring enligt Fredrik är att när arbetare stöter på samma moment så ska 

inte samma misstag göras om och om igen.  Det fungerar om det är samma folk som 

kör samma moment men är det nytt folk som ska göra momentet så behövs 

erfarenhetsåterföringen tillämpas. Det vill säga att problemlösningarna förs vidare till 

nästliknande projekt. 

 

I dagsläget arbetas det inte så mycket med erfarenhetsåterföring samt kännedom om 

de nuvarande system som behandlar erfarenhetsåterföring är bristfällig. Dock så hade 

det nog varit positivt att använda dessa system i många fall. Den information som 

dokumenteras kommer från de största felen i projektet som de inblandade kommer 

ihåg i huvudet till produktionsavslutsmötet som äger rum i slutet av varje projekt. 

 Men under projektets gång så saknas det möten som behandlar erfarenhetsåterföring 

vilket kan leda till att information och erfarenheter går förlorade. Så under projektets 

gång så behöver felen antecknas någonstans så de inte glöms bort. Sen under 

produktionsavslutsmöten så har saker tagits upp för att sen inte föras vidare utan bara 

dokumenteras i pärmar.  

 

Sen saknas det riktlinjer om hur de anställda ska arbeta och vad som ska ingå i arbetet 

med erfarenhetsåterföringen. Ska de anställda dokumentera alla moment eller bara de 

stora momenten som kostar mest pengar? Det går att svärma ut hur långt hur långt 

som helst, så det krävs tydligare riktlinjer och instruktioner om vad som ska ingå i 

arbetet med erfarenhetsåterföringen enligt Fredrik. Sen så kan en sak vara självklar för 

en arbetsledning men nästa arbetsledning kanske inte tycker det är självklart.  

 

Fredrik tycker att fokus bör ligga på att följa upp och dokumentera de moment som 

inte blir bra som nästa liknande projekt gör samma tavlor på och ovanliga samt svåra 

moment. Sen ska det inte skrivas för mycket för då är det ingen som orkar läsa.  

 

Om ett hus ska byggas och det har byggts liknande hus sen innan så det varit bra att få 

kännedom om de tidigare projekten och hur de involverade har gjort vissa moment. 

Möjligtvis behöver inte instruktioner följas utan mer gå in och läsa för att få lite tips 

och trix om de olika momenten. 
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4.1.4 Projektchef 
Intervjun gjordes med Martin som arbetar som projektchef. Martin har jobbat inom 

byggbranschen i 31 år och kom till Peab som projektchef 2006. 

 

Erfarenhetsåterföring enligt Martin är det som är bra och dåligt i ett projekt, att lära 

sig av sina misstag samt framhäver det som fungerat bra.  

 

Projektchefen har ansvar för att erfarenhetsåterföringen ska fungera för sina projekt 

medan arbetschefen har ansvar för erfarenhetsåterföringen inom 

projektorganisationen. Martin jobbar med erfarenhetsåterföring genom att anordna ett 

produktionsavslutmöte där hela projektet diskuteras samt sammanfattas. De som 

deltar är de som varit involverade i projektet såsom lagbas, inköp, kalkyl, produktion, 

platschef, projektchef samt någon yrkesarbetare. Där tar projektchefen till exempel 

upp om hur samarbetet med underentreprenaderna har fungerat, vad som fungerat bra, 

vad som fungerat mindre bra samt vad som kan göras bättre. En av rubrikerna är 

erfarenhetsåterföring, där tas de saker som fungerat bra upp och som kan användas till 

nästa projekt samt de saker som fungerat mindre bra som ska försöka undvikas till 

kommande projekt. Utöver produktionsavslutsmötet så medverkar Martin på 

arbetschefmöte och projektchefsmöte en gång i månaden samt nätverksmöte som sker 

tre gånger per år.  

 

De system som används i samband med erfarenhetsåterföring är NKI- nöjd kund 

index, där beställaren svarar på enkäter angående kundnöjdhet. Ett annat system är 

“Ärbas” där Martin hämtar blanketter och dokumenterar de protokoll för 

produktionsavslutsmöten. Det som används mest för att sprida erfarenheter är den 

muntliga dialogen med andra kollegor.  

 

Det står att Martin ska jobba med erfarenhetsåterföring. Men inte specificerat om 

exakt vad, utan de vet själva vad de ska jobba med. Martin känner sig motiverad att 

jobba med erfarenhetsåterföringen då det är roligt att gå igenom projekt, tänka och se 

vad som kunde göras bättre samt vad som gjordes bra. Det är viktigt för framtiden att 

lära sig av sina fel samt lyfter fram bra problemlösningar för att branschen ska 

utvecklas. Därför är det viktigt att alla känner motivation och bidrar för att få in all 

information och erfarenhet från projektet. 

 

Det som fungerar bra i dagsläget enligt Martin är produktionsavslutsmöten, 

arbetschefsmöten och projektchefsmöten. Då ges tillfälle att dela med sig av sina 

erfarenheter samt få tillgång till andras åsikter och erfarenheter.  

