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Förord 

Detta examensarbete innefattar 15 högskolepoäng och gjordes på Högskolan i Borås. 

Studien utfördes i samarbete med Peab Region Bygg Väst AB, vidare nämnt Peab, i 

Göteborg under vårterminen 2019. 
 
Gruppen vill rikta ett stort tack till Jessica Rosell, gruppens handledare på Peab, som har 

gjort denna studie möjlig. Jessicas medverkan, val av kontaktpersoner och vägledning har 

resulterat i goda förhållanden till att utföra studien. Gruppen vill också tacka alla 

medverkande respondenter som med positiv inställning valt att ställa upp. Vidare vill även 

ett tack riktas till Jonas Waidringer, gruppens handledare för examensarbetet, för en 

engagerad och hjälpsam handledning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning  

Denna studie har gjorts i samarbete med Peab för att framställa ett dokumenterat 

arbetssätt till organisationen angående erfarenhetsåterföring. Syftet med studien var 

att generera ett förbättrat, distinkt och dokumenterat arbetssätt för 

erfarenhetsåterföring till en organisation inom byggbranschen. 

 

Byggbranschen står inför en utmaning, att bevara och sprida erfarenheter innan de 

löper risk att gå förlorade. Bristfälliga arbetssätt för dokumentation samt spridning 

av erfarenheter äventyrar återföringen av erfarenheter. Dessa arbetssätt är 

komplicerade att digitalisera, digitalisering är dock nödvändigt för att lyckas med 

implementering av samt kontinuerligt arbete med erfarenhetsåterföring inom en 

stor organisation. Ett fungerande erfarenhetsåterföringssystem eftertraktas för att 

öka effektivitet och lönsamhet och således skapa konkurrensfördelar.  

 

I dagsläget visar organisationen god kommunikationsförmåga internt, däremot 

uppstår problem då kunskap ska spridas externt. De databaser som nyttjas inom 

organisationen i dagsläget uttrycks, av respondenterna, vara svåra att söka i samt 

ha bristande synkronisering med övriga system. 

 

Det som generellt efterfrågas inom organisationen är ett sökbart digitalt system, en 

förbättrad kommunikation samt högre delaktighet mellan delprocesserna. Den goda 

interna kommunikationsförmågan tillsammans med det omfattande antalet 

anställda inom organisationen genererar goda möjligheter att realisera 

organisationens önskade läge. Följaktligen framhäver studien förslag på både 

förändringar beträffande arbetssätt samt en struktur över ett system för 

erfarenhetsåterföring. 

 

Studien är en kvalitativ undersökning, då både teori och empiri togs i beaktning 

användes en abduktiv ansats. Semistrukturerade intervjuer har nyttjats som 

underlag för insamling av empiri. Studien riktar sig i första hand till Peab, men även 

till andra aktörer inom branschen samt allmänheten i stort. 

 

Studiens resultat har genererat förslag till förändringar angående arbetssätt för att 

återföring av erfarenheter ska kunna ske på ett effektivt och simplifierat sätt inom 

organisationen. Syftet med erfarenhetsåtererföring är att i slutändan synliggöra och 

eventuellt minska kvalitetsbristkostnader, undvika repetitiva misstag, öka 

kompetensen i koncernen, skapa konkurrensfördelar samt åstadkomma en högre 

kundnöjdhet. Efter utförda intervjuer samt granskning av dessa, med beaktning av 

utvalda teorier, har studien alstrat förslag på förbättrade arbetssätt, dessa arbetssätt 

ämnar att öka sökbarhet av erfarenheter, höja involvering av organisationens 

garantiprocess samt nyttja delbesiktningar i organisationens produktionsprocess. 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

This study has been performed in collaboration with Peab to produce a documented 

working method for the organization regarding feedback of experience. The 

purpose of the study was to generate an improved, distinct and documented working 

method for feedback to an organization in the construction industry. 

 

The construction industry is facing a challenge, to preserve and distribute 

experiences before they run the risk of being lost. Inadequate work procedures for 

documentation and distribute of experiences jeopardize the return of experience. 

These working methods are complicated to digitize, however, digitization is 

necessary in order to succeed with the implementation of and continuous work with 

experience feedback within a large organization. A functioning experience 

feedback system is desirable to increase efficiency and profitability and thus create 

competitive advantages.  

 

At present, the organization shows good communication skills internally, but 

problems arise when knowledge is to be distribute externally. The databases that 

exist within the organization at present show low searchability and lack of 

synchronization with other systems. 

 

What is generally demanded within the organization is a searchable digital system, 

an improved communication and higher participation between the sub-processes. 

The good internal communication ability together with the extensive number of 

employees within the organization generates good opportunities to realize the 

organization's desired position. Consequently, the study emphasizes suggestions for 

both changes in working methods and a structure over a system for experience 

feedback. 

 

The study is a qualitative study, since both theory and empirical considerations 

were taken into account, an abductive approach was used. Semi-structured 

interviews have been used as a basis for the collection of empirical data. The study 

is primarily aimed at Peab, but also for other operators in the industry as well as the 

general public. 

 

The study's results have generated suggestions for changes regarding working 

methods so that the reversal of experiences can take place in an efficient and 

simplified manner within the organization. The purpose of experience feedback is 

to ultimately visualize and possibly reduce quality shortage costs, avoid repetitive 

mistakes, increase competence within the organization, create competitive 

advantages and achieve a higher customer satisfaction. After completed and 

analyzed interviews, with consideration of selected theories, the study has 

generated suggestions for improved working methods, these working methods aim 

to increase searchability of experiences, increase involvement of the organization's 

guarantee process and utilize partial inspections in the organization's production 

process. 
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1. INLEDNING  

I detta kapitel presenteras bakgrund samt problembeskrivning till studiens område, 

vidare beskrivs byggprocessen samt dess tillhörande delprocesser i syfte att 

generera en ökad förståelse hos den gemene läsaren. Slutligen preciseras studiens 

syfte, forskningsfrågor samt avgränsningar. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Sveriges byggindustri är under utveckling, många aktörer är inblandade i varje 

byggnadsprojekt. För varje arbetsmoment tas en tidplan fram för när varje 

respektive aktörs arbete ska genomföras samt vara färdigställt. Då yrkesarbetare 

efterfrågas på marknaden övergår de, vid slutfört arbete av ett pågående projekt, 

vidare till nästa projekt. En gemensam dokumentation sker ofta först då hela 

projektet är fullständigt, aktörer som har bidragit till projektet samlas och diskuterar 

projektets arbetsgång, positiva och negativa aspekter framförs. Aktörer kan ha svårt 

att minnas och utvärdera specifika arbetsmoment efter att projektet har genomförts, 

detta kan exempelvis bero på bristfällig dokumentation. Ett kontrollerat arbetssätt 

för erfarenhetsåterföring kan medföra utveckling och spridning av kunskap inom 

en organisation. 

 

Erfarenhetsåterföring är en utmaning då det gäller att överföra kunskap mellan 

individer på ett effektivt sätt samt för att förhindra repetitiva misstag (Anh Thi Lê 

& Brønn 2007). I dagens byggbransch är kunskapsspridning samt kommunikation 

en nyckelfaktor för att nå framgång i sin verksamhet (Ribeiro 2009).  

 

Vidare påpekar Anh Thi Lê och Brønn (2007) att det finns tydliga bevis på att 

ekonomiska fördelar inom byggbranschen realiseras genom att 

förbättringsprocessen med avseende på erfarenhetsåterföring stärks mellan 

byggprojekt. Stora organisationer ansvarar ofta från planering till överlämning, 

genom deras engagemang i hela projektets livscykel besitter de potential för att 

bidra till förbättring av effektivitet och kvalitet på efterföljande projekt. 

 

Många typer av slöserier och onödiga kostnader kan relateras till tilläggsarbeten. 

Om det finns brister i samarbete och förtroende är detta viktiga utvecklingsområden 

om målet är att nå en högre grad av kundnöjdhet och goda resultat vid upprättelse 

av projekt (Sarhan, Pasquire, Manu & King 2017).  

 

Gruppen har inlett ett samarbete med Peab för att framställa ett potentiellt förbättrat, 

distinkt och dokumenterat arbetssätt för erfarenhetsåterföring. Peab belyser att 

erfarenhetsåterföring är ett av deras viktigaste verktyg för att kunna ta beslut på rätt 

grunder i syfte att förbättra sin lönsamhet och minska repetitiva misstag.  
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1.2 Byggprocessen 

I entreprenadföretagens beskrivning av deras verksamhetssystem lyfts sällan 

systemen för erfarenhets- och kunskapsuppbyggnad fram. Under pågående 

produktion är det vanligt förekommande att processer för erfarenhetsåterföring och 

kunskapsuppbyggnad inte prioriteras. Det är dock viktigt att det, på lång sikt, finns 

en kunskapsutveckling hos de anställda samt att organisationen utvecklas så att en 

effektivare och mer framgångsrik produktionsprocess erhålls vid nästkommande 

entreprenad. Byggprocessen består, i regel, av fyra delprocesser vars benämningar 

ofta varierar. Hos företaget i fråga benämns dessa processer som kalkylerings-, 

projekterings-, produktions- samt garantiprocessen (Hansson et al. 2017).  

 

Byggprocessen inleds med kalkyleringsprocessen där anbud framställs, när anbudet 

har framställts överlämnas det till beställaren, efter eventuell förhandling accepteras 

eller avslås anbudet av beställaren. Om en entreprenör är aktuell för uppdraget bör 

denna entreprenör vara beredd på att lämna förslag på kompletterande dokument, 

dessa dokument består bland annat av tid-, betalnings-, arbetsmiljö-, kontroll-, 

kvalitets-, samt miljöplan. De mest betydande tilltänkta underentreprenörerna bör 

även redovisas i detta skede. Vanligen förväntas förslagen på kompletterande 

dokument presenteras för beställaren inom fem arbetsdagar från och med det att 

förfrågan skickats till entreprenören (Hansson et al. 2017). 

 

Om beställaren accepterar entreprenörens anbud startar projekteringsprocessen, 

denna process sträcker sig till dess att beslut tagits om att en byggnad eller 

anläggning ska upprättas. Planering omfattar en stor del av det praktiska arbetet 

under projekteringsprocessen för att effektivisera nästkommande process, 

produktionsprocessen. Förslag på de tidigare beskrivna kompletterande 

dokumenten realiseras i detta skede, förslag leder till eventuell revidering och 

slutligen till en plan (Hansson et al. 2017).  

 

I produktionsprocessen utförs byggnationen av ett projekt, processen omfattar även 

exempelvis planering av produktion, anskaffning av resurser, arbetsberedning, 

utförande av produktion samt uppföljning. Generellt använder organisationer under 

produktion- och projekteringsprocessen verksamhets- och ledningssystem som styr 

organisationen inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö, ekonomistyrning och 

kommunikation (Hansson et al. 2017). 

