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Sammanfattning 

Kunskapsöverföring, kan medföra konkurrensfördelar för bygg- och 

fastighetsföretag. Multiprojektmiljöer medför gränssnitt mellan projekt, vilket kan 

problematisera kunskapsdelningen samt skapa utmaningar. Tidigare studier har 

bland annat undersökt utmaningarna, metoder och verktyg. De har däremot inte 

fokuserat på hur erfarenheter tas tillvara och överförs mellan projekt, samt vilka 

faktorer som gynnar respektive hindrar lärandet mellan projekt, vilket utgör den 

här studiens syfte och frågeställningar. För att uppnå syftet har en omarbetad 

kunskapsöverföringsmodell, samt en kvalitativ metod, med semistrukturerade och 

öppna frågor valts. Datamaterialet har analyserats utifrån två tematiska analyser, 

en teoriledd samt en induktiv. 

Resultatet visar olika aktiviteter om hur kunskapsöverföring sker inom valt 

undersökningsområde. Det vidrör även sex faktorer som anses gynna respektive 

hindra kunskapsöverföring. Studiens slutsatser är att artikulering är det vanligaste 

sättet att delge erfarenheter. Exempelvis möten, samtal samt studiebesök. Därefter 

har kodifiering och internalisering beaktats likvärdigt i uppsatsen. D.v.s. 

förbättringspotential föreligger hos båda trots att exempelvis check- och 

förbättringslistor, dokumentation, IT-baserade system, respektive mentorskap, 

studiebesök samt workshop och grupparbeten genomförs av företagen. Minst 

fokus har institutionalisering erhållit, trots att det är viktigt vid exempelvis 

nyanställningar, via exempelvis introduktioner, utbildningar samt överlappning. 

De sex faktorer som presenteras (ekonomi, företagsklimatet, IT-baserade system, 

en återkommande projektgrupp, tid samt viljan att förbättras och utvecklas) kan 

såväl gynna som hindra lärande mellan projekt. Fortsatt forskning bör främst 

undersöka om företagen lär sig vid kunskapsöverföring, samt hur hela 

fastighetsbranschen gör.  

Nyckelord: bygg- och fastighetsföretag, faktorer som gynnar respektive hindrar 

lärande, kunskapsöverföring, lärande mellan projekt. 
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Abstract 

Knowledge transfer can lead to competitive advantages for construction and real 

estate companies. Multiple-projects companies’ entails interfaces between 

projects, which can problematize knowledge sharing as well as create challenges. 

Previous studies have for example investigated the challenges, methods and tools. 

On the other hand, research has not focused on how experiences are gained and 

transformed between projects, as well as the factors that favors or prevent learning 

between projects, which constitutes the purpose and research question of this 

study. To achieve the purpose, a revised knowledge transfer model, as well as a 

qualitative method, with semistructured and open questions was implemented. 

The data material was analyzed on the basis of two thematic analyzes, one theory-

led qualitative and one inductive thematic analysis. 

The result shows various activities on how knowledge transfer takes place within 

the chosen examination areas. It also affects six factors that are considered to 

favor or prevent knowledge transfer. The study’s conclusion is that articulation is 

the most common way of sharing experiences. For example, meetings, 

conversations and study visit. After that, codification and internalization has been 

considered equivalent in this study. I.e. improvement potential exist in both, 

although, for example check- and improvement lists, documentation, IT-based 

systems, respectively, mentorship, study visits, and workshops and group work 

are conducted by the companies. The least focus has been on institutionalization, 

even though it is important in the case of new jobs, for example, introductions, 

training and overlap. The six factors presented (economy, business climate, IT-

based systems, a recurring project group, time and the desire to improve and 

develop) can both benefit and prevent knowledge transfer. Further research 

should primarily investigate whether companies learn something of knowledge 

transfer, and how the entire industry is doing.  

Keywords: construction and real estate companies, factors that favor or prevent 

learning, knowledge transfer, learning between projects. 
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1 Inledning 
I det här avsnittet presenteras studiens bakgrund och problemdiskussion avseende 

projektledning och lärande mellan projekt inom bygg- och fastighetsbranschen. 

Därefter redogörs studiens syfte och frågeställningar, följt av studiens 

avgränsning och kunskapsbidrag.  

Projekt beskrivs som en temporär och avgränsad engångsuppgift, vilken kan vara 

komplex eller omfattande, samt vars syfte är att generera något nytt (se 

exempelvis Berggren 2001; Jansson & Ljung (2004); Lindkvist 2001; Project 

Management Institute [PMI] 2013). En projektbaserad organisation (en multi-

projektmiljö) är en verksamhet som har en hög grad av starkt autonoma och 

tidsmässigt avgränsade projekt (Lindkvist 2001), vilka bedrivs samtidigt (Ljung 

2011). Att projekten kan vara självständiga, med separata problem och mål kan 

utgöra problem i multiprojektmiljöer (Payne 1995; Shojaei & Flood 2017), 

eftersom projekten utöver sina interna gränser även har gränssnitt till andra 

projekt (Payne 1995). 

Enligt Mueller (2015) skapar projekt gränser, vilket kan försvåra kunskaps-

delningen om projektgrupper är avskilda. Eftersom projektorganisationer 

vanligtvis är utspridda i olika verksamhetssektioner uppstår problem vilka kan ha 

komplex karaktär för kunskaps- och informationshanteringen (Almeida & Soares 

2014). Att lära mellan projektgränser utgör således en stor utmaning (Arif et al. 

2017; Bartsch et al. 2012). 

Den stora utmaningen uppstår till exempel när kunskap ska gå från projekten till 

att bli tillgänglig för hela moderorganisationen (Bartsch et al. 2012). Exempelvis 

eftersom projekt kan vara tvungna att dela resurser om projektdeltagarna är 

involverade i flera projekt samtidigt (Payne 1995). Dessutom kan social samman-

hållning ta tid att utveckla (Buvik & Tvedt 2017), alternativt kan projektdeltagare 

som inte varit i kontakt med andra ha svårt att veta vem de ska kontakta angående 

ett specifikt problem (Mueller 2015). Oavsett vilka svårigheter som råder är 

lärandet och kunskapsdelningen mellan projekt viktigt för organisationers 

prestationer (Mueller 2015), eftersom lärandet kan påverka deras långsiktiga 

kompetensutveckling (Lindkvist 2001), samt prestanda och kostnader 

(Navimipour & Charband 2016). Om en tydlig koppling inte finns mellan 
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projektdeltagare, kan det antas att kunskapsöverföringen hämmas. Det kan 

därmed vara svårt att behålla, tillämpa och överföra erfarenheter från projekt till 

moderorganisationen (Bartsch et al. 2012). 

1.1 Kunskapsöverföring 

Tidigare forskning har undersökt lärande mellan projekt (se exempelvis Bartsch et 

al. 2012; Buvik & Tvedt 2017; Medina & Medina 2015; Mueller 2015; Pedler & 

Burgoyne 2017; Sørensen et al. 2015; Terzieva 2014; Wen & Qiang 2016). Enligt 

Sørensen et al. (2015) har delandet av kunskap och erfarenheter i projekt och 

projektbaserade organisationer varit ett ämne som diskuterats under flera års tid. 

Under de senaste åren har emellertid lärandet och kunskapsdelningen fått ett ökat 

fokus (Sørensen et al. 2015). I en studie utförd av Pedler och Burgoyne (2017) 

framkommer det att behovet av lärande och innovation är större idag än för 20 år 

sedan. En orsak till det är för att projekt vanligtvis genererar nya kunskaper, vilket 

kan gynna organisationens kunskapsbas (Medina & Medina 2015).  