 

De brister som finns i det nuvarande systemet är att det finns risk att informationen 

stannar mellan de involverade och inte dokumenteras vilket leder till att informationen 

inte görs tillgänglig för andra utanför projektet. Sen så har inte alla tjänstemän tillgång 

till alla databaser vilket kan leda till att de går miste om nyttig information. Sen vid 

produktionsavslutsmöten så kanske det saknas relevanta yrkesarbetare då de är 

upptagna med andra nya projekt.  

 

För att erfarenhetsåterföringen ska fungera så ska arbetare jobba med det naturligt och 

systematiskt och känna att de gör nytta. Vid varje bokslut så ska projektet analyseras 

och genomgås för att hitta positiva samt negativa saker så involverade personer i 

slutändan blir klokare och går framåt. Sen innan projektets start hade det varit bra att 
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ha en chans att prata med någon som gjort liknande projekt. Att sammanfatta 

projektets olika delar med den nya plats- och projektchefen. Där kan den nya plats- 

och projektchefen eventuellt använda sig av någon liknande databas som 

Referensobjekt som är en databas där avslutade projekt läggs upp. 

4.1.5 Arbetschef 
Peter tycker att erfarenhetsåterföring innebär att arbetare ska till sig det som inte blivit 

bra och se till så att inte samma misstag görs igen samt följa upp det som blivit bra. I 

dagsläget finns det en databas som heter Peabmetoder som kan nås genom planket, 

men den håller inte högsta klass då till exempel är svårt att hitta i databasen. Sen är 

det svårt att överföra erfarenhet rent teoretiskt från de äldre till de yngre då personer 

oftast behöver göra momentet själv för att lära sig. I dagsläget så jobbar inte Peter så 

aktivt med erfarenhetsåterföring eller använder de system som är kopplade till 

erfarenhetsåterföringen.  

 

På frågan om det finns någon uttalad ansvarig för att se till att erfarenhetsåterföringen 

fungerar så var svaret båda ja och nej. Det finns en kille på eftermarknad som 

ansvarar för de problem som dyker upp under garantitiden. Där följer han upp och 

noterar de problem som dyker upp under garantitiden med hjälp av en databank. 

Problemet är få ut informationen till resten av Peab, då samordning mellan 

eftermarknadens system och Peabs erfarenhetsåterföringssystem inte fungerat bra. 

Information kommer ut till produktionen genom att eftermarknad medverkar på 

arbetschefsmöte 4-5 gånger per år. På mötet medverkar all arbetsledande personal och 

på så sätt får alla ute på fältet tillgång till informationen. Så informationen kommer ut 

på arbetsplatsen men sen så gäller det att sprida vidare den till andra 

byggarbetsplatser. 

 

För att bli bättre så måste arbetare ständigt jobba med erfarenhetsåterföring och på så 

sätt ger det motivation att jobba med erfarenhetsåterföring enligt Peter. Det som 

fungerar bra med erfarenhetsåterföringen i dagsläget är det jobb som 

eftermarknadansvarig gör samt arbetschefsmötena som sker en gång per månad. 

 

De brister som finns i det nuvarande erfarenhetssystemet är att det inte finns något 

riktigt bra sätt att samla in kunskap och att det är svårt att hitta den kunskap som finns 

i systemen. Att det är svårt att hitta kan delvis bero på bristfällig kunskap om de 

nuvarande systemen. I dagsläget finns det ingen som pratar om det och försöker få ut 

information om erfarenhetsåterföring och de nuvarande systemen. 

 

Det hade varit bra om någon med lite mer praktiskt kunnande skulle ägna sig åt att 

styra upp ett system om hur de erfarenheter som finns ska fångas upp och att de sedan 

ska finnas tillgängliga på ett lätt sätt. 

4.1.6 Eftermarknadsansvarig 
Anders definierar erfarenhetsåterföring som att minska framtida kostnader genom att 

eliminera upprepande fel. Som eftermarknadsansvarig ingår ansvar över garanti och 

försäkringar med en räckvidd över hela Jönköpings region. Inom Jönköpings region 

finns fem stycken personer som arbetar med garantifrågor. Anders har övergripligt 

ansvar för erfarenhetsåterföringen och agerar som ett stöd för dessa fem personer som 

arbetar med garantifrågor. 
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Anders arbetar med erfarenhetsåterföring i dagsläget i ett system som kallas “SEND” 

som innebär systematisk ärendehantering. Systemet omfattar alla rapporterade fel som 

genererar en erfarenhetsåterföring i fritext. Akuta fel presenteras av Anders på 

arbetschefsmöten för att snabbt informera alla tjänstemän om felet och hur felet ska 

behandlas. Anders är dock lite kritisk till det nuvarande systematiska 

ärendehanteringssystemet i form av att allt i ett projekt är ihopklumpat. Ett nytt 

system håller på att framställas för att optimera felhanteringen och förväntas att vara 

färdigt till årsskiftet. Vid arbetet med erfarenhetsåterföring tycker Anders att 

kunskapen och information till produktionen om vad som ska rapporteras kan 

förbättras. I dagsläget är avvikelserapporteringen bristfällig och skulle behöva 

förbättras. Dock planeras en brevlåda att fysiskt placeras på arbetsplatser i framtiden 

där arbetare kan lämna skriftliga åsikter och avvikelserapporter. 

