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Sammanfattning 

För att byggindustrins processer ska kunna utvecklas i den takt som den växer och i den takt som 

investeringsviljan växer, så behöver erfarenheter spridas vidare till andra. Som företag så bör en 

systematisk erfarenhetsåterföring användas för att utvecklas och kunna öka lönsamheten hos 

företaget. Det ska beaktas i detta projekt.  

 

Projektets syfte är att visa Peab Sverige AB vilka brister koncernen har i sitt arbete med 

erfarenhetsåterföring för att sedan i framtiden kunna utvecklas till att bli ett mer framgångsrikt 

företag. 

 

Projektet resulterade i en beskrivning av hur erfarenhetsåterföringen bedrevs på Peab Sverige AB i 

Umeå, och även på andra företag inom byggbranschen, där de sprider erfarenheter via möten och även 

en del via den databas som de använder. Andra medarbetare tas även till hjälp. På Peab Sverige AB i 

Umeå anses det att det är viktigt att arbeta med erfarenhetsåterföring för att innehav av kunskap 

värdesätts högt. Bristerna som Peab Sverige AB i Umeå har inom arbetet med erfarenhetsåterföring är 

att det är svårt att komma åt erfarenheter på ett smidigt sätt, ledningen anses oengagerad inom ämnet, 

det finns prestige i att inte sprida dåliga erfarenheter på företaget, protokoll från projekt är svårt att 

hitta och att det finns för lite tid att göra analyser för olika projekt. I framtiden vill de anställda att 

erfarenheter tas till vara bättre efter projekt med hjälp av en specifik databas. För att Peab Sverige AB 

i Umeå ska få en bättre erfarenhetsåterföring efterfrågas studiebesök till liknande projekt, bättre 

rutiner för att ta emot nyanställda, skapa ett större engagemang för erfarenhetsåterföring och fler 

uppföljande möten. 

 

Drivet och engagemanget inom arbetet med erfarenhetsåterföring måste bli bättre inom Peab Sverige 

AB i Umeå. Detta kommer att leda till att fler får ta del av tidigare erfarenheter och att företaget 

kommer att utvecklas. Bättre utförda processer, mindre arbetsbelastning, bättre arbetsmiljö och mer 

pengar till företaget kommer vara vinningen i detta. Ledningen kommer att behöva avsätta mer tid och 

fokus för att de förslagsåtgärderna som beskrivs ska kunna utföras på rätt sätt. 
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Abstract 

If the construction industry's processes should evolve as much as it grows and as the investment will 

grow, they need to spread knowledge to others. In a company, systematic experience feedback should 

work as a method to develop and increase profitability of the company. It is an important part in this 

project. 

 
The purpose of the project is to support Peab Sverige AB to be able to find what deficiencies the 

company has in its work with experience feedback in order to become a more successful company in 

the future. 

 

The project resulted in an explanation of how Peab Sverige AB in Umeå worked with experience 

feedback, and on other companies in the construction industry, where they spread experiences through 

meetings and some via a database they use. They also get help from other employees. Peab Sverige 

AB in Umeå value knowledge highly and therefor it is very important to work with experience 

feedback inside the company. The shortcomings that Peab Sverige AB in Umeå has in the field of 

experience retrieval is that it is not easy to access experience, the management is found unattended in 

the subject, there is prestige in not spreading bad experiences at the company, protocols from projects 

is difficult to access and there is too little time for analysis between different projects. In the future, 

employees want the experience to improve after projects, where a specific database can help. Study 

visits to similar projects, better getting new employees, creating greater commitment to experience 

feedback and more meetings, are going to help Peab Sverige AB in Umeå in their work with 

experience feedback. 

 

A better drive and commitment to experience feedback within Peab Sverige AB in Umeå. This will 

lead to more people getting acquainted with earlier experiences, which is developing the company. 

Better processes, less workload, better work environment and more money for the company will be 

the gain in this. The company´s management will need to allocate more time and focus to the correct 

implementation of the proposed measures.  
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Förord 

I och med detta examensarbete så avslutar jag mina tre års studier inom Högskoleingenjör i 

Byggteknik. Detta examensarbete har genomförts under vårterminen 2018 på Umeå Universitet och 

motsvarar 15 högskolepoäng. 

 

Jag skulle inledningsvis vilja tacka Johan Lejon som varit handledare åt mig hos Peab Sverige AB i 

Umeå. Johan har varit till stor hjälp under tiden jag har skrivit arbetet och hjälpt till med resurser för 

att möjliggöra att arbetet kunnat genomföras på ett önskvärt sätt. Stort tack riktas även till Susanne 

Hallberg som tog emot mig på Peab Sverige AB från början och gav mig tillfället att skriva 

examensarbetet hos dem. Här vill jag även rikta ett stort tack till personalen på Peab Sverige AB i 

Umeå som gav ett varmt välkomnande på företaget och som tog sig tid att hjälpa till med studien 

genom att delta i de intervjuer som genomfördes. Jag skulle även vilja rikta ett tack till cheferna på 

Sveriges Byggindustrier som tog sig tid och bidrog till intressant fakta till arbetet.  

 

Särskilt tackar jag Thomas Olofsson som har varit min handledare på Umeå Universitet och har hjälpt 

till med upplägget av rapporten samt har även visat stor entusiasm och intresse för projektet och 

motiverat mig till att göra arbetet så bra som möjligt.  

 

 

 

 

Joakim Norman  Umeå den 16 maj 2018 

  



iv 

 

Innehåll 

 

Sammanfattning i 

Abstract ii 

Förord iii 

1. Inledning 1 

1.1 Bakgrund 1 

1.1.1 Tidigare studier 1 

1.2 Problembeskrivning 2 

1.3 Syfte 2 

1.4 Målsättning 3 

1.5 Frågeställningar 3 

1.6 Avgränsningar 3 

2. Peab Sverige AB 4 

2.1 Information om Peab Sverige AB 4 

2.2 Peab Sverige AB:s intranät 4 

2.3 Organisationen i Peab Sverige AB Region Bygg Nord 4 

2.4 Nuläget hos Peab Sverige AB 5 

3. Erfarenhetsåterföring 7 

3.1 Erfarenhetsåterföring i en byggverksamhet 7 

3.2 Systematisk mätning 8 

3.3 Byggfel 8 

3.4 Lärandehinder 8 

4. Metod/Genomförande 10 

4.1 Tillvägagångssätt 10 

4.2 Arbetsplatser 10 

4.3 Metoder för datainsamling 10 

4.3.1 Kvalitativ metod 11 

4.4 Deltagande aktörer för intervjuer 12 

4.4.1 Platschef 12 

4.4.2 Arbetsledare 12 

4.4.3 Arbetschef 12 

4.4.4 Entreprenadingenjör 13 

4.4.5 Chef Sveriges Byggindustrier 13 

  



v 

 

5. Resultat & Diskussion 14 

5.1 Arbetet med erfarenhetsåterföring inom olika företag 14 

5.2 Varför Peab Sverige AB i Umeå ska arbeta med erfarenhetsåterföring 15 

5.3 Hur Peab Sverige AB i Umeå arbetar med erfarenhetsåterföring i nuläget 15 

5.4 Brister som Peab Sverige AB i Umeå besitter i arbetet med erfarenhetsåterföring 16 

5.5 Hur Peab Sverige AB i Umeå borde utveckla arbetet med erfarenhetsåterföring 17 

5.6 Egna åsikter om resultatets utfall och förbättringsförslag 18 

6. Slutsatser 19 

6.1 Förslag på fortsatta studier 21 

Referenslista 22 

Bilaga 1 24 

Bilaga 2 26 

Bilaga 3 27 

Bilaga 4 33 

 

  



1 

 

1. Inledning 

I detta kapitel så presenteras bakgrunden till studien, problembeskrivningen, dess syfte och 

målsättning, frågeställningar samt avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Byggbranschen i dagens Sverige är i väldigt stort behov av att ständigt utveckla sina olika metoder. 

Allt sedan industrialiseringen på 1860-talet har Sverige haft högre befolkningstillväxt i relation till sin 

folkmängd. Enligt Sveriges Byggindustrier så har byggindustrin omsatt över 500 miljarder kronor per 

år de senaste åren. Värdet på fastighetsbeståndet i Sverige kan uppskattas till drygt 6 000 miljarder 

kronor exklusive värdet av infrastruktur som vägar, broar, järnvägar, hamnar, flygplatser m.m. 

Tillsammans utgör den byggda miljön ungefär hälften av nationalförmögenheten (Sveriges 

Byggindustrier, 2018).  

 

Under 2016 så gjorde tillväxten i svensk ekonomi en väldigt markant inbromsning. Denna tillväxt har 

dock stimulerats av en inhemsk efterfrågan, där drivkrafterna främst har varit bostadsinvesteringar 

samt offentlig och privat konsumtion. Rekordlåg räntenivå och stigande huspriser med en ökad 

sysselsättning har ökat konsumtionen och investeringsviljan hos hushållen (Peab, 2016). 

 

För att byggindustrins processer ska kunna utvecklas i den takt som den växer och i den takt som 

investeringsviljan växer, så behöver folk sprida sin kunskap till andra. Som företag så bör systematisk 

erfarenhetsåterföring användas för att utveckla och öka lönsamheten hos företaget. Detta behövs för 

att samhället skall utvecklas i allmänhet. Med hjälp av erfarenhetsåterföring och en ständig 

systematisk mätning så går byggbranschen framåt (Lidelöw et al., 2015). 

1.1.1 Tidigare studier 

De tidigare studierna här nedan visar att erfarenhetsåterföring är ett problem inom hela branschen.  

 

Dömstedt (2011) skrev en studie om hur erfarenhetsåterföringen sker i fastighetsföretaget Jernhusen 

som kund. Det är ett fastighetsföretag ägt av finansdepartementet och har fastigheter längs järnvägen i 

Sverige. Författaren förklarar att Jernhusen hade, under studiens skrivande, rutiner och mallar för 

erfarenhetsåterföring inom företaget. Men dessa var dock inte allmänt kända på företaget vilket gav en 

osäkerhet bland de anställda hos Jernhusen. Detta ledde till att Jernhusen fick upprepade onödiga fel 

via sina projekt, och det fanns för lite tid för att kunna arbeta effektivt med erfarenhetsåterföringen. 

Den högre ledningen hos företaget var inte heller engagerad i detta och det gav inga efterfrågningar att 

jobba mer effektivt med erfarenhetsåterföring. Dömstedt fortsätter att förklara att Jernhusens första 

gemensamma bas för projektstyrning och projektadministration inom företaget är Jernboken, som är 

en första version av projektindelning, projektuppföljning, projektkoder, internt tidsystem, mallar och 

checklistor. I denna bok så beskrivs då de olika faserna för projekt och de beslut som Jernhusen tar. 

Hos de anställda på Jernhusen så ses Jernboken som något positivt. Det företaget utnyttja för att skapa 

en lyckad erfarenhetsåterföring mellan projekten och de anställda genom att där lägga in rutiner och 

mallar. 
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Erfarenhetsåterföring för bättre byggbarhet och planering inom byggproduktion är en studie som 

Brodén (2017) utförde tillsammans med Skanska Sverige AB på Region Hus Stockholm Nord. 

Studiens resultat är grundades på intervjuer och diskussioner som Brodén har utfört tillsammans med 

yrkesarbetare inom Skanska Sverige AB. Syftet var att kartlägga synsättet hos de anställda som inte 

sitter i beslutsfattande positioner.  

 

Det som Brodén (2017) lyfter i studien är vilka faktorer som främjas av ett organisatoriskt lärande och 

varför kunskap är viktigt, både på individ- och företagsnivå. Ett byggföretag eller vilket annat företag 

som helst, är helt beroende av de anställda och bör se deras erfarenheter som en väldigt viktig resurs 

för att projekt ska kunna fortlöpa effektivt. I studien beskrivs byggbarhet vara det element som 

effektiviserar projekt ytterligare. Det kan i tidigt skede förändras genom att få in erfarenheter från 

tidigare projekt, som berättar vad som fungerat och vad som inte fungerat exempelvis med 

byggnadsmaterialen eller inom arbetsmomenten. Inom Skanska Sverige AB på Region Hus 

Stockholm Nord så är det ofta projektledningens medlemmar, som besitter en väldigt begränsad 

praktisk kunskap, som tar beslut på egen hand. Detta framkommer tydligt i både observationerna och 

intervjuerna med yrkesarbetarna, skriver Brodén i studien. Yrkesarbetarna har ibland åsikter om olika 

metoder och moment i projekt, men vet inte vem man ska vända sig till. Det går istället ofta in med 

inställningen om att ingen inom företaget bryr sig om deras åsikter. Brodén förklarar att det tyder på 

att det organisatoriska lärandet är obefintlig inom företaget, eftersom yrkesarbetarna måste gå in med 

den inställningen. Företagets vision beskrivs i studien. Deras mål och visioner pekar mot att man bör 

dela med sig av sina erfarenheter till sina kollegor, men att detta bara sker på strategisk nivå. Det har 

inte riktigt nått ut till yrkesarbetarna på operationell nivå. 

