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SAMMANFATTNING 

 I 

SAMMANFATTNING 

Sveriges byggbransch får ständigt kritik från olika håll i samhället, byggfel och olika former 
av slöseri som leder till förseningar och kostnadsökningar förekommer ofta ute på 
byggarbetsplatserna. Bostadsköpare, hyresgäster, byggherrar och andra aktörer påverkas alla 
av ineffektiviteten som resulterar i höga priser och hyror. Utredningar efterfrågade av svenska 
staten visar att byggsektorn inte tar vara på de kunskaper och erfarenheter som finns bland 
dess medarbetare, dokument och databaser. Flertalet personer i branschen vittnar om att 
samma fel upprepas kontinuerligt och menar att byggsektorn aldrig lär sig av sina misstag. 
Denna viktiga återföringsprocess av kunskaper benämns konventionellt som 
erfarenhetsåterföring, kunskapsöverföring eller kunskapsåterföring och innebär generellt ett 
företags förmåga att samla in, strukturera, förbättra och sprida information bland medarbetare. 
 
Syftet med examensarbetet är således att undersöka hur erfarenhetsåterföringen mellan olika 
byggprojekt fungerar, för att fortsättningsvis bestämma genomförbara förbättringsåtgärder 
som kan medföra en mer effektfull erfarenhetsåterföring mellan projekt. Tre frågeställningar 
utformades efter detta syfte; hur byggentreprenader, det vill säga de som genomför 
byggproduktioner, arbetar med erfarenhetsåterföring, vilken form av kunskapsöverföring som 
kan ske, och vilka förbättringsåtgärder som kan genomföras. 
 
Metoden bestod av en litteraturstudie där fokus var på bland annat kunskapsbegreppet och 
erfarenhetsåterföringsprocessen med tillhörande verktyg och vanliga hinder. Litteraturstudien 
resulterade i den teoretiska referensram som låg till grund för studiens analys och slutsatser. 
Den hjälpte även till vid framtagningen av studiens enkät som var arbetets andra metod och 
källan till det empiriska materialet. Enkäten skickades ut via e-mail till utvalda tjänstemän på 
flertalet företag runt om i landet för att ta reda på hur de arbetar med erfarenhetsåterföring.  
 
Av enkätundersökningens resultat framgick att merparten av byggbranschens tjänstemän har 
god kännedom kring erfarenhetsåterföring och har möjlighet till att dela med sig av 
kunskaper. Dock visade undersökningen också på stora problem, det saknas tydliga riktlinjer, 
tid fattas och arbete med erfarenhetsåterföring prioriteras lågt i branschen. Vidare används 
tekniska verktyg i låg utsträckning och kunskapsdelningen sker främst genom informella 
möten. 
 
De huvudsakliga, generella slutsatserna som studien mynnade ut i är att erfarenhetsåterföring 
måste börja prioriteras. Förslagsvis genom att en erfarenhetsåterföringssansvarig tillsätts som 
ser till att rutiner och kunskapsutbyten mellan projekt utvecklas och förbättras. Ett 
lätthanterligt ICT-system bör introduceras och en tydligare mötesstruktur etableras. 
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ABSTRACT 

The Swedish construction business is constantly criticized from several different parties in 
society. Errors made in construction and waste of time and resources result in delays and 
increased costs. Home buyers, tenants and real estate developers among others are all affected 
by the inefficiency, which results in higher prices and rents for the end-customer. Research 
requested by the Swedish state reveals that the construction industry tends to not cherish the 

knowledge and experience that employees and ICT-systems possesses. Within the sector 

individuals describe that errors made in construction are repeated continuously and argue that 

the sector does not learn from its mistakes. The important process of reusing information 

formally known as experience feedback or knowledge transfer, generally implies an 

organizations ability to gather, structure, enhance and distribute information among its 

employees. 

 

Therefore, the purpose of the study is to review the experience feedback amongst construction 

projects, along with presenting implementable improvements which can increase the 

effectiveness of the experience feedback. Three research questions complemented the purpose 

to make it simpler to fulfill; how contractors manage and work with experience feedback, 

which varieties of knowledge transfer can be made, and which improvements can be done.  

 

The scientific method included a literature study with focus on the knowledge concept and the 

process behind experience feedback along with its tools and holdbacks. The literature study 

resulted in the theoretical reference frame that was the basis for the study’s analysis and 

conclusions. It also helped with the construction of the study’s survey which was the second 

method and the source to the empirical material. The survey was sent by e-mail to non-

manual working professionals at several construction companies around Sweden to find out 

how they specifically work with experience feedback.  

 

The responses from the conducted survey showed that a majority of the respondents possesses 

good knowledge of the subject experience feedback, and that they have the ability to share 

information within their respective organization. The responses also exposed several 

problems, including a lack of time and explicit guidelines. The general perception is that 

experience feedback is not a prioritized department. Furthermore, the usage of an ICT-system 

is rare, and the main way of sharing knowledge is through dialogue.  

 

The main conclusions drawn were that experience feedback must be prioritized to greater 

extent. By appointing a responsible individual in charge of the process, the unclearness of 

current guidelines and knowledge sharing between projects can be solved. Further changes 

proposed include a more frequent use of ICT-systems and a definite meeting agenda.
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1 INLEDNING 

Kapitlet ger en introduktion till ämnet, beskriver det bakomliggande problemet och 
presenterar syfte, mål, frågeställningar och avgränsningar för studien. 
 

1.1 Problemformulering 
Den svenska byggbranschen får ofta kritik för att vara ineffektiv och konkurrensfattig. 
Samtidigt ställs det högre och högre krav från beställare, leverantörer och andra intressenter. 
En orsak till denna ineffektivitet inom byggbranschen är att erfarenhetsåterföringen mellan 
projekt generellt sett är mycket bristfällig och det krävs flera genomtänkta åtgärder för att lösa 
problemet.   
 

Bygg- och fastighetsindustrin har en grundläggande betydelse för Sveriges tillväxt och 
välstånd. Förutom att omsätta cirka 530 miljarder kronor per år och sysselsätta 311 000 
personer erbjuder branschen de fysiska förutsättningarna för boende, industriell produktion 
och samhällsservice (Sveriges Byggindustrier, 2015). Byggbranschen får dock ofta kritik för 
att vara ineffektiv vilket leder till ständigt ökade byggkostnader (SCB, 2017a). Denna 
kostnadsökning beror inte enbart på låg produktivitet och ineffektivitet, men även ökade 
materialpriser, transportkostnader och maskinpriser bidrar till de förhöjda kostnaderna (SCB, 
2017b). Byggbranschens låga produktivitetsutveckling sticker däremot ut jämfört med andra 
branscher. Traditionell tillverkningsindustri har haft en genomsnittlig årlig 
produktivitetsutveckling på 5,3% mellan 1994 och 2013, motsvarande siffra för 
byggbranschen är -0,2% (Boumediene & Grahn 2015, s. 14).  
 
Till följd av de problemen som uppmärksammades i byggbranschen tillsattes år 2002 en 
statligt ledd kommission för att undersöka sektorn och lägga fram åtgärder för att bland annat 
”hålla nere byggkostnaderna och höja kvaliteten inom bygg- och anläggningssektorn” 
(Byggkommissionen 2002, s. 13). Namnet undersökningen fick var Skärpning gubbar! En 
följd av oviljan byggkommissionen fann i branschen, att företag inte valde att ta tag i problem 
och sätta in nödvändiga åtgärder. I uppdrag av regeringen gjorde Statskontoret även en 
uppföljning som mynnade ut i rapporten Sega gubbar? (2009). Det konstaterades att läget inte 
hade utvecklats till det bättre och inget av de framförda förslagen hade lett till en förändring 
av byggsektorns arbetssätt och attityder. Statskontoret konstaterade att byggfelen istället hade 
ökat sedan 2002, en konsekvens av bland annat kommunikationsproblem, stressade byggtider, 
obeprövade byggtekniker samt en dålig erfarenhetsåterföring (Statskontoret 2009, s. 19). 
 
I Skärpning gubbar! (2002, s. 233–234) beskriver byggkommissionen att byggsektorn inte 
använder den kunskap som finns, att många i branschen har vittnat om att samma fel upprepas 
kontinuerligt och att byggsektorn aldrig lär sig. Orsakerna till att befintlig kunskap inte 
används i större omfattning är flera. En orsak är att utbildningsnivån i byggsektorn är låg och 
att sektorn är av tradition, förändringsobenägen. Ett annat skäl till att kunskapen som finns 
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inte används i större utsträckning är på grund av att den är fragmenterad, svåråtkomlig och 
oöverblickbar. Bedömningen byggkommissionen gjorde är att det är mycket svårt att få en 
överblick och utvärdera de oerhörda mängderna information som strömmar genom alla 
byggsektorns kunskapskällor. (2002, s. 233–234)  
 
En brittisk vetenskaplig artikel om lärande i byggbranschen gjordes redan 1998 av Steve Scott 
och Richard Harris. Genom en enkätundersökning kom de fram till att det fanns en önskan i 
branschen om fungerande kunskapsåterföring, men systemen som fanns var informella och 
ostrukturerade. Tidigare examensarbeten inom samma område bekräftar att en dålig 
erfarenhetsåterföring är fortfarande ett problem. Björk och Peterséns (2016) fallstudie hos 
byggentreprenören Peab AB visar att fem av sex ansvariga chefer inte tycker att 
erfarenhetsåterföringen fungerar. Fortsättningsvis har Enigk och Gustavsson (2015) studerat 
och analyserat kunskapsöverföring mellan byggprojekt i företaget Locum AB. Författarna 
syftade till att identifiera vilka delar av företagets kunskapsöverföring som fungerade 
respektive brast. Med dessa delar framställda söktes utvecklingsmöjligheter som kunde göra 
kunskaper och erfarenheter från tidigare projekt till en resurs för Locum. Studien resulterade i 
ett antal konkreta och intressanta handlings- och åtgärdsförslag.  
 
De här tidigare liknande arbetena är i flera fall uppbyggda genom fallstudieprincipen och 
saknar generaliserbarhet. Av den orsaken är en generell och bred studie med flera involverade 
byggföretag betydelsefull för att få allsidiga resultat och slutsatser som kan hjälpa flera 
företag. Samma problematiska situation i byggsektorn antas råda än idag och fortsatta studier 
om erfarenhetsåterföring är därför fortfarande av intresse för byggföretag, men även för 
beställare, leverantörer och andra intressenter som kräver högre kvalitet och lägre priser på 
byggnationer.  
 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med studien är att se hur erfarenhetsåterföringen mellan projekt i 
byggproduktionsskedet fungerar, för att fortsättningsvis hitta genomförbara 
förbättringsåtgärder för en mer effektiv erfarenhetsåterföring mellan projekt.  
 
Målet är att ta fram åtgärder som skulle kunna implementeras i byggföretag för att göra 
erfarenhetsåterföringen mellan projekt bättre.  
 

1.3 Frågeställningar 

För att uppnå målet bryts det ner i tre frågeställningar:   

1. Hur arbetar byggentreprenader med erfarenhetsåterföring?  	
 

2. Vilken form av kunskapsöverföring kan ske mellan projekt?  
 	

3. Vilka förbättringsåtgärder kan implementeras i byggentreprenader för en mer effektiv 
erfarenhetsåterföring mellan projekt?   
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1.4 Avgränsningar 
För att examensarbetet inte ska bli alltför omfattande, hålla en godkänd vetenskaplighet och 
vara praktiskt genomförbart har följande avgränsningar gjorts: 
 

• Examensarbetets datainsamling sker hos medelstora byggföretag som är specialiserade 
på byggproduktionsprocessen.  

• På grund av att studiens slutsatser ska kunna nyttjas av majoriteten av byggföretag 
samt att rikstäckande och svenska multinationella byggföretag är relativt 
svårtillgängliga gällande kontaktuppgifter, är storleken på studiens företag mellan 40–
100 anställda.  

• Projektering och förvaltning berörs ej i studien. 
• Examensarbetet baseras inte på ett specifikt projekt eller företag. 
• Eftersom arbetet behandlar flera typer av kunskap, information och deras flöden är 

fokus vid datainsamlingen på tjänstemän med övergripande ansvar och bättre insyn i 
processer och arbetssätt. 

• Andra förekommande yrkesroller såsom yrkesarbetare, underentreprenörer, konsulter 
och leverantörer berörs ej och medverkar inte i studien.  
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2 METOD 

I kapitlet behandlas samtliga metoder som använts för att uppnå målet med examensarbetet. 
Inledningsvis motiveras metoderna med hänsyn till respektive frågeställning, därefter 
redogörs metoderna djupgående och hur de genomfördes. 
 

2.1 Val och motivering av metoder med hänsyn till frågeställningar 
• Frågeställning 1: Enkät 
• Frågeställning 2: Litteraturstudie 
• Frågeställning 3: Analys 

 
2.1.1 Frågeställning 1 
Den här frågeställningen handlar om hur byggföretag generellt sett arbetar med 
erfarenhetsåterföring. Frågan syftar till att få en uppfattning om bland annat arbetssätt, rutiner 
och riktlinjer kring erfarenhetsåterföring. För att besvara frågan används en kvalitativ 
enkätmetod med både bundna och öppna frågor. Den tilldelas tjänstemän som har en ledande 
roller som till exempel platschef och arbetsledare. De här personerna har ett större 
övergripande ansvar samt har bättre insyn i hur deras respektive företag arbetar med 
erfarenhetsåterföring. De är därför en stor del av erfarenhetsåterföringsprocessen och är 
därmed av intresse för studiens syfte. 
 