 

Anders säger att riktlinjerna med erfarenhetsåterföringen är processtyrda vilket 

innebär att varje gång en platschef träder in i ett projekt ska erfarenhetsåterföring 

appliceras. Arbetsområde bygg Sverige är ett centralt system för hela Peab med 

översiktliga riktlinjer för erfarenhetsåterföringsarbetet. Anders anser att alla personer 

involverade i garantiarbetet ska genomgå en utbildning för att lära sig hur arbetet ska 

gå till med erfarenhetsåterföring för i slutändan tjänar företaget pengar på arbetet. 

 

Arbetet med erfarenhetsåterföring motiverar i form av att det ger någon sorts av 

tillfredsställelse genom att få åtgärda och spara pengar åt företaget. Arbetet med 

erfarenhetsåterföring är rätt nytt för de involverade personerna men Anders 

konstaterar att arbetet fungerar bra. Processen genom systematisk ärendehantering gör 

att garantigruppen har rätt bra översikt på erfarenhetsåterföringen och produktionen 

lyssnar på den felhantering garantigruppen presenterar på arbetschefsmöten. 

 

Anders belyser att styra produktionen för mycket i arbetet inte är bra. Att försöka 

styra produktionen kan leda till att platschefen inte känner någon motivation i form av 

att han inte få styra sitt projekt där han är chef och då blir ingenting bra. Det är bättre 

att fungera som ett stöd och gå in och assistera när stora saker uppstår. 

4.2 Dokumentanalys 
I dagsläget har Peab ett intranät som kallas Planket. Planket fungerar som en central 

kommunikationspunkt och kunskapsbank där anställda kan finna allt ifrån sin 

förmånslåda till arbetsberedningsmallar. Planket har en startsida dit alla som besöker 

kommer först, från startsidan kan personer navigera sig genom flertalet flikar som 

leder till olika sektioner av intranätet. Planket har en flik som heter Peabmetoder där 

tidigare erfarenheter kan finnas i form av arbetsberedningar och utförandemanualer 

för diverse moment. Genom att trycka in sig på Peabmetoder dirigeras personen till en 

sökfunktion samt ett dokumentarkiv. Sökfunktionen är uppbyggd genom att personen 

ska skriva in sökord så letar sökfunktionen upp alla artiklar som innehåller just det 

sökordet personen skrev in i sökfunktionen. Dokumentarkivet är strukturerat i mappar 

som börjar från toppen där personen får välja affärsområde. Om personen till exempel 

väljer affärsområde bygg hoppar personen ner ett steg i mappstrukturen och får välja 

ett byggskede. Principen kan sedan repeteras ner i mappstrukturen för att hitta 

utförandemallar för moment inom alla byggskeden. 
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4.3 Sammanfattning av insamlad empiri 
Intervjuguiden var skapad efter att få en inblick hur varje tjänsteman resonerade kring 

erfarenhetsåterföring från sitt skede i byggprocessen. Intervjuerna ingav en klar bild 

över skillnaderna i arbetet och tankarna runt erfarenhetsåterföringen beroende på 

vilket byggskede respondenten representerade.  

 

Definitionen av erfarenhetsåterföring skiljer sig bland tjänstemännen. En definition är 

att erfarenhetsåterföring är naturligt och sker automatisk när den yngre går bredvid 

och arbetar med den äldre erfarna personen. Detta tankesätt säger att en skriftlig 

erfarenhetsåterföring inte fungerar lika bra då personen måste läsa in sig på 

handlingar och dokument vilket inte ger samma effekt som att arbeta med någon sida 

vid sida och lära sig. En annan definition av erfarenhetsåterföring som majoriteten av 

tjänstemännen representerar är att eliminera upprepande fel och lära sig av det som 

blivit bra genom att dela med sig skriftligt och muntligt. 

 

Motivation och incitament är en del av vad som skiljer sig stort beroende på 

byggskede. När intervjuer genomfördes med tjänstemän från produktionen 

uppfattades en röd tråd att respondenterna inte får se resultatet av den erfarenhet som 

återförs.   

Samtliga tjänstemän är enade när det kommer till brister inom 

erfarenhetsåterföringssystemet och arbetet kring det. Samtliga tjänstemän från 

produktionen anser att det saknas struktur hur arbetet med erfarenhetsåterföring ska gå 

till. Struktur i form av ansvar, direktiv, riktlinjer och kontinuitet för att skapa en 

fungerande process från produktionen. Detta leder till en nedsatt motivation att jobba 

med erfarenhetsåterföringen då det är oklara direktiv om vad som ska ingå i arbetet 

med erfarenhetsåterföring samt bristfällig information om hur systemen fungerar. 

 

Tjänstemännen från kontoret som arbetar i flera projekt och tar vara på erfarenheter 

samt implementerar erfarenheterna i de olika projekten ser resultatet och blir naturligt 

motiverade att fortsätta kontinuerligt arbeta med erfarenhetsåterföringen. 