 

Vennström, Haugum och Lundberg (2016) arbetade med studien Visuell erfarenhetsåterföring i 

byggprocessen. Det representerar en del i övergripande mål att, genom utnyttjande kunskap och 

teknik för visuella hjälpmedel, utveckla och implementera nya arbetsmetoder för 

erfarenhetsåterföring. Vennström et al. menar att det är oftast är tiden som inte räcker till för att utföra 

en systematiserad erfarenhetsåterföring hos företagen, samt att det är svårt att samla alla berörda i ett 

projekt för att samla in erfarenheter. Studien visar även vikten av att ha någon som förmedlar ut 

kunskapen inom företaget. Det väger väldigt tungt för att kunskap ska föras vidare, då det är viktigt att 

precisera vilken form av kunskap som är överförbar eller inte. Studien förklarar att behovet av IT-stöd 

som länkar ihop de åtskilda projekten kan utkristalliseras när det gäller kunskapsöverföring mellan 

olika projekt och att utvecklingen kring kommunikation inom projekt är under en pågående fas. 

Sammantaget så förklarar Vennström et al. att det är många problem inom erfarenhetsåterföring som 

återstår att lösa. Studien berättar att gammal teknik bör ställas mot ny teknik och jämföra dessa två, 

för att lättare få klarhet över vad som behöver utvecklas.  

1.2 Problembeskrivning 

Peab Sverige AB i Umeå lade fram problemet att företaget i dagens läge inte alls har bra koll på hur 

erfarenhetsåterföringen sköts på företaget. Företaget anser att detta är ett relativt nytt område att 

kunna utvecklas inom och vill då göra det.  

1.3 Syfte 

Projektets syfte är att visa Peab Sverige AB vilka brister koncernen har i sitt arbete med 

erfarenhetsåterföring för att sedan i framtiden kunna utvecklas till att bli ett mer framgångsrikt 

företag. 
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1.4 Målsättning 

Målet med arbetet sammanfattas i nedanstående två punkter:  

- identifiera brister Peab Sverige i Umeå har inom erfarenhetsåterföring genom intervjuer och 

observationer    

- föreslå förslagsåtgärder på hur Peab Sverige AB i Umeå ska kunna utveckla arbetet med 

erfarenhetsåterföring.  

1.5 Frågeställningar 

Här nedan presenteras de frågeställningar som ska komma att besvaras i rapportens senare del. 

Frågeställningarna är grundade i att först kunna ge en syn på hur företaget i nuläget arbetar med 

erfarenhetsåterföring, för att sedan klargöra vad Peab kommer att tjäna på att förbättra arbetet med 

erfarenhetsåterföring, samt vad Peab har för utvecklingspotential inom ämnet. Tidskrifter, intervjuer, 

böcker och andra elektroniska källor har använts för att besvara dessa frågeställningar. 

 

- Hur jobbar Peab Sverige AB i Umeå med erfarenhetsåterföring i nuläget? 

- Vilken nytta får Peab Sverige AB i Umeå av att utveckla sina metoder för 

erfarenhetsåterföring?  

- Vilka förslag på metoder med erfarenhetsåterföring finns det för Peab Sverige AB i Umeå att 

jobba med? 

1.6 Avgränsningar 

Underlaget baseras på hur olika chefer och arbetsledare inom Peab Sverige AB Region Bygg Nord 

anser sig själva jobba med erfarenhetsåterföring. Alltså kommer det inte ske några diskussioner och 

intervjuer med anläggnings-, industri- eller projektutvecklingsområdet inom Peab Sverige AB. 

Intervjuer sker inte heller med yrkesarbetare. Detta är för att arbetet avgränsar sig till att bara 

undersöka hur ledningen anser att arbetet med erfarenhetsåterföring sker på företaget.    
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2. Peab Sverige AB 

Kapitlet nedan är till för att ge en introduktion om Peab Sverige AB som företag, deras organisation 

och hur de arbetar med erfarenhetsåterföring i nuläget.  

2.1 Information om Peab Sverige AB 

Peab Sverige AB är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag grundat 1959 av bröderna 

Mats och Erik Paulsson, som med cirka 15 000 anställda och besitter en omsättning på 50 miljarder 

kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Deras 

affärsområden på marknaden är industri, bygg, anläggning och projektutveckling. Deras vision är att 

vara Nordens Samhällsbyggare, genom att med stort ansvar driva utvecklingen framåt med 

resurssnåla produkter och klimatsmarta lösningar mot ett mer hållbart samhälle. Peabs verksamhet 

bidrar till samhället genom att skapa utveckling genom att bygga nya bostäder och kontor, men även 

större samhällsfunktioner som skolor, sjukhus, bibliotek. Peab bidrar även till stor del av utvecklingen 

och byggnationer av infrastruktur i samhället i form av vägar och broar (Peab, 2016). 

 

För ett par år sedan så började Peab jobba med ett väldigt omfattande omstruktureringsarbete för att 

införskaffa en lägre riskprofil. En orderstock med en högre andel mindre projekt och medelstora 

projekt är en bidragande faktor till en sänkt riskprofil. Detta leder till en högre lönsamhet och en 

förstärkt finansiell stabilitet hos företaget. En effektivare organisation med fyra kompletterande och 

specialiserade affärsområden resulterade i större kundfokus. Koncernen värdesätter väldigt högt att ha 

rätt kompetens vid val av projekt, då detta, genom att välja rätt resurser, minimerar de projektrisker 

som kan uppkomma. En förbättrad intjäning i företaget har blivit ett resultat av ett aktivt arbete för att 

minska kapitalbindning och skuldsättning. Företaget anser sig idag vara mer lönsamt, finansiellt 

starkare och mer konkurrenskraftigt än förut (Peab, 2016).  

2.2 Peab Sverige AB:s intranät 

Peab Sverige AB:s intranät kallas för Planket. Det är en hemsida speciellt för de anställda hos Peab att 

ta del av nyttig information om företaget. Där finns i princip all information om vad du behöver veta 

om hur företaget jobbar, deras huvudsakliga mål, vilken vision företaget har, hur deras verksamhet ser 

ut med mera. Det är på deras intranät som projektägaren har hämtat allmän information om företaget, 

hur organisationen i Peab Sverige AB Region Bygg Nord är upplagd och hur företaget jobbar med 

erfarenhetsåterföring i nuläget hos företaget (Planket, 2018).    

2.3 Organisationen i Peab Sverige AB Region Bygg Nord 

Tidigare i studien så nämns det i avgränsningarna att det är Peab Sverige AB Region Bygg Nords 

organisation som projektägaren kommer att undersöka. Regionen sträcker sig från Kiruna och ända 

ner till Gävledala-området, och här nedanför så visualiseras organisationens struktur och hur de olika 

aktörerna är kopplade till varandra (se Figur 1).            
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Figur 1. Organisationen i Peab Sverige AB Region Bygg Nord (Planket, 2018).  

2.4 Nuläget hos Peab Sverige AB 

På “Planket” så beskriver Peab Sverige AB att det idag pågår ett arbete inom alla led i verksamheten 

med att utöka erfarenhetsåterföringen, som ett led i förbättringsarbetet (se Figur 2). På regionernas 

hemsidor så finns det möjlighet för alla i regionen att gå in och komma med förslagsåtgärder och 

förbättringar till företaget samt en flik där förslagsärenden samlas för personalen. När ett ärende har 

blivit behandlat av det lokala rådet så kommer förslagsläggaren att få ett besked om hur pass bra eller 

dåligt ärendet har hanterats, och om eller hur företaget kommer gå vidare med detta. Detta medför ofta 

förändringar lokalt i de olika regionerna. Det kan även komma att påverka hela Peab Sverige AB om 

förslaget bedöms vara så pass betydelsefull för hela företagets verksamhet, och Peab belyser här att 

det är väldigt viktigt att ge feedback till den som lämnat förslaget (Planket, 2018).  

 
Figur 2. Erfarenhetsåterföringens process hos Peab Sverige AB (Planket, 2018). 
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Erfarenhetsåterföring är ett effektivt sätt att få in tips på ändringar och lösningar som medarbetare har 

kommit på. Det kan vara allt från ändringar av produkter, material, arbetssätt, blanketter med mera. 

Det är viktigt att skapa ett klimat för en lärande organisation. I projekt så måste det vara möjligt att 

göra fel en gång, och genom att ta lärdom av vad som hände kunna sprida erfarenheten vidare för att 

undvika att felet görs igen. Detta vill företaget jobba på och göra möjligt. Generellt så kan 

produktionsavslutsträffar generera bra idéer och tips på hur företaget ska arbeta eller hur företaget inte 

ska arbeta. Det läggs till exempel in av coachen i systemet. Här är det extra viktigt att ärendena 

hanteras lokalt där de uppkommit för att visa att det verkligen går att påverka förändringar hos 

företaget, samt att ta fram ett förslag som är acceptabelt. Dessa förslag arbetas in i till exempel 

PeabMetoder, som är en samarbetsplats där de samlar erfarenheter, tips och idéer för anställda att 

utnyttja. Ett annat hanterande av förslagen är att de medför att blanketter, processer med mera 

förändras efter vad de ansvariga ses är relevant (Planket, 2018). 

 

Klimatet för att skapa ett lärande är väldigt viktigt inom Peab Sverige AB, då de ledande personerna i 

verksamheten anses bära det största ansvaret för att visa att detta är viktigt och att det är mycket 

positivt att ett förbättringsarbete pågår. De menar att det är främst chefernas agerande på frågan som 

är den huvudsakliga faktorn i om erfarenhetsåterföringen fungerar eller inte. Det är framförallt viktigt 

att de lyfter fram bra förslag i den egna organisationen som leder till ett gott klimat för inlärning. 

Företaget lägger fram vissa huvudmål och syften med arbetet inom erfarenhetsåterföring hos deras 

organisation. När dessa är fel förhindras det att brister återkommer till nya projekt, det skapas 

delaktighet och utveckla ett arbetssätt som går mot ständiga förbättringar. Det är också viktigt att ta 

vara på den kompetens och kreativitet som finns hos medarbetarna, samt att visa utåt att Peab är ett 

företag som ger gehör åt allas åsikter. Peab vill skapa ett arbetsklimat där det är naturligt att komma 

med förbättringsförslag. I samband med arbetsberedningar, byggavslutsmöten och 

produktionsavslutsträffar så kan erfarenhetsåterföring ske, där information i tillbudsrapportering, 

revisioner, avvikelsehantering, PeabMetoder med mera kan observeras (Planket, 2018).     
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3. Erfarenhetsåterföring 

Detta kapitel är till för att ge arbetets resultat och diskussion en grund. Här nedan finns nödvändiga 

fakta som tagits fram via olika skriftliga källor, som ska vara till hjälp att förstå arbetets 

huvudsakliga punkter bättre.  

3.1 Erfarenhetsåterföring i en byggverksamhet  

Erfarenhetsåterföring är i princip som det låter, att erfarenheter förs vidare till någon annan. Hur detta 

bedrivs är upp till personen eller företaget. Det finns väldigt många metoder att föra vidare 

erfarenheter. Digitalt, muntligt till personen det berör eller skriftligt på papper. Vilket som föredras är 

som sagt mycket till en själv eller företaget vad som fungerar bäst i olika situationer. Sveriges 

Byggindustrier (2018) har lagt fram en bild på hur en typisk process i en byggverksamhet fortlöper 

under ett projekt där även erfarenhetsåterföringen är inkluderad (Figur 3).  

 

Något som verkar så lätt som erfarenhetsåterföring kan ändå vara så svårt att få till i en byggprocess. 

Saken i fråga är huruvida erfarenhetsåterföringen förs från person till person och från projekt till 

projekt. Erfarenhetsåterföringen kan ses som en delprocess i ett projekt där ett fungerande flöde inom 

projektet är ett måste för att den delen ska kunna fungera. Synen på hur erfarenhetsåterföringen 

fungerar skiljer sig väldigt mycket från person till person också då många inom den traditionella 

byggnadsbranschen tänker i banorna att man själv inte gynnas av att dela med sig av den erfarenhet 

man har. Det anses vara det största problemet på individnivå branschen stöter på angående detta ämne 

(Lidelöw et al., 2015).  

 

Inom enskilda byggprojekt så finns det en lång rad av traditioner att arbeta med erfarenhetsåterföring 

på individ- och teamnivå, för att kunna lösa de praktiska problem som uppstår. Det finns dock externa 

krav på byggandet inom branschen. I och med detta så har företag lanserat förbättringsprogram där de 

nya moderna tillverkningssätten, den viktiga fokusen på miljön och kundperspektivet är de 

huvudsakliga hörnstenarna. Därför blir användandet av en effektiv erfarenhetsåterföring alltmer en 

viktig del av utvecklingsarbetet hos företagen. Resultatet kring detta har blivit att ambitionen med 

erfarenhetsåterföring hos företagen har klivit ett steg upp och företag använder nu detta även på en 

strategisk företagsnivå. Att arbeta med erfarenhetsåterföring i den strategiska styrningen av företaget 

för att undvika onödiga kostnader, öka införandetakten eller göra långsiktiga investeringar på ny 

teknik är en helt annan, och ny utmaning för branschen (Meiling et al., 2011). 