 

När entreprenörens arbete är färdigställt utförs en slutbesiktning för att säkerställa 

att entreprenaden har utförts enligt kontrakt med tillhörande förändringar som 

parterna har kommit överens om. När byggnaden är slutbesiktigad övertar 

beställaren driftansvaret på byggnaden och garantiprocessen inleds. 

Garantiprocessen delas upp i två delprocesser, garanti- och ansvarsprocessen som 

totalt varar under 10 år efter det att färdigställt projekt lämnats. Under den här tiden 

ansvarar entreprenören för uppkommande fel på byggnaden som inte orsakats av 

drift eller skötsel. Hur lång garantitiden ska vara är upp till entreprenören att avgöra, 

om inte annat föreskrivs i avtalen är garantitiden fem år för arbetsprestationer och 

två år för material. Det är under garantitiden som entreprenören ska motbevisa att 

de inte står för uppkommande brister på byggnaden och under ansvarstiden måste 

beställaren bevisa att entreprenören orsakat bristerna (Hansson et al. 2017).  
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med arbetet var att generera ett förbättrat, distinkt och dokumenterat 

arbetssätt för erfarenhetsåterföring till en organisation inom byggbranschen. För att 

syftet med studien skulle nås formulerades en huvudsaklig forskningsfråga. 

 

 Hur ska arbetssättet förbättras för att simplifiera erfarenhetsåterföring 

mellan olika delprocesser inom en organisation för att undvika diverse 

former av slöseri och ineffektivitet i byggnadsprocessen? 
 

För att den huvudsakliga forskningsfrågan skulle besvaras formulerades tre 

tillhörande delfrågor. 

 

 Hur ser erfarenhetsåterföring ut i nuläget inom organisationen? 

 Hur ser det önskade läget för erfarenhetsåterföring ut? 

 Vilka brister och tillgångar finns idag inom organisationens 

erfarenhetsåterföring?  

1.4 Avgränsningar  

Gruppens avsikt var att iaktta förslag på förbättrade arbetssätt utifrån att de 

anställda inom organisationen skulle kunna bibehålla en god arbetsmiljö. De förslag 

på förbättrade arbetssätt betraktades som effektiviseringsprocesser. 

 

Eftersom undersökningen hade ett slutdatum så kom studien inte att inkludera en 

uppföljning eller eventuella vidare utveckling av framtaget arbetssätt.  

 

Intervjuer och möten har enbart utförts med tjänstemän inom organisationens olika 

processer.  

 

Studien undersökte endast Peab och uteslöt därför organisationens övriga regioner. 

Gruppen syftade dock till att undersöka om resultatet var generaliserbart för 

organisationens övriga regioner eller ej. 

 

Gruppen valde ett fokusområde angående företeelser som berörde kvalitets-, 

tillförlitlighets- och produktionseffekter, således berörde inte studien säkerhets-, 

hälso- och miljöeffekter.  
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2. METOD 

I detta kapitel redovisas de metodval som gruppen nyttjat för undersökning, 

informationssökning, målgrupp, intervju, urval samt analys som studien grundar sig 

i. Vidare presenteras beskrivning samt bedömning av reliabilitet och validitet. 

2.1 Undersökningsmetod 

Bryman och Nilsson (2018) menar på att ett abduktivt tänkande baseras på teoretisk 

förståelse av de kontexter och undersökningspersoner som studeras med hänsyn till 

deras uppfattning av verkligheten. Således bestämde sig gruppen att en abduktiv 

ansats var aktuell att nyttja under arbetes gång. Vidare använde gruppen sig av 

kvalitativa metoder såsom intervjuer och möten för insamling av empiri då 

målsättningen var att uppnå en beskrivning av verkligheten utifrån respondenterna. 

2.2 Informationssökning 

Gruppen anskaffade sig information kring ämnen som har ansetts relevanta för att 

bli insatta i företagets problembeskrivning, denna information har sökts upp via 

Högskolan i Borås sökbas Primo. Vid informationssökning har nyckelord kopplade 

till studiens teoretiska referensram nyttjats, såsom erfarenhetsåterföring, 

knowledge management samt kunskap och kommunikation. Därtill undersökte 

gruppen vad som fanns publicerat inom ämnesområdet via olika typer av litteratur; 

böcker, rapporter och vetenskapliga artiklar som var peer reviewed. 

2.3 Intervjumetod 

Gruppen har nyttjat en semistrukturerad intervjumetod vid insamling av empirisk 

data. Justesen, Mik-Meyer och Andersson (2011) menar på att en semistrukturerad 

intervjuform används för att skapa en mer avslappnad miljö, då följdfrågor kan 

ställas under intervjun för att ge mer utvecklade svar. Att använda en 

semistrukturerad intervju möjliggör att fånga respondentens verklighet (Bryman & 

Nilsson 2018). Gruppens intervjuguide innehöll övergripande frågor som gav 

respondenten möjlighet att uttrycka sin verklighet kring erfarenhetsåterföring inom 

organisationen. Bryman och Nilsson (2018) nämner att en fördel med 

semistrukturerade intervjuer är att respondenternas insikter och åsikter lyfts fram 

om hur de uppfattar ett specifikt begrepp, detta har varit en nytta för gruppen vid 

undersökning av hur begreppet erfarenhetsåterföring uppfattades inom 

organisationen. Respondenterna har givits fria tyglar att utforma svaren 

individuellt, då intervjuguiden inte har följts har respondenten inte blivit avbruten 

utan blivit vägledd tillbaks till intervjuguidens struktur. 

 

Bryman och Nilsson (2011) menar på att ifall intervjufrågor distribueras i förtid kan 

en lugnande effekt hos intervjupersonerna skapas, således valde gruppen att dela ut 

intervjuguiden samt studiens syfte till respondenterna i förväg. Samtalen har spelats 

in samt transkriberats med samtycke från respondenterna, all information har 

behandlats med sekretess. Inspelning av intervjuer har utförts för att minska 

distraktion under intervjun samt för att förenkla analys av den insamlade empirin i 

efterhand (Bryman & Nilsson 2018). För att säkerställa att inspelning av intervjuer 

inte skulle riskera att gå förlorade har alla i gruppen närvarat och använt sig av olika 
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inspelningsenheter. Om respondenten, i efterhand, har velat ändra eller tillägga 

något så har denna möjligheten givits. 

2.4 Urval 

Urvalet bestod av anställda inom organisationens alla delprocesser såsom 

kalkylering, projektering, produktion samt garanti. I kapitlet empiri och analys 

redovisas en beskrivning av urvalets olika arbetsroller för att ge en bredare inblick 

i hur varje arbetsroll uppfattar begreppet erfarenhetsåterföring. Urvalet selekterades 

av anställda inom Peab Region Bygg Väst AB och inkluderade således inte 

resterande regioner inom organisationen, gruppens avsikt omfattade dock att 

undersöka om resultatet var generaliserbart inom organisationens alla regioner. En 

diskussion utfördes med gruppens handledare på företaget i fråga för att generera 

en bredare inblick i och förståelse om vilka som berördes av erfarenhetsåterföring. 

2.5 Analysmetod 

En fallstudie är en genomgripande undersökning av specifika enheter, dessa enheter 

kan exempelvis bestå av organisationer, individer eller händelser, en fallstudie 

behöver nödvändigtvis inte ha för avsikt att jämföra olika enheter (David & Sutton 

2016). Gruppen har undersökt en organisation och endast fokuserat på denna 

organisation, en bedömning ifall studiens resultat har kunnat generaliseras eller ej 

har även gjorts, dock har inga jämförelser med andra organisationer utförts. 

 

Bryman och Nilsson (2018) menar på att en fallstudie skiljer sig från andra metoder 

då forskaren oftast är angelägen om att illustrera speciella drag hos ett särskilt fall. 

Gruppen har, med utgångspunkt från utförda intervjuer, analyserat teman genom 

att sammanfatta samtliga intervjuer och analysera varje intervjufråga var för sig, 

således har gruppen kunnat urskilja teman som har speglat respondenternas syn på 

begreppet erfarenhetsåterföring inom organisationen i fråga.  

 

Vidare menar Bryman och Nilsson (2018) på att det, i situationer då en studie endast 

baseras på kvalitativa metoder, kan vara svårt att bedöma huruvida studien ska 

uppfattas som en tvärsnittsdesign eller en fallstudie. Det som avgör hur studien ska 

uppfattas är beroende på vilken analysenhet som är aktuell. En analysenhet kan 

exempelvis vara en geografisk plats, en grupp av individer eller organisation. 

Gruppens intervjuer har utförts på varierande platser med varierande arbetsroller, 

den analysenhet som varit aktuell för gruppen är dock organisationen i sig, således 

har studiens analysmetod tolkats som en fallstudie. 

2.6 Reliabilitet och validitet 

I denna del av kapitlet redogörs en beskrivning samt bedömning av begreppen 

reliabilitet, validitet samt generalisering. 

2.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om i vilken grad indikatorn eller testet är ett konsistent mått 

över tid, om en undersökningsperson kommer utdela samma resultat vid annat 

tillfälle eller om de påverkas av slumpartade eller tillfälliga förutsättningar (Bryman 
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& Nilsson 2018). En viktig aspekt med ett korrekt mått är att det gör det möjligt att 

upptäcka variationer mellan olika grupper. Ifall testet görs om på nytt är det viktigt 

att ha i åtanke att reliabiliteten inte automatiskt förbättras utan endast kan bedömas 

(David & Sutton 2016). Däremot kan reliabiliteten förbättras på andra sätt, detta 

redovisas i delen av kapitlet bedömning av reliabilitet. 

2.6.2 Bedömning av reliabilitet 

Enligt David och Sutton (2016) så kan reliabiliteten förbättras genom noggrann 

konstruktion av frågorna. För att säkerställa att gruppens frågor höll en strukturerad 

form användes ett flertal litterära böcker samt vägledning av handledare från både 

skolan och organisationen. Dessutom tillfrågades respondenterna om hur de 

upplevde strukturen på intervjun och frågorna. Respondenterna upplevde att 

intervjuerna var välstrukturerade samt att frågorna var välformulerade, således har 

reliabiliteten förstärkts.  

 

Bryman och Nilsson (2018) redovisar att det ska antas ett granskande synsätt, även 

kallat auditing. Reliabiliteten stärks om en fullständig och tillgänglig redogörelse 

för alla faser av forskningsprocessen finns tillgänglig. Gruppen har, för att uppnå 

detta, framfört forskningsfrågor, redovisat val av undersökningspersoner samt 

presenterat val av metoder. Intervjuerna är transkriberade och finns tillgängliga via 

Högskolan i Borås för framtida referens. 

 

Vidare menar Bryman och Nilsson (2018) på att det ska finnas en möjlighet att 

styrka och konfirmera, som motsvarar objektivitet. Detta innebär att forskaren inte 

avsiktligt låtit personliga åsikter eller valda teorier ha inverkan på genomförande 

av undersökningen samt dragna slutsatser. Gruppen valde en teoretisk referensram 

och strukturerade en intervjuguide som baserades på valda teorier, därigenom har 

reliabiliteten försämrats. 