Enkäter lämpar sig när man vill ta reda på bland annat åsikter, tyckanden, uppfattningar och 
kunskaper hos en större grupp människor. En enkätmetod kan användas inom vilket ämne 
som helst och ger upphov till en bredare uppfattning av verkligheten än när till exempel olika 
intervjumetoder tillämpas. Samtliga branscher och discipliner har sina respektive experter och 
har man som författare av en studie klart formulerade forskarfrågor kan svaren vara svåra att 
hitta i tillgänglig litteratur. Om möjligheten istället finns att utfråga dessa experter kan det 
hjälpa författaren att bredda beskrivningen, få svar på frågeställningarna och experterna kan 
samtidigt påpeka brister och föreslå förbättringar av studien. (Ejvegård 2003, s. 49–50) 
 
2.1.2 Frågeställning 2  
Frågeställning två handlar om att beskriva generellt vilka typer av kunskaper som kan 
överföras mellan projekt samt beskriva på ett allmänt plan hur denna process kan se ut. För 
denna forskningsfråga har en litteraturstudie valts som metod. Den agerar som bakgrund, 
hjälper till vid uppbyggnaden av den empiriska undersökningen samt mynnar ut i studiens 
teoretiska referensram som är grunden för utförandet av analysen och slutsatserna. 
 
2.1.3 Frågeställning 3 
Den här sista frågeställningen är analytisk och kopplar samman de två tidigare 
frågeställningarna. Frågeställningen syftar till att hitta allmänna och genomförbara 
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förbättringar i erfarenhetsåterföringsprocessen. Det vill säga finna åtgärder som i praktiken 
skulle kunna implementeras i en slumpmässigt utvald byggentreprenad. Till följd av detta 
innebär frågeställningen analys och tolkning av empirin som ställs mot den teoretiska 
referensramen. Frågeställningen går följaktligen ej att svara på innan de tidigare två frågorna 
har besvarats. Frågan bygger på både eftersökning och analys, åtgärder som bäst effektiviserar 
erfarenhetsåterföring eftersöks i den teoretiska referensramen. Fortsättningsvis analyseras 
åtgärderna med hänsyn till empirin och de genomförbara och mest effektiva kan 
sammanställas till ett antal rekommendationer.  
 

2.2 Metodbeskrivning och genomförande 
I följande två rubriker beskrivs metoderna djupgående, hur de genomfördes och val och antal 
respondenter presenteras. 
 
2.2.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie innebär att forskaren gör en kritisk granskning av litteratur relaterad till 
området som studeras. Den litteratur som granskas är av vetenskaplig natur, till exempel 
artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Syftet är att skapa en beskrivande bakgrund 
eller att ge en översikt av det allmänna kunskapsläget för det aktuella området. (Eriksson 
Barajas et.al 2013) 
  
Litteraturstudien i detta examensarbete föregicks av en litteratursökning där relevanta böcker, 
artiklar och arbeten valdes ut för att sedan studeras närmare. Sökningar gjordes med hjälp av 
flertalet sökord och nyckelord i bibliotekets databas vid Linköpings universitet. En annan 
kompletterande metod som också användes var kedjesökning, som innebar att redan funna 
studiers referenslistor analyserades (SBU 2013, s. 25). Litteraturstudien resulterade i den 
teoretiska referensram som sedermera användes för att underbygga och analysera empirin som 
ligger till grund för slutsatserna. 
 
2.2.2 Enkät 
Enkäter är en form av datainsamlingsmetod som lämpar sig när åsikter, kunskaper och 
uppfattningar hos en samling människor ska undersökas. Enkäter innehåller ett frågeformulär 
som skickas ut, digitalt eller fysiskt till en grupp respondenter. En stor fördel med enkäter 
jämfört med intervjuer som insamlingsmetod är att det är mer tid- och kostnadseffektivt då en 
större grupp respondenter kan nås. Det är också lättare för enkätkonstruktören att jämföra 
svaren då samtliga respondenter får svara på samma frågor. (Ejvegård 2003, s. 49–56) 
 
Svarsalternativen i enkäter kan vara öppna, bundna eller en kombination av de två. Öppna 
svarsalternativ ger respondenten möjlighet att med egna ord svara på frågan vilket leder till 
längre svar med mer information, respondenten ges också möjlighet att kommentera eller 
kritisera frågeställningen. Då svaren skrivs med respondentens egna ord krävs mer 
efterbearbetning än vid bundna svarsalternativ. Bundna svarsalternativ innebär att 
respondenten väljer mellan olika svarsalternativ som presenteras i enkäten. Detta gör det 
enklare för enkätkonstruktören att senare bearbeta och analysera svaren. (Ejvegård 2003, s. 
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49–56) Som komplement till dessa svarsalternativ finns även något som kallas likertskala 
eller attitydskala, här presenteras frågan istället som ett påstående respondenten får ta 
ställning till. Svarsalternativen infinner sig i en nummerskala där ytteralternativen märks till 
instämmer helt respektive instämmer inte alls. Respondenten uppmanas markera på skalan, 
som ofta består av fem eller sju steg, i vilken grad han eller hon instämmer med det 
presenterade påståendet. (Eljertsson 2014, s. 95) 
 
Bortfall i enkäter brukar delas upp i externt och internt bortfall. Externt bortfall innebär att en 
respondent ej deltar i undersökningen av olika anledningar. Det interna bortfallet definieras 
som att respondenter ej besvarar vissa frågor i enkäten, detta ska alltid redovisas. (Ejlertsson 
2014, s. 25–28) Bortfallet samt val av frågor och respondenter ligger till grund för 
undersökningens resultat och kvalitet. Validitet och reliabilitet innebär att enkätens resultat är 
generaliserbara och har hög säkerhet. Validitet i enkätsammanhang betyder att frågan mäter 
det den avser att mäta, reliabilitet innebär huruvida repetitiva mätningar ger samma resultat. 
(Ejlertsson 2014, s. 107–112) Metodkritik tas vidare upp i 6.2. 
 
Enkäten i detta examensarbete utformades i beaktning till framförallt den första och tredje 
frågeställningen. Målet var att få tjänstemäns syn på hur erfarenhetsåterföringen fungerar 
mellan projekt i byggentreprenader. Enkäten bestod av en kort bunden bakgrundsdel, 13 
stycken påståenden med en konsekvent attitydskala samt 4 öppna frågor. Gällande 
attitydskalan bestod intervallet av 5 svarsalternativ, från 1 till 5, ändarna på intervallet var 
beskrivna som instämmer ej och instämmer helt. Fortsättningsvis bestod enkäten av 4 öppna 
frågor med en längre svarstext där respondenterna fritt kunde svara utifrån sin egna situation. 
De 13 påståendena var obligatoriska medan de öppna frågorna var frivilliga.   
 
Enkäten skickades via e-mail till platschefer, arbetsledare och andra liknande yrkesroller på 
flertalet byggentreprenader i flera svenska regioner för att få en tillräckligt bred bild av 
kunskapshanteringen bland byggentreprenaderna. Denna kategorisering gjordes genom att 
först hitta företag som uppfyller kriterierna för studien, för att sedan på respektive företags 
hemsida, hitta de personer som har innehar rätt yrkestitel. Antalet respondenter som enkäten 
skickades till var 145 personer med hänsyn till säkerhetsmarginal, det vill säga om en större 
mängd inte skulle välja att svara. Tiden som avsattes för tjänstemännen att svara var 10 dagar.  
 
Svaren och företagen sammanställs och presenteras under empiri, enkäten finns tillgänglig 
som bilaga 1. De enkätfrågorna med bundna svarsalternativ bearbetades inte mer än att svaren 
sammanställdes rent statistiskt och sammanfattades till en kort text. Resterande frågor med 
öppna svarsalternativ bearbetades genom att sammanfatta svaren till en längre 
sammanhängande text med citat. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

Kapitlet utgörs av de modeller, teorier och centrala begrepp som stödjer formulering av syfte 
och frågeställningar. Kapitlet förklarar och redogör för de begrepp och fenomen som 
förekommer i studien. 
 

3.1 Byggskedet i byggprocessen 
Byggskedet är det tredje skedet i byggprocessen som mycket förenklat består av fyra steg 
(Nordstrand 2008, s. 7). Se figur 1 nedan.  

Figur 1.     Byggprocessens fyra steg. Omarbetad från Nordstrand (2009, s. 7). 
 
Byggprocessen börjar med att någon behöver en ny-, om- eller tillbyggnad och att denna 
någon tänker sig låta bygga den. Denna någon kallas för byggherre och kan vara en 
privatperson, likaså ett företag eller organisation. Byggherren klargör sina behov och fattar 
det avgörande beslut som leder till nästa steg i processen. I detta steg bestäms flertalet 
parametrar och egenskaper för det blivande byggnadsverket. Parametrar såsom storlekar, in- 
och utvändig utformning, installationssystem, byggnadsmaterial, färger med flera. 
Produktbestämningen som också kallas för projektering resulterar i bygghandlingar i form av 
ritningar och beskrivningar. Nästa steg är produktframställning, det vill säga byggskedet i 
processen. Byggandet genomförs av de bygg- och andra entreprenörer som byggherren har 
gett uppdraget till. Då byggnaden står klar är byggprojektet över, men byggprocessens sista 
steg är fortfarande kvar, produktanvändningen. Steget innebär att huset sätts i bruk och börjar 
användas av brukarna. I och med detta steg behövs förvaltning samt drift- och 
underhållsåtgärder för att huset ska kunna fungera och inte behöva renoveras i förtid. 
(Nordstrand 2008, s. 7–8)  
 
Byggskedet eller byggdriftskedet omfattar i sin tur fyra delar som avhandlas i följande 
ordning (Révai 2012, s. 288): 
 

1. Etableringen av tillfälliga fabriken och arbetsplatsen 
2. Byggproduktionen 
3. Underhåll och drift av tillfälliga fabriken 
4. Avveckling av tillfälliga fabriken och arbetsplatsen  
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Det första steget i byggskedet är att entreprenören tillhandahåller sig olika 
produktionshjälpmedel samt startar upp och etablerar en tillfällig fabrik vid det aktuella 
byggobjektet. Till fabriken tillhör personal- och kontorsbodar med tillhörande system för 
vatten, el och avlopp, förråd, avfallsplats, materialupplag, maskinell utrustning såsom lyft- 
och transportanordningar, skyltar, stängsel, tillfälliga vägar och parkeringsplatser. Efter 
etablering kan byggproduktionen börja, det vill säga tillverkningen av byggnadsverket. 
Emellertid måste den tillfälliga fabriken vårdas, underhållas och eventuellt kompletteras. 
Material och utrustning kan också kräva beskydd mot regn, snö och kyla. Vid den tidpunkt då 
byggnaden står färdig måste den tillfälliga fabriken och arbetsplatsen avvecklas. All 
utrustning samt alla anordningar tas bort, möjliga ingrepp i omgivningen döljs, och 
arbetsområdet städas upp. (Nordstrand 2008, s. 161–162)  
   

3.2 Projektorganisationer 
Ordet projekt definieras enligt Nationalencyklopedin (2018) som ”idé eller plan för 
uppnåendet av ett visst resultat; ofta även arbetet med att genomföra planen”. 
 
På senare år används begreppet oftare för uppgifter där ramar gällande tid, ekonomi och 
organisation tillsammans med ett tydligt mål avgränsar arbetsuppgiften från övrig 
verksamhet. Att arbeta i projekt är ingenting nytt, speciellt inte inom byggverksamhet där 
projektarbeten inom temporära organisationer är standard sedan länge (Bröchner 1995, s. 5). 
Projektformen blir alltmer populär och en förklaring till detta är att arbetsformen skapar ett 
tydligt fokus på resultatet vilket underlättar prioritering av resurser och kompetens (Lööw 
2009, s. 15). 
 
Projektorganisationen bakom ett projekt ska vara anpassad efter hur projektet är utformat. En 
projektorganisation består generellt av en styrgrupp, projektledare, referensgrupp, 
projektgrupp och en eller flera arbetsgrupper, se figur 2. Styrgruppen innefattar ofta 
beställaren, chefer eller medlemmar ur ledningsgruppen för de involverade företagen. 
Styrgruppens främsta roll är att fatta beslut om den övergripande målsättningen samt vilka 
ramar och förutsättningar som gäller för projektet i stort. Projektledaren leder projektgruppen 
i arbetet med att genomföra aktiviteter i syfte att nå projektets mål, det är projektledarens 
ansvar att samtliga resurser används på optimalt sätt. Referensgruppen kan innehålla en 
mängd olika roller beroende på vilken typ av projekt det rör sig om, till exempel kan 
företrädare för myndigheter, konsulter och jurister ingå. Referensgruppen har ingen formell 
beslutsrätt i projektet utan bidrar med rådgivning, stöd och kunskap. Projektgruppens ansvar 
innefattar det löpande arbetet, detaljbeslut och att projektet genomförs enligt plan. I 
arbetsgrupperna utförs mycket av själva arbetet i projektet som sedan rapporteras till 
projektgruppen. (Lööw 2009, s. 24–28) 
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Figur 2.     Den generella projektorganisationen. Omarbetad från Lööw (2009, s. 24).  
 