 

Problemet i det traditionella byggandet är att erfarenhetsåterföringen är svår att få till inom 

projektbaserad produktion. Ofta beror detta på att den som har erfarenheten och den som behöver få 

den återkopplad är olika aktörer. Inom byggföretag finns också oftast inte orken att bidra till 

erfarenhetsåterföring på grund av det höga tempot som infinner sig hos deras processer. Den 

erfarenhetsåterföring som finns där är de som sker via personliga kontakter och de olika mötena som 

arrangeras i byggprocessen. Oftast finns där heller inte några databaser där erfarenhet kan lagras och 

spridas vidare inom företaget (Carlgren et al., 2013), (Lidelöw et al., 2015).  

 

Inom det industriella byggandet så erbjuds möjligheten att på ett enkelt sätt använda sig av 

erfarenhetsåterföring. Det integrerar flera huvudfunktioner i samma företag. Genom att använda 

formaliserat insamlande av erfarenheter så sprids dessa inte bara till en enskild individ, utan kan föras 

vidare till hela företag i generationer. Detta utförs enklast genom att utse en person som antecknar och 

dokumenterar erfarenheterna i olika insorterade databaser för att kunna hålla reda på de i senare 

skeden. För att det traditionella byggandet ska kunna utvecklas på det sätt de vill så ska alla processer 
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beröras, både de tekniska såväl som de mänskliga. Det som industriella byggprocessen jobbar med är 

att utveckla ett system för företaget att jobba med som synliggör och kommunicerar om de fel som 

uppkommer i byggnadsprocessen så kan dessa tillslut elimineras. Detta anses vara det traditionella 

som det byggandet borde eftersträva (Wiklund, 2007), (Lidelöw et al., 2015). 

3.2 Systematisk mätning  

I arbetet med en byggprocess så finns det större möjligheter att utveckla processen, om det ständigt 

görs mätningar av de resultat som uppkommer. Genom att mäta parametrar och ständigt följa upp och 

analysera resultaten så kommer också mätningen att ge en effekt i form av att lättare kunna se vad 

som kan bli bättre och hur man ska gå tillväga för att inte falla tillbaka i någon ond cirkel. Ett visst 

mätetal används för att kunna kontrollera den enskilda delprocessens kvalitét och annat mätetal 

kontrollerar takten i processen. De mätningar som görs inom processen ska utgöra en bild av var 

kvalitetsnivån av produkten ligger för att sedan kunna förbättra denna. Själva kvalitetsförbättringen är 

då oftast kopplad till en produktutveckling som uppgraderar och gör produkten bättre. Det är också 

viktigt att inte börja med mätningen för tidigt eftersom att processen då är nystartad och de mätetalen 

visar då inte de normala variationerna i en process. Det visar istället variationer som påverkas av en 

icke färdigutvecklad process. Några exempel på mätetal för en industriell byggprocess kan vara 

antalet tillverkade enheter per tidsenhet, vinsten per projekt i procent eller antalet avslutade projekt 

per år (Lidelöw et al., 2015). 

3.3 Byggfel 

AB 04 är ett avtal för Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader och är enligt Sverigesbyggindustrier.se avsedda för att användas vid så 

kallade utförandeentreprenader, det vill säga där beställaren tillhandahåller projekteringen. Enligt AB 

04 så definieras byggfel som: “Fel: avvikelse som innebär att en del av en entreprenad inte utförts 

alls eller inte utförts på kontraktsenligt sätt” (Byggandets Kontraktskommitté, 2004). 

 

Till största delen orsakas byggfel av mänskliga faktorer, såsom misstag vid projektering och 

utförande, men det kan även bero på brist på kompetens- och materialbrist. Trots principfasta tester 

och att beräkningar genomförs för konstruktionerna och dess material så kan det uppstå byggfel i 

framtagningen av visst material och lösningar där det i projekteringsskedet helt enkelt har blivit en 

missbedömning (Immunit Group, 2018). 

 

Fel och brister förekommer inom all verksamhet och kostnaderna för att korrigera dessa är ofta 

avsevärda. Kostnaderna för fel i ett företags verksamhet brukar generellt uppskattas till mellan 10–30 

procent av omsättningen. Motsvarande anses enligt vissa skattningar gälla också för byggsektorn. Vid 

genomförda mätningar i byggsektorn har dock kostnaderna för kvalitetsfel varit lägre, 0–12 procent, 

av den totala kostnaden för ett bygg- eller anläggningsprojekt. De undersökningar som gjorts pekar 

mot att det finns en besparingspotential om minst 50 000 till 150 000 kronor per nyproducerad 

bostadslägenhet, om kvalitetsfel kan undvikas. Det enklaste sättet att sänka kostnaderna i byggandet 

är således att göra rätt saker och att göra dem rätt från början (SOU 2002:115). 

3.4 Lärandehinder 

Friberg och Moberg skrev 2010 en studie om förutsättningar och hinder för lärande för personal på 

företag och där tar de upp mycket om vad som hindrar en på individnivå. Sammanfattningsvis så 

skriver de att det som hindrar en från att lära sig saker på ett företag är individens tro på sin egen 

förmåga samt vilket utrymme för lärande som ges av företaget. Genom en större tro på sin egen 
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förmåga så kommer det skapa ett större handlingsutrymme för individen och det kommer då att samla 

större mod och pondus till att försöka förstå uppgiften och lära sig nya saker. Företaget kan påverka 

lärandet genom att bland annat fokusera på vilket arbetssätt som ska användas, hur arbetstempot är 

fördelat, arbetstidens förläggning, målet med uppgiften och att chansen till att utnyttja sina kunskaper 

oftare ges till individerna. Hur väl individen vågar experimentera med handlingsalternativ, kan 

påverka omgivningar och kan gå utanför arbetsbeskrivningens ramar. Det är mycket grundat på vilka 

baskunskaper, färdigheter, motivation och individens tro på sin förmåga. Ett arbete inom företaget 

som innehåller en lägre grad av handlingsutrymme hos individen begränsar och anses vara ett hinder 

för lärande inom projektet. 

 

När en person ställs inför en arbetssituation så reagerar alla individer olika, trots att företag erbjuder 

den anställda en hög grad av lärande, enligt Friberg och Moberg (2010). Det är inte alla som väljer att 

utnyttja de möjligheter som ges av företaget. Viktiga faktorer för att folk ska kunna utnyttja 

möjligheterna är att tron på sig själv är hög och att motivationen till medverkan vid planerade 

utbildningsinsatser är stark. Samordnande träffar på arbetstid, där ett ökat erfarenhetsutbyte skall ske 

var något som efterfrågades när Friberg et al. intervjuade olika tjänstemän om hur företaget skulle 

utveckla sitt lärande. Aspekter kring erfarenheter av olika system som har använts, olika 

arbetssituationer som uppkommit eller vilka typer av arbetssätt som använts var väldigt önskvärda att 

ta upp vid de samordnade träffarna. I studien förklaras även att ett samarbete med intern personal kan 

vara ett stort kliv i rätt riktning mot ett ökat lärande på arbetsplatsen. Det kan ge en möjlighet till att 

kunna lära av varandra under ett projekts gång och genom detta kunna dra nytta av varandras tidigare 

erfarenheter och kunskaper. 
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4. Metod/Genomförande 

Detta kapitel kommer att behandla hur tillvägagångssättet har varit för arbetet, vilka arbetsplatser 

som varit inblandade i projektet, hur fakta för företaget tagits fram, vilka arbetsroller detta har 

engagerat hos företaget samt hur information tagit fram om hur företag generellt arbetar med 

erfarenhetsåterföring inom byggbranschen och vad som allmänt bör förbättras inom detta ämne.  

4.1 Tillvägagångssätt 

Projektet började med att problemet om erfarenhetsåterföring lades fram av kund för projektet, Peab 

Sverige AB i Umeå, och det förklarades där att företaget har stora utvecklingsmöjligheter inom 

ämnet. Genom denna information så kunde projektägaren läsa in sig extra på ämnet i förväg och på så 

sätt formulera ett projekt utifrån detta. Idén om upplägget i denna rapport är att läsaren först ska 

kunna förstå sig på vilken situation Peab Sverige AB i Umeå har angående erfarenhetsåterföring. 

Sedan presenteras allmän teori om ämnet för att ge inblick i vad erfarenhetsåterföring är och dess 

effektivitet. Teorin ska tillsammans med den datainsamling som görs på Peab Sverige AB och 

Sveriges Byggindustrier öppna upp för en diskussion om resultatet. I resultatet sammanfattas 

intervjuerna från Peab Sverige AB i Umeå i olika frågor. Sedan så svarade arbetet på samtliga 

frågeställningar, som angavs tidigare i arbetet, i slutsatser. 

 

Här nedan förklaras var arbetet har genomförts och vilka metoder som har använt för att ta in 

information om allmänna data om erfarenhetsåterföring samt hur erfarenhetsåterföringen sker inom 

företaget. Den huvudsakliga metoden som använts under detta arbete är att alltid ha syftet och målet 

till grund när momenten har utförts. Genom denna metod så hamnade arbetet aldrig på sidospår, och 

det blev enklare att sammanställa arbetet. Oftast så skiljs det på primära- och sekundära 

datainsamlingsmetoder när datainsamlingar utförs i projekt, vilket bland annat redovisas här nedan. 

Mer ingående intervjuer med personal har även hållits både hos Peab Sverige AB i Umeå och hos 

Sveriges Byggindustrier. Vilka arbetsbefattningar och vad arbetsrollen innebär som de intervjuade har 

från Peab Sverige AB redovisas och beskrivs även nedan samt varför en metod har valts till att 

intervjua två chefer tillsammans från Sverige Byggindustrier. 

4.2 Arbetsplatser  

En av de arbetsplatser som har varit till stor hjälp för att denna studie har kunnat genomföras på ett 

effektivt sett har bland annat varit Umeå Universitet, som har försett projektet med datasalar för 

projektägaren att arbeta i. Tillgång till stationär dator, skrivare för utskrifter och 

universitetsbibliotekets databas har varit väldigt viktiga förutsättningar, som behövts för att kunna 

arbeta med studien. 

 

Peab Sverige AB i Umeå har varit till hjälp med tillgång till egen dator på företagets huvudkontor i 

Umeå som kunnat använda under en längre tid. Detta underlättade väldigt mycket arbetet med 

projektet eftersom då kunde den goda handledningen som företagets anställda gav arbetet utnyttjas 

bättre. Utan all deras hjälp så hade inte den nödvändiga information och det djup som projektet krävde 

erhållits.  

4.3 Metoder för datainsamling 

Projektägaren förkunskap om erfarenhetsåterföring har mestadels kommit från en kurs denne hade 

studerat på Umeå Universitet som heter Industriellt Byggande. Den kursen behandlar hur processer 

effektiviseras med hjälp av metoder som används inom den industriella byggindustrin. En av de 
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metoder som beskrivs som effektiv för en förbättrad byggprocess var arbetet med 

erfarenhetsåterföring, vilket utmynnade i att projektägaren fick väldigt nyttiga grundläggande 

kunskaper om ämnet och var till stor hjälp för att kunna formulera en bra struktur på problemområdet.  

 

Projektägaren behövde ta in information om hur de arbetar med erfarenhetsåterföring inom Peab 

Sverige AB i Umeå i nuläget för att kunna svara på frågeställningarna, och då användes både primära- 

och sekundära datainsamlingsmetoder när data togs fram. Christensen et al (2016) förklarar 

skillnaderna mellan dessa datasamlingsmetoder, och beskriver att all ny information som 

projektägaren själv samlar in i undersökningen kallas för primärdata och kommer från att intervjuer, 

observationer eller experiment genomförs. Sekundärdata däremot är den information som redan finns 

tillgänglig och som kan vara bra som referensinformation till sin egen undersökning. Hemsidor, 

dokument, artiklar, myndighetsinformation och tidigare undersökningsresultat är exempel på 

sekundärdata. 

4.3.1 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod hade använts för att ta fram fakta hos företaget, i form av intervjuer. Enligt 

Nationalencyklopedin (2018) så är kvalitativ metod ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som 

förenas av att forskaren själv befinner sig i situationen där fakta sprids och analyseras. Datasamlingar 

och analys sker då samtidigt och i växelverkan, där även information om människors handlingar och 

dess innebörd tas med. Målet med en kvalitativ metod är att åstadkomma en helhetsbeskrivning av det 

som undersökts, och kräver därför större uppmärksamhet och kompetens hos forskaren för att kunna 

få in fakta som behövs.  

 

Nedan beskrivas hur intervjuerna gick till. Allmänna fakta taget från olika sekundärdata om vad 

intervjuer ofta resulterar i beskrivs och även varför projektägaren har valt en spridning på arbetsroller 

för de som blivit intervjuade.  