Eftersom flertalet undersökningar gjorts på ämnet kan det antas att kunskaps-

hantering numera borde fungera felfritt. Likväl har studier som Arif et al. (2017), 

Bartsch et al. (2012), Ferrada et al. (2016a) samt Mueller (2015) visat att det 

fortsatt förekommer svårigheter vid kunskapsöverföring. Det trots att till exempel 

formella och informella kunskapsöverföringsmetoder används (Mueller 2015). 

Vidare har Bartsch et al. (2012) samt Chronéer och Backlund (2015) angett att 

förbättringspotential råder. Bartsch et al. (2012) i anknytning till ett företags 

sociala kapital, samt Chronéer och Backlund (2015) avseende organisationers 

övergripande lärandeprocess – Inte minst om riktlinjer som finns inom företaget 

inte följs. 

1.2 Problemområde 

Att titta på framtiden utgör en viktig nyckel för ett företags effektiva och 

långsiktiga planering (Shojaei & Flood 2017). Trots att mycket forskning om 

kunskapsöverföring finns, har bland annat Bartsch et al. (2012) betonat att 

undersökningar bör genomföras i enskilda branscher, eftersom deras studie endast 

undersökt en specifik bransch. Förslagsvis kan bygg- och fastighetsbranschen 

undersökas, eftersom den växer i takt med att samhället vidareutvecklas (Chou & 

Yang 2012), vilket accelererat byggbranschens tillväxt (Arif et al. 2017) samtidigt 



! 3!

som flera projekt vanligtvis pågår samtidigt. Eftersom branschen även blivit allt 

mer kunskapsintensiv, till följd av komplexa och avancerade projektbehov, krävs 

det att företag effektivt samordnar och delar kunskap (Wen & Qiang 2016). 

Tillväxten har medfört att bland annat gränssnitten blivit mer komplexa samt att 

högspecialiserad erfarenhet och kunskap krävs (Chou & Yang 2012). En orsak 

kan vara eftersom byggbranschen utgör en projektbaserad industri där det är 

utmanande att fånga byggspecifika kunskaper (Eken et al. 2015). En 

företagskultur som uppmuntrar till att lärande samlas in och sprids krävs således 

(Carrillo et al. 2013). 

Tidigare studier om kunskapsöverföring i bygg- och fastighetsbranschen har bland 

annat fokuserat på att utveckla modeller (Arif et al. 2017; Chou & Yang 2012), 

metoder, processer och verktyg (Carrillo et al. 2013) för kunskapsöverföring. 

Studier har även undersökt faktorer som kan påverkar kunskapsdelning, som 

förtroende, engagemang (Buvik & Tvedt 2017), sociala kontakter, bristande 

motivation, vilka möjligheter som finns till kunskapsöverföring (Bartsch et al. 

2012), förhållandet mellan individers samordning och deras kunskapsöverförings-

beteende (Wen & Qiang 2016), förhållandet mellan utvärdering och lärande 

(Sørensen et al. 2015), samt hur artefakter och delad övertygelse kan påverka 

(Wei & Miraglia 2017). Även olika IT-baserade system (Eken et al. 2015; Ferrada 

et al. 2016a, 2016b) samt informationssystem har tagits fram (Eken et al. 2015).  

Eftersom tidigare forskning på undersökningsområdet var ofullständig avseende 

hur bygg- och fastighetsföretag överför kunskap mellan projekt, samtidigt som 

bygg- och fastighetsbranschen expanderar behövs mer kunskap kring ämnet. Dels 

eftersom kunskapshantering kan medföra konkurrensfördelar om företags interna 

kompetens nyttjas till fullo (Arif et al. 2017), samt eftersom kunskapshanteringen 

utgör en nyckelfaktor för de organisationer som försöker att erhålla konkurrens-

fördelar (Navimipour & Charband 2016). Kunskapshanteringen utgör därmed en 

viktig del för ett företags organisationsstrategi (Arif et al. 2017). För att företag 

ska kunna ta del av eventuella konkurrensfördelar bör det först undersökas hur 

erfarenheter tas tillvara och överförs mellan projekt. Om det undersöks kan en 

insikt erhållas om hur fastighetsbranschen hanterar lärande mellan projekt. Om 

bygg- och fastighetsföretag, ledande befattningshavare samt projektledare därefter 

väljer att beakta studiens resultat, kan de få en ökad inblick i hur 
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kunskapshantering kan ske, vilket kan ge inspiration till att effektivisera deras 

kunskapsöverföringsprocesser.  

1.3 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att ta reda på hur erfarenheter tas tillvara och överförs 

mellan projekt inom bygg- och fastighetsbranschen. Det för att komplettera 

tidigare forskning samt erhålla lärdomar om hur kunskapsöverföring sker inom 

vald bransch. 

Studiens frågeställningar är: 

- Hur tas lärdomar tillvara och överförs mellan projekt?  

- Vilka faktorer gynnar respektive hindrar lärandet mellan projekt? 

1.4 Avgränsning och kunskapsbidrag 

Studien kommer enbart att undersöka lärande och kunskapsöverföring mellan 

projekt, och därmed inte beakta hur eller om bygg- och fastighetsbranschen lär sig 

inom ett projekt.  

För att besvara studiens frågeställning har en kvalitativ metodansats samt en 

teoriledd och induktiv tematisk analys valts. Tron är att bygg- och 

fastighetsföretag, ledande befattningshavare samt projektledare utgör tänkbara 

mottagare för studien. Exempelvis kan ledande befattningshavare vara 

intresserade av hur kunskapsöverföring realiseras inom branschen för att kunna 

effektivisera sitt företags lärande mellan projekt. Samtidigt kan projektledare få en 

inblick i hur andra arbetar, vilket kan generera inspiration till deras 

kunskapsöverföringsarbete.  
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2  Teoretisk referensram  
I det här avsnittet presenteras studiens teoretiska referensram. Inledningsvis ges 

en begreppsutredning, följt av studiens kunskapsöverföringsmodell, lärande och 

kunskapsdelning inklusive faktorer som gynnar respektive hindrar lärande mellan 

projekt samt slutligen studiens analysmodell. 

2.1 Begreppsutredning  

Kunskap och information är två begrepp som används växelvis emellertid med 

olika innebörd. Begreppet kunskap organiseras och uppstår ur informationsflöden, 

baserat på individens övertygelse och engagemang. Begreppet information 

däremot avser en ström av meddelande (Nonaka 1994).  

Kunskapshantering innebär en process där kunskap utvecklas, fångas, delas och 

slutligen används (Mesároš & Mandičák 2016; Navimipour & Charband 2016). 

En viktig del av kunskapshanteringen är kunskapsdelningen, vilken innebär att en 

individ, ett team, eller en organisation förmedlar vidare sin kunskap (Navimipour 

& Charband 2016). Såväl personer som dokument innehåller kunskap som 

upprättats via interaktion (Hartmann & Dorée 2015).  

2.2 Kunskapsöverföringsmodell 

   ___________________

  

Fig.  1  Kunskapsöverföringsmodell 

   ___________________ 
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Tell och Söderlunds (2001) kunskapsöverföringsmodell (figur 1) utgör grunden 

för den här studiens teoriledda tematiska analys. Modellen är cyklisk och består 

av två dimensioner av lärande. Den första dimensionen avser om kunskapen är 

explicit eller tyst, samt den andra dimensionen om den är individuell eller social. 

Tillsammans bildar de en “fyrfältare” med fyra kunskapstyper: personlig, 

medveten, objektifierad och institutionell (se 2.2.1). Modellen består av fyra 

kunskapsöverföringsprocesser: artikulering, kodifiering, institutionalisering samt 

internalisering (se 2.2.2). De bidrar till att ny kunskap kan utvecklas med 

utgångspunkt från tidigare lärdomar. Nedan följer en förklaring av de två 

lärandedimensionernas begrepp.  