Företag som tillämpar projekt som arbetsform återfinns idag inom nästan samtliga sektorer 
och branscher, fördelarna som åtnjuts är många men det finns också stora utmaningar. Vid 
genomförandet av projekt frambringas ofta mycket information från flera olika källor, det kan 
handla om styrdokument, mötesanteckningar och konversationer mellan människor. Vanligt 
är att informationen struktureras och lagras med projektets omedelbara kontext i åtanke. 
Problemet uppstår då ett projekt är avslutat och information och kunskap saknar sitt originella 
sammanhang och blir otydlig och svåranvänd i andra projekt. Detta medför att kunskap och 
erfarenheter tenderar att stanna i samma projekt som de ursprungligen uppkom i, utan att 
komma organisationen i övrigt till gagn. Utmaningen består således av att på ett effektivt sätt 
implementera och integrera system för att kunskap ska delas mellan projekten och 
projektmedlemmarna. Lyckas detta finns det stora vinster att göra. (Almeida & Soares 2014)  
 

3.3 Kunskap som begrepp 
Kunskap är ett svårdefinierat och brett begrepp. Vad som faktiskt är kunskap är en filosofisk 
frågeställning som inte har ett definierat och givet svar. Oliver Ibert (2007, s. 104) skriver 
följande om kunskapsbegreppet: 
 

Knowledge is one of those words one knows exactly what it means until one is forced 
to define it. Its elusiveness becomes obvious when one tries to pin it down in definite 
terms. 
   

Med anledning av att en konkret definition av begreppet saknas finns en kritik och delning i 
forskarvärlden om studier inom framförallt knowledge management (Jonsson 2012, s. 100). 
Knowledge management beskrivs vidare i 3.5. Jonsson väljer därför att ta utgångspunkt i ett 
antal taxonomier för att på ett pragmatiskt sätt hantera kunskapsbegreppet (Jonsson 2012, s. 
98). Vi, författarna använder en liknande kategorisering av begreppet: 
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• Explicit och implicit kunskap 
• Organisatorisk och individuell kunskap 
• Data, information, kunskap och visdom 

 
3.3.1 Explicit och implicit kunskap 
Den explicita kunskapen är sådan som kan skrivas ner i ett dokument eller bok. Den implicita 
eller tysta kunskapen är däremot kunskap som är svår att beskriva, är personlig, 
erfarenhetsbaserad och är många gånger kopplad till en handling. Ett exempel på en sådan 
handling och tyst kunskap är kunnandet om hur man cyklar. De manualer som finns tar upp 
saker som balans och styrning, men är svåra att följa för de som läser dem. Det krävs träning 
som resulterar i en svårdefinierad magkänsla. Skillnaderna mellan explicit och implicit 
kunskap sammanfattas i figur 3 nedan. (Jonsson 2012, s 101) 
 

 
Figur 3.     Skillnaderna mellan explicit och implicit kunskap. Omarbetad från Jonsson (2012, 

s. 103). 
 

3.3.2 Organisatorisk och individuell kunskap 
Det råder olika uppfattningar om vad organisatorisk kunskap är (Jonsson 2012, s. 105). 
Examensarbetets teoretiska referensram bygger på Newell et.al (2009) vilka förklarar denna 
typ av kunskap som kunskap inom en organisation som styr hur kunskaper och kunnande kan 
nyttas eller förstås inom organisationen där den skapas samt överförs. Lindkvist (2001) 
beskriver individuell kunskap som den kunskap som den enskilda individen innehar. 
Organisatorisk kunskap är således mer än enbart de kunskaperna som individerna i en 
organisation besitter. Den organisatoriska kunskapen är kollektivt utformad över en tid och är 
inbördes unik för en organisation (Tsoukas & Vladimirou, 2001). 
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3.3.3 Data, information, kunskap och visdom 
För att förstå vad kunskap är och innebär, särskiljs data, information, kunskap samt visdom. 
Data är det första stadiet och kan beskrivas som råobservationer eller obearbetad information 
utan kontext. Information å andra sidan är data i kontext, där data har en betydelse. 
Information är något som går att förmedla och svarar på frågor som vad, vem, var och när. 
Fortsättningsvis är kunskap enligt Styhre (2007) ”förmågan att använda information på ett 
kompetent sätt så att olika önskvärda resultat uppnås”. Visdom som är det sista stadiet handlar 
om förmågan att tillämpa och använda kunskap. Sammanfattningsvis är data en obearbetad 
version av fakta, information är data med en betydelse, kunskap är information i kontext och 
visdom är tillämpning av kunskap för att åstadkomma förbättringar. Se figur 4. (Jonsson 
2012, s. 112–113) 
 

 
Figur 4.     Förhållandet mellan data, information, kunskap och visdom. Utveckling av 

Jonsson (2012, s. 113). 
 

3.4 Erfarenhetsåterföring 
Erfarenhetsåterföring som också benämns som kunskapsöverföring eller kunskapsåterföring i 
detta examensarbete, är ett omfattande begrepp som är bredare än det angränsade 
paraplytermen knowledge management. Knowledge management kan därmed ses som en 
delmängd av erfarenhetsåterföring och handlar sammanfattningsvis om hur ledning med hjälp 
av strategier kan styra och leda kunskap i en organisation (Jonsson 2012, s. 94).  
 
I Samhällsbyggaren (2011, s. 20) sammanfattar Meiling och Lundkvist erfarenhetsåterföring 
som ”att lära sig av misstag och utnyttja befintlig kunskap”. De (2011, s. 17) skriver att 
dokumentering av erfarenheter inte är det samma som att utnyttja befintlig kunskap. Det vill 
säga kunskap som finns samlad i individers huvuden, dokument och databaser. Från 
föregående rubrik introducerades begreppen data, information, kunskap och visdom. Meiling 
och Lundkvist (2011, s. 17) hävdar att data och information är lätta att överföra mellan 
människor, men att kunskap och visdom inte går att överföra i samma omfattning. Data och 
information tillhör således kategorin explicit/uttrycklig och kunskap samt visdom ingår i den 
implicita/tysta kategorin. Vid implicit kunskapsöverföring måste ett möte mellan människor 
äga rum, medan explicit kunskapsöverföring kan kopplas till processer eller tekniska 
lösningar. 
 
I företag finns vanligen både rutiner för avvikelserapportering och regelbundna 
erfarenhetsåterföringsmöten (2011, s. 17). Det finns dock en problematik vid skapandet av 
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dessa rutiner och när dokumenterade erfarenheter skall åter användas. Lagrad information 
måste kunna sökas efter rationellt och denna typ av systematiserad hantering saknas ofta. Det 
fattas även ofta en ansvarig person som ser till att kunskaper kan användas som en strategisk 
resurs. Slutligen måste företag precist veta vilket problem som skall lösas för att tidigare 
erfarenheter ska kunna eftersökas. Det är under dessa förhållanden som erfarenheter i hög 
grad återförs (2011, s. 17). System för erfarenhetsåterföring samt hinder och möjligheter 
beskrivs mer utförligt i 3.6 och 3.7. 
 

3.5 Knowledge management 
Knowledge management har ingen entydig definition utan har istället fungerat som ett 
samlingsbegrepp för frågor relaterade till organisationsteori genom åren. På grund av detta 
finns det en mängd spridda definitioner och förklaringar om vad konceptet innebär. (Jonsson 
2012, s. 78–81) Newell et.al (2009) landar i följande definition av knowledge management, 
”en samling strategier, verktyg och metoder eller praktiker som en organisationsledning kan 
använda för att göra kunskap till en resurs för företaget.” 
 
Knowledge management kan delas upp i första respektive andra generationens synsätt. Den 
första generationens synsätt ser kunskap som ett föremål som med hjälp av tekniska lösningar 
kan lagras och överföras. Det andra synsättet definierar istället kunskap som något som 
skapas och överförs i olika sociala processer, detta synsätt definierar vissa som ett helt eget 
begrepp, nämligen knowing in practice. Huruvida den sociala aspekten ingår i knowledge 
management eller ej är omtvistat. (Jonsson 2012, s. 80) I detta examensarbete väljer vi för 
tydlighetens skull att inkludera både den tekniska och sociala delen i begreppet knowledge 
management. 
 
Globalisering och ökad konkurrens har fått företag att inse att den interna kunskapen är värd 
att ta till varas på. Digitalisering har medfört att de resurser som företag till stor del nyttjar 
idag snarare är kunskapsrelaterade än som tidigare fysiska. För att konkurrera behöver företag 
bli bättre på att anpassa sig till marknadens behov och krav, det är därför nödvändigt att 
utnyttja den interna kunskapen maximalt. Kunskap ses idag som en konkurrensfördel, att ha 
kännedom om sina konsumenter och konkurrenter är ovärderligt för företag då det blir enklare 
att förutspå trender, behov, möjligheter och hot. (North & Kumta, 2014) Knowledge 
management syftar till att fånga upp denna kunskap för att sedan sprida den inom 
organisationen (Almeida & Soares, 2014). 
 
I byggbranschen saknas vanligen system för att lagra och hantera kunskap inom företaget, 
samtidigt som utbildning av den egna personalen har låg prioritering. En anledning till detta 
är att byggbranschen är naturligt projektbaserad och fragmenterad, vilket medför att flera 
olika yrkeskategorier och underentreprenörer är involverade i projekt vid olika skeden. 
Kunskap som erhålls i projekt är typiskt knuten till människor vilket försvårar effektiv 
delning och spridning inom organisationen. (Persson, 2013) 
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3.6 System för erfarenhetsåterföring och knowledge management 
Erfarenheter och kunskap inom den egna organisationen är som tidigare konstaterats en stor 
konkurrensfördel för företag. Det finns därför en mängd olika tillvägagångssätt, verktyg och 
system för hur kunskapsöverföring ska fungera rent praktiskt inom en organisation. Som 
tidigare fastslagits förekommer kunskap i olika former, bland annat som explicit och implicit 
kunskap. En utmaning är att implicit kunskap i praktiken är svår att sätta i system då den är 
personlig och kontextberoende, vilket gör den svår för medarbetare att överföra. 
Tillvägagångssättet styrs också av vilket perspektiv på kunskap man har, beroende på om 
kunskap ses som en process av handlingar eller som något individer besitter skiljer sig 
metodvalet åt. (Jonsson 2012, s. 126–129) 
 
3.6.1 SECI-modellen 
Nonakas (1994) SECI-modell beskriver hur organisatorisk kunskap frambringas och sprids. 
Det ska sägas att det finns ett flertal modeller som syftar till att beskriva samma fenomen, 
SECI-modellen är dock den som är mest etablerad. Modellen redogör för hur individuell 
kunskap bildar organisatorisk kunskap genom fyra delprocesser, socialisering, externalisering, 
kombination och internalisering, se figur 5. Modellen kan utöver att beskriva kunskap hos 
organisationer även fungera som en grund för kunskapsöverföring. De fyra delprocesserna 
beskrivs kortfattat här nedan. (Jonsson 2012, s. 136–138) 

 
Figur 5.     SECI-modellen enligt Nonaka. Omarbetad från Nonaka (1994, s. 19). 

 
• Socialisering innebär överföring av implicit kunskap på individnivå, till exempel 

genom gemensamma aktiviteter. 
• Externalisering strävar efter att utrycka implicit kunskap till explicita koncept. 
• Kombination syftar till att sammanställa element av explicit kunskap, vanligen genom 

att använda databaser och ICT-verktyg. 
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• Internalisering avser att implementera den explicita kunskapen i det dagliga arbetet, 
tillsammans med individens implicita kunskap skapas en större bredd av total 
kunskap. 

 
3.6.2 Val av strategi för kunskapshantering 
Valet av strategi hos ett företag ska enligt Hansen et.al (1999) återspeglas i dess övergripande 
affärsstrategi, vilken i sig beror på hur ekonomiskt värde skapas i företaget, vilka som arbetar 
där samt vilka kunderna är. Här nedan presenteras två olika strategier för kunskapsöverföring, 
kodifieringsstrategin och personifieringsstrategin. Oavsett vilken strategi som anammas är det 
viktigt att det finns ett tydligt fokus på en av strategierna, 80 procent av den ena strategin och 
20 procent av den andra anser Hansen et.al vara en lämplig fördelning. Tanken är att den 
primära strategin används och stödjs av den sekundära. En alltför jämn fördelning skapar 
otydlighet och är dömd att misslyckas (Hansen et.al, 1999). Viktigt att inse är att digitala 
verktyg inte är ett substitut för social samverkan, utan att de kompletterar varandra (Tsoukas 
& Vladimirou, 2001). 
 