4.3.1.1 Intervjuer 

Under projektets gång så har intervjuer på Peab Sverige AB i Umeå genomförts samt två intervjuer på 

Sveriges Byggindustrier. De på Peab Sverige AB i Umeå hölls med en arbetsledare, en platschef, en 

arbetschef och en entreprenadingenjör och på Sveriges Byggindustrier hölls de med två chefer. 

Intervjuerna hos Peab varade cirka tjugo-trettio minuter och samtliga frågor i intervjuunderlaget togs 

upp (se Bilaga 1) och sammanfattades sedan (se Bilaga 3).  

 

En intervju (den som benämns Chefen i Bilaga 4) hos Sveriges Byggindustrier varade tjugo minuter. 

Samtliga frågor i underlaget (se Bilaga 2) togs upp och resulterade i väldigt bra fakta, medan den 

andra intervjun var via mail. De första två frågorna som projektägaren ansågs irrelevant i detta arbete, 

men väldigt bra fakta erhölls från de sista två frågorna. Ofta blev flera frågor besvarades under en 

fråga, eftersom det blev en öppen diskussion mellan parterna. Därför blev vissa frågor onödiga att 

ställa igen, eftersom de redan hade besvarats. Svaren på dessa intervjufrågor sammanfattades sedan 

(se Bilaga 4). 

 

McNamara (1999) skriver att intervjuer är en kvalitativ metod som är särskilt användbar för att få 

historien bakom en deltagares erfarenheter kring forskningsfrågan där det primära syftet är att få en 

direkt informationsöverföring från den som intervjuar till den som blir intervjuad. Ofta så resulterar 

intervjuer till en fördjupad beskrivning av deltagarnas syn är på frågan i sig, och kan då öppna upp för 
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andra synsätt på forskningsfrågan. Detta som McNamara beskriver är mycket grundtanken till varför 

projektägaren har valt att arbeta med intervjuer. 

 

Projektägaren har valt att intervjua personer med olika arbetsroller på Peab Sverige AB i Umeå. 

Denne har utgått från det Hedin (1996) lyfter fram i sin studie om kvalitativa metoder, där det står 

beskrivet att när det kommer till att välja urvalsgrupp för intervjun så styrs detta helt genom vilken typ 

av forskningsfråga som ska behandlas. Själva syftet med en kvalitativ undersökning är att få en så 

bred och noggrann beskrivning av situationen som möjligt och då gäller det att få till en bred 

spridning av personer som genomför den. Om det är på en arbetsplats som undersökningen ska utföras 

på så är det viktigt att få med så många olika arbetsroller som möjligt för att få med olika synsätt. Det 

kan variera oerhört mycket beroende på vilken befattning den anställda har inom företaget. 

4.4 Deltagande aktörer för intervjuer 

Här nedan så beskrivs olika arbetskategorier som de anställda har haft som blivit intervjuade och 

vilken roll de fyller inom företaget. Dessutom har projektägaren ställt allmänna frågor till två chefer 

på Sveriges Byggindustrier, om hur erfarenhetsåterföringen sköts inom byggbranschen. Varför detta 

bedrivs förklaras även här nedan. Som nämnt tidigare i studien så är det bra med så mycket spridning 

som möjligt av folk som genomgår intervjuerna för att få större perspektiv över situationen om hur 

erfarenhetsåterföringen sker inom företaget. Därför har också högre uppsatta personal på Peab Sverige 

AB i Umeå intervjuats.  

4.4.1 Platschef 

Platschefen, även kallad projektchef, produktionschef eller blockchef, är den som ansvarar för att 

produktionen ute på byggarbetsplatsen utförs som planerat, ofta tillsammans med en eller flera 

arbetsledare. Det övergripande ansvaret platschefen har innefattar utförandet, tiden, ekonomin, 

planeringen, administrationen och personalen i projektet samt att kunna lösa eventuella akuta 

problem. Platschefen ska vara den som binder samman underentreprenörerna och den egna personalen 

(Byggledarskap, 2014). 

4.4.2 Arbetsledare 

En arbetsledare är underställd platschef och beaktas som produktionsledningens förlängda arm. Denne 

har ansvar för stora delar av driften och ledningen ute på arbetsplatsen. Det huvudansvar som 

arbetsledaren besitter är bland annat att ha kontroll över maskiner och material samt att dessa befinner 

sig på rätt plats vid rätt tidpunkt. Arbetet ska utföras på rätt sätt efter ritningar och 

anvisningar/beskrivningar och att samtliga säkerhetsföreskrifter ska följas på arbetsplatsen. Det kan 

förekomma flera arbetsledare på större projekt. De ansvarar då för olika delar, alternativt för olika 

typer av arbeten eller yrkeskategorier (Byggledarskap, 2014).  

4.4.3 Arbetschef 

Arbetschefen är ansvarig för en specifik avdelning inom ett byggföretag, exempelvis bygg, 

anläggning eller ROT. Detta är mycket beroende på hur företaget har valt att kategorisera och dela 

upp sina olika affärsområden. Vanligt ansvar som arbetschefen har är bland annat att ha 

personalansvar över avdelningen samt dess ekonomi, omsättning och orderstock. Arbetschefen har 

också ansvar och rapporteringsskyldighet under en affärsområdeschef eller direkt till Vd:n. Oftast så 

har arbetschefen längre erfarenheter inom byggbranschen eftersom hög kunskap över de olika 

ansvarsområdena behövs för rollen (Byggledarskap, 2014). 



13 

 

4.4.4 Entreprenadingenjör 

Entreprenadsingenjören ansvarar för bland annat projektets inköp, kostnadskalkyler och planering. 

Rollen innebär därför att förhandlingar om priser bedrivs med entreprenörer och leverantörer, 

upphandlingar sköts och rollen bevakar även de leveranser som sker. Entreprenadingenjören beräknar 

behov och vet vad som behövs och när. Kostnadskalkyler, planeringsunderlag och kontrakt tas fram. 

Rollen kräver ett stort kunnande inom branschen, ekonomi och juridik, men det är också en roll som 

kräver att deltagande i mycket möten och olika förhandlingar (KYH, 2018).  

4.4.5 Chef Sveriges Byggindustrier  

“Sveriges Byggindustrier är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation med ca 3 500 

medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag)” (Sveriges Byggindustrier, 2018).  

 

Projektägaren valde att intervjua Sveriges Byggindustrier i detta arbete. Den största anledningen till 

detta var för att Sveriges Byggindustrier har en bra övergripande bild på hur byggindustrins företag 

arbetar inom olika typer processer. Intervjun gjordes med en chef för att få fram den information som 

eftersöktes, samt var det en annan chef som tillade vilka brister och förslagsåtgärder denne tycker det 

finns inom branschen.  
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5. Resultat & Diskussion 

Detta kapitel behandlar och sammanfattar vad alla anställda som blivit intervjuade, har för syn på 

hur erfarenhetsåterföringen sköts och varför företag ska jobba med det, dels på Peab Sverige AB i 

Umeå men även hur andra företag arbetar med det. Svaren på intervjuerna är sammanfattade från 

Bilaga 3 och 4. Diskussion om dessa behandlas även.  

5.1 Arbetet med erfarenhetsåterföring inom olika företag 

De flesta byggföretagen följer en verksamhetsplan, och målet är att alltid försöka få saker och ting att 

fungera smartare, sägs det. Tanken är att alltid kolla på vad som fungerat bra respektive dåligt under 

ett projekt och se över vad som ska förbättras till nästa gång. Nyckeltal som mäts hos företag och 

sedan följs upp är bland annat ekonomiska resultat, personalomsättning, nöjd kundindex, nöjda 

medarbetare med mera. Genom uppföljning av dessa så kan företag spekulera hur dessa resultat ska 

förbättras, vilket beskrivs vara en erfarenhetsåterföring. Många företag har en form av 

verksamhetsträff där det diskuteras vad som hände i fjol och vad som behöver utvecklas till 

kommande år. Det finns många företag som jobbar med verksamhetsledningssystem, där syftet är att 

säkerställa att man jobbar lite smartare och bättre. 

 

Det sker en intern erfarenhetsåterföring inom företag, då det är mycket snack fram och tillbaka om 

t.ex. vilka firmor som är bra respektive dåliga. Det finns även vissa nyckelfaktorer, bl.a. 

kompetensförsörjning, där företag har vittnat om att de har väldigt svårt att rekrytera kompetent 

personal och vill nu arbeta med detta problem inom branschen. Företag arbetar med detta genom att 

gå in i projekt och identifiera vad som gjorde att inte tillräckligt med pengar tjänades in. Det pratas 

om det ekonomiska utfallet, det vill säga vad som ökar omsättningen hos företaget. Detta diskuteras 

och visa vad som ska göras nästa gång för att öka omsättningen hos projekt. Från det att pris lämnas 

på ett jobb till det att jobbet är färdigställt åt kunden så bör det som gått bra och det som gått mindre 

bra dokumenteras för att ta lärdomarna med sig till nästa jobb. Att erfarenhetsåterföra lärdomarna till 

nästa jobb och helst till alla som jobbar i företaget är en faktor till systematiserad 

erfarenhetsåterföring.  

 

En intervju förklarar även att byggbranschen inte är någon fast industri. Det blir därför svårt att ta en 

erfarenhet och göra något direkt bättre. De menar att det är så skilda uppgifter från projekt till projekt 

så det är ibland svårt att tillämpa äldre erfarenheter. Det är svårt att jobba med erfarenhetsåterföring 

eftersom jobben är olika varje gång. Dessutom jobbas det mycket på eget initiativ i vissa situationer. 

 

Diskussion: 

(Chefen är benämningen på den som gav relevanta svar på alla frågor i Bilaga 2) 
Denna del i resultatet är mestadels grundat i vad Sveriges Byggindustrier tycker om frågan, och den 

intervjun gjordes via telefon. Jag tog först kontakt med Chefen på Sveriges Byggindustrier via mail 

och denne bad mig ringa för att det skulle vara enklare att lyfta fram en diskussion om ämnet.    

Chefen hade verkligen många bra åsikter om hur erfarenhetsåterföringen sker ute på byggbranschen. 

Ett nytt synsätt på saken uppkom då Chefen lyfte fram många olika bra aspekter. Det var svårt för 

Chefen att berätta hur andra företag arbetar eftersom ämnet inte hade tagits upp med något företag 

förut, men vederbörande kunde ändå ge mig en bra övergripande bild över situationen. Rent spontant 

så lät Chefen allmänt väldigt intresserade av ämnet eftersom det är nytt inom den traditionella 

branschen. Många företag vill förbättra sin erfarenhetsåterföring, men att det antingen inte är 

genomförbart, har resursbrist eller att personalen helt enkelt är oengagerad inom ämnet. Detta kan 

kopplas till det Friberg et al (2010) nämner om att alla individer reagerar olika, trots att företag 
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erbjuder möjligheten till lärande. Studien visar även att alla inte utnyttjar den chans till lärande som 

erbjuds av företaget. Entreprenadingenjören berättade senare att erfarenhetsåterföring är svårt att få 

till eftersom byggindustrin inte utför fasta principer, vilket är intressant eftersom enligt Lidelöw et al 

(2015) så är det fullt möjligt att tillämpa. Detta tror jag beror på hur företaget väljer att arbeta 

eftersom olika slags företag tillämpar olika metoder. Lidelöw kanske menar att det går att tillämpa om 

mer principfasta metoder används i byggprocesserna. Det kanske blir en fråga om hur långt företaget 

är villig att gå som företag för att använda sig av erfarenhetsåterföring på bästa sätt. Det jag 

konstaterar utifrån detta är att det helt klart är svårt att arbeta med erfarenhetsåterföring för Peab 

Sverige AB i Umeå om inte något engagemang tas inom företaget. Det är fullt möjligt, men det ligger 

i att ledningen gör en kraftansträngning.  

5.2 Varför Peab Sverige AB i Umeå ska arbeta med erfarenhetsåterföring 

Intervjuerna resulterade i att Peab Sverige AB i Umeå vill se att arbetet med erfarenhetsåterföring blir 

bättre för att undvika att kunskap försvinner. Intervjuerna visar att företaget hade dragit stor vinning 

av detta. De flesta menar i att företaget tjänar på att arbeta strukturerat med detta i längden inom 

koncernen, där själva vinningen blir att produktionsmetoderna utvecklas och pengar sparas samt att 

arbetsmiljön blir allmänt bättre. Det anses att det alltid går att göra olika metoder bättre och lättare 

vilket medför att mindre belastning sätts på ledningen och framförallt yrkesarbetarna. Intervjuerna 

anser att alla har en drivkraft att bli bättre och de inblandade är därför oftast alltid engagerade i dessa 

möten. Sen anses det också att det är mycket egen vilja i det hela, och att det egentligen inte ska 

finnas någon anledning att inte dela med sig av sina erfarenheter till andra och företaget. Trots allt så 

gynnar det mycket individen att arbeta med erfarenhetsåtervinning, visar intervjuerna.  