 

Från intervjuerna framgick det att arbetschefen har ett övergripande ansvar med 

avseende på erfarenhetsåterföring och produktionschefen har ett specifikt ansvar för 

de projekt som han är involverad i. Produktionschefen anordnar vid varje projektslut 

ett produktionsavslutsmöte vilket är ett erfarenhetsåterföringsmöte där alla 

involverade personer inom projektet samlas och diskuterar vad som funkat bra och 

mindre bra. Erfarenhetsåterföringen fungerar bra i den mån att mötet alltid genomförs 

men brister finns då inget dokumenteras fram till detta möte vilket leder till att 

information riskerar att försvinna under projektets gång. Sen riskerar information att 

stanna mellan de involverade och inte dokumenteras vilket leder till att den inte görs 

tillgänglig för personer utanför projektet. 

 

Varje månad anordnas ett arbetschefsmöte där eftermarknadsansvarig presenterar 

akuta fel som uppstått i färdigställda projekt och under arbetschefsmötet informeras 

samtliga tjänstemän om detta för att förhindra detta fel för att upprepas. Samtliga 

respondenter har främjat en positiv syn till arbetschefsmöten och att mötet har en 

fungerande erfarenhetsåterföring från eftermarknaden. 

Sammanfattning av empiri har sammanställts i figur 3. 
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Figur 3, Sammanfattning över insamlad empiri. 
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras den insamlade empirin tillsammans med det teoretiska 

ramverket. Varje frågeställning punktas upp och svaras på för att sedan sammanfattas 

för att visa hur målet uppfylls. 

5.1 Analys 
I dagsläget är samtliga tjänstemän som intervjuades överens om att 

erfarenhetsåterföringen är bristfällig och kan förbättras. Nationalcyklopedin (2016) 

definierar erfarenhetsåterföring som en process att erfarenhet skapas genom att utföra 

ett moment praktiskt för att sedan återföra erfarenheten tillbaka i ett system för att 

påverka. Respondenterna har olika syn på definitionen av erfarenhetsåterföring vilket 

indirekt komplicerar arbetet med erfarenhetsåterföring då ingen jobbar efter samma 

agenda. Verksamheten samlar erfarenheter varje dag ute i produktionen men har 

enbart ett återföringsmöte för varje byggprojekt vilket tidsmässigt är placerat efter 

byggprojektet är färdigställt. Vid enbart ett återföringsmöte per byggprojekt där 

byggtiden är runt två år går erfarenheter till spillo. Genom att arbeta kontinuerligt med 

erfarenhetsåterföring under hela byggtiden kommer fler erfarenheter dokumenteras 

och återföras. Persson (2006) säger att ett problem är att kunskap oftast är knuten till 

personer inom företaget och inte till själva företaget. Detta leder till att erfarenhet och 

kunskap blir svår att dela då personer tar med sig kunskapen när de försvinner från 

organisationen. Företagen måste alltså arbeta med att få den individuella kunskapen 

till att bli organisatorisk kunskap genom att medarbetarna delar med information med 

varandra. 

 

Produktionen vet inte hur arbetet med erfarenhetsåterföring ska gå till på grund av att 

det inte finns några instruktioner hur arbetet ska gå till. Meiling et al., (2011) säger att 

företagsam erfarenhetsåterföring ska baseras på typiska rutiner som till exempel 

erfarenhetsåterföringsmöten. Efter rutinerna skapats ignoreras oftast arbetet att göra 

erfarenheten tillgänglig och sökbar samt finna nytta vart erfarenheten kan 

implementeras. För att erhålla en fungerande erfarenhetsåterföring behövs en strategi 

och ett system annars är erfarenhetsåterföringen utdömd på förhand att misslyckas där 

det enda som uppnås är en lagring av outnyttjad information. Eftermarknadsansvariga 

säger att eftermarknaden både har en uttalad strategi och ett system, se figur 4, för att 

sprida erfarenheter från garantiskedet till dagsläget vilket indirekt ger en fungerande 

erfarenhetsåterföringscykel. Systematisk ärendehantering används för mottagning av 

avvikelserapporter från garantiskedet där en ansvarig person omvandlar 

avvikelserapporterna till en erfarenhetsåterföring i fritext. När akuta och allvarliga fel 

inkommer i avvikelserapporterna kommer eftermarknaden presentera dessa fel på 

kommande arbetschefsmöte för att förhindra upprepning av felet. 

 

Figur 4, Erfarenhetsåterföring från eftermarknaden 
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Ute i produktion är kännedomen om hur de nuvarande systemen fungerar bristfällig 

och det råder frågetecken om vad som ska ingå i arbetet med erfarenhetsåterföring. 

Detta beror på att ingen utbildning eller information om erfarenhetsåterföring har 

genomgåtts inom produktion. Detta i sin tur leder till att motivationen att jobba med 

erfarenhetsåterföring blir lidande. De vanliga orsakerna till varför 

erfarenhetsåterföringssystem inte fungerar kan vara brist på kunskap, motivation och 

information hos medarbetarna. Information och motivation hör ihop, bristfällig 

information ger uppsåt till sviktande motivation (Persson, 2006). 

I dagsläget är erfarenhetsåterföring ingen skriven arbetsuppgift ute i produktionen, 

vilket betyder att det inte finns något ansvar för att arbeta med erfarenhetsåterföring. 