Kodifieringsstategi syftar till att en process där kunskap lagras och kodifieras i olika databaser 
och IT-system för att sedan spridas, tillgängliggöras och återanvändas av flera individer inom 
en organisation. En stor fördel vid implementering av kodifieringsstrategin är att samtliga 
individers kunskap delas och organisationen blir således mindre sårbar och beroende av 
enskilda individer. (Jonsson 2012, s. 139–141) 
 
Personifieringsstrategi grundar sig på överföring av kunskap genom sociala interaktioner och 
lämpar sig bra när kunskaper är knutna till enskilda individer. För att tillgängliggöra 
kunskapen för fler fokuserar denna strategi på interaktionen mellan människor, ibland med 
hjälp av IT-baserade verktyg i syfte att möjliggöra effektiv kommunikation. (Jonsson 2012, s. 
139–141) Vidare presenteras tre frågeställningar som fungerar som hjälpmedel vid valet av 
strategi för kunskapshantering. 
 

• Erbjuder företaget standardiserade eller kundanpassade produkter?  
 

Ett företag som erbjuder standardiserade produkter bör använda en strategi som grundar sig 
på kodifiering. Vid hög grad av kundanpassning har kodifieringsstrategin begränsad 
användbarhet, istället bör en personifieringsstrategi övervägas. 
 

• Erbjuder företaget en mogen eller innovativ produkt? 
 

Vid framtagandet och försäljningen av en mogen produkt lämpar sig en strategi baserade på 
kodifiering bäst. Vid högre grad av innovation krävs direkt kunskapsdelning mellan individer, 
därför är en personifieringsstrategi att föredra. 
 

• Förlitar sig de anställda på explicit eller implicit kunskap? 
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När de anställda förlitar sig på explicit kunskap lämpar sig en strategi baserad på system och 
dokument där de anställda kan inhämta information, en kodifierad strategi alltså. Implicit 
kunskap är svårare att tydligt formulera och erhålls genom personliga möten, här fungerar en 
personifierad strategi bäst. (Hansen et.al, 1999) 
 
March (1991) för en diskussion i vilken lärprocessen definieras som exploration och 
exploatering. Exploration syftar till att iaktta ny kunskap samt att betvivla vedertagna 
sanningar och rutiner. Exploatering innebär istället återanvändning av kunskap och 
tillvägagångssätt. Skillnaden mellan begreppen går att koppla till de två strategier som 
presenterades tidigare och precis som strategierna gick att kombinera i viss grad fungerar det 
även att kombinera exploatering och exploration. (Jonsson 2012, s. 132–133) 
 
3.6.3 Verktyg och metoder för erfarenhetsåterföring 
Som tidigare berörts kan verktyg och metoder för erfarenhetsåterföring innefatta bland annat 
tekniska system, databaser, sociala interaktioner och direktkommunikation mellan individer. 
Verktyg används för överföring av explicit kunskap medan implicit kunskap snarare överförs 
genom metoder och bearbetning. (Jonsson 2012, s. 143–145) Alvesson och Kärreman (2001 s. 
1003–1008) presenterar en modell där metoderna har kategoriserats i följande fyra grupper: 
 

• Ett bibliotek, där information finns tillgängligt i IT-system och databaser vilket gör 
den sökbar. 

• Den sociala gemenskapen där tankegångar utbyts. Här handlar det om att människor 
möts och interagerar med varandra och på detta vis överför erfarenheter. 

• Att skapa en bredare gemensam målsättning, det vill säga normativ kontroll genom 
styrning med värderingar och organisationskultur. 

• Kodifiering och kunskapsöverföring genom instruktioner och manualer. 
 

Olika verktyg passar olika organisationer och som tidigare nämnts är en kombination av 
tekniska lösningar och sociala metoder ofta att föredra. 
 

3.7 Hinder och möjliggörande för erfarenhetsåterföring 
Som tidigare nämnt är vissa former av kunskap lättare att överföra än andra, se 3.4. Men vad 
som hindrar och möjliggör kunskapsöverföring är ännu inte utrett i detta arbete. Forskare har 
försökt förstå varför kunskap överförs eller inte överförs. Konstaterandet att viss kunskap är 
explicit respektive implicit är inte en tillräcklig förklaring. Det var inte förrän fokus skiftade 
mot institutionella faktorer och motivationen till kunskapsöverföring som forskare bättre 
kunde förstå varför vissa företag eller organisationer lyckades bättre eller sämre med sin 
kunskapsöverföring. (Kalling & Styhre, 2003) Det är således inte tillräckligt att en 
organisation har den bästa strukturen om det inte finns en kultur i organisationen som 
motiverar den enskilda individen till att överföra kunskap (Jonsson 2012, s. 159).  
 
IT-system inom knowledge management har visat sig vara förhållandevis resultatlösa 
(Huysman & Wulf, 2006) och en studie gjord av mjukvaruföretaget McAfee (2006) påvisade 
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att ett intranät för kunskapsöverföring inte resulterade i önskad effekt. Istället använde de 
aktuella medarbetarna sin e-post som kommunikationsportal och antydde att kunskap överförs 
bäst människor emellan och inte via en teknisk lösning. Vidare hinder med IT-baserade 
erfarenhetsåterföringssystem är enligt Newell et.al (2009, s. 155) oviljan att ge bort kunskap 
eftersom kunskap ger upphov till personlig makt inom organisationen. Exempel på vanliga 
hinder för en effektfull erfarenhetsåterföring är enligt Leistner (2010, s. 94):  
 

1. Brist på tid 
2. Bristande förståelse för knowledge management 
3. Bristande insikt om den enskildes kunskap 
4. Att kunskap likställs med makt 
5. Belöningssystem saknas 
6. Dålig IT-infrastruktur 
7. Finns ingen organiserad kunskapsöverföring 
8. Olämplig kultur på företaget 

 
Även Davenport och Prusak (1998, s. 97) presenterar ett antal hinder för kunskapsöverföring 
och knowledge management. De redogör också för tänkbara lösningar på samtliga hinder, se 
tabell 1 nedan.  
 
Tabell 1    Hinder och lösningar för kunskapsöverföring och knowledge management. 
Omarbetad från Davenport & Prusak (1998, s. 97). 
 

Hinder Tänkbar lösning 

Avsaknad av tid och mötesplatser 
Bestämma fasta tider för 

kunskapsöverföring, skapa 
mötesplatser/konferenser 

Avsaknad kompetens för mottagaren att ta 
till sig kunskap 

Genomför utbildning för medarbetare, 
uppmuntra idéer och lämna tid för lärande 

Flera kulturer och bakgrunder bland 
medarbetare 

Genom utbildning och teambuilding 
åstadkomma en gemensam grund 

Bristande förtroende 
Genom personliga möten skapa relationer 

och förtroende 

Intolerans mot misstag och nödvändig hjälp 
Tillåta och premiera kreativa misstag, verka 
för en kultur där alla inte behöver kunna allt 

Kunskap ses som ett privilegium 
Främja en syn där kunskap ses som icke-

hierarkisk 
För hög status och ersättning till enskilda 

kunskapsägare 
Utforma incitament för kunskapsöverföring 

och delgivning av kunskap 
 
De faktorer som istället möjliggör kunskapsöverföring går enligt Kalling och Styhre (2003) 
indela i tre kategorier; kognitiva faktorer, organisatoriska faktorer och institutionella faktorer. 
Jonsson och Kalling (2007, s. 165) presenterar flertalet faktorer i varje kategori som är 



 TEORETISK REFERENSRAM 

 

18 

avgörande för en effektfull erfarenhetsåterföring. Nedan i tabell 2 sammanfattas några 
exempel på faktorer i respektive kategori.  
 
Tabell 2    Kognitiva-, organisatoriska- och institutionella faktorer för en effektfull 
erfarenhetsåterföring. Omarbetad från Jonsson & Kalling (2007, s. 165). 
 

Kognitiva  Organisatoriska  Institutionella 
Implicit, komplex kunskap Undervisning och träning Motivation hos individ och 

ledning 
Kodifiering av implicit 

kunskap 
Geografiskt läge och 
kommunikationsnivå 

Upplevd trovärdighet 

Absorptionsförmåga Relationer Förtroende 
Före detta kunskapsbas och 
fallenhet för att abstrahera 

kunskap 

Kulturellt och organisatoriskt 
avstånd 

Social sammanhållning 

 Socialt kapital Uppmärksamhet från ledning 
 Kanaler för 

erfarenhetsåterföring 
 

 Stödjande struktur  
 
Jonsson (2012, s. 166) hävdar att forskare har kommit fram till att motivation är den största 
faktorn till att kunskapsöverföring fungerar effektivt. Kännedom om kunskapsformer, 
kommunikationskanaler förlorar sitt värde om medarbetare inte har en vilja att överföra 
kunskaper. Leistner (2010) understryker att motivationen måste vara individuell och inte 
påtvingad från övre ledning. Vidare skiljs yttre och inre drivkrafter, där yttre innebär 
motivation i form av materiell uppskattning, till exempel i form av en befordran eller en 
bonus. En inre drivkraft består i något som en individ skapar själv, exempelvis i form av 
självkänsla eller glädjen att genomföra ett bra jobb. För en organisation är det fördelaktigt 
med en blandad motivation hos medarbetarna, endast yttre motivation är negativt då anställda 
tenderar att lämna organisationen om bättre villkor erbjuds någon annanstans. (Bruzelius & 
Skärvad, 2012)  
 
Jonsson (2012, s. 208) presenterar fortsättningsvis en femstegsmodell för hur 
kunskapsöverföring kan fungera i praktiken. Syftet med modellen är att på ett simpelt sätt 
framhäva frågeställningar som företag och organisationer bör reflektera över. Modellen 
försöker således svara på frågan om hur erfarenhetsåterföring resultatrikt fungerar de facto. 
Jonsson hävdar dock att modellen inte är enkel att implementera för att på ett snabbt sätt 
åtgärda eventuella problem med kunskapsöverföring. Jonsson refererar till Strannegård och 
Jönsson (2009, s. 13) som skriver att akademisk forskning kanske inte alltid ska hjälpa till 
med snabba lösningar eftersom reflekterande praktiker eventuellt kan komma med bättre 
lösningar. De fem frågeställningarna enligt Jonsson (2012, s. 208) är följaktligen att:  
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1. Analysera behov och synsätt: Den aktuella organisationen specificerar vad 
kunskapsöverföring betyder för just för dem och ska leda till svar på frågor som vad är det 
som ska överföras och hur, när samt vems ansvar är det.  Denna första frågeställning 
syftar även till att utreda behov ty lösningarna ska få önskad effekt.  
 

2. Skapa rätt förutsättningar: Om förutsättningarna finns för det tidigare utredda behovet och 
synsättet. Jonsson (2012, s. 209) redogör för fyra insikter som utgångspunkt för att rätt 
förutsättningar ska kunna skapas, insikterna är: 
• Rätt medarbetare 
• Faktorer som hygien och motivation 
• Balans mellan exploration och exploatering av kunskap 
• Logiker blir logiken  

 
3. Förtydliga ansvarsroller beträffande kunskapsöverföring: För att både explorera och 

exploatera kunskap enligt tidigare insikt är det nödvändigt att klargöra vem som gör vad, 
när och var i en organisation. 
 

4. Kommunicera en gemensam kunskapssyn som del av en generell vision: 
Kunskapsöverföring ska genomsyra hela organisationen och bli en övergripande strategisk 
fråga och vision.   

 
5. Leva, lära och leda kunskapsöverföring i det dagliga arbetet: Hur kunskapsöverföring kan 

bli del av och sätta prägel på det dagliga arbetet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 BESKRIVNING AV EMPIRIN (RESULTAT) 

 

20 

4 BESKRIVNING AV EMPIRIN (RESULTAT) 

I det här kapitlet presenteras studiens insamlade empiriska material. Inledningsvis görs en 
sammanställning av företagen som deltog i datainsamlingen, därefter redovisas en statistisk 
representation av de bundna enkätsvaren samt sammanfattningar av svaren på de öppna 
frågorna.  
 

4.1 Deltagande företag 
De företag som enkäten tilldelades var: 
 

Almroth Bygg Asplunds Bygg Bernhardsson & 
Carlsson Bygg 

Bernin Bygg Brantås Bygg Bröderna Bergströms 
Byggnads 

Bygg GG Bygg Rosen ByggDialog 
Byggentreprenören ByggTema Contractor Bygg 
Effektiv Bygg Egirs Bygg Elms Byggnadsfirma 
Erik Larsson Bygg Eriksson & Lönn 

Bygg 
IBAB 

JMW Bygg KA Project Lindstams Bygg 
Melander Bygg Miljöbyggarna Nässjö Bygg 
Rydlers Bygg S A Englund Skoglunds Bygg 
Stenmarks Bygg Teknikbyggarna WH Byggservice 
Wisab Bygg Åhlin & Ekeroth 

Byggnads 
 

4.2 Enkätsvar 
Enkäten tilldelades 145 personer. Av dessa valde 56 att svara. Svarsfrekvensen är sålunda 
38,6%. Svar godkändes i 10 dagar. De bundna enkätfrågorna var obligatoriska.  
 
4.2.1 Bundna enkätsvar 
På nästkommande sida presenteras resultatet från de bundna enkätfrågorna i form av en 
förklarande text med tillhörande diagram.   
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• 1. Vilken är din nuvarande yrkesroll?  
Cirkeldiagrammet visar i procent, fördelningen av yrkesrollerna bland respondenterna. Den 
största delen respondenter är platschefer och arbetsledare. En mindre del är projektchefer, 
arbetschefer och andra liknande tjänstemannaroller som till exempel projektledare.  

 
• 2. Hur länge har du arbetat på företaget? 