 

Diskussion:  

Alla intervjuer på Peab Sverige AB resulterade i princip samma svar, vilket beskrivs ovanför. Vissa 

hade lite djupare synpunkter, men alla var eniga om att företaget kommer tjäna pengar, mindre 

arbetsbelastning men också att individen kan utvecklas. Immunit Group (2018) nämner, att de största 

orsakerna till byggfel är orsakade av mänskliga faktorer. Arbetar företaget med detta på individnivå så 

kommer även byggfelen att minska och företaget får mer vinst.  

5.3 Hur Peab Sverige AB i Umeå arbetar med erfarenhetsåterföring i 

nuläget 

En intervju framhålls att Peab Sverige AB i Umeå använder sig bland annat av beredningar, där de 

skriver vad som görs och vad som gjordes förra projektet. Samtidigt påstås det i en annan intervju att 

företaget inte använder sig av beredningar, och det är istället något som bör införas. 

Projektavslutningsmöten bedrivs även där allt som har gått bra och dåligt under ett projekt tas upp och 

även vad som bör förbättras till nästa gång. Dessa är tydligen väldigt uppskattade hos de inblandade. 

Dessa protokollförs av arbetsledningen inom projektet. Genom användning av denna metod anses 

företaget få en erfarenhetsåterföring. Det som är bra med dessa möten är att hantverkare och 

tjänstemän också är inblandade så att alla får sin talan hörd. Det finns en databas som kallas Planket, 

där det finns byggtekniska lösningar som anställda kan ta del av. Denna databas är speciellt anpassad 

för Peabs organisation, där personal går in och läser om olika idéer innan och under vissa projekt.  

 

I intervju inom Peab Sverige AB i Umeå påstås att ledningen uppmuntrar arbetarna att arbeta med 

erfarenhetsåterföring för att undvika att samma misstag begås två gånger. Detta framkommer inte i de 

andra intervjuerna på Peab Sverige AB. Dessa anser att ledningen ofta inte tar upp och uppmuntrar 

om att använda sig av erfarenhetsåterföring. För att ta del av erfarenheter från äldre projekt så är oftast 
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platschefer till hjälp har erfarenheter av liknande projekt. Många möten hålls under ett projekt. Både 

under byggmöten en gång i månaden och platsledningsmöten, som är ett förberedande möte inför 

byggmötet där olika lösningar diskuteras. Det som framhålls av företaget är att de vill få fram 

kompetent personal och att dessa sedan skolas, men det sägs också att det dock inte finns riktigt 

möjlighet till detta. Varför möjligheten inte finns förklaras ej.  

 

Diskussion: 

I denna fråga var man dock lite mer oense om hur det fungerar med erfarenhetsåterföringen inom 

Peab Sverige AB i Umeå. I användandet av beredningar så är man lite oense om detta. Rent spontant 

så kan det vara så att dessa intervjuer resulterade i olika svar på grund av att man kanske 

missuppfattade frågan eller att uppfattningen om vad en beredning är. Jag tror nämligen inte att det 

skiljer sig inom Peab Sverige AB i Umeå om beredningar används eller inte. Intervjupersonerna är 

nog egentligen eniga om hur det bedrivs inom koncernen.  

 

I en intervju nämndes att ledningen är engagerade i frågan och uppmanar de anställda om att jobba 

mer med erfarenhetsåterföring, medan i resten menades att de inte gjorde detta. Just denna fråga är 

nog mycket från person till person. Hur mycket det uppmärksammas vad ledningen egentligen vill 

eller att ledningen tycker att denne (som tyckte att ledningen är engagerade i frågan) använder sig av 

erfarenhetsåterföring alldeles för lite och trycker då på för att använda sig av det. Det tycker jag tyder 

på att erfarenhetsåterföringen är en väldigt otydlig punkt inom företaget. Det finns olika syn på frågan 

och att det kanske inte är jämställt i hur mycket ledningen uppmanar de anställda om 

erfarenhetsåterföring. Detta tycker jag ledningen borde bli tydligare med så alla har samma bild över 

läget och får samma uppmaning om att återföra erfarenheter. Annars var alla eniga om vilka metoder 

som bedrivs, vilket var bra. En intervju berörde det som Lidelöw et al (2015) nämner, att det är svårt 

att få till en fungerande erfarenhetsåterföring i så pass varierande processer som det är inom 

byggbranschen. Det tyder på att företaget mest troligt ser arbetet med erfarenhetsåterföring som en 

utmaning.  

 

Varför möjligheten att skola fram kompetent personal inte sker tror jag sitter i tiden. Prioriteringen att 

starten på ett nytt projekt sker snabbt och det ska inte behöva skjutas upp. Detta har mycket att göra 

med att ett projekt börjar alldeles för tidigt och för nära inpå förra projektet, vilket står beskrivet i en 

intervju under kapitel 5.4.  

5.4 Brister som Peab Sverige AB i Umeå besitter i arbetet med 

erfarenhetsåterföring 

Det finns anses inte finnas något smidigt sätt att komma åt information om äldre erfarenheter på Peab 

Sverige AB. De menar att företaget är lite trögt i arbetet med datainsamlingar och att företaget har 

mycket att utveckla inom detta område. Intervjuerna menar att man blir fast i Umeå-regionens 

metoder och kunskaper och skulle vilja få ta del av hur andra regioner arbetar med liknande projekt, 

vilket hade inte bara varit nyttigt för dem själva utan för hela koncernen. Ledningen anses inte heller 

jobba så aktivt med att utveckla sin erfarenhetsåterföring inom företaget och uppmanar inte heller de 

anställda att jobba bättre med det. 

 

Enligt en intervju så kan det verkligen innefatta prestige på arbetsplatserna hos företaget, att arbetare 

inte vill verka dåliga och erkänna sina misstag i de olika projekten, vilket också motsäger vad de 

andra intervjuerna säger. De dokument som skrivs på projektavslutningsmötena vet ingen av de 

intervjuade riktigt vad som händer med, och de ser detta som ett problem då alla inom koncernen inte 
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får ta del av erfarenheterna från dessa projekt. Det anses vara till stor hjälp om företaget kan ge 

personalen erfarenheter från alla de projekt som har genomförts.  

   

I en intervju så nämns en brist som företaget har, som inte tas upp på de andra intervjuerna. Det är att 

ett nytt projekt börjar alldeles för tidigt och tätt inpå föregående projekt. Personalen hinner inte 

”landa” och utvärdera allt som gått rätt och fel samt vad som bör göras bättre till nästa projekt. 

Fokusen efter ett projekt är oftast på nästkommande projekt och har därför lämnat föregående bakom 

sig så fort det är klart. Det är den verkligheten som är idag, sägs det.  

 

Diskussion: 

I intervjuerna trycks det extra på att det är oklart om vad som händer med fakta som tas upp på 

projekavslutningsmötena där erfarenhetsåterföringen framförallt bedrivs inom företaget. Detta stöds 

av det som Carlgren et al (2013), Lidelöw et al (2015) nämner, att de inte har någon databas som 

samlar upp nödvändiga fakta och man kan som anställd inte utnyttja erfarenheter mellan projekt. Det 

hade varit väldigt nödvändigt för de anställda att kunna gå tillbaka till tidigare projekt och kunna 

analysera vad som hade kunnat göras bättre. Det nämns också att det kan ske någon form av prestige 

på arbetsplatsen. Det är enligt Lidelöw et al (2015) ett av de vanligaste problemen branschen stöter på 

angående erfarenhetsåterföring. Som sagt så är vinsten stor för att dela med sig av erfarenheter. Oftast 

öppnas en dialog mellan de anställda, och de kan senare få ta del av andras erfarenheter. Alla vinner 

på det.   

5.5 Hur Peab Sverige AB i Umeå borde utveckla arbetet med 

erfarenhetsåterföring  

I framtiden så borde bearbetningen med erfarenheter från projekt bli bättre. En databas får gärna 

införas, där information och metoder från tidigare projekt kan hämtas lättare. En lösning är att filtrera 

upp olika projekt i databasen för att lättare kunna hitta nödvändig information. Ett system som kan nå 

ut till en bredare massa inom koncernen kan hjälpa till att utveckla företaget. Problemet idag är att 

kunna göra erfarenheter tillgängligt på ett begripligt sätt för hela koncernen, och inte bara lokalt. 

 

I intervjuerna anses det även att företaget måste jobba extra på att göra studiebesök. Liknande projekt 

ska studeras. Har anställda inte jobbat med liknande projekt som det som ska bedrivas så är det svårt 

att implementera samma metoder inom hela projektet. Man vill också att företaget ska skola in 

nyanställda bättre, speciellt tjänstemän. Som ny så erbjuds denne kanske inte den hjälp som behövs 

och kan då inte ta in äldre erfarenheter.  

 

Engagemanget för erfarenhetsåterföring borde bli bättre. Inte bara hos Peab Sverige AB i Umeå utan 

inom hela koncernen. Det anses särskilt att undersöka hur ledningen ser på hur arbetet med 

erfarenhetsåterföring sker inom företaget. Skickliga ledare ser till att gruppen jobbar bra och skapar 

konkurrensfördelar. Sedan kan naturligtvis system och teknik hjälpa till, men det i sig har mindre 

betydelse om inte ledaren förstår värdet. Det ska inte finnas någon anledning till att inte dela med sig. 

Det är den inställningen som måste upplysa personalen inom Peab Sverige AB-koncernen. Det stora 

ansvaret ligger på chefernas axlar att skapa en medvetenhet och ett engagemang inom 

erfarenhetsåterföring så att man hela tiden har tänket att dela med sig av erfarenheter till andra.  

 

Det sker nu för lite möten inom de olika projekten. Förslaget är att det i alla fall ska läggas in ett möte 

där erfarenhetsåterföring sker varje halvår i ett projekt som exempelvis sträcker sig över tre-fyra år, 

där det som ska förbättras ska tas upp.  
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Diskussion: 

Som Meiling et al (2011) nämner så är arbetet med erfarenhetsåterföring ett väldigt nytt sätt att arbeta 

på inom den strategiska styrningen av företagen, och kommer därför kräva att Peab Sverige AB gör en 

satsning i detta för att kunna bedriva bättre erfarenhetsåterföring. Intervjuerna visade främst enighet 

om att företaget måste utveckla en databas som de anställda kan ta del av. Personalen vill att denna 

databas ska innehålla material från alla regioner eftersom andra regioner kanske har smartare, interna 

lösningar än vad Peab Sverige AB i Umeå har. Detta är väldigt förståeligt, då det blir lättare att lära 

sig om andra projekt, men även kunna utveckla sin egen organisation med hjälp av andra inom 

koncernen. Detta bygger då upp en sammanföring mellan de olika regionerna och ett mer stabilt 

företag. 

 

Fysiska möten som engagerar hela projektgruppen är ett väldigt bra sätt att skapa gemensamma mål, 

vilket nämns i intervjuerna att de bör ske oftare under ett projekt.  

 

Det framstår som att ett av de största problemen att inte erfarenhetsåterföringen sker som den ska 

inom företaget, är att ledningen inte lyfter fram frågan som den borde. Har inte ledarna av företaget 

något engagemang inom ämnet så engagerar sig inte heller de övriga anställda. Detta nämns i Friberg 

et al studie (2010), då detta benämns vara ett hinder för lärande inom ett företag. Ledningen måste 

därför bli bättre på att i framtiden motivera sin personal att sprida erfarenheter inom företaget.  

5.6 Egna åsikter om resultatets utfall och förbättringsförslag 

Resultatet om hur Peab Sverige AB i Umeå ska kunna förbättras inom arbetet med 

erfarenhetsåterföring har gett en bra helhetssyn på hur erfarenhetsåterföringen utförs. Arbetet har på 

så vis kunnat ta fram förslagsåtgärder till företaget utifrån teoridelen i arbetet samt vad som sagts 

under intervjuerna. Frågeställningarna för detta arbete grundas i vilka målsättningar som sattes upp i 

början av projektet, vilket ger en klar slutsats av arbetet. Det som hade kunnat ge en mer övergripande 

bild på hur erfarenhetsåterföringen sker på Peab Sverige AB i Umeå hade varit om enkätutdelning 

hade genomförts bland ett större antal av de anställda. Mer personal hade kunnat intervjuas, men det 

är sannolikt att det i princip hade gett samma resultat. Eventuellt att arbetet också skulle undersöka 

hur yrkesarbetarna ser på ämnet. Ju högre upp i ledningen man sitter desto mer vill man att företaget 

ska verka bra, vilket ofta kan leda till att helhetsbilden blir förvriden. Eftersom att detta arbete trots 

allt är för att utveckla företaget och inte något annat, så utgick jag i detta arbete från att personalen 

svarade ärligt. Får detta arbete in rätt information om hur läget ser ut, så resulterar det att företaget 

utvecklas och får större möjligheter att bli mer framgångsrikt. Därför tror jag att helhetsbilden som 

resultaterades nu inte hade förändrats särskilt mycket om yrkesarbetare också var inblandade, 

eftersom ledningen säkerligen själva vet hur man arbetet med erfarenhetsåterföring sköts och vilka 

brister man besitter. Slutsatserna som kommer här nedan grundar sig helt enkelt i det som sades på 

intervjuerna. Ett annat sätt hade varit svårt. 
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6. Slutsatser 

I detta kapitel behandlas frågeställningarna specifikt genom slutsatser från resultat och diskussioner. 