Explicit kunskap avser instruktioner eller information vilka kan formuleras i 

symboler eller ord. Den kan lagras, överföras samt kopieras via datafiler eller 

dokument, utan att människor är involverade.  

Tyst kunskap kännetecknas av att den är personberoende samt kan inte överföras 

eller lagras utan mänsklig inverkan. Den är eller kan inte formuleras på ett explicit 

vis. Den är knuten till individen och utförd aktivitet där den erhölls, är vanligtvis 

automatisk och i hög grad inte kommunicerbar. 

Individuell kunskap besitts av den enskilda medarbetaren. Den kan legitimeras, 

omvandlas och lagras med hjälp av social interaktion. 

Social kunskap däremot sitter i organisationen, samt återfinns i aktiviteter och 

strukturer inom ett företag. 

2.2.1 Kunskapstyper 

I en organisation finns fyra kunskapstyper (Tell & Söderlund 2001), vilka 

förklaras nedan.  

Personlig kunskap lagras i individens motoriska färdigheter eller intuition. I 

projektbranschen dominerar den här kunskapstypen.  

Medveten kunskap bygger på medvetna resonemang och är subjektiv. Den är 

vanligtvis lokalt förankrad (inte generell), men kommunicerbar. Medveten 

kunskap är inlärd. 
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Objektifierad kunskap avser insamlade erfarenheter. Den kan spridas fort och till 

exempel återfinnas i informationsliknande form. Inom projekt har den 

objektifierade kunskapen en betydande roll för lärande mellan projekt.  

Institutionell kunskap avser kollektiv tyst kunskap, till exempel normer och 

kultur. Den kan skapas i anknytning till olika verksamhetsområden, vilket kan 

utgöra ett hinder för lärande mellan projekt om bristande förståelse mellan de 

olika verksamhetsområdena råder.  

2.2.2 Kunskapsöverföring 

Kunskapsöverföring mellan projekt kan ske på fyra sätt, beroende på vilken typ av 

kunskap som använts (Tell & Söderlund 2001). Hur det kan ske förklaras nedan. 

Artikulering sker när personlig kunskap transformeras till medveten kunskap. 

Sändaren utvecklar och reflekterar över sina tankegångar, samtidigt som lyssnaren 

ställer frågor och reflekterar mot sina erfarenheter.  

Kodifiering sker när kunskap går från medveten till objektifierad. Kunskapen 

skrivs vanligtvis ned och ett organisatoriskt minne etableras. Kodifiering 

generaliserar kunskap och avser till exempel instruktioner. Den kodifierade 

kunskapen finns i stor tillgänglighet, vilket kräver att individer kan värdera 

tillämpbarheten och applicera den i ett nytt sammanhang. 

Institutionalisering sker när kunskap går från objektifierad till institutionell. 

Exempelvis utvecklas nya kulturer och språk, därmed behöver inte all kunskap 

artikuleras utan tas istället för givet. Institutionaliserad kunskap byggs bland annat 

upp via utbildning och teknik. Även nätverk där regler frambringas eller 

kompetensnätverk är vanligt. När institutionalisering sker kan äldre kunskap 

förloras på grund av förändringar.  

Internalisering sker när kunskap går från institutionell till personlig. Det 

utvecklar individens repertoar, eftersom förmågan och färdigheten att känna igen 

problem ökar. Mentorskap är ett vanligt arbetsverktyg för att internalisera 

kunskap eftersom personlig tyst kunskap kan utbytas. Individers personliga 

kunskap kan utvecklas samt rutinisering erhållas. 
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2.3 Lärande och kunskapsdelning  

Lärande kan enligt Terzieva (2014) ske på fyra sätt: intuitivt (lärande sker av 

omedvetna erfarenheter, vanligtvis via tyst kunskap), tillfälligt från incidenter 

(lärande sker av förändringar i situationer), retroaktivt (lärande sker av 

erfarenheter, ofta misstag, som i efterhand analyseras och konsekvenserna 

diskuteras), samt prospektivt (skiljer sig mot de tre tidigare sätten att lära sig 

eftersom framtiden är i fokus istället för det som tidigare varit). Lärande kan 

dessutom ske i olika steg, inom ett projekt (intra projektinlärning) eller mellan 

projekt (intern projektinlärning) (Chronéer & Backlund 2015). Den kunskap som 

erhålls kan lagras för framtiden och återanvändas. Den återfinns hos enskilda 

individer, nätverk, tekniker och verktyg (Wei & Miraglia 2017). 

Kunskap har visat sig ha en stor betydelse i det moderna samhället (Nonaka 

1994). Emellertid är ineffektiv kunskapsdelning mellan projektgrupper ett 

återkommande problem inom multiprojektmiljöer (Almeida & Soares 2014). Att 

dela kunskap är viktigt för att upprätthålla organisationer eftersom 

konkurrenskraft och flexibilitet förekommer (Navimipour & Charband 2016). 

Enligt Navimipour och Charband (2016) medför kunskapsdelningen en länk 

mellan organisationen och medlemmen. När ny kunskap erhålls har 

organisationen en viktig roll avseende att förstärka och artikulera den uppkomna 

kunskapen (Nonaka 1994).  

2.3.1 Faktorer som gynnar lärande mellan projekt 

Enligt Mueller (2015) speglas ett företags metoder att dela kunskap i deras 

organisationskultur. Om medarbetarnas motivation och organisationens klimat 

stödjer kreativitet och kunskapsdelning kan kunskapsöverföringen gynnas 

(Navimipour & Charband 2016). En organisationsstrategi som är 

sammanhängande, effektiv och enkel att använda kan underlätta för inhämtandet 

och återanvändningen av projektinformation (Almeida & Soares 2014).   

Kommunikationsteknik underlättar för medarbetare att sända och erhålla 

information (Arif et al. 2017). Således är kommunikationssystemet ett väsentligt 

verktyg för informationsutbytet (Mesároš & Mandičák 2016). Inom bygg- och 

fastighetsbranschen är kunskapshanteringen försvårad eftersom byggprojekt 

vanligtvis utförs på olika geografiska platser (Eken et al. 2015). För att underlätta 
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för byggbranschen kan till exempel olika IT-baserade system användas (Eken et 

al. 2015; Ferrada et al. 2016a, 2016b). 

Att istället träffas ansikte mot ansikte är en av de mest informativa och 

användbara metoderna vid lärande (Carrillo et al. 2013). Det eftersom kunskap 

delas enklare via exempelvis konversationer, samtidigt som det kan vara 

svårmotiverat för anställda att skriva ned lärdomar (Almeida & Soares 2014). En 

tillförlitlig arbetsmiljö samt ett förtroende mellan anställda kan gynna 

kunskapsdelandet (Arif et al. 2017; Buvik & Tvedt 2017). Inte minst för 

spridningen av tyst kunskap eftersom förtroende reducerar osäkerheten och 

stärker tilliten (Buvik & Tvedt 2017). 

Wei och Miraglia (2017) lyfter även att mentorskap är ett viktigt verktyg vid 

delandet av tidigare erfarenheter. Det eftersom ett företags sociala kapital, till 

exempel relationen mellan kollegor, kan kompensera för bristande motivation och 

möjligheter, vilket kan bidra till att övervinna hinder för lärande (Bartsch et al. 

2012). Att vidare vara delaktig vid ett arbete i ett projektteam är avgörande för 

lärandet, eftersom individer som arbetar tillsammans lär sig av varandra (Medina 

& Medina 2017). 