2.6.3 Validitet 

Vid undersökningar initieras frågan om validitet, ifall begreppet verkligen mäter 

den verklighet som är avsedd att mätas. Det handlar dessutom att bedöma hur hög 

grad validiteten blir i förhållande till de mätinstrument som har använts. Bedömning 

av validitet går följaktligen ut på om de slutsatser som genererats från en 

undersökning stämmer överens med varandra eller ej (David & Sutton 2016). 

Validiteten bedöms också utifrån om måttet är reliabelt. Ifall måttet är vacklande 

genom att det varierar kan det inte bilda ett mått med tillräcklig hög validitet. Om 

ett mått inte är reliabelt och inte resulterar i en stabil förklaring till det 

bakomliggande begreppet är validiteten otillräcklig (Bryman & Nilsson 2018). I 

delen av kapitlet bedömning av validitet redogörs bedömning av validitetens 

aspekter. 

2.6.4 Bedömning av validitet 

För att skapa trovärdighet i resultaten beskriver Bryman och Nilsson (2018) en 

aspekt som kallas för respondentvalidering som handlar om att rapportera resultaten 

till medverkande individer för att få bekräftelse att forskaren uppfattat den 

verklighet på rätt sätt. Efter avslutad intervju transkriberades innehållet och 
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skickades ut till de medverkande. Respondenterna har under hela projektets gång 

givits möjlighet att ändra, ta bort eller tillägga information om så önskades.  

 

Den interna validiteten beskrivs som styrkan i kvalitativa undersökningar och 

handlar om ett samband mellan observationer och teoretiska idéer som väljs ut som 

referensram. Närvaro och delaktighet i ett socialt sammanhang gör det möjligt att 

säkerställa en hög grad av överensstämmelsen mellan begrepp och observationer 

(Bryman & Nilsson 2011). Närvaron och delaktigheten som gruppen erhållit under 

undersökningen har skett via intervjuer samt avstämningsmöten med 

organisationens handledare. På grund av observation och delaktighet under 

intervjuerna stärktes validiteten. Delaktighet i interna möten, som av 

respondenterna anses vara en grundläggande faktor för spridning och delning av 

erfarenheter, hade eventuellt kunnat höja graden av validitet ytterligare. 

 

Den externa validiteten handlar om i hur stor utsträckning de framtagna resultaten 

kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer (Bryman & Nilsson 

2018). Den externa validiteten utgör ett problem i kvalitativ forskning på grund av 

begränsade urval. Ett noggrant val av representativa urval förminskar risken att 

äventyra den externa valideringen (Bryman & Nilsson 2011). Ett väl valt urval 

speglar den population som forskaren är intresserad av (David & Sutton 2016). För 

att fånga speglingen av populationen valde gruppen att selektera de arbetsroller som 

omfattar de större delarna i en byggprocess. Med hjälp av handledaren inom 

organisationen valdes tjänstemän ut för att representera det större och mer 

avgörande arbetet i projekten. Gruppen har valt att avgränsa studien till att inte 

involvera underentreprenörer och yrkesarbetare då de utvalda tjänstemännen har en 

daglig kontakt med dessa. Genom urvalet ansåg både gruppen och dess handledare 

inom organisationen att en spegling av den population som var intressant för studien 

har åstadkommits. 

 

David och Sutton (2016) beskriver att om mer tid läggs på en grupp begränsas 

möjligheten att studera en större grupp individer samt att detta kan leda till en 

förlust av validitet. Den externa validiteten hade eventuellt kunnat höjas genom att 

även involvera resterande arbetsroller inom organisationen. Gruppen samt 

handledaren inom organisationen ansåg att detta inte var absolut nödvändigt 

eftersom diverse tjänstemän har kontakt med yrkesarbetare och 

underentreprenörerna på en daglig basis. 

  

Det har utförts ett avstämningsmöte med en anställd inom organisationen som då 

arbetade med att framställa ett erfarenhetsåterföringssystem. Den anställde ansåg 

att de slutsatser som gruppen dragit utifrån den insamlade empirin var lämpliga för 

framställande av ett nytt arbetssätt beträffande erfarenhetsåterföring, således 

konfirmerades gruppens slutsatser vilket påvisade att validiteten förstärktes. 

Respondenternas uppfattning av intervjufrågorna upplevdes fånga ämnet gällande 

erfarenhetsåterföring väl, även detta tyder på att validiteten stärks. 

2.6.5 Generalisering 

Bryman och Nilsson (2011) redovisar att olika uppfattningar kring generalisering 

förekommer hos befintliga forskare. Vissa forskare menar på att det är omöjligt att 

generalisera resultat från kvalitativ forskning till andra miljöer när moment som 
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observationer eller intervjuer med ett mindre antal individer genomförs. Andra 

forskare menar däremot på att det kan skapas måttliga generaliseringar som 

omfattar jämförelser och kopplingar till likvärdiga grupper som andra kvalitativa 

undersökningar resulterat i.  

 

Kritik mot kvalitativ forskning finns angående tillvägagångssätt för 

undersökningens process. Det nämns att metoder och verktyg kan presenteras men 

exakt hur de använts är svårt att beskriva och ses följaktligen som ett kvarstående 

problem. Generellt kan analysmetod presenteras men processen för utförande är 

ofta mer problematisk att redovisa (Bryman & Nilsson 2011). För att måttliga 

generaliseringar skulle kunna underlättas för andra forskare har gruppen i 

samarbete med Peab noggrant selekterat ett urval och presenterat urvalsmetoden. 

En dokumentation av gruppens transkriberade intervjuer finns tillgängliga via 

Högskolan i Borås och således tillgänglig för andra forskare. Dessutom har gruppen 

redovisat vilken typ av analysmetod som har använts, underlag på hur den 

insamlade empirin faktiskt har analyserats framkommer dock ej i studien. 

 

Organisationer inom byggbranschen som ansvarar från planering till överlämnande 

av projekt varierar men grundstrukturen kan ofta förete likartad. Således kan det 

antas att arbetssätt inom de olika organisationerna kan förefalla relativt 

överensstämmande, detta kan öka generaliserbarheten av studiens resultat. Ständigt 

utvecklande lagar, förordningar och digitaliseringar kan dock ha äventyrat 

giltighetstiden för studiens generaliserbarhet. Andra organisationer med likartad 

problematik angående återföring av erfarenheter har givits möjlighet att analysera 

den insamlade empirin och därifrån utföra egna generaliseringar kring om gruppens 

framtagna arbetssätt kan implementeras hos respektive organisation.  
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras de teorier som användes för att utforma studiens 

referensram. Referensramen nyttjas fortsatt för analysering av den empiriska datan. 

3.1 Kunskap och kommunikation 

För att sprida kunskap krävs det att organisationer har en fungerande 

kommunikation. I alla olika projekt inom byggbranschens förekommer det mängder 

av information som ska behandlas. Genom att anställda inom organisationen 

kommunicerar och delar med sig av denna information så leder det ofta till ökad 

lönsamhet (Loforte Ribeiro & Leitão Tomásio Ferreira 2010). 

 

När kunskap diskuteras brukar ämnet delas upp i två olika nivåer, tydlig kunskap 

och tyst kunskap (Suppiah & Singh 2011). Tydlig kunskap är den kunskapen som 

lätt kan identifieras genom tal, skrift och ekvationer (Magnier-Watanabe & Benton 

2017). Vidare är tydlig kunskap kodifierbar och kan enkelt kommuniceras och 

spridas (Schoenherr, Griffith & Chandra 2014). Tydlig kunskap uttrycks i ett 

formellt språk och kan lagras i en databas så att det sedan kan överföras enkelt inom 

en organisation. Med avsikt att sprida kunskap blir således återanvändningen av 

tydlig kunskap huvudmålet för organisationen (Joia & Lemos 2010). Ribeiro (2013) 

lyfter fram att tydlig och tyst kunskap är två sidor av samma mynt, tyst ligger till 

grund för tydlig kunskap. Tyst kunskap är kunskap som en individ besitter 

omedvetet, kunskapen anskaffas genom praktiska utföranden, kommunikation samt 

kontinuerliga interaktioner (Zhang, Xiao, Gursoy & Rao 2015). Spraggon & 

Bodolica (2017) nämner att tyst kunskap snarare finns nedbäddad i individens natur 

istället för uttalad fakta, författarna exemplifierar detta genom oförklarliga 

kunskaper, såsom kunskapen att cykla.  

 

Suppiah & Singh (2011) menar på att majoriteten av forskare är ense om att tyst 

kunskap är den övergripande kunskapskällan inom en organisation. Omkring 90 

procent av kunskapen inom organisationer finns inskränkt hos individerna vilket 

komplicerar möjligheten att formalisera och sprida kunskapen. Jämfört med tydlig 

kunskap så är delningen inte lika enkel med konventionella instrument såsom 

dokument, databaser, system och processer.  

 

Tyst kunskap kan alltid omvandlas till tydlig kunskap om individer lyckas med att 

formulera tyst kunskap till en förståelig uppsättning koder och skript (Spraggon & 

Bodolica 2017). Tyst kunskap är socialt komplext och anses som en 

konkurrensfördel som är svår att imitera eftersom den kräver organisatoriskt 

lärande och delaktighet. Det finns två strategier för att sprida kunskap inom en 

organisation, kodifiering och personalisering. I kodifiering är all kunskap 

standardiserad, strukturerad och lagrad i informationssystem. Kunskapen nås 

genom ett effektivt söksystem som uttrycker dokumentationens innehåll och kan 

distribueras digitalt inom organisationen. Personaliseringen handlar om spridning 

mellan individer vilket gör denna strategi mindre robust. De metoder som används 

inom denna strategi bygger på personlig kontakt för att sprida erfarenheter inom 

organisationen (Joia & Lemos 2010).  

 

Teknologin förenklar tillgängligheten för information, däremot är tiden för att 

förvalta informationen inom organisationer ofta bristfällig. Tid är en begränsad 
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resurs som inte bör spenderas i onödan såvida den inte genererar nytta till 

organisationen. Kunskapsspridning kräver en tillgänglighet av tid som är oförenlig 

med dagens affärsverksamhet, således blir individuell tidsstyrning en viktigt 

indikator för spridning av tyst kunskap då tyst kunskap är ett direkt resultat av 

erfarenhet, reflektion och dialog – tre aktiviteter som kräver tid. Den slutliga faktorn 

för att sprida tyst kunskap kräver att individerna inom organisationen använder 

samma typ av verbala språk och tolkningar (Joia & Lemos 2010).  

3.2 Erfarenhetsåterföring 

Det har uppenbarats meningsskiljaktigheter kring en specifik definition av uttrycket 

erfarenhetsåterföring. Clermont och Kamsu-Foguem (2018) definierar begreppet 

som en strukturerad process för kapitalisering och utnyttjande av information som 

utvinns från analys av positiva och / eller negativa händelser. Generellt syftar 

Clermont och Kamsu-Foguem (2018) till att identifiera händelser som berör 

säkerhets-, hälso-, miljö-, kvalitets-, tillförlitlighets- eller produktionseffekter.  