Förslag på fortsatta studier tas även med. 

 

Hur jobbar Peab Sverige AB i Umeå med erfarenhetsåterföring i nuläget? 

Slutsatsen utifrån intervjuerna är att ledningen inte engagerar sig i frågan om erfarenhetsåterföring 

tillräckligt mycket. I nuläget använder Peab Sverige AB i Umeå sig av projektavslutningsmöten där 

det som varit bra och dåligt under ett projekt, samt vad som ska göras bättre till nästa gång 

protokollförs. Möten genomförs också ett antal gånger under ett projekt där följs det som har hänt och 

vad som ska göras upp. Det finns också en databas där instruktioner om olika moment finns 

tillgängligt, dessutom använder företaget sig av mer erfaren personal om hjälp behövs, vilket tas på 

eget initiativ.  

 

Vilken nytta får Peab Sverige AB i Umeå av att utveckla sina metoder för erfarenhetsåterföring?  

Peab Sverige AB i Umeå ska genomföra och utveckla sina metoder inom erfarenhetsåterföring för att 

företaget besitter många brister inom ämnet och att kunskap värdesätts högt inom företaget som inte 

ska gå till spillo. Det är en vinning i att besitta kunskap, eftersom det leder till bättre utförda 

processer, mindre arbetsbelastning, bättre arbetsmiljö och mer pengar till företaget.  

 

Vilka förslag på metoder med erfarenhetsåterföring finns det för Peab Sverige AB att jobba med? 

Dessa förslag nedan grundar sig i att de intervjuer som har genomförts inte har resulterat i något om 

att Peab Sverige AB i Umeå jobbar med något av dessa samt hur de intervjuade tycker att företaget 

ska förbättra arbetet med erfarenhetsåterföring. Många av dessa förslag kommer så klart att kosta 

pengar för Peab Sverige AB i Umeå, eftersom det kommer att krävas att företaget lägger ner tid och 

resurser för att förslagen ska kunna få sin fulla nytta. Denna kostnad är dock inte i närheten av den tid, 

kostnader och arbetskraft som företaget kommer kunna spara om byggfel kan förhindras som kan 

uppkomma om de kunskaper och erfarenheter som krävs för arbetet inte finns.  

 

● Struktur på hela databasen: Skapa en struktur på databasen som finns inom Peab koncernen, 

så att olika regioner kan ta del av de alla regioner arbetar med och vilka metoder som används 

där. Detta är dock svårt att få till eftersom nästan alla projekt är unika. Men det är en bra 

början. Det finns oftast liknande projekt som personal kan ta del av.  

 

● Ledningens engagemang: Ledningen måste engagera sig bättre och uppmuntra till 

erfarenhetsåterföring, vilket i sig är kostnadsfritt, men kräver att tid läggs ner på arbetet. 

Ledningen måste motivera de anställda mer för att sprida erfarenheter vidare till andra 

anställda. Finns det en ledning som är engagerad inom ett specifikt ämne så brukar resten av 

organisationen också engagera sig i samma ämne. Förstår inte ledningen betydelsen av hur 

viktig erfarenhetsåterföringen är så är det bortkastat.  

 

● Utbildning: Ge utbildning inom erfarenhetsåterföring på företaget. Upplysa personal om 

varför det är viktigt för en själv, för andra och även för företaget. Genom bättre kunskap inom 

ämnet så hade det gett ett större engagemang hos de anställda.  

 

● Mentorskap: Skapa någon form av mentorskap till de nyanställda och till de som inte har varit 

med i liknande projekt förut. Detta leder till att personal på Peab Sverige AB förhindras att 

göra fel första gången och är även ett enkelt sätt för företaget att öppna upp för diskussioner 
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och skapar allmänt en trygghet hos de anställda på företaget. Ofta kan de med mer erfarenhet 

ha bättre lösningar och interna metoder på vissa problem och nyanställda har då väldigt svårt 

att följa dessa om ingen genomgång genomförs. Får man istället reda på detta som nyanställd 

så kan dessa metoder utnyttjas bättre.  

 

● Dokumentansvarig: Anställa en dokumentansvarig för databasen, som lagrar erfarenheter, 

metoder och arbetssätt. En dokumentansvarig kan systematisera upp erfarenhetsåterföringen 

så att det finns ett givet strukturerat och enkelt system, som alla anställda på företaget har 

tillgång till.  

 

● Projektmöte med erfarna: Att i början av ett projekt arbeta extra mycket med att ha ett 

projektmöte med andra erfarna som har jobbat med liknande projekt innan projektet drar 

igång. Där kan de inblandade komma till tals, lära känna arbetsgruppen man ska jobba med 

bättre och dra nytta av erfarna anställda som har jobbat med liknande projekt. Här bör även 

yrkesarbetarna blandas in eftersom de flesta sitter på mer erfarenheter än vad man ofta tror. 

Tillsammans med yrkesarbetarna så kan även gemensamma metoder diskuteras som kommer 

användas i projektet, och projektet kan då undvika onödiga byggfel. Dessa projektmöten bör 

också införas oftare under ett projekt för att ständigt få uppdateringar på nulägessituationen 

och diskutera vad som har genomförts och vad som ska göras.  

 

● Utvärdera: Lägg mer tid på att utvärdera varje avslutat projekt och inte börja ett nytt projekt 

för tidigt inpå föregående projekt. Detta är väldigt viktigt för att verkligen kunna ta del av det 

som genomförts under projektet, vad som gjorts bra respektive dåligt samt framförallt vad 

nästa projekt kan dra lärdom av från det förra projektet.   

 

● Uppdatera protokoll: Att ständigt uppdatera protokollet som förs på 

projektavslutningsmötena och även de protokoll som förs på byggmötena under ett projekt. 

Genom att ständigt kolla på protokollupplägget så kan det uppkomma nya förslag på viktiga 

punkter för företaget att få information om av personal. Uppdateringen av protokoll bör 

inblanda all personal för att kunna påverka och lägga fram förslag på vad de tycker ska 

tilläggas. 

 

● Incitament: Införa incitament (i form av exempelvis pengar, förmåner etc.) för de som delar 

med sig av viktiga erfarenheter till andra och till företaget. I studien skriven av Vennström et 

al (2016) framhålls det att ett fungerande system för att hantera kunskap i en projektbaserad 

organisation var näst viktigaste barriären, efter avsaknaden av incitament för de anställda, för 

en fungerande erfarenhetsåterföring. Incitamentets storlek är upp till företaget vad de anser 

hur mycket informationen är värd.  

 

● Visualisering: Visualisera olika moment via film eller animering för berörd personal inom 

projekt. Det kan ses som ett delmoment i utbildningen inför projekt. Det har också 

identifierats att möjligheten att kommunicera flera budskap samtidigt ökar om situationen 

visualiseras. Till exempel så kan en och samma visualisering (genom film eller animering) 

innehålla både arbetsmiljö- och produktivitetssituationer som är viktiga att beakta (Vennström 

et al, 2016). 
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6.1 Förslag på fortsatta studier 

Fortsatta studier kan behandla hur ett mindre företag arbetar med erfarenhetsåterföring, alternativt att 

man fokuserar på en större skara mindre eller större företag för att få en klarare bild på hur 

erfarenhetsåterföringen behandlas. Det skulle vara intressant att jämföra resultatet i detta arbete med 

hur man bedriver det på mindre företag. Vet personalen mer om ämnet hos dem? Kan det ha och göra 

med att man har en mindre organisation och det är lättare att se hur ens företag arbetar? Eftersom 

denna studie bara har undersökt hur anställda i Umeå anser att Peab Sverige AB jobbar, så hade det 

varit intressant att undersöka samma fråga i någon annan stad eller region. Finns det skillnader eller är 

det samma problem där? Det hade också varit intressant att få med yrkesarbetarna i en studie, vilket 

kanske hade gett ett annat resultat på grund av att de kanske har en annan synvinkel på företagets 

arbete med erfarenhetsåterföring.   
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Bilaga 1 

Intervjuunderlag för Peab Sverige AB i Umeå 
 

Inledande frågor 

 

● Hur länge har du varit anställd hos Peab Sverige AB i Umeå? 

 

● Vilken är din yrkesroll idag och hur länge har du haft den tjänsten? 

 

● Vad är erfarenhetsåterföring för dig och känner du till hur man jobbar med detta inom Peab 

Sverige AB i Umeå? 

 

● Tycker du det är viktigt att man jobbar strukturerat med detta inom företaget? Vilken vinning 

får man i detta? 

 

● Vem vänder du dig till inom företaget alternativt vad använder du dig själv för metoder för att 

ta del av äldre erfarenheter? 

 

● Hur tycker du Peab Sverige AB i Umeå har utvecklat sitt arbete med erfarenhetsåterföring 

under den tid du har arbetat på företaget? 

 

 

Nuläget hos Peab Sverige AB  

 

● Vilka huvudsakliga brister tycker du företaget besitter inom erfarenhetsåterföring? 

 

● Ges det tillfällen under ett projekts gång att delge sig bra och dåliga erfarenheter till övriga 

anställda? Hur tycker du tillgängligheten att få ta del av erfarenhetsåterföring är under ett 

projekt? 

 

● Hur tycker du projektavslutningsmöten fungerar? Engagerar det alla delaktiga? Läggs det 

mycket fokus på bra och dåliga erfarenheter som hänt under projektet? Hur tas detta upp och 

hur samlar man in dessa fakta?  

 

● Vem har ansvaret att erfarenhetsåterföringen drivs på Peab Sverige AB i Umeå? Tycker du 

det bör vara fler som ska bära ansvaret? 

 

● Vilken källa är den nyttigaste för information om erfarenhetsåterföring inom företaget? 

 

● Motiverar företagets ledning er anställda om att jobba med erfarenhetsåterföring? 

 

● Hur går ni vidare med resultatet från när erfarenhetsåterföringen har skett? 

 

● Tror du att många som gör misstag under ett projekt utan att delge det till andra? Varför i såna 

fall? Finns det någon form av prestige på arbetsplatsen med att inte verka “dålig”? 
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● Hur tycker du att de positiva och negativa erfarenheterna lyfts fram efter avslutat arbete hos 

Peab Sverige AB i Umeå? Har man några rutiner? 

 

● Vilken är den största orsaken tror du att inte arbetet med erfarenhetsåterföring fungerar som 

man vill inom företaget? 

 

 

Framtida förbättringar inom erfarenhetsåterföring 

 

● Vilka förbättringsåtgärder tycker du man ska införa inom erfarenhetsåterföring hos Peab? 

 

● Vad hade kunnat motivera anställda hos Peab Sverige AB i Umeå att lämna vidare 

erfarenheter man besitter till andra anställda? Hade exempelvis en typ av belöning motiverat? 

Vilken typ av belöning? 

 

● Hur tycker du att man ska föra vidare bra och dåliga erfarenheter från färdiga projekt: 

muntligt via möten, skriftligt via blanketter, digitalt via databaser, annan? 

 

● Vilka typer av erfarenheter och kunskaper skulle du vilja kunna ta del av innan ett nytt 

påbörjat projekt?  

 

● Hur stor fokus tycker du Peab Sverige AB i Umeå ska lägga på att försöka förbättra sin 

erfarenhetsåterföring? 
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Bilaga 2  

 

Intervjuunderlag till Sveriges Byggindustrier 
 

● Varför ska man jobba med erfarenhetsåterföring och varför är det viktigt tycker du? 

 

 

 

● Hur jobbar man med det i regionen men även utanför? 

 

 

 

● Vilka brister brukar företagen ha inom arbetet erfarenhetsåterföring? 

 

 

 

● Vilka framtida förslag på erfarenhetsåterföring skulle kunna finnas att utveckla hos 

byggföretagen? 
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Bilaga 3  

Sammanfattning av intervjuer från Peab Sverige AB i Umeå 
 

Arbetsledare 
Första intervjun under detta projekt var med en arbetsledare som hade jobbat åt Peab Sverige AB i 

Umeå i cirka tre år när intervjun tog plats. Anställningen som arbetsledaren hade i början var en 

biträdande arbetsledarroll men gick sedan över till arbetsledare som denne hade haft sedan dess. 

 

Arbetsledaren beskriver det som att man använder sig av beredningar inom företaget, där man skriver 

vad man gör och vad man gjorde förra projektet. Här är även utfallet av vad de gick igenom under 

slutmötet viktigt, där man tar upp allt som funkade och vad som inte har funkat under projektets gång. 

Genom denna metod så får man en viss återföring via det. Arbetsledaren berättade att man har också 

lite interna metoder inom projektet där man lägger ut bilder via Google Drive som arbetsgruppen får 

ta del av. Detta gör man för att spara bilder genom projektet där man lätt kan gå tillbaka och kolla hur 

det var att göra ett visst moment. Detta är dock inget som Arbetsledaren har varit delaktig i utan vet 

bara om att det finns tillgängligt. Arbetsledaren beskriver att det kan vara en framtida lösning att ha 

bilder som kompletterar med text hur man gjort vissa moment. 