Diagrammet beskriver tjänstemännens erfarenhet på den aktuella arbetsplatsen. En majoritet 
av de tillfrågade har arbetat 0–5 år, resterande har arbetat en längre tid.  
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• 3. Vad är din senast avslutade utbildning? 
I diagrammet syns en representation av respondenternas senast avslutade utbildning. En stor 
del är högskoleingenjörer, en betydligt mindre del är civilingenjörer och resterande hälft är 
fördelad på gymnasieexamen och gymnasieingenjörsexamen. 

 
• 4. Jag har stor kännedom av erfarenhetsåterföring  

Diagrammet beskriver respondenternas allmänna kännedom om begreppet 
erfarenhetsåterföring. Kunskapsläget är överlag bra, samtidigt som en femtedel har låg eller 
ganska låg kännedom om begreppet. Den horisontella axeln i diagrammet visar attitydskalan 
som består av instämmer ej (1) och instämmer helt (5). Den vertikala axeln anger antalet 
svarande personer. Detsamma gäller för samtliga efterföljande frågor. 
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• 5. Jag kan dela med mig av mina erfarenheter efter avslutat projekt  
Stapeldiagrammet beskriver respondenternas möjligheter att dela med sig av sina erfarenheter 
efter avslutade projekt. Tydligt är att en stor majoritet har goda eller ganska goda möjligheter 
att dela med sig av kunskap.  

 
• 6. Jag tycker det är lätt att söka efter tidigare kunskap inom företaget  

Diagrammet beskriver huruvida respondenterna anser det enkelt att söka efter kunskap och 
erfarenheter inom företaget. Svaren är spridda med en övervikt mot att det anses svårt eller 
ganska svårt.  
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• 7. Det finns IT-baserade system (databaser, intranät, etc.) för 
erfarenhetsåterföring i företaget  

Diagrammet beskriver förekomsten av IT-system dedikerade till erfarenhetsåterföring. Det är 
tydligt att tjänstemännen upplever en avsaknad av IT-system, endast en femtedel anger att det 
förekommer ofta eller ganska ofta. 

 
• 8. Det finns fysiska dokument (formulär, rapporter, etc.) för 

erfarenhetsåterföring i företaget  
Frågan behandlar förekomsten av fysiska dokument på företagen, svaren är väldigt spridda 
och cirka hälften av respondenterna anser att fysiska dokument används i liten eller ganska 
liten utsträckning. 
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• 9. Det finns möten och andra sociala sammanhang där erfarenhetsåterföring är i 
fokus  

Frågeställningen behandlar förekomsten av möten eller andra sociala sammanhang där 
erfarenhetsåterföring diskuteras. Av svaren framgår att ungefär hälften av respondenterna 
anser att detta är vanligt eller ganska vanligt förekommande. Enligt en tredjedel av 
tjänstemännen förekommer det i låg eller ganska låg utsträckning. 

 
• 10. Det finns en eller flera personer i företaget som ansvarar för 

erfarenhetsåterföring  
Stapeldiagrammet visar huruvida det finns någon ansvarig person för erfarenhetsåterföringen. 
Respondenternas svar visar på en tydlig avsaknad av ansvarig person, endast en av tio anser 
att detta existerar i någon mån. 
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• 11. Det finns ett kunskapsutbyte mellan liknande projekt inom företaget  
Diagrammet beskriver förekomsten av ett kunskapsutbyte mellan projekten inom företaget. 
Svaren är varierande med övervikt mot att det förekommer i viss utsträckning, samtidigt som 
en tredjedel anser att det sällan förekommer eller ganska sällan. 

 
• 12. Jag känner mig motiverad till att framföra och dokumentera mina 

erfarenheter och kunskaper  
I det här diagrammet syns motivationsgraden till att framföra och dokumentera erfarenheter 
bland respondenterna. Svaren är i stor grad neutrala eller positiva till påståendet.   
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• 13. Jag skulle uppskatta ett belöningssystem och incitament för 
erfarenhetsåterföring 

Diagrammet nedan redogör för vad respondenterna tycker om ett eventuellt belöningssystem 
och incitament när erfarenheter delas och återförs. Svaren är varierade, men en övervägande 
majoritet är negativa till ett sådant system.  

 
• 14. Jag uppfattar kunskap som makt och ett privilegium 

Diagrammet visar hur respondenterna ställer sig till påståendet om huruvida de uppfattar 
kunskap som makt och ett privilegium. En större del ställer sig likgiltigt till påståendet och en 
annan större del är övervägande positiva. 
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• 15. Jag upplever att skillnader i bakgrund och kultur bland medarbetare 
försvårar erfarenhetsåterföring 

Diagrammet visar hur många respondenter som upplever att skillnader i bakgrund och kultur 
bland medarbetare försvårar erfarenhetsåterföring. En stor omfattning respondenter ställer sig 
negativt till påståendet.   

 
• 16. Jag kan be medarbetare om hjälp vid behov  

Diagrammet redogör för hur många av respondenterna som tycker att de kan be medarbetare 
om någon form av hjälp vid behov. Resultatet visar att i princip alla kan be om hjälp.  
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4.2.2 Öppna enkätsvar 
Nedan presenteras sammanfattade texter av de resonemang som fördes i de öppna 
enkätsvaren. Svaren i sin helhet finns även tillgängliga som bilaga 2. 
 

• 17. Finns det några riktlinjer för återföring av kunskaper? Hur ser dessa ut? 
 
En väsentlig majoritet av respondenter svarade att riktlinjer för erfarenhetsåterföring saknas 
inom deras respektive företag. Flertalet av respondenter beklagade sig att detta var fallet och 
menade att det borde finnas. En beskrev situationen som: ”Tyvärr så är detta en svaghet hos 
oss (och generellt i branschen skulle jag vilja påstå). När det är dags att summera har man 
oftast redan ena foten i nästa projekt.” En del respondenter som uppgav att någon form av 
riktlinjer finns påpekade att de dock är otydliga. De riktlinjerna som angavs omfattar 
slutmöten med tillhörande mallar och protokoll där arbetschef, platschef och företrädare från 
arbetslag deltar. Andra riktlinjer som nämndes var workshops, forum, kvalitetsdokument, 
utvärdering- och uppföljningsmöten, internutbildningar samt regelbundna interna 
projektmöten. Ett svar på riktlinjer var: ”Varje projekt avslutas med erfarenhetsmöte internt 
och externt. Dokumenterad och redovisas enl. ISO krav.” 
 

• 18. Upplever du några hinder i arbetet med erfarenhetsåterföring? I sådana fall, 
vilka är dessa hinder? 

 
De upplevda hindren var flera och svaren visade sig vara unika från fall till fall. En mindre del 
av respondenterna svarade att det inte finns några hinder. Den tveklöst största svårigheten 
visade sig vara brist på tid. Tidsbrist angavs vara mycket vanligt på grund av andra 
arbetsuppgifter som prioriteras före. En vanlig företeelse i en respondents företag beskrevs 
som: ”I slutet av ett bygge drar man ner på manskapet och sedan är det svårt att samla ihop 
dem igen för diskussion.” Andra problem som åskådliggjordes var saknad ”vettig” digital 
plattform, att man inte vet vilka personer som sitter på den information man behöver, 
protokoll som inte sparas på samma plats samt geografisk spridning i form av undermåligt 
kunskapsutbyte mellan kontor och projekt inom samma företag. Ett hinder beskrevs som: 
”Erfarenhetsåterföringen sker sporadiskt mellan individer. Det innebär att exempelvis 
Norrköpingskontoret har ett bra utbyte mellan arbetsledare inom kontoret, men utbytet med 
t.ex. Linköpingskontoret är sämre.”  
 

• 19. Hur skulle du själv vilja ta del av erfarenheter från andra projekt? 
 

Svaren på frågan framkom som varierade, jämförelsevis utförliga och många.  En stor mängd 
respondenter önskade sig olika sociala sammanhang som personliga möten, platsbesök, 
projektgenomgångar och ”erfarenhetsmöten” i början och i slutet av varje projekt där tidigare 
lärdomar diskuteras och dokumenteras enligt en fast bestämd mall. Svårigheter och styrkor 
från tidigare, liknande projekt lyfts fram och frågor gällande kostnadsbesparingar, 
tidsbesparingar samt smarta lösningar behandlas. Vad som gick dåligt och vad som bidrog till 
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stora kostnader och tidsförluster tas upp för överläggning. På detta vis kan problemen 
undvikas i framtida projekt.  
 
Lätthanterliga, utvecklade tekniska system och hjälpmedel önskades även av somliga 
respondenter. Sökbar databas, erfarenhetsbank, mappar indelade efter projekttyp och 
byggdelar, Exceldokument med styrkor och svagheter från varje projekt, ett system med 
”taggar” där varje projekt märks med lämpliga sökord är några av de svaren respondenterna 
har angett. Fortsättningsvis fanns en vilja efter ett mentorskap där respondenten alltid har 
någon denne kan rådfråga. En bättre kommunikation med erfarna platschefer och 
projektchefer som har utfört liknande projekt var också något som önskades. En annan 
respondent svarade avslutningsvis: 
 

Tycker erfarenheter förmedlas bäst "face to face", tror generellt branschen är dålig på 
och allmänt dåligt inställd till pappersarbete. Därför tror jag mer på ett mer 
sammanställt dokument/portal med övergripande information, och att erfarenheterna 
istället överförs över studiebesök, möten eller telefonsamtal. 

 
• 20. Har du något eller några egna förslag på hur erfarenhetsåterföringen inom 

företaget kan förbättras? 
 

Gällande egna förslag var omväxlingen stor i svaren från respondenterna, svar som bättre 
samarbete och kommunikation var dock en tydlig trend. Det efterfrågades också ett tydligare 
utbyte av kunskap mellan projekt som liknade varandra inom företaget. En respondent 
föreslog att intervjuer av platschefer och yrkesarbetare som arbetat med liknande, avslutade 
projekt kunde vara nyttigt för att få en helhetsbild om hur arbetssätt, planering och inköp 
fungerade i praktiken. Generellt sett efterfrågades fler möten och högre grad av 
kunskapsutbyte, både inom den egna arbetsgruppen och mellan olika projektgrupper, även 
vikten av tillfällen för medarbetare att diskutera med varandra påtalades. Bättre struktur på 
den lagrade informationen var också ett önskemål som togs upp, till exempel genom en 
sökbar databas. Respondenterna efterfrågade också en ökad delningskultur, och beskrev att 
viktig information ibland ej finns tillgänglig för utomstående i olika projekt. De respondenter 
vars företag ej implementerade erfarenhetsåterföring i någon form ansåg att företagen borde 
börja göra detta. Det föreslogs också att företagsledningen skulle ta ett större ansvar för att 
kunskap från tidigare projekt ska finnas tillgänglig för andra inom företaget tillsammans med 
kontaktuppgifter till de ansvariga för de avslutade projekten. En av respondenterna besvarade 
frågan som följande:  
 

En tanke är att företagsledningen ansvarar för att informera om tidigare utförda projekt 
som liknar ett kommande projekt. Informationen bör då innehålla namn på 
platschefen/projektchefen. Detta för att den kommande platschefen ska veta vem/vilka 
han/hon kan fråga vid projektering och produktion. 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 

I kapitlet analyseras och diskuteras studiens insamlade empiri baserat på teorin som bildar 
den teoretiska referensramen. Analysen består av olika arbetssätt, hinder, möjliggörande 
faktorer, genomförandegraden bland åtgärder samt en återkoppling till målet.  
 

5.1 Hur det fungerar	
Erfarenhetsåterföringsprocessen kan se ut på många olika sätt.	I	nedanstående underrubriker	
analyseras hur byggentreprenader i sin helhet arbetar med erfarenhetsåterföring.		
 
5.1.1 Kännedom av erfarenhetsåterföring 
Från den insamlade empirin syns att respondenternas kännedom om ämnet 
erfarenhetsåterföring överlag är god, ungefär en femtedel av de svarande har dock liten eller 
ingen kännedom om ämnet. Att överhuvudtaget känna till begreppet och vad det innebär är en 
grundläggande förutsättning för att arbeta vidare med det. En förklaring till denna 
kunskapslucka kan vara att den exakta definitionen av erfarenhetsåterföring ej är känd. 
Meiling och Lundkvist (2011) sammanfattar begreppet som ”att lära sig av misstag och 
utnyttja befintlig kunskap”, det nämns också att begreppet är mycket brett och synonymer 
med liknande andemening är vanligt förekommande. Det är därför troligt att tjänstemännen 
tillämpar erfarenhetsåterföring i någon form implicit, utan att känna till det specifika 
begreppet. Något sådant vardagligt som att samtala med kollegor om arbetsrelaterade 
uppgifter är en form av kunskapsöverföring, om än inte uttalat.	
 