Om ansvar saknas för en arbetsuppgift så är det svårt för arbetarna att känna 

motivation att utföra arbetet på ett godtyckligt sätt (Bergman & Klefsjö, 2001). Från 

intervjuerna med produktionen framgick det att arbetet med erfarenhetsåterföring inte 

var prioriterat då de har tillräckligt med arbetsuppgifter att göra ändå. Enligt 

intervjuerna från produktion så krävs det att arbetet med erfarenhetsåterföring måste 

bli en skriven arbetsuppgift för att det ska fungera för då medföljer ett ansvar över att 

arbetet med erfarenhetsåterföring blir riktigt gjort. Chefer ska visa ett 

kunskapsdelningsbeteende som ska inverka på arbetarna och skapa en ny kultur där 

kunskapsdelning är fokus (Lundberg & Lidelöw, 2015). 

Efter ett genomfört arbete är det viktigt att utövaren får beröm samt uppmärksammas, 

då detta skapar motivation för utövaren då han får se frukten av sitt arbete (Sörqvist, 

2004). Platschefen anser att arbetet med erfarenhetsåterföring är omotiverande 

grundat på att efter felrapporteringen genomförts så visas inget resultat och samma fel 

uppkommer igen. 

Inom produktionen så upplevs det att den information och problemlösningar som tas 

upp inte förs vidare utan bara arkiveras och glöms bort. Problem har tagits upp och 

diskuterats på produktionsavslutsmöten men därefter så förs inte information vidare 

utan stannar mellan de involverade. Så vid nästkommande projekt återkommer samma 

problem som tagits upp vid tidigare projekt. Detta leder till att arbetarna vid 

produktionen känner en meningslöshet om att rapportera problem då det ändå inte 

leder någonstans.  

 

Ärbas är en databas där all information finns för varje aktivt byggprojekt och alla 

involverade personer är inlagda till respektive byggprojekt. Protokollet och 

erfarenheterna som samlats vid varje produktionsavslutsmöte för respektive 

byggprojekt placeras i Ärbas. Problematiken är att enbart några få personer som 

projektchefen valt ut har tillgång till varje byggprojekt och kan ta del av 

erfarenheterna från produktionsavslutsmötet. Detta leder Individuell kunskap istället 

för organisatorisk kunskap där alla kan ta del av de samlade erfarenheterna vilket 

Mats Persson (2006) påpekar är fel tillvägagångssätt. 
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5.2 Hur fungerar verksamhetens nuvarande 
erfarenhetsåterföring med avseende på produktion? 

 

 De system som finns för erfarenhetsåterföring är bristfälliga och används inte 

ute vid produktionen eller på kontoret. 

 

 I produktionen används i stort sett bara muntlig erfarenhetsåterföring. Oftast 

genom att en äldre tjänsteman med erfarenhet visar en yngre tjänsteman med 

mindre erfarenhet hur det specifika momentet ska genomföras.  

 

 Vid arbetschefsmöten tar garantigruppen upp problem och problemlösningar 

från tidigare projekt som kan komma till användning till det nuvarande 

projektet. 

 

 Produktionsavslutsmöten är den enda skallsats som tar upp 

erfarenhetsåterföring. Där medverkar de som varit involverade i projektet. Där 

diskuteras vad som fungerat bra, vad som fungerat mindre bra och vad som 

kan göras bättre. Protokollet läggs sen upp på Ärbas där projektchefen väljer 

ut de som har tillgång till protokollet som varit involverade i projektet. 

  



Analys och resultat 

28 

5.3 Vilken problematik finns med verksamhetens nuvarande 
erfarenhetsåterföring med avseende på produktion? 

 

 Erfarenhetsåterföringssystemen används inte för att de upplevs som svåra att 

hitta i, ingen utbildning har genomgåtts om hur systemen fungerar och att 

ingen information har kommit ut om vad som finns i systemen. Då 

informationen är bristfällig om de nuvarande systemen blir motivationen 

sviktande att arbeta med erfarenhetsåterföringssystemen. 

 

 I dagsläget är erfarenhetsåterföring ingen skriven arbetsuppgift vilket innebär 

att det inte finns något ansvar att jobba med erfarenhetsåterföring. Det saknas 

även riktlinjer om hur det ska arbetas med erfarenhetsåterföring. Då det inte 

finns något ansvar över arbetsuppgifterna är det svårt för arbetarna att känna 

motivation över arbetet med erfarenhetsåterföring. 

 

 Tjänstemän från produktionen saknar motivation att arbeta med 

erfarenhetsåterföring då inga resultat visas av den erfarenhet som delas. 

 

 Då produktionsavslutmötet är det enda tillfälle då erfarenhetsåterföring 

rapporteras är det viktigt att alla problem kommer med. Men eftersom 

produktionsavslutsmöte sker efter att projektet har avslutas finns det risk att 

erfarenheter och problem försvinner och inte tas hand om under projekts gång. 

 

 Det finns ingen struktur hur arbetet med erfarenhetsåterföringen ska fungera i 

form av ansvar, direktiv, riktlinjer och kontinuitet. 
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5.4 Hur kan en modell framställas för att effektivisera 
erfarenhetsåterföringen? 