2.3.2 Faktorer som hindrar lärande mellan projekt  

Att erhålla och lagra lärdomar tar tid, samtidigt som oklara syften och en dold 

relevans kan hindra lärande mellan projekt (Hartmann & Dorée 2015). Dessutom 

kan enligt Bartsch et al. (2012) projekts diskontinuerliga och tillfälliga karaktär 

medföra hinder för lärande, vilket påverkar kunskapsflödet mellan organisationen 

och projektet. Inlärningsbarriärer kan till exempel bero på bristande motivation, 

förmåga eller möjligheter (Bartsch et al. 2012). Alternativt av en motvilja att dela 

med sig eller acceptera lärande från andra, intern konkurrens (Carrillo et al. 2013), 

eller en rädsla av att förlora jobbet (Navimipour & Charband 2016). Anställda kan 

därmed försöka skydda sitt verksamhetsområde (Pedler & Burgoyne 2017), 

exempelvis genom att mentorer avsiktligt försöker att hindra 

kunskapsöverförandet (Wei & Miraglia 2017).  

Carrillo et al. (2013) hävdar att det kan finnas nyckelpersoner i projekt. Om de 

inte är tillgängliga vid lärandet förblir kunskapen inom projektet och delas inte 

externt (Carrillo et al. 2013). För att motverka att kunskap inte delas, kan lämpliga 
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verktyg för insamling och spridning av lärdomar införskaffas samt mer tid till 

kunskapsöverföring ges (Hartmann & Dorée 2015).  

Även expandering av företag kan medföra hinder för lärande, eftersom 

individerna inte känner varandra och således begränsas deras kunskap om vem 

som vet vad (Mueller 2015). Enligt Buvik och Tvedt (2017) kan ett teams sociala 

sammanhållning ta tid att utveckla, samtidigt som teamen kan förändras under 

projektgenomförandet, vilket försvårar relationsutvecklandet mellan individerna. 
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3 Metod  
I det här avsnittet presenteras studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis 

presenteras den metod som användes för att samla in datamaterialet, följt av 

studiens urval, bortfall, genomförande, val av analysmetoder, studiens reliabilitet 

och validitet samt etiska överväganden.  

Syftet med studien var att ta reda på hur erfarenheter tas tillvara och överförs 

mellan projekt i bygg- och fastighetsbranschen. Faktorer som gynnar respektive 

hindrar lärandet mellan projekt har även beaktats.  

3.1 Metodval 

Den metodiska utgångspunkten till studien grundades på ett kvalitativt 

förhållningssätt. Metodvalet var lämpligt eftersom detaljer samt den verkliga 

meningen skulle erhållas (Hayes 2000). Den kvalitativa utgångspunkten valdes för 

att få en djupare förståelse av hur fastighetsbranschen lär sig mellan projekt. Om 

en kvantitativ metod istället hade valts skulle resultatet kunnat spegla hur många 

som överför erfarenheter mellan projekt, istället för hur de gör.  

Kvalitativa metoder har som huvudfokus att utveckla en sanningsenlig förståelse 

av vad som sker, samt ge innehållsrik information om valt undersökningsområde 

(Hayes 2000). Eftersom innehållsrik information eftersträvades var metodvalet 

lämpligt. För att upptäcka den kvalitativa datans rikedom (Hayes 2000), utfördes 

en teoriledd samt en induktiv tematisk analys. Den tematiska analysen 

genomfördes i två delar, vilket redogörs utförligare i 3.6 – val av analysmetoder. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Intervjuerna var semistrukturerade (Hayes 2000) och baserades på en 

intervjuguide med öppna frågor (se bilaga 2) (Hayes 2000). De utfördes enskilt 

som besöksintervjuer. En positiv aspekt med besöksintervjuer är att de främjar en 

naturlig dialog (Jacobsen 2011). Ovan gjort val baserades på att personlig kontakt 

eftersträvades, samtidigt som en möjlighet till att ställa följdfrågor gavs. Vald 

datainsamlingsmetod bidrog därmed till att dataunderlaget blev nyanserat.  

Innan intervjutillfället erhöll respondenterna information om undersöknings-

området, att deras deltagande var konfidentiellt (se 3.7 och 3.8), deras rättigheter 
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att avbryta samt de etiska riktlinjer som beaktats. Informationen gavs först via 

telefon samt sedan via e-post och var identisk med den i samtyckesblanketten (se 

bilaga 1). I den här studien kunde respondenterna endast utlovas konfidentialitet 

och inte anonymitet, eftersom fysiska intervjuer genomfördes.  

3.3 Urval  

Urvalet har betydelse eftersom det påverkar studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet (Jacobsen 2011). För att gynna studiens kvalitet handplockades åtta 

företag i fastighetsbranschen, d.v.s. från bygg- och fastighetsföretag. Fastighets-

branschen utgjorde studiens population och ett nomothetict urval (Hayes 2000) 

användes för att representera populationen. Se varför urvalet var nomothetict i 3.7. 

En granskning av företagens webbsidor gjordes där följande inklusionskriterier 

beaktades: fastighetsföretag som nyligen genomfört eller genomför byggprojekt, 

såväl ny-, till- som ombyggnation samt större renoveringar valdes. Med större 

renoveringar avsågs till exempel fasad-, rot- eller stambytesrenovering m.m. på ett 

flerbostads- eller kontorshus. De små fastighetsföretagen valdes bort, d.v.s. de 

som hade färre än tio fastigheter inom sitt verksamhetsområde. Avseende 

byggföretagen valdes till exempel företag med följande kriterier bort: de som 

enbart bygger småbostadshus (villor, parhus m.m.) samt endast genomför mindre 

renoveringar (t.ex. lägenhetsrenoveringar, fönsterrenoveringar m.m.). Även de 

största, så kallade giganterna, inom byggbranschen valdes bort. Motiveringen till 

varför de stora byggföretagen valdes bort, var för att resultatet ansågs kunna bli 

missvisande och annars hade fått en för stor spridning.  

För att välja företag skrevs en prioriteringslista, där mest relevanta företag 

kontaktades först. Relevansgraden baserades på tron om att erhålla innehållsrik 

och relevant information, företagens tillgänglighet samt föregående styckes 

inklusionskriterier.  

När företag som ansågs lämpliga för studien hade valts ut tog urvalet av 

respondenter vid, där följande inklusionskriterier beaktades: respondenten skulle 

ha arbetat minst två år med någon form av byggprojekt inom branschen, till 

exempel ny-, till-, ombyggnation eller renovering, samt vara eller ha varit 

involverad i flera projekt. Avseende befattningen på respondenterna har den 

varierat (projektledare, arbetsplatsledare, VD m.m.). Det eftersom studien inte 
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avsåg att undersöka hur specifikt projektledare gör, utan hur företagen generellt 

sett tar tillvara och överför lärdomar mellan projekt inom vald bransch. Ett 

bekvämlighetsurval, Karlstad med omnejd, beaktades vid rekryteringen av 

företag. Såväl bekvämlighetsurvalet som urvalsprocessen har påverkat urvalet. 

Däremot inte kvaliteten på resultatet i studien, eftersom samtliga respondenter 

kunde bidra med innehållsrik information. 

Vid urvalet har inte demografiska faktorer, som kön och ålder beaktats. Det 

eftersom studien inte avsåg att jämföra olikheter mellan de två angivna faktorerna.  

3.4 Bortfall 

Vid rekryteringen av respondenter kontaktades tio företag. Ett av företagen 

tackade nej, och ett återkopplade inte alls. Att två respondenter inte deltog eller 

återkopplade kan ha reducerat studiens kvalitet. Däremot besatt de respondenter 

som deltog stor kunskap om undersökningsområdet. De tillförde studien med 

innehållsrik information, vilket medförde att bortfallet inte upplevdes utgöra ett 

hinder för studiens resultat. Bortfallet påverkade till exempel inte möjligheten till 

att erhålla en god insikt om valt undersökningsområde (se 3.7). 