5.1.2 Möjlighet till att dela kunskap 
Positivt är att en majoritet av de svarande känner att de ges möjlighet att dela med sig av sina 
erfarenheter efter projektens avslut. Fler än sju av tio tillfrågade anser sig ha möjlighet att dela 
sina erfarenheter och kunskaper, endast ett fåtal erbjuds inte den möjligheten. Att dela med 
sig av sina erfarenheter är en mycket essentiell del, oavsett vilket system för 
erfarenhetsåterföring en organisation tillämpar. Dock behandlar frågan endast möjligheten att 
dela kunskaper, huruvida detta utnyttjas i praktiken eller inte behandlas senare i analysen. Att 
medarbetare erbjuds möjligheten att dela sina upplevelser och intryck är viktigt både för 
organisationen i sin helhet men även för de enskilda medarbetarna. Leistner (2010) listar 
”brist på insikt om den enskildes kunskap” som ett mycket vanligt hinder mot effektiv 
erfarenhetsåterföring, att företagsledningen då inser att medarbetares erfarenheter är värda att 
ta till vara på ses positivt. 	
 
5.1.3 Riktlinjer 
Många av respondenterna upplever att tydliga riktlinjer för hur erfarenhetsåterföring ska gå 
till saknas eller att de är otydligt formulerade. Eftersom empirin är insamlad från flera olika 
företag i landet torde detta vara ett utbrett problem. Samtidigt utrycker de svarande en önskan 
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om tydligare riktlinjer, ”Nej, tyvärr inte. Men det borde det finnas.” säger en tjänsteman på 
frågan om det finns några riktlinjer för kunskapsåterföring. Leistner (2010) nämner bristen på 
organiserad kunskapsöverföring som ett hinder, att det saknas riktlinjer tyder på att 
erfarenhetsåterföring inte är ett prioriterat område, vilket i längden minskar motivationen för 
de anställda att arbeta med det. I Jonssons (2012, s. 208) femstegsmodell poängteras också 
vikten av tydliga ansvarsroller, det ska vara tydligt vem som gör vad och hur det ska göras. 
Vidare understryks också behovet av en gemensam kunskapssyn, något som empirin visar 
tydlig avsaknad av.  
 
5.1.4 Strategi och möjlighet till att söka kunskap 
Huruvida respondenterna tycker att det är enkelt att söka efter kunskap inom företaget är 
mycket varierande, ungefär hälften av de tillfrågade anser att det är svårt eller ganska svårt att 
hitta kunskap, medan fler än tre av tio tillfrågade tycker att det är enkelt eller ganska enkelt. 
Att tillgängliggöra kunskap inom en organisation är en mycket stor utmaning, möjligheten att 
söka information beror till exempel på vilken strategi ett företag anammar och hur 
information lagras. Hansen et.al (1999) nämner de två vanligaste strategierna, kodifierings- 
och personifieringsstrategin. Från den insamlade empirin syns ett tydligt fokus på en 
personifieringsbaserad strategi, fler än sex av tio tillfrågade nämner att det idag finns möten 
eller andra sociala sammanhang där erfarenhetsåterföring är i fokus. Genom fråga 19 ser vi att 
majoriteten av de svarande föredrar att ta del av information via sociala sammanhang och 
personlig kontakt, detta överensstämmer väl med en personifieringsstrategi, som primärt 
grundar sig på sociala interaktioner. Jonsson (2012) nämner att personifieringsstrategin 
lämpar sig särskilt väl när kunskap är knuten till enskilda individer.  
 
5.1.5 Kunskapsutbyte mellan projekt 
Byggbranschen är av naturliga skäl projektbaserad och kunskap uppstår främst i de enskilda 
projekten vilket medför att projektmedlemmarna är de som främst besitter kunskapen. Just att 
kunskapen är knuten till enskilda individer snarare än organisationen i stort är något som 
enligt Persson (2013) försvårar spridningen av kunskap. Empirin visar att kunskapsutbytet 
mellan liknande projekt är ganska god, men samtidigt upplever en fjärdedel att inget eller 
mycket lite kunskapsutbyte sker mellan projekten på företagen. Respondenterna efterfrågar 
mer kunskapsutbyte mellan liknande projekt, men anser att detta är en fråga för den högre 
företagsledningen att ansvara för. Almeidas och Soares (2014) forskning beskriver att 
kunskapsdelning mellan projekt är viktig men också svår. En försvårande faktor är att 
kunskap tenderar att lagras i projektets kontext och blir därför svår att förstå för utomstående. 
Till exempel kan detta innebära att något som egentligen är generellt och applicerbart i andra 
projekt utrycks i termer som endast förstås av projektmedlemmarna, vilket medför att 
kunskapen inte kan tilldelas andra. Här skulle en tredje part i form av en ansvarig person för 
erfarenhetsåterföring kunna underlätta kunskapsutbytet. Istället för direktdelning mellan olika 
projekt kan informationen gå via den ansvarige. Personens roll skulle då vara att inhämta och 
generalisera information från olika projekt för att sedan sammanställa och sprida vidare 
informationen till de som kan ha nytta av den. Av empirin att döma är det mycket ovanligt 
med en sådan roll på företagen, endast en av tio tillfrågade anser att det i någon mån finns en 
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ansvarig person för erfarenhetsåterföring. En förklaring till detta kan vara att 
företagsledningen ej prioriterar kunskapsdelning, tjänstemännens svar blir då att ta 
direktkontakt vilket på sikt försvårar det organisatoriska lärandet.  
 
5.1.6 Omfattning av ICT-verktyg och fysiska dokument 
Från empirin utläser vi att ICT-system i form av till exempel databaser eller intranät 
förekommer sällan, endast två av tio tillfrågade anser att det är vanligt eller ganska vanligt att 
använda dessa system för erfarenhetsåterföring. En förklaring till den låga användningen av 
ICT-system kan vara att den huvudsakliga kunskapen som behöver överföras mellan 
medarbetarna är implicit. Meiling och Lundkvist (2011) beskriver att överföring av implicit 
kunskap kräver ett möte mellan människor. En annan förklaring kan vara det som konstateras 
i rapporten Skärpning gubbar! (2002, s. 233–234) nämligen att byggbranschen generellt är 
förändringsobenägen och att det finns en skepsis mot nya arbetsmetoder och tillvägagångssätt. 
Överföring av implicit kunskap mellan individer är också det första steget i Nonakas (1994) 
SECI-modell, som syftar till att beskriva hur organisatorisk kunskap skapas utifrån 
medarbetares individuella implicita kunskap. Att medarbetarna själva arbetar med det första 
steget får ses som en god grund för företagsledningen att fortsätta arbeta enligt SECI-
modellen, det nästa steget är i sådana fall externalisering, där implicit kunskap ska omvandlas 
till explicit genom till exempel styrdokument och illustrationer. Genom empirin ser vi att 
förekomsten av fysiska dokument är varierande, med en övervikt mot att det ej förekommer. 
Ungefär hälften av respondenterna svarar att förekomsten av fysiska dokument är mycket 
liten eller liten, medan en tredjedel anser att det förekommer ganska ofta. Överlag är 
efterfrågan på skrivna dokument låg, en förklaring kan vara att den typ av kunskap som 
primärt delas är svårformulerad i text. En annan förklaring kan vara att den tidsbrist 
respondenterna upplever medför att man hellre kontaktar varandra direkt än att tar sig tid att 
skriva ner information. March (1991) formulerar lärprocessen i form av exploration och 
exploatering, empirin visar att de tillfrågade känner sig trygga i den kunskapen som delas och 
att de gärna återanvänder informationen, det vill säga ett tydligt fokus på en 
exploateringsbaserad strategi.  
 
5.1.7 Omfattning av möten och sociala sammanhang 
Från empirin syns det att möten och sociala sammanhang är en vanligare företeelse. Det finns 
också en önskan om mer personlig kontakt genom till exempel möten och intervjuer. Samtal 
med kollegor möjliggör återkoppling, chans att ställa frågor och vidare diskutera ämnet som 
berörs, något som ett ICT-system inte medför. Att samtala direkt kollegor emellan är i sig 
inget negativt, men risken finns att vissa blir utan informationen på grund av deras sociala 
ställning på företaget. En trend bland respondenterna är att man förutom själva informationen 
också är intresserad av vem som delger den, personliga möten, platsbesök och 
kontaktuppgifter nämns bland önskemålen på hur man helst vill ta del av information. Risken 
finns att tjänstemännen upplever att ICT-system anonymiserar informationen, vilket kan 
medföra att den värderas lägre och tas tillvara på i lägre utsträckning av medarbetarna. Att 
vara källkritisk mot information är självklart positivt och eftersträvansvärt, men det skulle 
också kunna tolkas som låg grad av förtroende bland kollegor. Davenport och Prusak (1998, 
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s. 97) visar i sin forskning att ett bristande förtroende är ett hinder för effektiv 
kunskapsöverföring. 
 

5.2 Hinder 
I nedanstående rubriker analyseras de hinder som framgick i empirin.  
 
5.2.1 Tidsbrist	
Enkätundersökningens svar från fråga 18 visar att avsaknad av tid för erfarenhetsåterföring är 
ett utbrett problem för merparten av deltagande byggföretag. Svårigheten att finna tid är 
emellertid inte ett överraskande resultat med anledning av tidigare forskning som påvisar 
samma utfall. Både Leistner (2010, s. 94) samt Davenport och Prusak (1998, s. 97) anger 
tidsbrist som ett av de största hindren för kunskapsöverföring inom organisationer. 
Utredningen Skärpning Gubbar! (2002) påpekar att stressade byggtider är en generell 
omständighet som påverkar samtliga arbetsuppgifter. Arbetet med erfarenhetsåterföring 
nedprioriteras således lätt eftersom andra uppgifter och projekt anses viktigare. Detta kan bero 
på att högt sittande personer som VD inte förstår innebörden av en effektivt fungerande 
erfarenhetsåterföring och knowledge management som Leistner (2010, s. 94) föreslår. Det här 
tvingar följaktligen tjänstemän att prioritera annorlunda. En annan mer sannolik orsak till att 
erfarenhetsåterföring i lägre grad prioriteras och att tid fattas, är den som Persson (2013) 
beskriver, att byggbranschen är projektbaserad och fragmenterad. Detta medför att 
återsamlingen av kunskap i slutet av projekt blir svår eftersom byggets professioner ej längre 
finns kvar på arbetsplatsen och har redan börjat med nästa projekt. Varken tid eller pengar 
finns sålunda inte för att åter samla personal för ett kunskapsutbyte. Det här fenomenet 
beskrevs också tydligt i enkätsvaren: ”När det är dags att summera har man oftast redan ena 
foten i nästa projekt” och ”Att vi generellt sett ej har tid att sätta oss tillsammans i 
projektgruppen för att utvärdera avslutat projekt. Vi är oftast redan igång med ett nytt projekt 
som tar all tid” är två svarsexempel på fenomenet. 
 
5.2.2 Fattas ansvarig person 
När respondenterna ombads ta ställning till om det finns en person inom företaget som 
ansvarar för erfarenhetsåterföring svarade en omfattande majoritet negativt på påståendet. En  
kommentar från oss författare är att frågan kan vara något svår att tolka och de uppgifter som 
tjänstemän ansvarar över kan vara samma uppgifter som en erfarenhetsåterföringsansvarig 
har. Dock har en huvudpart av respondenterna svarat alternativ 1 - instämmer ej vilket 
indikerar att detta sannolikt inte är fallet och en ansvarig person finns rentav inte. Varför det 
här är fallet i byggbranschen kan ha sin grund i flera problematiska företeelser. Leistner 
(2010, s. 94) diskuterar två möjliga orsaker, tidsbrist och att det inte finns en organiserad 
kunskapsöverföring i form av riktlinjer och rutiner. Bägge orsakerna har näraliggande 
koppling till byggbranschens ansträngda situation som flera respondenter beskrev i 
enkätundersökningens fråga 17 och 18, men även skildrades i byggkommissionens 
utredningar. Meiling och Lundkvist (2011, s. 17) nämner likaså att det många gånger fattas en 
ansvarig person som ser till att kunskaper kan användas som en strategisk resurs. Jonsson 
(2012, s. 209) lyfter fram betydelsen av tydliga ansvarsroller beträffande kunskapsöverföring 
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vilket gör den här utbredda omständigheten till ett förbättringsområde för hela 
byggbranschen.  
 
5.2.3 Kunskap uppfattas som makt och ett privilegium 
Vidare hinder som framkom i empirin är att kunskap bland respondenterna uppfattas i en 
större grad som makt och ett privilegium. Måttet på hindret bör däremot inte övervärderas 
eftersom empirin samtidigt visar att en majoritet känner sig motiverade till att framföra sina 
respektive erfarenheter och tycker att de kan dela med sig av sina erfarenheter efter avslutat 
projekt. Ändock är hindret angeläget att belysa på grund av att det kan motverka delningen av 
kunskaper som gör att de inte kan återanvändas i större utsträckning som Newell et.al (2009, 
s. 155) beskriver. Av vilken anledning resultatet ser ut som det gör grundar sig sannolikt i 
människans natur angående sambandet mellan kunskap och makt som Leistner (2010, s. 94) 
såväl som Davenport och Prusak (1998, s. 97) presenterar som ett hinder för 
kunskapsöverföring. Att tjänstemän med högre positioner i företag uppfattar kunskap som 
makt och privilegium är således inte ett förvånande resultat, men om en eventuell lösning och 
åtgärd behövs går att fundera över. En sådan åtgärd skulle vara svår att genomföra och 
underbyggs inte nämnvärt av empirin, och som Strannegård och Jönsson (2009, s. 13) 
beskriver, är kanske inte snabba lösningar framställda av forskare alltid de bästa åtgärderna.  
 