 

När Arbetsledaren fick frågan om varför man ska arbeta med erfarenhetsåterföring så anser denne att 

det är viktigt att man gör detta för att undvika att viktig kunskap försvinner bortom företaget. 

Arbetsledaren berättade att det finns en databas med byggtekniska lösningar, så kallat Planket, som är 

en hemsida speciellt anpassad för Peabs organisation där man ibland går in och läser om olika idéer 

innan och under vissa projekt. Oftast så finns det dock en anställd som har mer erfarenhet om vissa 

projekt, och då fortsatte Arbetsledaren med att säga att man ofta tar dessa anställda till hjälp om man 

behövde, vilket oftast underlättade. Vet man om att en annan anställd har jobbat med liknande projekt 

eller metoder så hör man i sådana fall av sig till denne för att få bot på det man funderar över. 

 

Efter ett avslutat moment i ett projekt så har man ett så kallat delprojektsmöte, där man går igenom 

vad som har varit bra och dåligt under tidsperioden man hållit på med en specifik del av projektet 

(exempelvis när stommen är klar) och förklaras av Arbetsledaren att det fungerar bra inom företaget 

och tycker att det är viktigt att man sköter detta effektivt för att underlätta för framtiden i projektets 

produktion. Dessa delprojektsmöten dokumenteras, sammanfattas och tas sedan upp under 

projektavslutningsmötet. Under projektavslutningsmötet så diskuterar man även vad som funkade och 

vad som inte funkade överlag under hela projektet. 

 

Arbetsledaren anser att det inte finns något smidigt sätt att komma åt information om äldre 

erfarenheter på Peab Sverige AB. Man känner att ledningen inte heller jobbar så aktivt med att 

utveckla sin erfarenhetsåterföring och uppmanar inte heller de anställda att jobba bättre med det, 

under den tiden Arbetsledaren har jobbat på företaget. Arbetsledaren tar upp som exempel att det är 

svårt att komma åt hur man jobbar med olika projekt i andra regioner mer söderut, och att en databas 

med erfarenheter från andra projekt i hela Sverige hade varit till stor hjälp för att man då har stor 

chans till att hitta ett liknande projekt som ens eget. 

 

Arbetsledaren fick frågan om det fanns någon form av prestige att man inte vill dela med sig av något 

man har gjort dåligt till andra, och man tyckte att det finns det verkligen. Man vill inte verka dålig 

inför andra. Dock så kommer det oftast tillslut fram att man har gjort fel. Detta är lite hur man är som 
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person menar Arbetsledaren. Vissa tycker att det viktigaste är en säker arbetsplats, en bättre produkt 

och bättre kvalité, och menar att det lönar sig i längden att berätta om de fel man har åstadkommit. 

Det hade dock säkert motiverat de anställda att jobba bättre med erfarenhetsåterföring om man fick en 

belöning för det, men är nog en tillfällig lösning på problemet menar Arbetsledaren. 

 

I början av ett projekt vill man ta del av det som inte har funkat förut, och har man ett moment som 

man inte är bekant med sedan innan så vill Arbetsledaren lätt kunna leta upp detta via en databas för 

att kunna undvika byggfel som kan bli. 

 

I framtiden så vill Arbetsledaren se en mer strukturerad databas där man lättare kan hämta information 

och metoder från tidigare projekt. Projektavslutningsmötena är bra och viktiga, men blir bara ytlig 

information om man inte kan kolla tillbaka på det senare på något sätt. En lösning inuti databasen är 

att man ska kunna filtrera upp olika projekt för att lättare kunna hitta nödvändig information. En 

annan lösning, som man använder sig av nu men som man borde jobba extra på, är att man gör 

studiebesök innan ett projekt där man studerar liknande projekt. Det är alltid någon som är ny som 

aldrig har jobbat med ett liknande projekt förut och är då viktigt att man får se hur vissa detaljer ska 

vara och hur slutprodukten kommer se ut, menar Arbetsledaren. 

 

Platschef 
Andra intervjun som tog plats var med en Platschef på byggservicesidan som har varit anställd hos 

Peab Sverige AB i Umeå sedan 2007, då denne började som arbetsledare 2011 och blev platschef hos 

företaget 2014. Innan man jobbade hos Peab så har Platschefen varit inom byggbranschen i 25 år. 

 

Platschefen fick frågan om hur erfarenhetsåterföring sker på Peab Sverige AB i Umeå, och beskrev att 

man brukar ha ett avslutsmöte där man går igenom vad som gått bra och dåligt där man inkluderar alla 

berörda platschefer och arbetschefer. Man gör även där en summering om hur underentreprenörer 

arbetat med projektet, om de har varit bra eller dåliga. Berörda som har varit med på projektet, 

lagbasen, hantverkare och arbetsledare, och erfarenheterna från projektet skrivs ner. Platschefen 

förklarar att denne inte har någon koll på vad som händer med dokumentet som skrivs på dessa 

projektavslutningsmöten och att det hade varit bra att fler inom koncernen hade fått ta del av dessa 

dokument. Platschefen förklarar att det sker en intern erfarenhetsåterföring inom Peab Sverige AB 

men även inom andra företag inom byggnadsbranschen i Umeå. Man förklarar det som att företagen 

vet om, genom mycket snack fram och tillbaka, vilka firmor som är bra respektive dåliga inom Umeå-

regionen. Liksom detta så sker erfarenhetsutbyte från person till person genom bra kommunikation 

ute på arbetsplatsen. Detta kan dock vara olika mellan de olika arbetsgrupperna som finns inom Peab 

Sverige AB i Umeå, men tror att det sker ungefär likadant överallt. Platschefen förklarar även att 

ledningen uppmuntrar arbetarna att arbeta med erfarenhetsåterföring för att undvika att man gör ett 

misstag två gånger. 

 

Platschefen ser en vinning i att man jobbar strukturerat med detta inom Peab Sverige AB. Man tycker 

att ett system som kan nå ut till en bredare massa inom koncernen hade hjälpt till att utvecklas som 

företag. Just nu känner Platschefen att man är fast inom Umeå-regionens metoder och kunskaper. 

Skulle man få ta del av hur andra regioner arbetar med liknande projekt så hade det kunnat vara till 

hjälp, man vill gärna få in det internt inom arbetslaget. Platschefen anser att man är lite tröga med att 

arbeta med datainsamlingar och att man har mycket att utveckla inom detta område, men vet om att 

Peab nyligen har börjat med att engagera sig mer inom detta. 
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Under den tid som Platschefen har arbetat inom Peab Sverige AB i Umeå så har denne inte riktigt 

behövt hamna i en situation där man inte vet vad man ska göra eftersom man hade varit inom 

branschen så pass länge och varit inblandad i de flesta olika projekt. Därför har man inte behövt ta 

större hjälp om något varit oklart, och förklarar att man på byggservicedelen oftast är väldigt rak på 

sak. Det ska vara snabba ryck och man ska inte behöva fundera så mycket. 

 

Platschefen berättar att Peab Sverige AB inte har utvecklat arbetet med erfarenhetsåterföring allt för 

mycket under den tid denne har varit anställd hos företaget, och förklarar att man har kommit igång 

med arbetet nu de senaste åren då man för 2-3 år sedan började med mer strukturerade 

projektavslutningsmöten där de berörda platscheferna på projekten går igenom vad som fungerat bra 

respektive dåligt samt vad som ska förbättras till nästa projekt. 

 

Peabs intranät, Planket, anser Platschefen fungerar klockrent. Där finns den mesta information man 

behöver, men man ser fortfarande en utvecklingspotential med denna hemsida, allting går att förbättra 

menar Platschefen. Det kan mycket väl bli så att man sköter en mer utvecklad erfarenhetsåterföring 

via Planket i framtiden där man kan dela med sig av och ta del av erfarenheter från olika projekt. 

 

Prestige finns hos alla att man inte vill erkänna att man har gjort något fel. Detta är vanligt inom 

nyproduktion då man anser inom branschen att detta är ”finare” och man vill gärna inte verka dålig, 

men detta är dock mindre på byggservice-sidan. De fel man har gjort förklarar Platschefen kommer 

alltid fram vid besiktningar och efterbesiktningar och då är det för sent att rätta till om man har gjort 

något fel. Största orsaken till att man sedan inte jobbar så mycket med erfarenhetsåterföring är att man 

inte har den tid som krävs för att utföra detta på ett effektivt sätt. Oftast så hoppar man in på ett nytt 

projekt alldeles för tidigt inpå förra projektet för att man ska kunna landa och utvärdera allt som gått 

rätt och fel i ett projekt. Fokusen efter ett projekt är oftast på nästkommande projekt och har därför 

lämnat föregående projekt bakom sig så fort man fått klart det. Det är den verkligheten som är idag 

menar Platschefen. 

 

Vissa bibehåller gärna sina egna erfarenheter för sig själv och inom arbetslaget, och Platschefen köper 

inte att man ska behöva få en belöning för att dela med sig av erfarenheterna till andra på företaget. 

Man ska göra det för företagets och projektets bästa. I framtiden så hoppas Platschefen på att man 

utvecklar en digital databas där man enkelt kan hitta vad som har varit bra och dåligt inom ett projekt. 

Denne anser att det kan vara svårt att få detta att fungera i hela Sverige direkt, utan borde börja med 

Umeå så att man i alla fall har koll på vad som gäller i dessa trakter. Där ska man kunna lägga in 

åsikter och kommentarer om de projekt man har varit delaktig i, så att inte erfarenheterna går till spillo 

efter ett projektavslutningsmöte. Det ska vara enkelt att navigera, då vissa anställda inte har så god 

datavana. Man ska helt och hållet öka tillgängligheten för erfarenheter via en databas speciellt 

anpassad för Peab Sverige AB tycker Platschefen. 

 

Arbetschef 

Tredje intervjun som tog plats var med Arbetschefen, som har jobbar totalt 4 och ett halvt år hos Peab 

totalt sett. Vid intervjuns tidpunkt så hade Arbetschefen jobbat som arbetschef i 3 månader på Peab 

och hade tidigare jobbat som platschef för Peab för ett antal år sedan. 

Inom Peab Sverige AB så har man löpande avstämning på utförda aktiviteter vad gäller kvalitet och 

miljö framförallt, vilket sker efter varje avslutat projekt. Där går man bland annat igenom vilka valda 

metoder som fungerat bra respektive dåligt. Dessa möten kallas produktionsavslutningsmöten och där 
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träffas hela projektgruppen och protokollför utfallet av det som byggts. Arbetschefen berättar vidare 

att man håller på att diskutera att man ska hålla mer regelbundna möten under ett projekt, men har 

dock inte kommit fram till något beslut ännu. Det är väldigt viktigt att Peab Sverige AB bedriver en 

strukturerad erfarenhetsåterföring då man ser vinning i detta, där själva vinningen blir att man 

utvecklar produktionsmetoder och man sparar pengar och arbetsmiljön blir allmänt bättre. Man kan 

alltid göra olika metoder bättre och det medför därför att mindre belastning sätts på ledning och 

framförallt yrkesarbetarna. 

För att ta del av erfarenheter från äldre projekt så är det oftast så att man vänder sig till platschefer 

som har erfarenheter av liknande projekt menar Arbetschefen, där man vill se att man inför 

regelbundna möten och träffar angående detta för att underlätta för personal. Arbetschefen tycker de 

metoder man använder för tillfället för erfarenhetsåterföring inom Peab Sverige AB fungerar bra. Man 

kan alltid under ett projekt vända sig till platscheferna om man har några funderingar. Under 

lagbasmöten sitter man tillsammans med yrkesarbetarnas representanter och diskuterar frågor 

angående erfarenhetsåterföring bland annat förklarar Arbetschefen. Arbetschefen tycker att 

projektavslutningsmötena fungerar bra, där det oftast är en öppen dialog om hur det har gått att arbeta 

och man har alltid chansen att komma med något nytt eller tillägga med något. Oftast så vet de som 

blir kallade till dessa möten om hur detta kommer ske i förväg och de kommer då oftast förberedda. 

Är det något som fungerat bra eller dåligt så går man igenom detta och diskuterar vad man borde göra 

till nästa gång. 

Den som bär huvudansvaret över att erfarenhetsåterföringen sker på inom företaget är arbetschefernas 

uppgift, berättar Arbetschefen själv. Denne förklarar att det är platschefer som har hand om miljö- och 

kvalitetsfrågor och är även delaktig i detta. Entreprenadingenjören och platschefen har ansvaret att det 

blir genomfört på bygget och på projektavslutningsmötena. Protokollet som förs under ett sådant möte 

vet inte Arbetschefen exakt hur det tas om hand efter avslutat möte, och förklarar att man jobbat för 

kort tid för att veta detta. 