 

 För att erfarenhetsåterföringen ska fungera krävs det att det finns en tydlig 

struktur över hur de olika informationsflödena ska fungera samt en tydlig 

ansvarsfördelning. Från varje projekt ska inrapportering av erfarenheter ske 

kontinuerligt där arbetsledningen är ansvarig för att detta utförs. 

Inrapporteringen utmynnar i en rapport som skickas till en ansvarig person 

som sållar ut informationen och skapar en erfarenhetsåterföring i fritext som 

publiceras på kunskapsbanken. 

 

 I dagsläget arbetas det inte kontinuerligt med erfarenhetsåterföring. Från 

intervjuerna framhävs arbetschefsmöten som ett bra tillfälle att diskutera 

erfarenhetsåterföring. Så i samband med arbetschefsmöten ska 

erfarenhetsåterföring diskuteras mellan de närvarande och erfarenheter från 

kunskapsbanken ska finnas tillgängliga. 

 

 Från den insamlade empirin framkom det önskemål om att innan projektstart 

ska det finnas tillgång till tidigare liknande projekt där projektets olika delar 

sammanfattas med den nya plats- och projektchefen. Därför ska det vid 

startmöten finnas tillgång till tidigare liknande projekt via kunskapsbanken där 

svårigheter och problemlösningar kan diskuteras inför det kommande 

projektet. 

 

 Efter avslutat produktionsavslutsmöte ska protokoll över erfarenhetsåterföring 

göras tillgängligt på kunskapsbanken. 

 

 Alla tjänstemän inom företaget ska ha tillgång till kunskapsbanken. 

 

Här illustreras en modell, se figur 5, över hur erfarenhetsåterföring kan spridas genom 

en rad sammankopplade informationsflöden. Modellen skapar ett cykelförlopp att 

erfarenheten börjar utrapporteras från produktionen och leder alltid tillbaka till 

produktionen för att erhålla en process. Modellen har utformats med grund från hur 

eftermarknaden arbetar med erfarenhetsåterföring. Se figur 1. Detta då 

eftermarknaden har en fungerande och strukturerad process för att samla in 

erfarenheter under garantitiden och sprida dessa erfarenheter ut till produktionen 

genom arbetschefsmöten. 
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Figur 5, Modell över erfarenhetsåterföring.  
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Figur 6 illustrerar inrapporteringen från produktionen. Tanken med modellen är att 

arbetsledarna samlar in erfarenheter, åsikter, avvikelser från yrkesarbetarna. 

Arbetsledarna gör sedan en rapport av erfarenheterna, åsikterna och avvikelserna och 

skickar vidare rapporten till platschefen. Platschefen överlämnar sedan rapporten till 

en ansvarig person. På varje byggarbetsplats ska en fysisk brevlåda finnas tillgänglig 

för direkt rapportering till den ansvariga personen. Anledningen till brevlådan är 

anonymitet om till exempel yrkesarbetare inte kommer överens med arbetsledningen 

eller vill direkt rapportera något som kan väcka känslor bland resterande arbetare. 

 

Figur 6, Inrapportering till modellen.  
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5.5 Koppling till målet 
Målet med arbetet är att framställa en teoretisk modell över informationsflöden som 

skulle kunna effektivisera erfarenhetsåterföringen mellan byggprojekt. Samtliga 

frågeställningar var viktiga och dess information bidrog till utformningen av 

modellen. 

 

För att uppnå målet framtogs tre frågeställningar som skulle leda studien. I den första 

frågeställningen analyserades verksamheten för att kontrollera hur 

erfarenhetsåterföringen fungerar i dagsläget. Från frågeställning ett framkom det att 

det används mest muntlig erfarenhetsåterföring. Systemen för erfarenhetsåterföring 

används inte då kännedomen om systemen är bristfällig och information om hur 

arbetet med erfarenhetsåterföring ska ske är obefintlig. Arbetet med 

erfarenhetsåterföring sker inte kontinuerligt under projektets gång och har ingen egen 

skallsats. Erfarenhetsåterföring tas endast upp när eftermarknaden medverkar vid 

arbetschefsmöten och vid produktionsavlsutsmöten. 

 

Frågeställning två visar att det finns stora problem med erfarenhetsåterföringen inom 

produktionen.  Det saknas struktur, ansvar och riktlinjer om hur arbetet med 

erfarenhetsåterföring ska gå till vilket leder till en ovisshet bland tjänstemännen om 

vad arbetet med erfarenhetsåterföring innebär. Då ingen information har kommit ut 

till tjänstemännen om hur systemen fungerar eller vad som finns i systemen leder till 

att motivationen att arbeta med erfarenhetsåterföringssystem blir sviktande. 

Inrapportering av erfarenheter sker endast efter avslutat projekt vid 

produktionsavslutsmötet vilket innebär att erfarenheter inte dokumenteras och 

försvinner under projektets gång. 