3.5 Genomförande 

Samtliga intervjuer var lokaliserade ute hos företagen avskilt från kollegor, varav 

fem ägde rum i ett konferensrum och resterande tre på respektive respondents 

kontor. Att besöksintervjuerna var lokaliserade hos respektive företag förebyggde 

att svaren färgades av en konstlad miljö (Jacobsen 2011). Att intervjuerna skedde 

avskilt medförde att respondenterna inte kunde färgas av intervjumiljön eller 

omgivningen (Jacobsen 2011), alternativt störas av kollegor. Exempelvis var tron 

innan att känsliga områden eller svårigheter som respondenterna upplevt kunde 

vara obekvämt att lyfta för respondenterna. Utifrån de svar som erhölls fanns 

emellertid inga tecken på att respondenterna påverkats av kontexten, eller inte 

valde att lyfta sådant som kunde anses jobbigt att prata om. 

Valet av intervjuplats, kontor eller konferensrum, samt tiden när intervjuerna ägde 

rum anses inte haft inverkan (positivt respektive negativt) på respondenterna. Det 

eftersom inte någon skillnad upplevdes avseende respondenternas närvaro och 

engagemang, kopplat till vart eller när i tid intervjuerna ägde rum. Exempelvis 

upplevdes inte närheten till datorer eller mobiltelefoner som ett störningsmoment, 
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eftersom ingen av respondenterna använde dem under intervjuerna. Vid samtliga 

intervjuer placerades en mobiltelefon lite åt sidan på ett bord. Den användes som 

ett inspelningsverktyg. Utifrån de ansiktsuttryck som respondenterna gav när den 

placerades kunde inte en besvärad reaktion utläsas. Mobiltelefonen anses därmed 

inte ha påverkat datainsamlingen. 

Intervjuerna tog mellan 45 minuter till en timme och intervjuguiden användes som 

mall. Inledningsvis fick respondenterna instruktioner om: intervjuupplägget, syftet 

med studien och de etiska riktlinjer som beaktats (se bilaga 1 och 2). I samband 

med det undertecknades samtyckesblanketten (se bilaga 1), vilket medförde att 

respondenterna kunde göra ett medvetet val om sitt deltagande (Ahrne & 

Svensson 2015; Jacobsen 2011). 

Efter instruktionen ställdes den första intervjufrågan, en öppen fråga (Hayes 

2000). Respondenten ombads att berätta fritt om hur de tar tillvara på erfarenheter 

mellan projekt. Därefter följde en generell del som bland annat beaktade de 

faktorer som gynnar respektive hindrar lärande, samt hur nya medarbetare 

introduceras och lärs upp. För att utveckla respondenternas svar ställdes 

följdfrågor, vilka delvis var framtagna i samband med att intervjuguiden skrevs 

(se kursiva frågor i bilaga 1). Även spontana följdfrågor användes. Följdfrågorna 

fick respondenterna att utveckla eller förtydliga sina svar, vilket gav en djupare 

förståelse. Hur mycket de användes varierade eftersom respondenterna gav olika 

utförliga svar.  

Vid genomförandet av intervjuerna eftersträvades en vardaglig dialog. Den bidrog 

till att en avslappnad känsla och ett förtroendegivande intryck upplevdes infinna 

sig till intervjuaren. Det ökade sannolikheten till att respondenterna kunde prata 

fritt och öppet med intervjuaren (Hayes 2000). Det naturliga samtalsklimatet och 

den upplevda tilliten som uppstod till intervjuaren bidrog till att respondenterna 

gav innehållsrika och utförliga svar. Därmed ökade studiens kvalitet. 

När intervjuerna var genomförda transkriberades de under samma eller 

nästkommande dag. Att transkriberingen genomfördes i nära anknytning till 

intervjuernas genomförande ansågs som viktigt. Det eftersom gester kunde 

noteras till utsagor.  
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3.6 Val av analysmetoder  

En kvalitativ tematisk analys enligt Hayes (2000) genomfördes i två versioner, en 

teoriledd samt en induktiv tematisk analys. Att metodvalet var lämpligt framkom 

i 3.1, samt hur de genomfördes presenteras nedan.  

De transkriberade ljudfilerna utgjorde grunden för den tematiska analysen. 

Återkommande information som uppdagades i datamaterialet sorterades i teman 

(Hayes 2000). Respektive transkribering söktes igenom dels en allmän gång samt 

därtill minst en gång för respektive tema (teoriledd), alternativt prototema 

(induktiv tematisk analys). Total lästes transkriberingarna igenom minst ett 

tjugotal gånger, efter att båda analyssätten genomförts. En inblick i varje tema 

erhölls samt eventuellt missade formuleringar med innebörd hittades.  

3.6.1 Teoriledd tematisk analys 

   ___________________

  

Fig.  2  Omarbetad analysmodell för kunskapsöverföring 

   ___________________ 

För att se hur fastighetsföretag tar tillvara på erfarenheter mellan projekt 

genomfördes en teoriledd tematisk analys. Det innebar att temana i den analysen 

fastställdes i förväg utifrån studiens teoretiska referensram (Hayes 2000). Den 

teoriledda tematiska analysen baserades på Hemström och Lifs (2017) omarbetade 

kunskapsöverföringsmodellen (se figur 2 ovan), vars analyskoder presenteras 

nedan (se 3.6.2 figur 3). Modellen bygger på Tell och Söderlunds (2001) 
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kunskapsöverföringsmodell och bidrar med vetskap om mellan vilka kunskapen 

överförs samt hur den överförs. I den här studien baserades endast figurerna samt 

analyskoderna på den omarbetade kunskapsöverföringsmodellen. Resterande 

delar av den teoriledda tematiska analysen genomfördes enligt Hayes (2000) 

instruktioner. I figur 2 presenteras de kunskapsvägar som kunde knytas till 

respondenternas svar. 

Temana i den teoriledda tematiska analysen var generella (artikulering, 

kodifiering, institutionalisering samt internalisering). När transkriberingarna 

färdigställts söktes de igenom utifrån respektive analyskod (till exempel individ – 

individ, individ – organisation). Olika aktiviteter uppdagades, exempelvis möten, 

dokumentation samt mentorskap. Två av de aktiviteter som framkom kunde 

knytas till flera teman, något som enligt Hayes (2000) inte utgör ett problem. I den 

här studien var det studiebesök samt workshop och grupparbeten som kunde 

knytas till flera teman (artikulering samt internalisering). Noterbart är däremot att 

en aktivitet kan ha förekommit vid olika analyskoder, vilka i sin tur hör till samma 

tema. Inom temat artikulering återfinns exempelvis aktiviteten möten vid koderna: 

individ – individ, individ – grupp samt grupp – grupp.  

3.6.2 Analyskoder till den teoriledda tematiska analysen 

   ___________________

  

Fig.  3  Kunskapsvägar  

   ___________________ 
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I figur 3 ovan redovisas de kunskapsvägar (Hemström & Lif 2017) som finns 

inom en organisation (till exempel individ – individ, grupp – grupp). Koderna i 

figuren användes vid den teoriledda tematiska analysen. Nedan följer fyra 

exempel på hur de användes: 

- Individ – individ, innebar att till exempel person A berättade för person B 

om en lärdom som A erhållit i ett projekt (d.v.s. artikulering), 

- grupp – grupp, innebar att till exempel projektgruppen i ett projekt förde 

vidare sina erfarenheter till en annan grupp via dokumentation, protokoll, 

projektportaler m.m. (d.v.s. kodifiering), 

- organisation – individ, innebar att till exempel företaget lät en nyanställd 

gå bredvid den personen som skulle sluta under en period, så kallad 

överlappning vid nyanställning (d.v.s. institutionalisering), 

- individ – individ, innebar att till exempel en ny medarbetare fick gå 

bredvid någon mer erfaren person för att erhålla erfarenheter, så kallad 

mentorskap (d.v.s. internalisering). 