 

Vidare menar Clermont och Kamsu-Foguem (2018) på att erfarenhetsåterföring 

bygger på framställande av programvarusystem, i dessa system distribueras 

erfarenheter från tidigare skeden för att kunna utnyttja dessa erfarenheter i 

framtiden. En fördjupande aspekt som även lyfts fram är att erfarenhetsåterföring 

bör bestå av tre olika faser. Dessa faser är kapitaliseringsfasen, behandligsfasen 

samt den operativa fasen. Kapitaliseringsfasen bygger på att lokalisera och 

dokumentera väsentlig information i syfte att definiera en upplevelse. 

Behandlingsfasen grundar sig i att konvertera denna information till erfarenheter 

som kan nyttjas av aktörer inom den specifika organisationen. Slutligen bygger den 

operativa fasen på att gynna användningen av dessa erfarenheter i organisationen 

för att förbättra arbetsutföranden. 

 

Organisationer inom byggbranschen som ansvarar för hela livscykeln inom olika 

projekt besitter erfarenhet och kunskap som kan gynna delar av de 

förbättringsarbete som dessa organisationer bedriver, erfarenhetsåterföring kan 

potentiellt tillföra förbättringar inom både kostnadseffektiviserings- och 

kvalitetsarbete. Erfarenheter och kunskap kan således ses som en tillgång för 

organisationen (Anh Thi Lê & Brønn 2007). Implementering av 

erfarenhetsåterföring är dock inte helt okomplicerad, den bygger på utveckling av 

ett ramverk för knowledge management, vidare nämnt KM (Kamsu-Foguem, 

Coudert, Béler & Geneste 2008). 

3.3 Knowledge management 

KM är ett relativt nytt begrepp som sedan början av 90-talet tagit en mer markant 

och betydande roll som forskningsområde och i praktiken. KM anses vara ett stöd 

till organisationer med effektivitetsproblem, problem om hur befintlig kunskap 

sprids och utnyttjas kvarstår dock och har sysselsatt forskare under en lång tid 

(Jonsson 2015). 

  

En universell generaliserad definition har ännu inte lyckats preciseras, svårigheten 

att definiera begreppen knowledge och management var för sig gör det än mer 

besvärligt att få en sammanställd definition. Det har utförts flertal forskningsprojekt 
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och praktiska försök för att skapa en förståelse kring nyckelfaktorn i arbetet med 

KM, vilket är kunskapsöverföring. Många organisationer kämpar idag med att 

behärska och sprida kunskap inom organisationen eftersom det anses som en 

konkurrensfördel. Ett problem som många organisationer stöter på är att de fastnar 

med lösningar om hur information, som i sin tur leder till kunskap, tillgängliggörs 

(Jonsson 2015). 

  

Avvikande konkurrensfördelaktiga verktyg gentemot informationssystem och 

informationsteknologi som effektiviserar en organisation är den mänskliga faktorn. 

Den mänskliga faktorn är en grundläggande resurs för hur effektiv mottagning och 

spridning av kunskap blir inom en organisation (Jonsson 2015). 

 

Mänskliga resurser tillsammans med motivation, är väl kopplat till KM inom en 

organisation, där prestationsförmåga förbättras genom metoder för mänskliga 

resurser. Genom ett ständigt förbättringsarbete med personalresurser kan en 

konkurrensfördel skapas som är svår för konkurrenter att kopiera. Personalresurser 

anses vara en osynlig tillgång som uppfyller ett värde när den blir helt omgiven 

operativt (Liao 2011).  

 

Motivation spelar en bidragande roll för en individs prestationsförmåga. Aspekter 

med hänsyn till motivation hos de anställda kan uppdelas i två kategorier, extrinsic 

(yttre) respektive intrinsic (inre). Den yttre motivationen baseras på metoder som 

täcker mer konkreta aspekter, såsom monetära stimulanser frambringade av 

befordringar, löneökningar och belöningar. Inre motivation är baserad på abstrakta 

aspekter såsom fröjd, engagemang samt ambition till att genomföra arbetsuppgifter 

och öka prestationsförmågan. De nämnda aspekterna anses vara en nyckelfaktor för 

att utveckla graden av personlig och professionell utveckling, kreativitet samt 

engagemang, vilken som är mest effektivt är dock svårt att avgöra. Ett stort antal 

studier instämmer i att de främsta motivationskällorna för anställda är de yttre, 

samtidigt som andra författare menar på att den inre är mer avgörande. Vilken 

aspekt som bör tas mest hänsyn till är individuellt inom varje organisation. En del 

anställda föredrar bland annat mer gynnsamma ekonomiska förhållanden medan 

andra föredrar en högre involvering och medverkan inom organisationen (Muñoz-

Pascual & Galende 2017). 

 

I slutändan är det viktigt att identifiera vad som motiverar arbetarna inom en 

organisation som använder varierande informationssystem och andra metoder för 

att sprida kunskap (Jonsson 2015). Byggbranschen visar brist på ett systematiskt 

sätt för att samla in, sprida och bibehålla den interna expertisen där Inspelade 

dokument, interaktioner och erfarenheter beskrivs som en essentiell kunskapskälla. 

Nuvarande kunskap och spridningförmåga kommer, inom några år, att försämras 

på grund av bristfälliga metoder. Kunskap bevaras hos projektgruppens aktörer och 

förblir utan spridning, återanvändning av uppkommande erfarenheter går således 

förlorad. Etablering av KM-ramverk är ett brådskande behov för organisationer 

inom byggbranschen för att systematiskt samla in och sprida kunskap (Shokri-

Ghasabeh och Chileshe 2014). 

https://www-emeraldinsight-com.lib.costello.pub.hb.se/doi/pdfplus/10.1108/01437721111158170
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4 EMPIRI OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras respondenternas olika arbetsroller samt en 

sammanfattning av alla intervjuer. Slutligen redovisas analys av den insamlade 

empiriska datan. 

4.1 Arbetsroller 

I denna del av kapitlet följer beskrivningar av de arbetspositioner som representerar 

studiens urval. 

4.1.1 Arbetsledare 

Under varje platschef finns minst en arbetsledare, arbetsledarens främsta 

arbetsuppgiften är att biträda platschefen. Arbetsledaren styr yrkesarbetare samt 

underentreprenörer och tillbringar sina arbetsdagar ute i produktionen. Det dagliga 

arbetet omfattar att se till att produktionen flyter på och att arbetsmoment utförs på 

korrekt sätt, vid rätt tid och på rätt plats. Stopp i produktionen innebär kostnader 

och fördröjning av färdigställt projekt.  

4.1.2 Platschef 

Platschefen tillsammans med arbetsledare är ansvariga för produktionen på 

byggarbetsplatsen. Platschefens arbetsuppgifter innehåller teknik, avtal, ledarskap, 

ekonomi, dokumentation, kvalitets- och miljöledning, planering, inköp av material, 

möten med beställare, arbetsledning samt miljöfrågor. Platschefen är ansvarig för 

att det uppställda projektmålet uppfylls (Hansson et al. 2017). 

4.1.3 Projektledare 

Oavsett hur ett företag organiserar dess affärsområden måste det för varje projekt 

finnas en projektledare, med tillhörande organisation svarar projektledaren för 

genomförandet. Är projekten mindre omfattande förekommer det att en 

projektledare är ansvarig för flera projekt samtidigt. Tillsammans med 

projektledaren formuleras de övergripande tidsmässiga, ekonomiska samt tekniska 

målen, samtidigt som projektledaren tar fram ett förslag till organisationen för 

genomförande (Hansson et al. 2017). 

4.1.4 Projektchef, affärschef, entreprenadchef 

Under studiens gång har benämningen på denna arbetsroll varierat vid insamling av 

empiri, gruppen har valt att definiera arbetsrollen som projektchef. Hansson et al. 

(2017) menar på att projektchefen ansvarar för projektet från start till 

överlämnande. Projektchefens ansvarsområden omfattar projektets 

personalresurser, projektering, inköp samt produktion, således säkerställs det att 

alla i projektet får rätt förutsättningar och att projektet vägleds mot uppsatta mål. 
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4.1.5 Garantimedarbetare 

Efter slutbesiktning tar beställaren i de flesta fall över ansvaret för byggnaden och 

nyttjar levererad byggnad. Garanti- och ansvarsprocessen startar samtidigt och 

avslutas då entreprenörens ansvarstid löper ut. Under garantitiden har entreprenören 

ansvar för fel som uppstår som inte orsakats av felaktig drift eller skötsel av 

beställarens organisation. Med hjälp av de drift- och underhållsinstruktioner som 

entreprenören överlämnar styrs beställaren att underhålla och använda byggnaden 

eller anläggningen på rätt sätt. Normalt lämnar entreprenören speciella garantier för 

vissa produkter, såsom isolerrutor och pappskikt, som kan avse en period som är 

längre än avtalad garantitid för resten av projektet. Entreprenörens praktiska 

insatser under garanti- och ansvarstiden begränsas normalt till åtgärdande av de fel 

som beställaren anmäler (Hansson et al. 2017).  

4.1.6 Kalkyleringsmedarbetare 

Arbetsuppgifter i kalkyleringsprocessen omfattar områden såsom att kalkylera tid-

, material- och personalåtgång. Kalkylatorn bör även vara väl insatt i 

entreprenadjuridik och är ett generellt stöd till platschefen samt företagsledningen. 

Kalkylatorn ansvarar för utvärdering och uppföljning av kalkyler och presenterar 

resultatet för de projektansvariga (Hansson et al. 2017). 

4.1.7 Arbetschef 

En arbetschef är ansvarig för en del av en region eller ett affärsområde med flera 

projekt som pågår samtidigt. Arbetschefen ansvarar för den totala verksamheten 

rörande ekonomi, kvalitet, personal och allt som rör marknaden. Arbetschefen har 

under sig ett antal projekt- och platschefer utöver gemensamma stödfunktioner som 

kalkyl, inköp, planering och personaladministration (Hansson et al. 2017). I Figur 

1 redovisas hur hierarkin inom den undersökta organisationen var uppbyggd under 

ett pågående projekt. Efter avslutat projekt påbörjas garantiprocessen, som inte 

illustreras i figuren.  
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Figur 1: Illustration av hur hierarkin inom en byggorganisation kan se ut under ett 

pågående projekt. 

4.2 Sammanfattning av insamlad empiri 

I denna del av kapitlet presenteras en sammanfattning av de intervjuer som gruppen 

har genomfört, diverse figurer visualiserar emellanåt respondenternas svar. I vissa 

av de olika diagrammen förekommer det att respondenterna framhäver fler än en 

aspekt. 