I frågan om man inom projektet inte delger sig till andra om man har gjort något misstag så har 

Arbetschefen bilden av att man generellt berättar om man gjort något misstag. Innan alla 

arbetsmoment så har man gjort en arbetsberedning, speciellt för svårare aktiviteter, för att planlägga 

vad som krävs för vissa uppgifter. Misslyckas man med detta så märks det, menar Arbetschefen. Man 

säger oftast till. Man gör alltid en prognos över hur det är beräknat att ett projekt ska kosta. Allt som 

kostar extra pengar inom projektet kommer att märkas och tas upp varannan månad av platschefen, 

det vill säga att man kommer märka i jämförelsen att misstag har skett. 

Projektavslutningsmötena är alltid uppskattade av de inblandade i projekten. Alla har en drivkraft att 

skapa bättre förutsättningar för nästkommande projekt och därför är alla engagerade i dessa möten 

säger Arbetschefen. Arbetschefen förklarar vidare att det annars är arbetsbelastningen som är 

huvudorsaken till att erfarenhetsåterföringen inte sker som man vill att den ska göra inom företaget. 

Det tar mycket tid och man prioriterar inte detta inom ledningen. Arbetschefen ser gärna en 

förbättring inom arbetet då man på lång sikt skulle få en bättre arbetsmiljö och mindre kostnader. 

I framtiden så tycker Arbetschefen att cheferna kunde bli bättre på att skapa ett engagemang för 

erfarenhetsåterföring hos Peab Sverige AB. Efter avslutningsmötena så tycker denne att man ska få ha 

tillgång till alla de projekt som genomförts och dess protokoll från projektavslutningsmötena borde 

där vara tillgängliga för övrig personal att ta del av. Arbetschefen tycker att en djupare analys över 

protokollet på dessa möten skulle ha en betydande roll för vidareutvecklingen av ämnet. Hade det till 

exempel blivit några tillbud där exempelvis varit miljöfarliga ämnen inblandade så måste övrig 

personal få se detta. Dels för deras egen skull och även för att följdkostnaderna av detta är svåra att 
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följa upp menar Arbetschefen, där även andra arbetsskador kan uppkomma och man behöver bli 

sjukskriven. 

Det ingår i sin arbetsuppgift att delge sig erfarenheter till företaget. Det ska inte finnas någon 

anledning att inte dela med sig menar Arbetschefen. Det är den inställningen man måste upplysa 

personalen inom Peab Sverige AB-koncernen, och Arbetschefen tror i denna fråga att en belöning 

hade varit en tillfällig lösning och inte en långsiktig. Arbetschefen vill att man i uppstarten av ett nytt 

projekt ska ha tillgång till tidigare erfarenheter av ett liknande projekt, då detta skulle underlätta när 

man gör arbetsberedningar inför nya byggmoment. Via möten och genom en strukturerad databas 

hade varit de bästa sätten att delge sig bra och dåliga erfarenheter från färdiga projekt säger 

Arbetschefen. 

Peab Sverige AB ska verkligen förbättra arbetet med erfarenhetsåterföring i framtiden tycker 

Arbetschefen. Som denne ser det nu så ska det i alla fall läggas in ett möte där erfarenhetsåterföring 

sker varje halvår i ett projekt som ex. sträcker sig över tre-fyra år, där man ska gå igenom det som ska 

förbättras. Problemet i Arbetschefens värld är att kunna göra erfarenheter tillgängligt och även på ett 

begripligt sätt för hela koncernen, och inte bara lokalt. Sen ligger det stora ansvaret på chefernas axlar 

att skapa en medvetenhet och ett engagemang inom detta så att man hela tiden har tänket att dela med 

sig av erfarenheter till andra. Känner man till att chefen är engagerad och tycker att det är viktigt så 

vill man engagera sig själv i det, menar Arbetschefen. Man kan se det som sin egen vinning; framtida 

projekt går enklare och snabbare och man får då i belöning mindre arbetsbelastning och tjänar mer 

pengar. 

Entreprenadingenjör  

Fjärde intervjun som tog plats var med en entreprenadingenjör (betecknas EI i denna text). EI har haft 

sin arbetsroll sedan start hos företaget för sju år sedan. EI berättar att man kör 

projektavslutningsmöten på alla projekt där man för ett protokoll på ett fysiskt papper. Vars detta 

protokoll tar vägen vet EI inte. Dessa avslutningsmöten redovisas sedan vid månadsmöten som man 

håller en gång i månaden.  

EI förklarar att det byggbranschen inte är någon fast industri, och man har därför svårt att ta en 

erfarenhet och göra något direkt bättre. Man menar att det är så skilda uppgifter från projekt till 

projekt så det är ibland svårt att tillämpa äldre erfarenheter. EI förklarar att man får erfarenheter bäst 

genom eget arbete och att man har en bra dialog med andra anställda på företaget som kan har 

erfarenheter av liknande projekt, det känns övermäktigt att man ska kategorisera gamla projekts 

erfarenheter eftersom projekt skiljer sig så mycket åt. Skulle man behöva ta hjälp av andra inom 

företaget så för man ett samtal, antingen telefon eller att man på tu man hand söker upp denne säger 

EI.   

Under den tid EI har varit anställd på Peab så ser denne inte att någon förbättring, utöver att man 

började med projektavslutsmöten, angående erfarenhetsåterföring har skett. Det EI säger är bra med 

dessa möten är att hantverkare och tjänstemän också är inblandade så att alla får sin talan hörd. 

Tanken har dock varit där hos företaget att förbättra erfarenhetsåterföringen, men det har inte blivit 

något av det menar EI. I nuläget så finns det standardlösningar inom Planket, men EI tycker denna 

kunde varit större än vad den är. Man håller mycket möten under ett projekt. Både byggmöten en gång 

i månaden men även platsledningsmöten som är ett förberedande möte inför byggmötena, där man 

diskuterar lösningar förklarar EI. Respektive arbetschef har till uppgift att avslutningsmötena sker och 

att de följs upp, men mycket mer än så blir det inte. EI känner inte heller att frågan om att förbättra 

erfarenhetsåterföringen lyfts fram inom företaget. Det enda de framhåller är att få fram kompetent 



32 

 

personal och att man skolar dessa, men det finns dock inte möjlighet till detta riktigt förklarar EI. EI 

tror även att det absolut kan ske mörkning av misstag man har gjort inom ett projekt, men att detta 

oftast kommer upp och diskuteras på avslutningsmötena. 

 

EI anser att det är svårt att jobba med erfarenhetsåterföring eftersom jobben är olika från gång till 

gång, sen att man jobbar mycket på eget initiativ i vissa situationer. Ett arbetslag sköter sig själv och 

kanske träffas någon gång och erfarenheter kommer då upp på tal. Möten mellan många olika 

arbetslag sker lite då och då där man går igenom hur det går och om det finns något särskilt problem 

säger EI.  

 

I frågan om framtida förbättringar så anser EI att det är svårt att komma på något förslag. Denne 

kunde tänka sig att man skolar in nyanställda bättre, speciellt tjänstemän. Som ny så får man kanske 

inte den hjälp man behöver och kan då inte ta in äldre erfarenheter, vilket hade självklart kunnat bli 

bättre inom företaget förklarar EI. I början av ett projekt så håller man möten där man samlar 

hantverkare och tjänstemän samt underentreprenörer där man sitter och spånar igenom vilka 

erfarenheter man besitter och hur man ska gemensamt lösa saker och ting säger EI. Detta tycker EI 

fungerar inom företaget, då man ibland kan plocka in någon anställd som har erfarenheter från äldre 

liknande projekt. EI anser att det krävs tid och pengar för att erfarenhetsåterföringen ska kunna 

bedrivas på företaget.  

  

 

 

 

  



33 

 

Bilaga 4  

Sammanfattning av intervjuer från Sveriges Byggindustrier  

 

Chef Sveriges Byggindustrier 
Rent spontant så tycker Chefen att detta är ett väldigt intressant ämne inom branschen och att det är en 

fundamental del att man ska syssla med detta inom ett byggföretag. De flesta byggföretagen har en 

verksamhetsplan man följer, och man försöker alltid få saker och ting att fungera smartare. Man har 

även en tanke att man alltid ska kolla på vad som fungerat bra respektive dåligt under ett projekt och 

se över vad som man ska förbättra till nästa gång. Med detta menar Chefen att de flesta företag 

bedriver sin erfarenhetsåterföring på detta sätt. Chefen har annars svårt att ge något tydligt svar på hur 

specifika företag arbetar med erfarenhetsåterföring eftersom man inte har ställt eller undersökt en 

sådan specifik fråga hos olika företagen. Spontant så finns det en utmanande och trång sektor inom 

branschen och man har lite svårt att jobba systematiserat med detta. Chefen säger att han tror säkert att 

Peab Sverige AB mäter ett antal nyckeltal som man sedan följer upp, där bland annat ekonomiska 

resultat, personalomsättning, nöjt kundindex, nöjda medarbetare med mera. Genom uppföljning av 

dessa så kan man spekulera som företag hur man ska förbättra dessa resultat menar Chefen. Många 

företag har en form av verksamhetsträff där man diskuterar vad som hände i fjol och vad man behöver 

utveckla till kommande år berättar Chefen. Det finns många företag som jobbar med 

verksamhetsledningssystem där syftet är att säkerställa att man jobbar lite smartare och bättre, vilket 

Chefen menar är en erfarenhetsåterföring i sig.  

 

Chefen förklarar att det finns vissa nyckelfaktorer, bl.a. kompetensförsörjning, där företag har vittnat 

om att de har väldigt svårt att rekrytera kompetent personal och man vill nu inom branschen arbeta 

med detta problem man har. Chefen berättar att erfarenhetsåterföringen här är att man har en osund 

konkurrens, och att det naturligtvis finns mycket arbete för att kunna stärka branschen. Det Chefen 

kan konstatera är att branschen har problem med detta, med den flora företagen har i norr så har 

intäkten ökat då man länge har haft högtryck inom branschen. Rörelsemarginalerna har sjunkit, och 

om det är någon erfarenhetsåterföring man i det fallet ska kolla på är lönsamheten. Detta är lätt att 

säga och man måste då gå in och identifiera vad i olika projekt det var som gjorde att man inte tjänade 

tillräckligt med pengar, då Chefen förklarar att lönsamheten i branschen har sjunkit när Sveriges 

Byggindustrier har kollat inom olika företag. En erfarenhetsåterföring som Chefen pratar om är det 

ekonomiska utfallet, vad som ökar omsättningen. Detta ämne är väldigt stort inom branschen och är 

väldigt viktigt för Chefen. Företag med verksamhetsledningssystem sätter krav på hur man ska jobba 

med erfarenhetsåterföring, och har man satt upp mål inom företaget så ska alla dessa mål följas upp 

förklarar Chefen. Hur sker erfarenhetsåterföringen inom produktionen? Via studiebesök? Träffar? Har 

företag verksamhetsledningssystem? Är man ISO-certifierad så måste man jobba med dessa punkter 

som företag.  

 

För framtida förslag så säger Chefen att det är särskilt att undersöka hur ledningen ser på hur man 

jobbar med erfarenhetsåterföring för att sedan undersöka hur resten av organisationen ser på ämnet. 

Är det skillnad i hur synsätten är bör man arbeta med detta. Det är ständigt en utmaning som 

företagsledare att sprida budskapet om erfarenhetsåterföring, då många i organisationen missar att 

man har en erfarenhetsåterföring. Alla ska känna till det menar Chefen. Chefen tror att inom större 

företag så är det större spridning på synsättet om erfarenhetsåterföring, och inom mindre så är man 

mer tighta och vet om organisationen mer. Besöka oftare arbetsplatser som ska arbeta med liknande 
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projekt är en metod man bör jobba på menar Chefen. Den andra chefen som intervjuades inom 

Sveriges Byggindustrier tillägger att man tror att det helt och hållet är en ledarskapsfråga. Skickliga 

ledare ser till att man jobbar bra och skapar konkurrensfördelar. Inga konstigheter egentligen, men 

lättare sagt än gjort. Som sagt en chefs och ledarfråga. Sedan kan naturligtvis system och teknik 

hjälpa till, men det i sig har mindre betydelse om inte ledaren förstår värdet. Den andra chefen berättar 

även om de brister man ser hos företagen, och det är frågor som handlar om personal, och främst 

personal som inte fungerar är jobbiga att ta i. Därför skjuter chefer inom bygg gärna problematiken 

framför sig och hoppas att det skall gå över, vilket är en mycket dålig idé menar den andra chefen. 

Här upprepar man ofta samma typ av fel.  

 

Chefen bifogade också en bild på ett normalt ”flöde” i ett byggföretag (se Figur 3). Från de att man 

lämnar pris på ett jobb till det att man färdigställt jobbet åt kunden. Att man dokumenterar det som 

gått bra och det som gått mindre bra och tar lärdomarna med sig till nästa jobb. Att man 

erfarenhetsåterför lärdomarna till nästa jobb och helst till alla som jobbar i företaget menar Chefen är 

en faktor till systematiserad erfarenhetsåterföring. 

 

Figur 3. Normalt flöde i ett byggföretag (Sveriges Byggindustrier, 2018).  

 

  

 

 

 

 

 