Samtliga kunskapsvägar förutom två (organisation – grupp, organisation – 

organisation) redovisades i den här studien. En anledning till varför de inte 

beaktades var för att de inte kunde kopplas till respondenternas svar. Exempelvis 

erhölls inga aktiviteter avseende hur organisationen delger specifikt lärdomar till 

projektgruppen, vilket kan bero på att intervjufrågorna inte berörde det området.  

Utöver ovanstående koder har det som bygg- och fastighetsbranschen gör innan, 

under samt efter beaktats vid den teoriledda tematiska analysen. Eftersom studien 

har fokuserat på kunskapsöverföring mellan projekt, har koderna innan och efter 

givits mer fokus för att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningarna. 

Koden under har endast beaktats om dess tillämpning medfört att lärdomar förts 

vidare till framtida projekt. Således har inte lärande inom projekt analyserats. 

3.6.3 Induktiv tematisk analys 

För att se vad som gynnar respektive hindrar lärande mellan projekt genomfördes 

en induktiv tematisk analys. Ospecificerade och icke förutbestämda teman 

analyserades fram. En noggrann genomläsning av datamaterialet medförde att 

meningar och ord kunde sorteras ihop till olika prototeman (Hayes 2000). 
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Respektive prototema-hög och samtliga transkriberingar har gåtts igenom minst 

en gång för respektive tema (Hayes 2000). Prototemana utgjorde ett första utkast 

av de teman som presenteras i resultatet. Exempel på prototeman som förekom 

var: ekonomi, pengar, tid, mentorskap, dokumentation, relationen samt klimatet i 

projektgruppen eller på arbetsplatsen.  

De prototeman som hade anknytning till varandra sorterades ihop till ett 

gemensamt tema. Exempelvis sorterades prototemana ”pengar” samt ”ekonomi” 

ihop till ett tema (ekonomi). De teman vars anknytning inte är direkt härrörbar till 

lärande mellan projekt beaktades inte i studiens resultat, exempelvis vilken 

ledarskapsstil projektledaren har.  

3.7 Reliabilitet och validitet 

Intervjuguiden arbetades fram utifrån ovan vald teori, vilket bidrog till att studiens 

validitet var hög. Det eftersom empirin gick att knyta an till den teoretiska 

referensramen. Genom att knyta an intervjuguiden till kunskapsöverförings-

modellen ökade sannolikheten att datainsamlingen medförde svar vars innebörd 

kunde besvara forskningsfrågorna. Sannolikheten att respondenterna även var 

kunniga inom undersökningsområdet var stor, eftersom de valdes ut enligt 

angivna inklusionskriterier (se 3.3) samt handplockades. Att rätt personer valts ut 

framkom vid intervjuerna, eftersom innehållsrik och relevant information erhölls. 

Därmed var validiteten hög eftersom respondenter med god kunskap om 

undersökningsområdet deltog.  

Antalet respondenter, åtta, utgör ett betryggande urval eftersom sex till åtta 

personer är tillräckligt för att säkerställa studiens trovärdighet vid kvalitativa 

intervjuer (Ahrne & Svensson 2015).  Att deltagarna skulle likna varandra 

utgjorde ett viktigt kriterium vid urvalet (se 3.3), eftersom ett nomothetic urval 

avser att identifiera generella principer (Hayes 2000). En jämförelse om hur 

företagen tar tillvara och överför erfarenheter var det som skulle undersökas. 

Genom att jämföra respondenternas svar kunde studiens syfte uppnås, d.v.s. 

tidigare forskning kunde kompletteras samt lärdomar om kunskapsöverföring 

kunde erhållas inom vald bransch.  

Respondenterna i den här studien har givit svar som liknat varandra samt berört 

liknande områden. En viss mättnad upplevdes, vilket bidrog till att studiens 
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reliabilitet var hög (Ahrne & Svensson 2015). Antalet respondenter var 

följaktligen tillräckligt för att kartlägga undersökningsområdet. Om studiens 

resultat däremot var generaliserbart inom hela bygg- och fastighetsbranschen 

kunde inte avgöras i den här studien. Det eftersom en repriserad studie kan erhålla 

avvikande svar om nya deltagare tillfrågas utifrån exempelvis andra 

urvalskriterier. Undersökningen ger således en god insikt om hur medelstora 

företag i bygg- och fastighetsbranschen tar tillvara och överför erfarenheter 

mellan projekt. För att säkerställa att resultatet förekommer inom hela branschen 

krävs en mer omfattande studie. 

Varken respondenterna eller deras företag namnges i uppsatsen (se 3.2 samt 3.8 – 

konfidentialitet). På grund av det samt att en vardaglig dialog eftersträvades (se 

3.5) ökade studiens reliabilitet!och kvalitet. Det eftersom respondenterna gav 

utförliga samt mer tillförlitliga svar eftersom de var medvetna om att de inte 

kunde härröras till sina utsagor.  

Analysmetoden teoriledd tematisk analys valdes ut innan intervjuerna ägde rum, 

vilket ökar studien validitet, eftersom en större sannolikhet om att relevant 

information i anknytning till syftet kunde erhållas (Hayes 2000). Exempelvis 

valdes koder till kunskapsöverföringsmodellen ut innan intervjuerna genomfördes, 

vilket medförde att analyskoderna fanns i åtanke vid intervjuerna. Att intervjuaren 

besatt kunskap om undersökningsområdet samt hade analyskoderna i bakhuvudet 

vid intervjuerna kunde försvagat datainsamlingen. Förslagsvis kunde intervjuaren 

försökt styra respondenten till ett specifikt svar. För att minimera styrningen 

ställdes öppna och neutrala följdfrågor.   

Utöver den teoriledda tematiska analysen användes en induktiv tematisk analys 

till vad som gynnar respektive hindrar lärande mellan projekt. Den induktiva 

tematiska analysen bidrog till att även oförutsägbar och ny information kunde 

erhållas (Hayes 2000), vilken inte var knuten till fördefinierade teman. 

Följaktligen var studiens validitet hög eftersom data med relevans erhölls.  

3.8 Etiska överväganden 

När undersökningar äger rum kan etiska dilemman uppstå eftersom forskare på 

sätt och vis äntrar intervjupersoners privatsfär (Jacobsen 2011). En 

samtyckesblankett (se bilaga 1, samt 3.2) undertecknades av respondenterna för 
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att klargöra och informera om studien. Informationen i samtyckesblanketten 

bidrog till att respondenterna kunde göra ett aktivt deltagande val (Hayes 2000), 

vilket medförde att Vetenskapsrådets (2017) samtyckeskrav uppfylldes.  

Respondenterna och deras företag har behandlats konfidentiellt (se 3.2 samt 3.7). 

Motiveringen till det var för att deltagarna inte skulle vara identifierbara (Hayes 

2000). De skulle även kunna känna sig trygga i att medverka, exempelvis genom 

att läsare inte skulle kunna lägga in personliga värderingar kopplat till företagen 

eller personerna. Ytterligare en anledning till att företagens namn inte skrevs ut, 

beror på att kunskapsdelning kan medföra konkurrensfördelar. Om 

företagsnamnen hade skrivits ut kunde deras arbetssätt och 

kunskapsöverföringsstrategi spridits till konkurrenter. Företagens 

konkurrensfördelar kunde således hämmats. Det eftersom konkurrenter kan arbeta 

fram strategier för att motarbeta deltagande företag i studien. Genom att skydda 

individerna från kränkning och skada uppfylldes Vetenskapsrådets (2017) 

individskyddskrav för god forskningssed.  
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4 Resultat och Analys  
I det här avsnittet presenteras studiens analyserade resultat, vilket baseras på de 

datamaterial som erhölls vid intervjuerna. Datamaterialet har analyserats och 

kategoriserats utifrån Hemström och Lifs (2017) omarbetade 

kunskapsöverföringsmodell (se 3.6.1). Respektive kunskapsöverföringsväg 

(artikulering, kodifiering, institutionalisering samt internalisering) har knutits till 

de aktiviteter som uppdagades vid datainsamlingen (för en överblick av vilka se 

figur 4 i del 5). Kunskapsöverföringsvägarna utgör studiens teman till den 

teoriledda tematiska analysen, varav två aktiviteter har knutits till två 

kunskapsvägar (se 3.6.1). De sex faktorer som plockats ut vid den induktiva 

tematiska analysen och som enligt respondenterna anses gynna respektive hindra 

lärande mellan projekt redovisas i 4.5.  