5.2.4 Brist på system 
En annan större svårighet är avsaknaden av någon form av system och hjälpmedel som kan 
simplifiera och standardisera erfarenhetsåterföringsprocessen. Resultaten från enkätfråga 7, 8 
och 9 som behandlar system och hjälpmedel gav bevis på att IT-baserade system används i 
mindre omfattning än fysiska dokument som används i större utsträckning. De här formulären 
skulle kunna vara de rutiner för avvikelserapportering som Meiling och Lundkvist (2011, s. 
17) beskriver som vanliga i företag, men även de riktlinjer som nämndes i enkätfråga 17. Det 
andra vanligt förekommande hjälpmedlet enligt Meiling och Lundkvist är 
erfarenhetsåterföringsmötena. Möten visade sig sannerligen också vara det system som togs i 
övervägande anspråk bland respondenterna. Problematiken som uppstår i detta sammanhang 
är emedan, som Meiling och Lundkvist beskriver, när den lagrade informationen ska åter 
hämtas eftersom systematiserad hantering i form av databaslösningar och fungerande 
dokumentsamlingar fattas. Likaså om möten inte på något sätt sammanställs i ett system blir 
det sålunda också omöjligt att lära sig av de misstag och svårigheter som framkom under 
mötet. Varför system och hjälpmedel ofta fattas diskuterades tidigare i 5.1.6.  
 

5.3 Möjliggörande 
Ur det empiriska materialet framkom inte bara hinder utan också ett antal områden som 
möjliggör för en bra erfarenhetsåterföring. 
 
5.3.1 Hög motivation 
En av de till synes största möjliggörande faktorerna är motivationen som finns bland 
respondenterna. Faktorn som tillhör en av de institutionella är enligt Jonsson (2012, s. 166) 
den viktigaste för att kunskapsöverföring ska fungera effektivt. Varför motivationen är hög 
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kan ha koppling till tjänstemännens förståelse för att erfarenhetsåterföring är ett viktigt 
åliggande för att både spara tid och pengar, dock brister arbetet med anledning av tidigare 
diskuterade hinder. En annan möjlig anledning är att de rätta förutsättningarna för en hög 
motivation finns på respektive företag. Som Jonsson (2012, s. 209) beskriver i det andra 
steget i sin femstegsmodell är rätt förutsättningar essentiellt för att det utredda behovet ska 
kunna komma tillrättas med. Två exempel på Jonssons (2012, s. 209) insikter för att rätt 
förutsättningar ska kunna skapas är rätt medarbetare och faktorer som hygien. De här 
insikterna uppfylls därför förmodligen ute bland de deltagande företagen. Ett sista alternativt 
skäl till den höga motivationen är att en bra, premierande kultur genomsyrar flertalet av 
byggföretagen. Företagskultur analyseras vidare i nästkommande rubrik.  
 
5.3.2 Inga försvårande skillnader i bakgrund och kultur	
Fortsättningsvis framkom det ur empirin att skillnader i bakgrund och kultur bland 
medarbetare inte påverkar eller försvårar arbetet med erfarenhetsåterföring. Likaså kan nästan 
alla respondenter be om hjälp vid behov.	Det här resultatet är inte oväntat på grund av att 
företag generellt sett anställer människor efter social kompetens och förmågan	till att göra ett 
bra arbete.	De eventuella problemen som Davenport och Prusak (1998, s. 97) samt Leistner 
(2010, s. 94) presenterar om olämpliga	kulturer och intolerans mot misstag är således inte 
hinder	för	byggföretagen.	Att företagskulturerna	framkom som sådana där alla inte behöver 
kunna allt och misstag tolereras	 är ett bra möjliggörande steg för att 
erfarenhetsåterföringsprocessen ska kunna förbättras och effektiviseras.		
 
5.3.3 Stark vilja till förbättring 
Avslutningsvis	yppades en vilja och starkt stöd till förbättring bland svaren i enkätfråga 19 
och 20. Det här visar sålunda att ambitioner	 om	 utveckling av 
erfarenhetsåterföringsprocessen finns bland tjänstemännen.	Tänkbara förbättringsåtgärder är 
därmed både lättare att ta fram	och implementera i företagen.	
 

5.4 Genomförbarhet bland förbättringsåtgärder 
Det går fortsättningsvis att diskutera vilka förbättringsåtgärder som är genomförbara och 
värda att investera i. Av tidigare analys framgick flera förbättringsområden som gav grund till 
ett antal åtgärder.  
 
5.4.1 ICT-system 
Det går att resonera om olika IT-verktyg är det system som bör investeras i. Somliga 
respondenter önskade sig utvecklade tekniska system, men tidigare forskning av Huysman 
och Wulf (2006) visar att IT-system inom knowledge management är förhållandevis 
resultatlösa. Intranätet McAfee (2006) införde utmynnade inte heller i önskad effekt och 
personliga möten människor emellan var det som föredrogs bland de utfrågade 
respondenterna. Empirin i denna studie visar på samma resultat, att personliga möten är det 
som prefereras. Om ett eventuellt IT-system ska implementeras gäller det således att få med 
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samtliga medarbetare på förändringen genom till exempel internutbildningar. På det här sättet 
kan systemet utnyttjas effektivt och vara värt investeringen.  
 
5.4.2 Erfarenhetsåterföringssansvarig 
Enligt empirin är det mycket ovanligt med någon ansvarig person för erfarenhetsåterföringen 
på företaget, istället vilar ansvaret på tjänstemännen i de olika projekten att dela 
informationen. En uttalad ansvarig person för erfarenhetsåterföringen på företaget skulle 
kunna underlätta de problem som respondenterna beskriver i empirin. Främst som en central 
funktion mellan projekten, där personens roll vore att inhämta och tillgängliggöra information 
inom företaget. En ansvarig person skulle också kunna få bukt med den brist på riktlinjer och 
rutiner tjänstemännen upplever. Huruvida det vore ekonomiskt lönsamt eller inte att satsa på 
en erfarenhetsåterföringssansvarig är svårt att svara på. Det beror bland annat på företagets 
storlek, hur många projekt man är involverade i samt hur motiverade medarbetarna är. 
Empirin visade också att respondenterna föredrar att prata direkt med källan till 
informationen, risken finns att en erfarenhetsåterföringssansvarig upplevs som en omväg och 
förbigås. Samtidigt poängterar Jonsson (2012, s. 208) i sin femstegsmodell att tydliga 
ansvarsroller är viktigt, samt att kunskapsöverföringen ska genomsyra hela organisationen, 
sporadiska samtal medarbetare emellan är alltså inte rätt väg att gå, även om det kan upplevas 
som enkelt och effektivt i det korta perspektivet. 
 
5.4.3 Incitament och belöningssystem 
Teorin bakom motivationsfaktorer lyfter att de faktorer som motiverar människor kan delas in 
i yttre respektive inre faktorer. Genom empirin syns att stödet för ett belöningssystem är 
varierande, men med övervikt mot att det inte skulle uppskattas. Detta tyder på att 
respondenterna drivs främst av inre motivationsfaktorer, vilket skulle tala emot införandet av 
ett belöningssystem. Att medarbetarna drivs av inre motivation indikerar att företagskulturen 
är god och tjänstemännen ser en mening i sitt arbete utan yttre faktorer som kompensation. 
Leistner (2010) pekar på att individuell motivation är en mycket viktig faktor för 
framgångsrika projekt, men även Jonsson och Kalling (2007, s. 165) visar i sin forskning om 
kognitiva-, organisatoriska- och institutionella faktorer vikten av motivation hos medarbetare 
och ledning för en effektfull erfarenhetsåterföring inom en organisation. Slutligen konstaterar 
Jonsson (2007, s. 166) att praktiska lösningar och överföringskanaler inte är mycket värda om 
de som ska använda dem inte är motiverade till att utnyttja lösningarna. I 5.3.1 konstaterades 
att motivationen bland medarbetarna är hög vilket skapar goda förutsättningar för det vidare 
arbetet med erfarenhetsåterföring. 
 
5.4.4 Tidsprioritering 
Som tidigare konstaterats i 5.2.1 är tidsbristen ett mycket utbrett problem inom 
byggbranschen, detta stödjs i empirin och respondenterna listar tidsbristen som det absolut 
största hindret i arbetet med erfarenhetsåterföring. Även litteraturen om erfarenhetsåterföring 
tar upp tidsbristen och den obenägenhet till förändring som präglar byggbranschen. I grund 
och botten handlar det om att erfarenhetsåterföring och kunskapsdelning måste prioriteras 
högre, främst av företagsledningen. Detta kan göras genom att fördelarna och vinsterna som 
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uppstår med effektiv erfarenhetsåterföring påvisas. North och Kumtas (2014) forskning visar 
att företag i allt högre utsträckning inser att den interna kunskapen är värd att tas tillvara på, 
och att kunskapsrelaterade resurser är en stor konkurrensfördel. Tyvärr framstår 
byggbranschen som en av de branscher som inte inser detta, och istället fortsätter att låta 
kunskapen gå till spillo. Persson (2013) beskriver en trend i branschen att 
kunskapshanteringen är undermålig och att utbildning av den egna personalen inte prioriteras, 
vilket kan vara en förklaring till att arbetet med erfarenhetsåterföring är eftersatt. I empirin 
syns samtidigt en vilja bland tjänstemännen att arbeta med kunskapsdelning i högre 
utsträckning, här ska företagsledningen svara upp och tillsätta den tid som krävs, både för 
medarbetarnas skull men också för organisationen i sin helhet.  
 
5.4.5 Möten och strategier 
Överlag visade empirin att respondenterna önskar tydligare riktlinjer när det kommer till 
erfarenhetsåterföring, detta har behandlats tidigare i 5.3.1 och berörs även i 5.4.4. Tydligare 
prioritering av erfarenhetsåterföring kan ske genom att det blir en uttalad arbetsuppgift och att 
tid avsätts för det. Empirin beskriver också att ett ökat kunskapsutbyte mellan liknande 
projekt efterfrågas, genom till exempel platsbesök, gemensamma aktiviteter och workshops 
kan kunskap utbytas mellan medlemmarna i olika projekt. Hansen et.al (1999) visar att en 
kombination av en personifieringsbaserad strategi och en kodifieringsstrategi är möjlig, men 
att en tydlig övervikt bör ges till en av dem, annars riskerar oklarhet att uppstå om vilket 
system som egentligen ska användas workshops och sociala sammankomster är typiska 
exempel på en personifieringsstrategi, vilka kan kompletteras med inslag av en strategi 
baserad på kodifiering, till exempel genom en databasstruktur eller ett intranät. Vidare bör 
erfarenhetsåterföring vara en stående punk på dagordningen vid olika möten och diskuteras 
frekvent, på detta sätt prioriteras det i högre utsträckning än vad det gör i dagsläget. Det har 
också efterfrågats mer frekventa möten, en respondent beskriver att det är vanligt att han 
glömmer det som är värt att rapportera eftersom möten sker alltför sällan. 
 

5.5 Anknytning till målet 
Med avseende på studiens resultat och analys kan en återkoppling till studiens mål, syfte och 
frågeställningar göras. Målet innebar att ta fram åtgärder som i praktiken skulle kunna 
implementeras i byggföretag för att göra erfarenhetsåterföringen mellan projekt bättre. För att 
uppnå det här målet togs tre frågeställningar fram. Svaren till den första frågeställningen 
framkommer i empirikapitlet. Fortsättningsvis besvarades den andra frågeställningen i den 
teoretiska referensramen och svaren på den sista frågeställningen framgick när teori motsattes 
empiri i analyskapitlet. De genomförbara förbättringsåtgärderna som studien mynnade ut i 
presenteras utförligt i nästkommande kapitel.  
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6 SLUTSATSER 

I kapitlet presenteras studiens slutsatser. Här ges svar på de frågeställningar som tidigare 
formulerades i studien. Fortsättningsvis presenteras rekommendationer och 
förbättringsförslag till deltagande företag samt förslag på fortsatt utveckling inom studiens 
område. 
 
Den första frågeställningen handlar om hur byggentreprenader arbetar med 
erfarenhetsåterföring och en enkät tillägnad tjänstemän togs fram för att besvara frågan. 
Platschefer, arbetsledare och likande yrkesroller på utvalda byggentreprenader beskrev deras 
situation och arbetssätt angående erfarenhetsåterföring. Av svaren framkom att de flesta 
tjänstemän har en bra kännedom av erfarenhetsåterföring och de kan dela med sig av sina 
kunskaper efter avslutat projekt. Däremot visade det sig vara svårt att söka efter tidigare 
kunskaper. Det fattades tid, system, hjälpmedel, ansvarig person och riktlinjer för att 
processen ska fungera effektivt. IT-system för erfarenhetsåterföring används mer sällan, 
likaså fysiska dokument även om de är vanligare. Omfattningen av möten var större och flera 
olika varianter av möten framkom ur det empiriska materialet.  
 