 

För att besvara frågeställning tre så användes frågeställning ett och två samt den 

insamlade empirin.  För att samla alla erfarenheter inom företaget krävs det en 

databank som alla har tillgång till. Då detta är en stor process krävs det en tydlig 

struktur om hur arbetet med erfarenhetsåterföring ska fungera samt en 

ansvarsfördelning över erfarenhetsrapporteringen. Arbetschefsmöten har tagits upp 

som ett bra tillfälle att diskutera erfarenhetsåterföring då mötet sker kontinuerligt 

under projektets gång och all arbetsledande personal inom projektet medverkar vilket 

ger goda förutsättningar för diskussion angående erfarenhetsåterföring. Vid startmöten 

ska tidigare projekt finnas tillgängliga via kunskapsbanken där problemlösningar och 

svårigheter diskuteras inför det kommande projektet. Efter avslutat 

produktionsavslutsmöte ska protokoll över erfarenhetsåterföringen skickas in till en 

ansvarig person som sållar ut informationen för att sen lägga upp den i 

kunskapsbanken. 
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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 

då avgränsningar gjorts för att hålla arbetet på en rimlig nivå. 

6.1 Resultatdiskussion 
Resultaten av rapporten är ett förslag på en teoretisk modell över hur 

informationsflöden skulle kunna effektivisera erfarenhetsåterföringen mellan 

byggprojekt. Detta för att i framtiden kunna utgöra en grund för att systematisera 

arbetet med erfarenhetsåterföring inom byggproduktionen.  

 

Frågeställningarna upplevdes som bra och gav en tydlig grund till att uppnå målet. 

Studiens tredje frågeställning var väldigt lik målet och skulle kunnat avgränsas lite 

från målet för att främja en tydligare koppling i analyskapitlet.  

 

Den inre validiteten stärktes av att alla tjänstemän som var delaktiga inom projektet 

intervjuades vilket gav en variation bland yrkestitlarna och åsikter från olika sidor 

från 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 så 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. Det positiva med 

fallstudien var att det möjliggjorde att gå in mer på djupet över ett projekt. Detta 

stärker trovärdigheten då analysen omfattade hela händelseförloppet gällande 

erfarenhetsåterföring för ett projekt.  

 

Den insamlade empirin har starka kopplingar till det teoretiska ramverket. Detta 

stärker trovärdigheten då den överensstämmer med tidigare studier.  

 

En svaghet med modellen som tagits fram är att den inte har testats i verkligheten. 

Modellen har byggts upp med hjälp av teoretiskt stöd och insamlad empiri, men det 

finns ett behov att testa den i verkligheten för att hitta eventuella brister från den 

insamlade teorin. 

 

6.2 Metoddiskussion 
Studien angreps som en kvalitativ studie och metodvalet var en fallstudie där 

erfarenhetsåterföringen analyserades på djupet. Anledningen varför en kvalitativ 

studie valdes var på grund av att studiens problem kräver en fördjupning och en 

analys av ett verkligt händelseförlopp. Om kvantitativ studie hade valts skulle studien 

enbart skrapat på ytan till problemet och aldrig fått utvecklade svar och tankebanor. 

Fallstudien möjliggjorde en fördjupning inom byggprojektet och gav alla 

förutsättningar för att framställa ett trovärdigt resultat över hur erfarenhetsåterföringen 

kan fungera. Fallstudie var oundvikligt då tiden inte skulle räckt till att analysera flera 

företag och fördjupa sig i flera byggprojekt på samma sätt. Fördelarna med att 

genomföra en fallstudie är att studien främjar djupgående kunskaper angående det 

som undersöks. Detta medför dock en negativ aspekt i form av trovärdighet. Enbart 

sex personer utav Peabs anställda intervjuades vilket är en minoritet och en kvantitativ 
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studie om fler anställda anser att studiens resultat stämmer överens skulle öka 

trovärdigheten. Dock valdes alla tjänstemän relaterade till projektet som respondenter 

för att styrka fallstudien. 

 

Valet av semistrukturerade intervjuer var ett bra tillvägagångssätt då diskussioner 

uppstod utanför intervjuguiden som gav upphov till en bredare förståelse kring 

problemet. Författarna skickade ut intervjufrågorna en tid innan intervjuerna 

genomfördes vilket ledde till att respondenterna hade förberett sig och gav mer 

utförliga samt genomtänkta svar. En aspekt som hade kunnat förbättra 

intervjuresultaten skulle vara att genomföra en testintervju med en utomstående 

person inom byggbranschen och få konstruktiv kritik från personen. 

 

Litteraturstudien hjälpte för att forma en intervjuguide och leda studien i rätt riktning 

och belysa att erfarenhetsåterföring är ett generellt problem inom byggbranschen. 

Litteraturstudien gav insikt till vad erfarenhetsåterföring är och hur det ska och kan 

tillämpas i byggbranschen. Vid intervjuerna hjälpte litteraturstudien till då författarna 

hade följdfrågor till alla aspekter inom erfarenhetsåterföring och bidrog till en bredare 

empiriinsamling. 

 

Dokumentanalysen gav insikt om hur intranätet är uppbyggt och vilka system som 

finns. Intervjuerna gav en överblick över vilka som har tillgång till systemen och hur 

systemen är bristfälliga. 