4.2.1 Inledning 

Intervjuer har genomförts med 11 stycken respondenter med varierande arbetsroller 

inom organisationen. Alla respondenter var vid intervjutillfället verksamma inom 

företaget, fem individer var placerade i Trollhättan och resterande i Göteborg. 

Gruppen genomförde intervjuer med anställda inom organisationens fyra olika 

delprocesser, dessa fyra delprocesser bestod av kalkylering, projektering, 
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produktion samt garanti. Respondenterna tillfrågades samma grundfrågor utifrån 

gruppens intervjuguide, däremot har de tillfrågade fått varierande följdfrågor 

beroende på hur de svarat på grundfrågorna.  

 

Det har redovisats att ett flertal program nyttjades inom organisationen där avsikten 

var att erfarenheter skulle dokumenteras och spridas. Respondenterna har visat på 

gemensamma åsikter kring att de befintliga programmen sågs som komplicerade 

och att dem således helst inte nyttjades. Vidare har faktorer såsom låg sökbarhet 

och bristande synkronisering med övriga system generat ett sänkt intresset av att 

söka i de olika databaserna. Ett aktivt arbete för framställning av ett digitaliserat 

program inleddes under 2018 av organisationen i fråga. Vid studiens utförande har 

detta program ännu inte kommit till alla anställdas kännedom och har inte heller 

utvecklats till fullo, visionen var dock att detta program senare skulle användas som 

en bank för erfarenheter.  

4.2.2 Hur får ni tag på erfarenheter i dagsläget? 

Respondenterna menade på att deras sätt att söka efter erfarenheter varierade 

beroende på projektets arbetsgång. Vid produktion av repetitiva projekt förändrades 

arbetslag i mindre utsträckning. Föregående projekt genererade erfarenheter som 

var användbara vid nästa likartade projekt, sökningen skedde således ofta internt 

inom arbetslaget. Vid utspridda och varierande projekt skedde sökandet i en högre 

grad externt inom koncernen. Respondenterna fick tag på erfarenheter genom att 

söka individuellt, genom möten eller genom att fråga andra som i tidigare skeden 

hade utfört likartade projekt. Ju bredare kontaktnät en anställd besatt desto bättre 

blev förutsättningarna till att sökningen blev effektiv och fullbordad. I Figur 2 

redovisas kvantitativt hur respondenterna fick tag på erfarenheter. 

Figur 2: Illustration av hur respondenterna fick tag på erfarenheter. 
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4.2.3 Hur vill ni få tag på erfarenheter? 

De metoder som respondenterna ville använda för att få tillgång till erfarenheter var 

via en sökbar och digital databas samt via deltagande i fler möten. Att erfarenheter 

skulle presenteras i den digitala databasen med en bild samt en förklarande text var 

en önskan bland ett flertal respondenter. I intervjuerna framgick det att det fanns en 

vilja att komplettera erfarenheter som framkom under garantiarbetet med den 

monetära kostnad samt den tidsförlust som genererades i och med ett specifikt fel, 

detta för att indikera hur felet faktiskt påverkade organisationen. I Figur 3 illustreras 

hur respondenterna ville få tag på erfarenheter. 

Figur 3: Illustration av hur respondenterna ville få tag på erfarenheter. 

4.2.4 Vilka erfarenheter behöver du från andra delprocesser för att 
underlätta ditt arbetssätt? 

Respondenterna kände ett behov av en bättre kommunikation mellan de olika 

delprocesserna, det uttrycktes att det framförallt var nödvändigt med nyckeltal samt 

kostnadsuppföljning från de andra processerna. Platsbesök betraktades som en 

möjlighet att utbyta information och idéer med andra arbetskollegor, 

respondenterna påstod att en mer engagerad involvering av produktionsprocessen 

potentiellt skulle kunna generera spridning av arbetssätt och problemlösning inom 

organisationen. Utan återkoppling mellan delprocesserna kvarstod risken att varje 

delprocess fortsatte med sitt arbetssätt och erfarenheter angående negativa och 

positiva aspekter gick förlorad. 

4.2.5 Vilka erfarenheter saknar du från andra delprocesser, som skulle 
kunna underlätta ditt arbete? 

Respondenterna uttryckte att det ansågs vara svårt att specifikt definiera vilka 

erfarenheter som saknades från andra delprocesser, istället menades det på att det 

krävdes ett effektivt informationsflöde gällande feedback inom varje delprocess 
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men även mellan alla berörda delprocesser. Olika delprocesser sökte olika 

erfarenheter, från produktionsprocessen uttrycktes det att allmän feedback från 

garantiprocessen saknades, de som var ansvariga för hela processen beskrev att de 

saknade projektspecifik feedback samt erfarenheter som berörde 

kostnadsuppföljning kopplat till verkligt utfall. Det som kalkylprocessen saknade 

var skuret på en annan ledd, det handlade snarare om tidsåtgång för specifika 

arbetsmoment för att på så sätt förenkla kalkylering. 

4.2.6 Vilka erfarenheter lämnar du vidare till andra delprocesser inom 
organisationen? 

Det uttrycktes att erfarenheter sällan lämnades till andra delprocesser om en 

specifik erfarenhet inte efterfrågades. Under olika möten lyftes viktiga aspekter 

mellan de olika delprocesserna, om en anställd ansåg att en viss aspekt var 

betydande dokumenterade individen det. Från kalkylprocessen uttrycktes det att 

erfarenheter i form av värdering av leverantörer gentemot tidigare erfarenheter 

dokumenterades i ett inköpssystem, vilka som faktiskt nyttjade detta system 

undersöktes ej. 

4.2.7 Hur lämnar du vidare erfarenheter till andra delprocesser inom 
organisationen? 

Förutom efterfrågade dokument och erfarenheter av andra delprocesser lämnades 

erfarenheter vidare genom olika möten, den personliga kontakten samt 

protokollföring i de olika projekten. Det uttrycktes att den interna 

kommunikationen inom arbetslaget fungerade bättre jämfört med den externa. 

Arbetslagen arbetade ofta individuellt, då efterfrågade erfarenheter saknades i 

gruppen användes istället det externa kontaktnätet. Möjligheten för spridning av 

erfarenheter var god i avslutnings- samt överlämningsmöten, under dessa möten 

redogjordes ofta tre bra respektive mindre bra erfarenheter. Erfarenheter 

dokumenterades vanligen av de anställda som deltog under mötet, detta kunde 

således leda till att dokumenterade erfarenheter förblev hos individen digitalt. 

Vidare uttrycktes det att en eller en grupp av individer, parallellt med sitt dagliga 

arbete, borde arbeta aktivt samt överta större ansvar av dokumentering och 

spridning av erfarenheter. I Figur 4 illustreras hur respondenterna spred 

erfarenheter.  
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Figur 4: Illustration av hur respondenterna spred erfarenheter. 

4.2.8 Vad tycker du fungerar bra med spridningen av erfarenheter? 

Viljan av att dela med sig av samt ta till sig erfarenheter ansågs hög, det uttrycktes 

även att protokollföring under möten fungerade bra. I produktionen varierade 

vanligen arbetslagen, därav genererades spridning av erfarenheter. Det uttrycktes 

att redogörelse av tre bra respektive mindre bra erfarenheter i avslutnings- samt 

överlämningsmöten var en bra metod för spridning av erfarenheter. Vidare 

nämndes det att det även fungerade bra att sitta i grupp och diskutera erfarenheter. 

I Figur 5 illustreras vad respondenterna tyckte fungerade bra med spridningen av 

erfarenheter. 

 
Figur 5: Illustration av vad respondenterna tyckte fungerade bra med spridningen 

av erfarenheter. 
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4.2.9 Vad tycker du fungerar mindre bra med spridningen av 
erfarenheter? 

Det som fungerade mindre bra med spridningen av erfarenheter uttrycktes vara att 

erfarenheterna fastnade hos den individ som satt på erfarenheterna, i vissa fall 

dokumenterades inte heller nyttig information för vidare användning. Spridning av 

erfarenheter mellan de olika regionerna inom organisationen tycktes vara 

bristfällig, generellt uppgavs det att organisationen inte nyttjade styrkan i att vara 

15 000 anställda. Vidare uttrycktes det även att det inte existerade något fungerande 

system för spridningen av erfarenheterna, således sågs även sökbarheten av 

erfarenheter som låg. De system som nyttjades inom organisationen uppdaterades 

eller förvaltades inte på rätt sätt. I Figur 6 illustreras vad respondenterna tyckte 

fungerade mindre bra med spridningen av erfarenheter. 

 

Figur 6: Illustration av vad respondenterna tyckte fungerade mindre bra med 

spridning av erfarenheter. 

4.2.10 I vilken del av ditt arbetsområde anser du att mest erfarenhet 
går förlorad? 

På grund av att respondenternas arbetsroller omfattade olika delar i byggprocessen 

och därav innehöll olikheter i arbetssättet, skiljde sig uppfattningen om var i 

processen erfarenheter gick förlorade. Generellt ansåg respondenterna att 

erfarenheter gick förlorade på grund av kommunikationsbrist samt icke fungerande 

återkoppling mellan de olika delprocesserna. Vidare yttrades det att då en individ 

slutade på företaget gick erfarenheter förlorade eftersom dessa erfarenheter sällan 

dokumenterades. I produktionsprocessen uttrycktes det att arbetslag ställdes inför 

utmaningar där lösningarna ofta togs fram på plats, dessa erfarenheter 

dokumenterades sällan och kunde då inte nyttjas av andra arbetslag som ställdes 

inför samma utmaning. De projekt som dokumenterades fanns enbart att tillgå de 

som berördes av projektet, för att få tillgång till erfarenheter från ett specifikt 
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projekt som utomstående krävdes det att man tillfrågade de inblandade i projektet, 

således ställdes krav på ens sociala nätverk inom organisationen. 

4.2.11 Hur tror du att hanteringen av erfarenheter kan förbättras för att 
underlätta ditt arbetssätt? 

Erfarenheter samlades i många olika system och på andra platser, något som 

efterfrågades var att samla erfarenheterna på ett och samma ställe för att simplifiera 

återföringen. Generellt sätt efterfrågades ett konkret, enkelt och digitalt system med 

hög sökbarhet där bilder och beskrivande bildtexter presenteras för att 

erfarenheterna ska kunna visualiseras. Det uttrycktes även att detta system borde 

integreras med andra system inom organisationen samt att det borde vara 

gemensamt för alla delprocesser. Vidare ansågs det vara viktigt att fånga upp 

erfarenheter löpande medan det är färskt i minnet, det nämndes att felaktiga 

arbetsutföranden borde kopplas till garantiarbeten för att en indikation angående 

tids- och kostnadsförluster skulle kunna skapas. En utveckling som ansågs vara 

nödvändig var standardiserade arbetssätt som berörde de arbeten som krävde mest 

resurser i projekten där återkoppling och revidering av arbetssätten borde ske 

gemensamt. Ett önskemål kring att checklistor skulle framställas av 

garantiprocessen och sedan nyttjas i produktionsprocessen, detta för att undvika 

vanligt förekommande fel och kostnader. 