Vid samtliga intervjuer framkom att lärdomar förvärvas i företagens projekt. Hur 

och när erfarenheter överförs mellan projekt varierar, såväl innan, under som efter 

projekten, samt muntligt och skriftligt. Exempel som framkom var möten, 

dokumentation samt mentorskap. Vanligt förekommande var att lärdomarna avsåg 

detaljer utifrån problem eller frågeställningar som respondenterna stått inför under 

projektens gång. 

Samtliga respondenter har vid intervjuerna på ett eller annat vis berört att studiens 

undersökningsområde är relevant och viktigt, eftersom branschen ständigt 

utvecklas samtidigt som återkoppling lätt glöms bort i den hektiska vardagen. Det 

är därför viktigt att stanna upp och vara självkritisk samt föra vidare de lärdomar 

som erhålls. Förslagsvis gärna tidigt i projekteringsskedet.  

4.1 Artikulering 

Samtliga vidrörde att lärdomar överförs muntligt vid olika tillfällen och 

projektstadier. Vid delandet av erfarenheter delges till exempel tekniker och 

verktyg. Hur det kan ske redogörs utförligare i 4.4.1 – mentorskap. 

4.1.1 Individ – Individ  

De aktiviteter som redovisas nedan mellan individ – individ vid artikulering sker 

såväl innan, under som efter ett projekt. Det sker inom organisationen samt mot 

externa personer.  
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Samtliga ansåg att de delade med sig av såväl bra som mindre bra erfarenheter. 

Däremot ansåg fyra respondenter att det är enklare att delge positiva upplevelser. 

En respondent exemplifierade att ”man försöker att dela med sig av något som 

andra har nytta av”. En annan respondent nämnde att hen ”delar med sig av 

sådant som är faktiskt”, d.v.s. inte hemliga eller personrelaterade saker.   

Kontakta person med erfarenhet: Samtliga berörde att antingen de eller 

medarbetare kan fråga varandra om information vid behov. En fråga kan till 

exempel avse hur fönsterputsning enklast genomförs i ett trapphus. Det medför att 

exempelvis fastighetsskötare tillfrågas om erfarenheter eftersom de innehar 

kunskap om hur fastigheter mest effektivt kan förvaltas. Med andra ord behöver 

inte enbart andra projektledare vara de som innehar svar, utan även personer som 

exempelvis arbetar praktiskt i fastigheterna kan tillfrågas. 

Möten: Samtliga företag genomför någon form av möten eller samlingar där 

erfarenheter delas. Vid mötena varierar antalet deltagare, två eller flera. 

Majoriteten av respondenterna angav att flera personer var involverade (se därför 

nedan 4.1.2 individ – grupp). Endast en respondent vidrörde att hen och 

projektledarkollegan har regelbundna projektmöten där de stämmer av hur 

respektive individs projekt går. Kollegorna kan dessutom ta del av och använda 

varandras material, till exempel mallar, till andra projekt.  

Samtal: Formella eller informella samtal är ett vanligt sätt för två individer att 

delge varandra erfarenheter. En av respondenterna uttryckte att det ”handlar om 

att dela med sig av sådant som en själv vet”. En annan framhöll att det inte finns 

några dumma frågor, utan kollegor (såväl nya som gamla) kan komma in på 

personens kontor och fråga när som helst.  

Studiebesök: Två respondenter nämnde att de gjort studiebesök i andra regioner 

där liknande eller identiska nybyggnationsprojekt utförts. Orsaken till det var 

eftersom de ville erhålla erfarenheter från tidigare projekt och hur de fungerat. 

4.1.2 Individ – Grupp 

De aktiviteter som redovisas nedan mellan individ – grupp vid artikulering sker 

vid olika tillfällen. Aktiviteter som redovisas sker såväl internt som externt.  
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Möten: Ett vanligt sätt att dela lärdomar och kunskap är via möten. Vilka som 

deltar, när de äger rum samt vad mötena kallas varierar hos företagen. Exempel 

som förekom var: 

- möten som sker innan projekten startat: informationsmöten med 

hyresgäster, planeringsmöten involverar berörda grupper till exempel 

fastighetsskötare, projekteringsmöten, styrgruppsmöten involverar 

personer från projektavdelningen i företaget, uppstartsmöten involverar 

projektdeltagarna och avser att skapa en gemensam målbild, 

- möten som sker under projekten eller löpande: planeringsmöten sker 

till exempel var fjortonde dag och involverar all personal, platschefsmöten 

sker löpande, projektledarsamlingar sker två-fyra gånger om året, 

regelbundna avstämningsmöten sker löpande under projektens gång, 

- möten som sker efter projekten: erfarenhetsmöten, uppföljningsmöten 

med hyresgäster, samt återerfarenhetsmöten.  

Under de olika mötesformerna kan både generell information samt erfarenheter 

lyftas, exempelvis sådant som inte upplevts som bra samt frågeställningar som 

dykt upp. Om sådant som dykt upp lyfts kan förhoppningsvis samma moment 

undvikas i framtiden. Vissa företag skriver ned sina erfarenheter som de lyfter vid 

mötena (se 4.2.2. samt 4.2.3 dokumentation).  

Utöver ovanstående har även formella mötesformer som byggmöten och 

projekteringsmöten nämnts. Vid byggmötena har de lärdomar som uppdagats 

dokumenterats och därmed förts in i den formella dokumentationen. Delandet av 

erfarenheter har inte utgjort huvudfokus vid byggmötena, istället har främst 

formella och informella byggrelaterade områden beaktats.  

Workshop/Grupparbete: Två respondenter angav att de hade någon form av 

workshop eller grupparbete i anknytning till sina projekt. Workshopen sker efter 

projektens avslut. Varje individ får till exempel anteckna vad hen gjort bra, 

mindre bra, bidragit med samt vad som eventuellt har saknats. Därefter görs en 

sammanställning för hela projektgruppen. Sammanställningen utgör underlag för 

de checklistor som nämns i 4.2.2 samt 4.2.3. Grupparbetet däremot sker innan 

projektet realiseras (renoveringen har påbörjats). Här får olika yrkesgrupper, till 
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exempel entreprenörer, projektledaren m.fl. gå runt och titta, samt ställa frågor. 

Således kan en samordning skapas och tidigare erfarenheter lyftas i gruppen.  

4.1.3 Grupp – Grupp 

De aktiviteter som redovisas nedan i anknytning till grupp – grupp vid artikulering 

sker såväl innan, under som efter ett projekt. Det sker även inom organisationen 

samt mot externa personer och företag. 

Möten: Det som nämnts ovan om möten (se 4.1.1 samt 4.1.2) gäller även för 

grupp – grupp i den mån mötena involverar två eller flera grupper. Med grupper 

avses såväl projektgrupper som exempelvis arbetslaget på det lokala kontoret. 

Vilka mötesformer företagen använder sig av framkommer ovan (se 4.1.2). 

Vanligt är att nyligen gjorda misstag beaktas vid nästkommande projekts 

projekteringsmöte. 

Studiebesök: Det som nämns om studiebesök i 4.1.1 gäller även för grupp – grupp 

i den mån det sker mellan två grupper. Exempelvis när en projektgrupp besöker 

ett liknande projekt hos en annan region eller företag. Ny kunskap kan erhållas 

och individernas totala kunskap, d.v.s. gruppens repertoar, kan utvecklas. 