Den andra frågeställningen behandlar generellt vilka typer av kunskaper som kan överföras 
mellan projekt samt beskriva på ett allmänt sätt hur denna process kan se ut. Litteraturstudien 
som mynnade ut i den teoretiska referensramen svarade på den här frågan. I referensramen 
gjordes en indelning av kunskapsbegreppet och ett antal olika kunskapstyper som kan 
överföras mellan projekt presenterades. Först skiljdes den lättdelade explicita kunskapen med 
den mer svårdelade implicita kunskapen. Organisatorisk kunskap som styr hur andra 
kunskaper ska nyttjas frånskildes den individuella kunskapen vilka enskilda individer istället 
innehar. För att slutligen förstå kunskapsbegreppet på ett bättre sätt särskildes data, 
information, kunskap och visdom. Information är bearbetad data som med fördel 
sammanställs i kunskapshanteringssystemen. När informationen senare praktiskt nyttjas och 
återförs övergår den till kunskap. Till slut handlar visdom om förmågan att använda kunskap 
till förbättring, ett viktigt sista steg för medarbetare att tillämpa samlade kunskaper, lära sig av 
misstag och arbeta mot förbättring. 
 
Hur kunskapsöverföringsprocessen generellt sett kan se ut framkom också i den teoretiska 
referensramen. Det finns en mängd olika tillvägagångssätt, strategier, modeller, verktyg och 
system för erfarenhetsåterföring. Nonakas SECI-modell beskriver fenomenet om hur 
organisatorisk kunskap alstras och sprids, likaså svarar femstegsmodellen sammanfattningsvis 
på frågan om hur processen resultatrikt fungerar. Valet mellan kodifieringsstrategin och 
personifieringsstrategin, men även kombinationen mellan tekniska lösningar och sociala 
metoder är några av de frågeställningar företag bör reflektera över för att 
erfarenhetsåterföringen ska fungera.  
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Den tredje och sista frågeställningen är samma som målet och kopplar ihop de två tidigare 
frågeställningarna. Svaren till frågan framkommer ur analysen och diskuteras i 5.4. Tydligast 
svar är att erfarenhetsåterföring måste prioriteras högre av främst företagsledningen. 
Respondenterna är motiverade och en tydlig strävan efter förbättring finns bland dem, 
förutsättningarna är alltså goda. Vidare krävs bättre struktur på hur erfarenhetsåterföringen 
ska gå till, vem som har ansvar, hur och vad som ska rapporteras och till vem. Analysen visar 
att en ansvarig person på företaget, med övergripande insyn i projekten och ett totalansvar för 
erfarenhetsåterföring skulle underlätta många av de hinder som tjänstemännen upplever i 
dagsläget. Den erfarenhetsåterföringssansvarige skulle också kunna förbättra kunskapsutbytet 
mellan projekten på företaget genom att fungera som en central funktion för inhämtning och 
delning av kunskap. De anställda arbetar idag efter en tydlig personifieringsstrategi, där fokus 
är på sociala sammanhang och möten. Analysen visar att en introduktion av ICT-verktyg kan 
underlätta den bristande struktur som råder, hjälpa till att överföra explicit kunskap och 
komplettera den personifieringsbaserade strategin. Likaså kan bra utformade möten förbättra 
överföringen av den svårdelade implicita kunskapen. Avslutningsvis sammanfattas också 
svaren till denna fråga i nästkommande rubrik som rekommendationer. 

6.1 Rekommendationer till byggentreprenader 
Entreprenader i byggproduktionsskedet kan förbättra deras arbete med erfarenhetsåterföring 
på flera olika sätt. Av studien framgick sex rekommendationer och förbättringsåtgärder vilka 
är som följer: 
 

• Fria tid från andra uppgifter och prioritera arbetet med erfarenhetsåterföring.	
• Upprätta tydliga riktlinjer och policy för hur erfarenhetsåterföringen ska fungera.	
• Genom utbildning introducera och inrätta ett ICT-system i form av en lätthanterlig 

databas som samtliga medarbetare har tillgång till och är lätt att söka i. 
• Hålla ett inledande projektstartsmöte där personer med erfarenhet från liknande 

projekt deltar. 
• Införa flertalet möten dedikerade till erfarenhetsåterföring med fasta, bestämda ramar 

och upplägg. Mötena sker sporadiskt under projektets gång och efter det är avslutat.  
• Förtydliga ansvarsroller. Bestämma en eller flera personer som ansvarar för att det 

som sägs på erfarenhetsåterföringsmöten sammanställs till tydlig information och 
införs i databasen. 

6.2 Metodkritik 
Metoden för studien i fråga bestod av en litteraturstudie samt en enkät med attitydskalor och 
öppna frågor. Med hänsyn till de två metoderna går en diskussion föra om metodkritik, det 
vill säga styrkor och svagheter med genomförandet och hur väl kraven för validitet och 
reliabilitet uppfylls. Validitet och reliabilitet betyder följaktligen att enkätens resultat är 
generaliserbara och har hög säkerhet. Validitet i enkätsammanhang betyder att frågan mäter 
det den avser att mäta och reliabilitet innebär huruvida repetitiva mätningar ger samma 
resultat. (Ejlertsson 2014, s. 107–112) 
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Enkäten i den här studien har både styrkor och svagheter. Med hänseende till syfte och 
frågeställningar åstadkom vi ett lyckat och bra resultat som besvarade det som eftersöktes. En 
annan styrka var den geografiska spridningen, att vi genom e-mail kunde insamla empiriskt 
material från flera olika delar av landet. Tidsbesparingen för oss författare var även den en 
stor styrka hos metoden. Resultatet var också delvis konsekvent och kunde därför på ett bra 
sätt analyseras utifrån teorin som byggde upp enkäten. Svagheter med enkäter i allmänhet går 
framförallt koppla till validitet och reliabilitet. Enkätupplägget gav upphov till allmänna 
slutsatser, det vill säga slutsatser som är generaliserbara, men säkerheten med metoden går 
diskutera. Eftersom enkäten mailades direkt till respondenten bör säkerheten och 
tillförlitligheten hos svaren vara hög. Byggföretagen ljuger troligtvis inte om deras anställda, 
likaså förutsätter vi att respondenterna inte heller talar osanning. En minimal risk är att 
enkäten vidarebefordrades till obehöriga som kan äventyra resultatet, dock är detta alltid en 
risk med oövervakade online-enkäter. Fortsättningsvis hålls en hög reliabilitet till följd av att 
enkäten tilldelades flera olika typer av tjänstemän på flertalet företag som gör resultatet både 
bredare och mer mångsidigt. Vid en liknande enkätundersökning bör resultatet se ungefär 
likadant ut och de 56 svaren i den här studien bör kunna representera verkligheten som den 
faktiskt ser ut.  
 
I syfte att skapa den teoretiska referensram vilken stora delar av arbetet vilar på har en 
litteraturstudie genomförts, det innebär att tidigare forskning på området har genomgåtts och 
granskats. Referensramen ligger till grund för det fortsatta arbetet i studien och användes vid 
till exempel enkätutformning. Litteraturstudien har baserats på material som har valts ut på 
grund av dess innehåll, relevans och trovärdighet. Samtliga författare till de artiklar som 
refereras till har hög grad av pålitlighet i egenskap av sin profession som forskare och 
författare vid olika universitet och institutioner runt om i världen. Flertalet av artiklarna är 
dessutom referentgranskade, vilket innebär att en sakkunnig har granskat artikelns innehåll 
och godkänt den, detta stärker artiklarnas anseende. Genom ett brett urval har en mängd olika 
perspektiv fångats upp, i syfte att göra studien mer omfattande och innehållsrik. Gällande 
källornas datering har främst aktuella artiklar använts men med inslag av äldre källor som 
fortfarande anses relevanta, en blandning av nyare och äldre källor skapar ett historiskt djup 
för studien. Genomgående för studiens metodval för datainsamling har varit ett opartiskt 
förhållningssätt och högt fokus på saklighet.  
 
Det finns några saker som kunde ha gjorts bättre i arbetet. Genom att kontakta respondenterna 
i förväg personligen via till exempel telefon skulle en högre svarsfrekvens kunnat uppnås. 
Tiden för de olika momenten i arbetet kunde ha fördelats jämnare och en bättre kontakt med 
handledare kunde hållits under arbetets gång.  
 

6.3 Förslag till fortsatt utveckling 
Det finns fler problem och frågeställningar att behandla inom erfarenhetsåterföring i 
byggbranschen. De intressanta förslagen till fortsatt utveckling vi har kommit på under 
arbetets gång är som följer:  
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• Göra en ekonomisk analys kopplad till erfarenhetsåterföring, det vill säga göra ämnet 

mer intressant ur ett ekonomiskt perspektiv för byggentreprenader. 
• Undersöka andra skeden än byggproduktion, till exempel titta på erfarenhetsåterföring 

i projekteringsskedet eller i förvaltningsskedet. 
• Göra en djupare analys av digitala verktygs inverkan, till exempel databaser för 

erfarenhetsåterföring. 
• Inkludera samtliga på byggarbetsplatsen i en liknande studie, till exempel 

yrkesarbetare, underentreprenörer, leverantörer, byggherre med flera. 
• Göra en djupgående jämförelse/benchmarking emellan entreprenader för att optimera 

processen ännu mer. 
• Titta på djupet i endast ett företag genom en fallstudie för att skapa mer konkreta 

förbättringsförslag för till exempel deras specifika databassystem och 
dokumenthantering inom erfarenhetsåterföringsprocessen. 
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Bilaga 1 Enkät om erfarenhetsåterföring tillägnad tjänstemän i byggproduktion 
Bilaga 2 Enkätsvar för fråga 17–20 i sin helhet 
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Bilaga 1 
 

Enkät om erfarenhetsåterföring tillägnad tjänstemän i byggproduktion 
 
Det kommer aldrig framgå vad någon enskild person har svarat. Enkäten består av en mycket 
kort bakgrundsdel som följs av 13 stycken korta påståenden med en konsekvent 
skattningsskala. Enkäten avslutas med 4 stycken öppna frågor med svarstext. 
 
*Erfarenhetsåterföring innebär i stora drag ett företags förmåga att samla in, strukturera och 
använda kunskap och erfarenheter inom den egna organisationen. Genom att ta till vara på 
anställdas kunskaper kan företag bli mer effektiva, reducera kostnader samt lära sig av 
misstag. 
 
1. Vilken är din nuvarande yrkesroll? 

� Arbetsledare 
� Projektchef 
� Platschef 
� Arbetschef 
� Annan 

 
2. Hur länge har du arbetat på företaget? 

� 0–5 år 
� 6–10 år 
� Längre än 10 år  

 
3. Vad är din senast avslutade utbildning? 

� Civilingenjör/Master 
� Högskoleingenjör/Kandidat 
� Gymnasieingenjör/Fyraårig teknisk linje  
� Gymnasium eller motsvarande  
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Instämmer 

ej 
   

Instämmer 
helt 

4. Jag har stor 
kännedom av 

erfarenhetsåterföring 
1 2 3 4 5 

5. Jag kan dela med 
mig av mina 

erfarenheter efter 
avslutat projekt 

1 2 3 4 5 

6. Jag tycker det är 
lätt att söka efter 
tidigare kunskap 
inom företaget 

1 2 3 4 5 

7. Det finns IT-
baserade system 

(databaser, intranät, 
etc.) för 

erfarenhetsåterföring 
i företaget 

1 2 3 4 5 

8. Det finns fysiska 
dokument (formulär, 
rapporter, etc.) för 

erfarenhetsåterföring 
i företaget 

1 2 3 4 5 

9. Det finns möten 
och andra sociala 
sammanhang där 

erfarenhetsåterföring 
är i fokus   

1 2 3 4 5 

10. Det finns en 
eller flera personer i 

företaget som 
ansvarar för 

erfarenhetsåterföring 

1 2 3 4 5 

11. Det finns ett 
kunskapsutbyte 
mellan liknande 

projekt inom 
företaget 

1 2 3 4 5 
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17. Finns det några riktlinjer för återföring av kunskaper? Hur ser dessa ut? 
 
18. Upplever du några hinder i arbetet med erfarenhetsåterföring? I sådana fall, vilka är dessa 
hinder? 
 
19. Hur skulle du själv vilja ta del av erfarenheter från andra projekt? 
 
20. Har du något eller några egna förslag på hur erfarenhetsåterföringen inom företaget kan 
förbättras? 

 
 
 
 
 
 
 
 

12. Jag känner mig 
motiverad till att 

framföra och 
dokumentera mina 
erfarenheter och 

kunskaper 

1 2 3 4 5 

13. Jag skulle 
uppskatta ett 

belöningssystem och 
incitament för 

erfarenhetsåterföring 

1 2 3 4 5 

14. Jag uppfattar 
kunskap som makt 
och ett privilegium 

1 2 3 4 5 

15. Jag kan be 
medarbetare om 
hjälp vid behov 

1 2 3 4 5 

16. Jag upplever att 
skillnader i 

bakgrund och kultur 
bland medarbetare 

försvårar 
erfarenhetsåterföring 

1 2 3 4 5 
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Bilaga 2 
 

Enkätsvar för fråga 17–20 i sin helhet 
• 17. Finns det några riktlinjer för återföring av kunskaper? Hur ser dessa ut?  
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• 18. Upplever du några hinder i arbetet med erfarenhetsåterföring? I sådana fall, 
vilka är dessa hinder? 
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• 19. Hur skulle du själv vilja ta del av erfarenheter från andra projekt? 
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• 20. Har du något eller några egna förslag på hur erfarenhetsåterföringen inom 
företaget kan förbättras?  
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