4.3 Analys  

I denna del av kapitlet analyseras den insamlade empiriska datan utifrån den 

utformade teoretiska referensramen.  

4.3.1 Kunskap och kommunikation 

Som Scully, Buttigieg, Fullard, Shaw & Gregson (2013) tidigare nämnt krävs det 

att organisationen har en bra kommunikation för att sprida sina kunskaper. Under 

arbetets gång har gruppen skapat sig en förståelse om hur kunskap spreds inom 

organisationen via insamlad empirisk data. Respondenterna uppskattade att 

kommunikationen fungerade bra inom respektive delprocess men att bristfällig 

dokumentation och kunskapsspridning försvårade informationsutbyte mellan 

delprocesserna. 

 

Tydlig kunskap, som beskrivs i den teoretiska referensramen, är enkel att identifiera 

genom tal, skrift och ekvationer (Magnier-Watanabe & Benton 2017). Dock finns 

omkring 90 procent av kunskapen inom organisationer inskränkt hos individer, 

denna kunskap ses som tyst kunskap (Suppiah & Singh 2011). Kunskap anskaffas 

genom praktiska utföranden, kommunikation samt kontinuerliga interaktioner 

(Zhang, Xiao, Gursoy & Rao 2015). Det krävs en omvandling från tyst till tydlig 

för att simplifiera spridningen av kunskaper med konventionella instrument såsom 

dokument, databaser, system och processer (Suppiah & Singh 2011). Ribeiro 

(2013) uttrycker att tydlig och tyst kunskap är två sidor av samma mynt, tyst 

kunskap ligger till grund för tydlig kunskap. Respondenternas metoder för sökning 

av kunskap varierade, majoriteten menade på att ett dokumenterat sökbart 

informationssystem skulle förenkla åtkomsten av den kunskap som eftersöktes, 

således krävdes en konvertering från tyst kunskap till tydlig kunskap. Tyst kunskap 
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kan alltid omvandlas till tydlig kunskap om individerna lyckas med att formulera 

tyst kunskap till en förståelig uppsättning koder och skript (Spraggon & Bodolica 

2017). Respondenterna uttryckte att omvandling åstadkoms genom möten där tyst 

kunskap belystes i form av olika erfarenheter och händelser. Dokumentation av 

erfarenheter och händelser konverterade tyst kunskap till tydlig kunskap, således 

möjliggjordes det att enklare kunna sprida tydlig kunskap så att de anställda sedan 

kunde omvandla kunskap till erfarenheter. Vidare menade respondenterna på att 

spridning av kunskap som har konverterats till kodifierbar dokumentation var 

bristfällig.  

 

Joia & Lemos (2010) uttrycker, som tidigare nämnt, att tid är en begränsad resurs 

som inte bör spenderas i onödan såvida den inte genererar nytta till organisationen. 

Överlag upplevde respondenterna att de led av tidsbrist, det förekom inte 

tidsutrymme att reflektera kring erfarenheter då efter ett avslutat arbetsmoment eller 

projekt påbörjades ett nytt. Respondenterna var medvetna om vilka fördelar ett 

fungerande system medförde för respektive individs arbetssätt. I 

produktionsprocessen medförde tidsbrist att arbetslagen framförallt valde att nyttja 

intern spridning, detta ledde till att utomstående arbetslag sällan kunde utnyttja 

dessa erfarenheter. 

 

Joia & Lemos (2010) menar vidare på att kunskap kan spridas på två sätt, genom 

kodifering och personalisering. I kodifiering är all kunskap standardiserad, 

strukturerad och lagrad i informationssystem. Kunskap nås genom ett effektivt 

söksystem som uttrycker dokumentationens innehåll och kan distribueras digitalt 

inom organisationen. Respondenterna belyste att organisationen strävade efter ett 

fungerande återföringssystem som enkelt kunde lagra och sprida erfarenheter. 

Under studiens genomförande fanns sökbara system där det ansågs att 

erfarenheterna borde placeras, men sökfunktionen i programvaran upplevdes som 

komplicerad. Joia & Lemos (2010) menar slutligen på att personaliseringen handlar 

om spridning mellan individer vilket gör denna strategi mindre robust. De metoder 

som används inom denna strategi bygger på personlig kontakt för att sprida 

erfarenheter inom organisationen. Respondenterna uttryckte att spridning genom 

mänsklig kontakt fungerade bra, de menade även på att tillräcklig expertis 

existerade bland organisationens 15 000 anställda, där personalresurserna inte 

upplevdes nyttjas fullständigt. Den mänskliga kontakten sträckte sig mestadels 

inom respektive individs kontaktnät och nådde således sällan hela koncernen. 

Analysering av empirin visade på att personaliseringens tillvägagångssätt innebar 

en mindre robust kunskapsspridning jämfört med kodifieringen.  

4.3.2 Erfarenhetsåterföring 

Som tidigare nämnt definierar Clermont och Kamsu-Foguem (2018) begreppet 

erfarenhetsåterföring som en strukturerad process för kapitalisering och utnyttjande 

av information som utvinns från analys av positiva och / eller negativa händelser. 

De respondenter som gruppen intervjuat uttryckte att de erfarenheter som fanns att 

tillgå inom organisationen inte utnyttjades på ett ordentligt sätt. Bland 

respondenterna fanns det en motivation till att dela med sig av samt ta till sig 

erfarenheter, däremot föreföll det att existerande system inte var tillräckligt 

strukturerade och således sällan nyttjades inom organisationen. Viljan av att 

upprätta ett fungerande erfarenhetsåterföringssystem fanns bland samtliga 
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respondenter men orsaker som spridnings-, förvaltnings-, kommunikations- samt 

integreringssvårigheter satte käppar i hjulen, vidare sågs även generellt hög 

arbetsbelastning samt tidsbrist som bakomliggande orsaker till ett icke fungerande 

erfarenhetsåterföringssystem. 

 

Den fördjupade aspekten som Clermont och Kamsu-Foguem (2018) redovisar att 

erfarenhetsåterföring bör bestå av tre olika faser, som nämnt i den teoretiska 

referensramen. Kapitaliseringsfasen bygger på att lokalisera och dokumentera 

väsentlig information i syfte att definiera en upplevelse. Gruppen menade på att 

lokalisering exempelvis kunde bestå av bristfälliga arbetsmoment som uppstod i 

produktionsprocessen och uppenbarades i form av kvalitetsbristkostnader i 

organisationens garantiprocess. Respondenterna från prouktionsprocessen menade 

på att de inte blev tilldelade feedback från garantiprocessen i tillräckligt stor 

utsträckning. På grund av kommunikationsbrister mellan produktions- samt 

garantiprocessen försämrades möjligheter till minskning av repetitiva misstag som 

i sin tur ledde till kvalitetsbristkostnader. Vidare krävdes en dokumentation av de 

upplevelser som blivit lokaliserade, respondenterna ansåg dock att dokumentation 

kunde vara bristfällig inom organisationen. Respondenterna upplevde att 

dokumentationen var utspridd och således inte fanns samlat på en och samma plats 

vilket gjorde den svår att upptäcka.  

 

Vidare leder aspekten till behandlingsfasen som bygger på att konvertera 

information till erfarenheter som kan nyttjas av aktörer inom organisationen 

(Clermont och Kamsu-Foguem 2018). För att konvertera information till 

erfarenheter krävs det att informationen sprids samt att den granskas av en 

mottagare. Spridning av information skedde via kommunikation, respondenterna 

ansåg att den interna kommunikationen inom delprocesserna var välfungerande, 

dock menade de på att kommunikationen mellan organisationens olika delprocesser 

var bristfällig. För att realisera spridning av erfarenheter inom hela organisationen 

krävdes ett fungerande digitalt erfarenhetsåterföringsssytem, respondenterna 

uttryckte att de befintliga systemen som rörde återföring av erfarenheterna inte 

fungerade på önskat vis.  

 

Aspektens tre faser avslutas med den operativa fasen som bygger på att gynna 

användning av erfarenheter inom organisationen för att förbättra arbetsutföranden 

(Clermont och Kamsu-Foguem 2018). Respondenterna efterlyste ett digitalt system 

som innehöll ett simplifierat sökverktyg där bilder med beskrivande text till 

bakomliggande problem skulle kunna presenteras i syfte att besvara följande frågor: 

Vad är problemet? Vad är orsaken till problemet? Vilka åtgärder bör tillämpas för 

att lösa problemet? Varför valdes just dessa åtgärder?  

 

Clermont och Kamsu-Foguem (2018) redogör att erfarenhetsåterföring bygger på 

framställande av programvarusystem, i dessa system distribueras erfarenheter från 

tidigare skeden för att kunna nyttja dessa erfarenheter i framtiden. Från insamlad 

empiri kunde gruppen konstatera att organisationens nuvarande återföringssystem 

visade på brister. Respondenterna menade på att de system som organisationen 

besatt hade låg sökbarhet, inte var integrerade med organisationens övriga system 

samt att dem inte förvaltades på rätt sätt. Eftersom distribuering av erfarenheter, 

enligt respondenterna, inte fungerade var det svårt att utnyttja de erfarenheter som 

faktiskt fanns att tillgå.  
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Anh Thi Lê och Brønn (2007) nämner att erfarenheter och kunskaper kan ses som 

en tillgång för organisationen och att de potentiellt kan tillföra förbättringar inom 

både kostnadseffektiviserings- och kvalitetsarbete. Respondenterna menade på att 

fel som upptäcktes under garantitiden genererade kostnader för organisationen som 

eventuellt hade kunnat undvikas med hjälp av en fungerande erfarenhetsåterföring. 

Exempelvis uppgavs det, av respondenterna från organisationens garantiprocess, att 

den främsta kostnaden för denna delprocess förorsakades av läckage som ledde till 

fuktproblem, fel som dessa upprepades i produktionsprocessen gång på gång. 

Vidare redogjorde dessa respondenter att kvalitetsbristkostnader eventuellt kunde 

minskas med hjälp av ett förbättrat återföringssystem. 

4.3.3 Knowledge management 

Jonsson (2015) påpekar att svårigheterna med att skapa ett effektivitetssystem som 

genererar konkurrensfördelar är att sprida och utnyttja befintlig samt nyskapad 

kunskap. Shokri-Ghasabeh och Chileshe (2014) menar på att byggbranschen 

specifikt visar brist på ett systematiskt sätt för att samla in, sprida och bibehålla den 

interna expertisen. Jonsson (2015) lyfter fram att lösningar på hur information ska 

blir mer tillgänglig fortfarande är en utmaning. Respondenterna upplevde att 

koncernen besatt tillräcklig expertis för att utföra arbetet som de blev tilldelade, 

men att det uppstod brister som ledde till onödiga kostnader och slöserier. 