6.3 Begränsningar 
Studiens metodval är en fallstudie där erfarenhetsåterföringen analyseras på djupet 

inom ett byggprojekt. Resultatet presenteras i en modell som i anda är generaliserad 

och kan tillämpas på andra byggföretag. Dock finns verksamhetens nuvarande möten 

inlagda i modellen som kan skilja sig från andra företag och gör den något tillämplig 

till verksamheten. Studien berör incitament och motivation som är applicerbart i alla 

organisationer vilket främjar ett generellt giltigt resultat. Om studien hade kunnat 

bevisa att modellen skulle bidra till positiva aspekter kring ekonomi hade studien varit 

mer övertygande. 

 

Studien avgränsades från eventuella databasstrukturer vilket anses som positivt då 

mycket tid hade behövts för att skapa mappstrukturer och ordning i modellens 

kunskapsbank. Detta hade indirekt tagit tid från fördjupandet av 

erfarenhetsåterföringssystemen och gjort studiens resultat mindre trovärdigt. 
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6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Bristen av erfarenhetsåterföring inom byggbranschen bidrar i dagsläget till 

upprepande fel, extra kostnader och en ineffektivitet för företagen. Entreprenadföretag 

jobbar oftast i projektform vilket innebär att nya sammansättningar av människor 

jobbar i nya projekt. Det leder till att det blir svårt att få en fungerande 

erfarenhetsåterföring då kunskapsåterförande och lärande loopar ofta bryts i en 

projektorganisation. 

 

Resultatet av rapporten är en teoretisk modell, se figur 5, över informationsflöden som 

skulle kunna effektivisera erfarenhetsåterföringen mellan byggprojekt. Grunden för 

hur modellen utformades är efter följande aspekter: 

 

 En kunskapsbank ska finnas tillgänglig för alla tjänstemän inom företaget. 

 En tydlig struktur och riktlinjer ska finnas över hur arbetet med 

erfarenhetsåterföringen ska gå till inom produktion. 

 Det ska finnas kontinuerliga möten under projektets gång som behandlar 

erfarenhetsåterföring. 

 En ansvarsfördelning över in- och utrapportering inom produktionen 

 En ansvarig person ska finnas för erfarenhetsåterföringen som ansvarar för 

kunskapsbanken och ser till att relevant information kommer in i systemet. 

 

Figur 5, Modell över erfarenhetsåterföring.  
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Figur 6, Modell över erfarenhetsåterföring.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
Arbetet avgränsades från eventuella databasstrukturer och enbart fokuserade på 

informationsflöden samt faktorer för att möjliggöra en erfarenhetsåterföringsprocess.  

 

 Kommande arbeten skulle kunna fördjupas inom databasstrukturer och 

förenkla kunskapsbanker för enklare hantering.  

 

 Möjlighet att fördjupa arbetet och effektivisera informationsflöden framtagna i 

studiens teoretiska modell. 

 

 Utsätta modellen för ett tidsförlopp och analysera hur informationsflödena 

påverkas gentemot varandra under tidsförloppet. 

 

 Analysera modellens ekonomiska påverkan och styrka behovet eller 

ickebehovet av erfarenhetsåterföring.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjufrågor till produktion 

 

Bilaga 2: Intervjufrågor till kontoret  
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Intervjufrågor till produktion 

1. Hur länge har du arbetat inom byggbranschen? 
 

2. Vad innebär erfarenhetsåterföring för dig? 
 

3. Hur jobbar du med erfarenhetsåterföring i dagsläget? 
 

4. Vilka system använder du för att dela samt ta emot erfarenheter? 
 

5. Har ni fått några riktlinjer om hur ni ska jobba med erfarenhetsåterföring? 
 

6. Motiverar ledningen er att jobba mot erfarenhetsåterföring? 
 

7. Vad är det som fungerar bra med erfarenhetsåterföringen i dagsläget? 
 

8. Vad skulle få dig att jobba mer med erfarenhetsåterföring? 
 

9. Hur tycker du erfarenhetsåterföringen ska fungera? 
 

10. Vilka brister finns i det nuvarande erfarenhetssystemet enligt dig? 
 

11.  Hur arbetar ni med arbetsberedningar? 
 

12.  Hur arbetar ni med egenkontroller? 
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Intervjufrågor till kontoret 

1. Hur länge har du arbetat inom byggbranschen? 
 

2. Vad innebär erfarenhetsåterföring för dig? 
 

3. Finns det någon uttalad ansvarig som ska se till att erfarenhetsåterföringen 
fungerar? 
 

4. Hur jobbar du med erfarenhetsåterföring i dagsläget? 
 

5. Vilka system använder du för att dela samt ta emot erfarenheter? 
 

6. Har ni fått några riktlinjer om hur ni ska jobba med erfarenhetsåterföring? 
 

7. Känner ni någon motivation med att jobba med erfarenhetsåterföring? 
 

8. Vad skulle få dig att jobba mer med erfarenhetsåterföring? 
 

9. Vad är det som fungerar bra med erfarenhetsåterföringen i dagsläget? 
 

10.  Vilka brister finns i det nuvarande erfarenhetssystemet enligt dig? 
 

11.  Hur tycker du erfarenhetsåterföringen ska fungera? 