Problemet låg oftast i att erfarenheter som skapades efter förbättrande åtgärder eller 

arbetssätt inte fanns tillgängliga för hela koncernen att ta del av. Respondenterna 

ansåg att den mänskliga kontakten via möten var en god möjlighet för spridning av 

erfarenheter, under dessa möten framfördes negativa samt positiva aspekter från 

föregående projekt, problemet som ansågs kunna uppstå var att denna information 

stannade hos varje individ digitalt och försummades. Liao (2011) menar på att ett 

ständigt förbättringsarbete tillsammans med den mänskliga faktorn samt motivation 

skapar en bidragande roll för hur effektiv mottagning och spridning av kunskap blir 

inom organisationen. En förbättrad prestanda på personalresurser ger 

organisationen en konkurrensfördel som är svår att efterlikna. Respondenterna var 

väl medvetna om detta och efterlyste ett skräddarsytt system som passade deras 

organisation för att sprida erfarenheter som kunde leda till minimerade 

kvalitetsbristkostnader samt konkurrensfördelar.  

 

Muñoz-Pascual & Galende (2017) menar på att motivation kan delas upp i två 

aspekter, yttre och inre motivation. Yttre motivation bygger på monetära 

stimulanser som frambringas av befordringar, löneökningar och belöningar medan 

inre motivation präglas av mer abstrakta stimulanser som engagemang och 

delaktighet. Vilken av aspekterna som anses vara mest betydelsefull och som 

således bör prioriteras är upp till den specifika organisationen eller individen. Under 

ett inspelat möte med en anställd inom organisationen nämndes det att 

platschefernas bonus delvis baserades på materialkostnaden för de projekt 

platschefen var involverad i, ju lägre materialkostnad - desto högre bonus. Om en 

vilja av att ta del av högre bonus fanns hos en platschef kunde detta leda till val av 

material med bristfällig kvalitet, den anställde inom organisationen menade på att 

detta i sin tur kunde leda till ökade kvalitetsbristkostnader som uppkom först i 

garantiprocessen. Respondenterna har visat ett engagemang som reflekterar den 

inre motivationen, samtliga respondenter har tydliggjort att ambitionen att 
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framställa ett systematiskt arbetssätt var energiskt. Jonsson (2015) menar på att det 

i slutändan är det viktigt att kunna identifiera vad som motiverar arbetarna inom en 

organisation som använder varierande informationssystem och andra metoder för 

att sprida kunskap. Att öka prestationer och ta lärdom av nya erfarenheter 

motiverade respondenterna. 

 

Shokri-Ghasabeh och Chileshe (2014) påpekar att på grund av bristfälliga metoder 

kommer nuvarande kunskap och spridningsförmåga vid generationsväxlingar att 

försämras. Kunskap bevarades hos projektgruppens aktörer och återanvändning av 

uppkommande erfarenheter gick förlorad. Shokri-Ghasabeh och Chileshe (2014) 

menar på att etablering av KM-ramverk är ett brådskande behov för byggföretag 

för ett fungerande arbetssätt med erfarenhetsåterföring. Respondenterna medgav att 

implementering av digitala verktyg delvis var utmanande på grund av tidigare 

generationers inställning till dem. Generellt uttryckte respondenterna att 

organisationen hade svårigheter med att utvecklas i takt med digitaliseringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

5. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER  

Kapitlet redogör gruppens resultat, slutsatser samt förslag på rekommendationer till 

organisationen i fråga. 

 

5.1 Resultat 

I denna del av kapitlet kopplas den insamlade empiriska datan till gruppens tre 

delfrågor med avsikt att besvara gruppens syfte samt den huvudsakliga 

forskningsfrågan. 

5.1.1 Hur ser erfarenhetsåterföring ut i nuläget inom organisationen? 

Respondenterna har anskaffat erfarenheter genom individuellt sökande, genom 

möten och genom att fråga andra individer som i tidigare skeden utfört likartade 

projekt inom organisationen. Ju bättre och bredare kontaktnät en arbetare besatt 

desto högre blev förutsättningarna till att sökningen blev effektiv och fullbordad. 

Det fanns ett flertal databaser inom organisationen där avsikten var att erfarenheter 

skulle dokumenteras och spridas. Faktorer som låg sökbarhet och bristande 

synkronisering med övriga system sänkte intresset av att söka i databaserna. 

Gruppen ansåg att motivationen kring erfarenhetsåterföring inom organisationen 

inte var något hinder, inom organisationen fanns det en vilja till att få tillgång till 

ett väl fungerande erfarenhetsåterföringsssystem. 

5.1.2 Hur ser det önskade läget för erfarenhetsåterföring ut? 

Organisationens vision var att erfarenheter skulle kunna sökas mer konkret. Det 

önskade läget bestod av att kunna få tillgång till erfarenheter via en sökbar digital 

databas samt via deltagande i fler möten. Ett aktivt arbete för framtagande av ett 

digitaliserat program utvecklades under 2018 av Peab. Programmet hade ännu inte 

kommit till alla anställdas kännedom och var inte heller fullt utvecklat, visionen var 

dock att detta program skulle nyttjas som en bank för erfarenheter, det skulle vara 

enkelt att söka och det skulle gå att hitta vad som efterfrågades. Generellt uttryckte 

respondenterna att de ville se en förbättrad kommunikation mellan de olika 

delprocesserna, samt en större involvering av garantiprocessen. Vidare menade 

respondenterna på att bättre samarbete med garantiprocessen skulle kunna leda till 

att repetitiva misstag undviks i större utsträckning. 

5.1.3 Vilka brister och tillgångar finns idag inom organisationens 
erfarenhetsåterföring? 

Inom organisationen förekom det en vilja av att dela med sig av samt ta till sig 

erfarenheter. De anställda inom organisationen uppgick till 15 000 personer, i och 

med detta skådade gruppen en tillgång som organisationen inte nyttjade fullt ut då 

det förekom bristfällig spridning mellan regionerna. I produktionsprocessen var det 

sällan samma tjänstemän som följde varandra från projekt till projekt utan 

arbetslagen varierade, detta kunde ses som en tillgång då spridning av erfarenheter 

möjliggjordes. Enligt Figur 4 skådade gruppen att erfarenheter spreds via olika 

möten inom organisationen, även detta kunde ses som en tillgång. Problemet 

uttrycktes vara att de erfarenheter som dokumenterades ofta enbart dokumenterades 
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på de berörda individernas datorer och försummades, i vissa fall dokumenterades 

inte heller nyttig information utan uttrycktes endast verbalt. Vidare nämndes även 

att det inte existerade något fungerande system för spridningen av erfarenheter, 

således sågs även sökbarheten av erfarenheter som låg. De system som nyttjades 

inom organisationen uppdaterades eller förvaltades inte heller på rätt sätt. 

5.2 Slutsats 

Arbetets syfte löd, som tidigare nämnt, att generera ett förbättrat, distinkt och 

dokumenterat arbetssätt för erfarenhetsåterföring till en organisation inom 

byggbranschen. Studien har genererat rekommendationer till organisationen i form 

av effektiviseringsmöjligheter som till stor del bestod av möjligheter till minskning 

av kvalitetsbrister samt slöserier, således kunde en lyckad erfarenhetsåterföring 

potentiellt minska monetära kostnader samt tidsförlust för organisationen. 

 

Gruppens intervjuer gav delvis en inblick i hur erfarenhetsåteföringen såg ut. De 

olika delprocesserna inom organisationen definierade erfarenheter på skilda vis, 

gruppen ansåg att organisationens olika delprocesser var i behov av att skapa en 

ökad förståelse kring vilka typer av erfarenheter som förenklade de övriga 

delprocessernas arbetssätt.  

 

Utifrån den insamlade empirin uttrycktes det att erfarenheter som innehades 

personligen är dem som ofta ansågs vara lämpliga att nyttja, gruppen uppfattade 

dock att ett grundläggande mål med erfarenhetsåterföring är att kunskaper och 

erfarenheter borde delas för att maximera nyttan för organisationen i stort. 

Respondenterna tydde även på att det upplevdes att individuella erfarenheter redan 

existerade hos resterande personal inom organisationen och att erfarenheter således 

stundtals inte spreds. Gruppen ansåg att en eventuellt efterfrågad erfarenhet först 

kan uppenbaras då den förmedlas, för att lyckas fullt ut behövde organisationen 

uppnå spridning på kunskaper samt erfarenheter. Vidare krävdes det att 

organisationen utvecklade en databas där individerna gavs möjlighet att lägga in 

och söka efter erfarenheter på egen hand, om de individer som lade in erfarenheter 

i denna databas gavs möjlighet att valfritt namnge sina filer uppkom risken att 

sökbarheten blev låg då individer definierade erfarenheter på skilda vis. Enligt 

respondenterna kunde en brist kring arbetssätt rörande erfarenhetsåterföring inom 

organisationen skådas, gruppen ansåg att rutiner kring hur arbetssätt skulle förefalla 

krävdes. Under studiens gång kunde gruppen skåda att ingen inom organisationen 

hade ett större ansvar kring erfarenhetsåterföringen, det kunde till exempel handla 

om att dokumentera erfarenheter från olika möten. 

5.3 Rekommendationer 

I denna del av kapitlet redovisas de praktiska tillämpningar som gruppen anser 

nödvändiga för att generera ett förbättrat arbetssätt kring erfarenhetsåterföring. 

5.3.1 Inledning  

Gruppen ansåg att en samlad definition kring vad erfarenhetsåterföring gäller borde 

förmedlas till de anställda inom organisationen för att upplysa de anställda att 

graden av erfarenhetsspridning går hand i hand med tids- och kostnadsslöserier, för 
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att vidare utveckla ett förbättrat erfarenhetsåterföringssystem. Gruppen bedömde 

att den samlade definitionen kring erfarenhetsåterföring borde formuleras i enlighet 

med den definition som beskrivits i studiens teoretiska referensram, en strukturerad 

process för kapitalisering och utnyttjande av information som utvinns från analys 

av positiva och / eller negativa händelser. Syftet var att identifiera händelser som 

berörde säkerhets-, hälso-, miljö-, kvalitets-, tillförlitlighets- eller 

produktionseffekter. 

5.3.2 Sökbarhet 

Gruppen bedömde att organisationen är i behov av ett erfarenhetsåterföringsystem 

i form av en digital databas, denna databas borde struktureras med hjälp av ett 

fliksystem som är uppbyggt i form av ett mappträd där generella byggnadsdelar 

presenteras med underliggande flikar. I de underliggande flikarna borde mer 

detaljerade erfarenheter kring en specifik byggnadsdel redovisas desto längre ner i 

mappträdet sträcker sig.  

 

För att möjliggöra en hög sökbarhet i databasen ansåg gruppen att benämningen på 

de erfarenheter som individer lägger in i systemet inte skulle tillåtas vara valfri av 

organisationen. Förbestämda förslag på benämningar borde i förväg tas fram där 

individen senare skulle kunna lägga in sin erfarenhet, gruppen bedömde att det helt 

enkelt krävs ett system som vägleder individen att dokumentera på ett korrekt sätt. 

Vidare ansåg gruppen att genom samling av erfarenheter på ett och samma ställe 

genereras möjligheter till ett sökbart erfarenhetsåterföringssystem, där 

erfarenheterna kan lagras istället för att försummas.  

 

I de fall erfarenheter som inneburit en garanti- samt garantitidkostnad presenteras 

borde det, i databasen, även redogöras för summan av dessa kostnader, en sådan 

metod ansågs skapa en indikation till mottagaren om att felaktiga utföranden leder 

till konsekvenser för hela organisationen.  

 

Vidare ansåg gruppen att erfarenheter som bestod av felaktiga 

produktionsutföranden borde redovisas med hjälp av bilder samt tillhörande 

bildtext. Detta ställde följaktligen krav på att produktionsprocessen 

fotodokumenterar arbetsutföranden som frekvent upplevs problematiska, för att i 

ett senare skede kunna identifiera vad orsaken till problemet var. Syftet med denna 

metod var att besvara följande frågor:  

 

 Vad är problemet?  

 Vad är orsaken till problemet?  

 Vilka åtgärder bör tillämpas för att lösa problemet?  

 Varför valdes just dessa åtgärder?  

 

För att utveckla arbetet med denna metod krävdes således en högre involvering av 

garantiproccen, som beskrivs vidare. 
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5.3.3 Högre involvering av garantiprocessen 

Enligt gruppen borde organisationen även involvera garantiprocessen inom 

projekten i högre utsträckning, då erfarenheter som uppenbarades i detta skede var 

lämpliga för organisationens övriga delprocesser att ta del av. 

Produktionsprocessen hade i synnerhet användning av garantiprocessens 

erfarenheter eftersom felaktiga arbetsutföranden under produktionen exponerades i 

garantiprocessen. Involvering kunde förslagsvis ske genom att det ställdes krav 

inom organisationen på att möten rörande erfarenheter skulle utföras mellan 

garantiprocessen och de övriga delprocesserna. Gruppen bedömde att tidigare 

erfarenheter från garantiprocessen borde belysas under dessa möten för att undvika 

repetitiva misstag i övriga delprocesser. Vidare ansåg gruppen att garantiprocessen 

även borde framställa checklistor på vanligt förekommande misstag som begicks i 

produktionsprocessen, dessa checklistor skulle potentiellt kunna bidra till 

gestaltning av tänkvärda aspekter för produktionsprocessen och likaså medverka 

till minskning av repetitiva misstag.  

5.3.4 Utföra delbesiktningar i högre grad 

Genom analys av intervjuerna kunde gruppen skåda att kostnader uppstod då 

arbetsutföranden i produktionen, som innefattade dolda brister och upptäcktes 

under garantiprocessen, inte besiktigades då arbetsmomenten var färdigställda utan 

först vid slutbesiktning. Gruppen ansåg följaktligen att organisationen, med hjälp 

av fler delbesiktningar under produktionen, kunde uppenbara och minska 

kvalitetsbristkostnader. Under produktionen kunde delbesiktningar medföra en 

större möjlighet av att skapa ett mer dokumenterat arbetssätt som kunde användas 

i senare projekt för att förhindra återkommande brister. Detta medförde också att 

problem kunde uppenbaras i produktionsprocessen och på så sätt leda till minskade 

kostnader för åtgärder.  
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6. DISKUSSION 

I detta kapitel förs en diskussion kring studiens gång. Förslag till vidare forskning 

i förhållande till studiens avgränsningar presenteras även nedan. 

6.1 Diskussion 

Valet av kvalitativ ansats som undersökningsmetod var given utifrån syftets 

formulering på grund av möjligheten att undersöka en eftersökt verklighet, där 

analysering framhäver avgörande teman som kan ligga i grund till ett förbättrat 

arbetssätt för erfarenhetsåterföring. Eftersom begreppet speglade en social miljö 

passade inte den kvantitativa ansatsen in. 

 

Studiens målgrupp bestod av Peab, studien riktades dock även till andra aktörer 

inom branschen samt allmänheten i stort. Vid nyttjande av benchmarking, som 

undersöker en ytterligare organisationen, hade gruppen kunnat dra ytterligare 

slutsatser kring om studien överlag var generaliserbar i branschen eller ej. 

 

Den semistrukturerade intervjuformen valdes ifall fler infallsvinklar, utöver de som 

valdes i den teoretiska referensramen, skulle framträda för gruppens intresse. 

Fundering kring en strukturerad intervjuform togs i beaktning, för att inte begränsa 

respondenterna valdes den semistrukturerade formen. För att genomföra varje 

intervju så effektivt som möjligt delades syftet med studien samt innehållet av 

intervjuguiden med respondenterna innan intervjutillfället så att dessa kunde 

förbereda sig. För att garantera att material inte skulle gå förlorat och underlätta 

analysering inspelades samt transkriberades alla intervjuer, med godkännande från 

respondenterna. Inspelning av intervju ansågs på förhand kunna medföra att 

respondenten skulle känna sig oroade eller självmedvetna över tanken av att deras 

ord kommer att bevaras åt eftervärlden. Gruppen ansåg att detta inte medförde 

förändringar i respondenternas beteendende, de tycktes inte se några 

obekvämligheter i detta.  

 

Gruppens urvalsmetod utfördes i samarbete med Peab för att spegla en population 

om var intressant för studien, således simplifierades utförandet av generaliseringen. 

Förslag angående vilka arbetsroller som av organisationen ansågs lämpliga att 

intervjua togs i beaktning, tillsammans med handläggaren på Peab utformades 

sedan ett urval.  

 

Den valda analysmetoden ansågs som ett centralt tillvägagångssätt för att finna 

möjligheter till att jämföra uppstående teman i den empiriska datan. Den insamlade 

empirin kunde sedan analyseras mot den utformade teoretiska referensramen. Den 

teoretiska referensramen kunde tillsammans med Peab utformas för att fånga 

begreppet i fråga i högre utsträckning.  

 

Utifrån forskningsfrågorna har det framkommit att det existerade ett gap mellan 

organisationens nuvarande läge och önskade läge som tyder på brister i arbetssättet. 

Brister och tillgångar med organisationens befintliga arbetssätt kring 

erfarenhetsåterföring har kartlagts och använts för att definiera hur ett förbättrat, 

distinkt och dokumenterat arbetssätt för erfarenhetsåterföring bör struktureras. Vid 

formulering av forskningsfrågor hade gruppen kunnat gå djupare i det olika 
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databaserna som i dagsläget existerar inom organisationen, således skulle gruppen 

kunna undersöka vad som har fungerat och inte fungerat vid tidigare försök. För att 

utforma ett arbetssätt, i avsikt att besvara studien syfte, formulerades gruppens 

forskningsfrågor. Dessa forskningsfrågor har förenklat visualisering av vad som 

krävdes av gruppen för att nå syftet med studien, således betraktade gruppen 

forskningsfrågorna som lämpligt formulerade.  

 

Gruppens avgränsningar har genererat en realistisk undersökningsstorlek, således 

har lämpligt med tid kunnat avsättas för studiens olika delar som i sin tur 

möjliggjort det för gruppen att nå syftet med studien. Studiens avgränsningar har 

även bidragit till att användbara förbättringsförslag till organisationen kunnat 

alstras. Vidare har studien avgränsats till att enbart utföra intervjuer med tjänstemän 

inom organisationen, ifall undersökningen även hade inkluderat yrkesarbetare samt 

underentreprenörer hade fler infallsvinklar och en djupare förståelse i 

organisationen eventuellt kunnat genereras. Att ytterligare undersöka 

organisationens övriga regioner hade eventuellt kunnat bekräfta om studiens 

resultat var generaliserbart eller ej, dock var studien avgränsad till att enbart 

undersöka Peab. Ifall studien även hade involverat händelser som säkerhets-, hälso- 

och miljöeffekter hade gruppen kunnat undersöka områden såsom stress, om 

implementering angående erfarenhetsåterföring kunnat generera ohälsa. Även 

området säkerhet skulle kunna beröras angående spridningen av erfarenheter, ifall 

det till exempel är sekretessen inom företag som stod i vägen för spridningen mellan 

regionerna. Den avgränsning som syftade till att undersökningen ej skulle innefatta 

en uppföljning var nödvändig att inkludera, eftersom ett slutdatum redan var satt 

för studien. Däremot hade vidare uppföljning varit intressant för att bedöma 

studiens slutsatser samt generaliserbarhet.  

 

Byggbranschens generella slutprodukt var under studiens gång densamma inom 

alla organisationer, att färdigställa en byggnation. Arbetssätt och visioner kan 

däremot skiljas åt, där organisationers val av prioriteringar och allmänna synsätt 

tillsammans med den interna expertisen låg i grund till hur slutprodukten 

utformades. Inom olika typer av branscher rådde det konsensus att tillvaratagande 

av erfarenheter kan leda till konkurrensfördelar för organisationer. Ett fungerande 

återföringssystem inom byggbranschen grundade sig i att utforma skräddarsydda 

metoder som sammanfogade alla delprocesser med mer intimt samarbete och 

kommunikation. Som tidigare nämndes skapas skräddarsydda metoder i syfte att 

andra organisationer inte ska kunna ta del av dessa, vilket i sin tur skapar ytterligare 

konkurrensfördelar. På grund av detta kunde studiens resultat vara svårt att 

generalisera. Genom insamlad teori har gruppen kunnat konstatera att ett digitalt 

system kan kopieras av en likartad organisation, däremot krävs omformning av det 

digitala systemet som lämpar sig till organisationens unika förutsättningar och 

övriga arbetssätt, det krävs även ett sätt att öka motivation och kommunikation 

inom organisationen för att det digitala system ska kunna fungera. Skapandet av ett 

generaliserat återföringssystem har alltså varit möjligt, dock krävs delaktighet och 

kontinuerligt arbete internt för att få det till ett fungerande system. 
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6.2 Förslag till vidare forskning 

Då gruppens samarbete med organisationen inte ämnade sträcka sig längre än 

slutdatum för inlämning av studien genomfördes ingen uppföljning eller utveckling 

av framtaget arbetssätt av gruppen. Eventuell vidare forskning hade således kunnat 

beröra en uppföljning samt förslag på utveckling av det färdigställda arbetssättet 

för erfarenhetsåterföringssystemet. 

 

Vidare forskning hade kunnat utföras kring om övriga regioner inom den specifika 

organisationen besitter annorlunda normer beträffande erfarenheter och om 

spridning av dessa normer hade kunnat leda till ett ytterligare effektiviserat 

arbetssätt. Inom organisationens olika regioner överensstämde vision samt 

kärnvärden, forskning som undersöker om generella arbetssätt skiljer sig åt mellan 

de olika regionerna hade eventuellt kunnat generera nya infallsvinklar. 

 

Slutligen hade studien kunnat vidareutvecklas genom att inkludera fler aktörer inom 

byggprocessen samt fler respondenter, med avsikt att fokusering läggs kring de 

angivna avgränsningar.  
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