Workshop/Grupparbete: Det som nämns angående workshop och grupparbete i 

4.1.2 gäller även för grupp – grupp eftersom det sker muntligt. Vid workshopen 

diskuteras bland annat vad som gått bra respektive mindre bra. Grupparbetet 

medför att nyckelpersoner kan delge sina erfarenheter vid projektplaneringen.  

4.2 Kodifiering 

Samtliga respondenter dokumenterar och protokollför skriftligt enligt de formella 

krav som råder inom bygg- och fastighetsbranschen. En respondent förklarade att 

den formella dokumentationen innehåller allt som diskuterats på till exempel 

byggmötena. Även administrativa föreskrifter, byggherrekrav samt besiktningar 

förekommer. Hur väl och när specifikt erfarenheter dokumenteras varierar.  

Samtliga företag vill förbättra sig. Genom att dokumentera kan 

konkurrensfördelar vinnas, eftersom projekt trots sina olikheter har likheter som 

går att standardisera. Ett industriellt byggande kan således uppnås.  
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4.2.1 Individ – Organisation  

De aktiviteter som redovisas nedan i anknytning till individ – organisation vid 

kodifiering sker när anställda slutar. Det sker inte vid en specifik tidpunkt i ett 

projekt. 

Minnes-/Erfarenhetslistor: En respondent anger att individer som slutar arbeta på 

företaget skriver ned sina lärdomar och delger dem till organisationen. Att 

erfarenheterna noteras anses extra viktigt om personen tidigare inte gjort det.  

4.2.2 Grupp – Grupp  

De aktiviteter som redovisas nedan i anknytning till grupp – grupp vid kodifiering 

sker skriftligt av olika slag. När och hur det sker varierar. 

Check- & Förbättringslistor: Två respondenter sammanställer sina erfarenheter. 

Antingen till checklistor (efter projekten) eller förbättringslistor (innan och under 

projekten). Vid sammanställningen av förbättringslistorna beaktas löpande 

revideringar, vilka baseras på den bygg- och installationsbeskrivning som 

företaget genomför innan varje nytt projekt.  

Dokumentation: Fyra respondenter dokumenterar erfarenheter, varav en angav att 

de medvetet försöker lära sig av det som dokumenterats. Ovanstående check- och 

förbättringslistor fylls på utifrån de erfarenheter som erhållits. En respondent 

angav att de inte dokumenterar lärdomar specifikt. 

Tre respondenter anger att deras företag är väldigt dåliga på att dokumentera 

specifikt lärdomar. En av dem nämner däremot ”att det kan finnas en vits med att 

dokumentera, men att de inte hittat någon passande modell”. Om en modell hittas 

anser respondenten att lärdomarna kan implementeras i företagets nya mallar. På 

så vis kan mallarna förbättras.  

Enkäter: Två respondenter anger att de genomför någon form av enkät i samband 

med sina rotrenoveringsprojekt. Enkäterna skickas ut till berörda hyresgäster 

innan respektive efter projekten. Uppgifter avseende hyresgästernas nuvarande 

boendeupplevelse (innan), samt arbetsutförande, information och bemötande 

(efter) erhålls. Förvärvade erfarenheter uppmärksammas vid framtida projekt.  

Foto-/Bilddokumentation: Två respondenter nämner att de använder bilder i 

samband med att de dokumenterar. En av dem visar bilderna vid 
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erfarenhetsmötena med entreprenören för att belysa moment som entreprenören 

gjort bra alternativt mindre bra. Ytterligare en respondent, utöver de två som 

använder bilder, exemplifierade relevansen av fotokontroll vid till exempel 

egenkontroller på dolda arbetsmoment. Däremot ansåg hen tyvärr att de är dåliga 

på att använda sig av det.  

Mallar: Tre av de som dokumenterar (se ovan - dokumentation) anger att 

erfarenheter överförs till företagets mallar. En av dem belyste att de avsevärt 

förbättrat sin rotrenoveringsprocess samt delat sina erfarenheter till hela företaget. 

En annan poängterade att något som gjorts bra bör införas i mallarna, eftersom 

företaget kan förbättras.  

4.2.3 Grupp – Organisation 

De aktiviteter som redovisas nedan i anknytning till grupp – organisation vid 

kodifiering sker mestadels under eller efter projektens avslut. Av samtliga är det 

två som delger projektgruppens eller det regionala kontorets erfarenheter skriftligt 

till organisationen. Ett företag gör det inte, medan resterande fyra inte har vidrört 

ovanstående. 

Check- & Förbättringslistor: De check- och förbättringslistor som nämns i 4.2.2 

delges organisationen. Det eftersom erfarenheterna lagras i företagens IT-baserade 

system. 

Dokumentation: De tre respondenter som dokumenterar erfarenheter (se 4.2.2) 

delger informationen till organisationen, genom att till exempel lagra erfarenheter 

hos företagets projektgrupp. Erfarenheterna kan därefter användas inom hela 

företaget. Exempelvis kan ”lite svårare moment” föras vidare och belysas vid 

framtida upphandlingar, tack vare att de protokollförts.  

Enkäter: Det som nämns ovan avseende enkäter (se 4.2.2) gäller även för grupp – 

organisation. Det eftersom svaren från enkäterna delges organisationen.  

Foto-/Bilddokumentation: Den foto-/bilddokumentation som nämns i 4.2.2  

delges organisationen. Det eftersom bilderna lagras i organisationens IT-baserade 

system. 

IT-baserade system: Samtliga företag använder någon form av intranät eller 

projektportal där formell samt eventuell erfarenhetsdokumentation lagras. Även 
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pärmar med papper förekommer. Vilka som dokumenterar erfarenheter avsiktligt 

framkommer i 4.2.2 – dokumentation. Hur och vilka som kan se innehållet på de 

IT-baserade systemen varierar. Vanligast är att de individer som arbetar med 

projektet har tillgång till projektets tillhörande dokumentation. 

4.3 Institutionalisering  

Samtliga anger att någon form av introduktion sker när de anställer nya 

medarbetare, alternativt när de tillkommer i ett pågående projekt.  

4.3.1 Organisation – Individ 

De aktiviteter som redovisas nedan i anknytning till organisation – individ vid 

institutionalisering sker när det finns behov av det. D.v.s. beroende på när nya 

medarbetare eller projektdeltagare tillkommer.  

Erfarenhetsbank: Ett företag har en erfarenhetsbank som administreras av 

företagets gemensamma projektavdelning. Informationen i den härstammar från 

olika projekt. Ur erfarenhetsbanken kan enskilda individer, vanligtvis 

projektledare, erhålla lärdomar från projekt inom hela företaget genom att till 

exempel fråga projektavdelningen.  

Introduktion: Samtliga företag introducerar nya medarbetare när de anställs. 

Däremot är det endast sex stycken som uttalat sig ha någon form av 

introduktionsprocedur. Exempelvis en introduktionsdag, ett introduktionsprogram 

eller ett informationstillfälle.  

Utbildning: Endast en respondent har nämnt att utbildningar förekommer om än 

väldigt sällan. Däremot kan de projektledarsamlingar som vidrörts (se 4.1.2) även 

innefatta utbildning. Det eftersom det i anknytning till projektledarsamlingarna 

nämnts att ”de innehåller mycket information och sådant där”.  

Överlappning vid nyanställning: När nya medarbetare anställs har tre 

respondenter angett att någon form av överlappning sker mellan en erfaren person 

och den nyanställde. Resterande har inte vidrört området. Enligt en respondent är 

överlappningen den viktigaste delen vid skiftning av medarbetare, eftersom nya 

på så vis kommer in i arbetet. Ett bra sätt att genomföra överlappningen på är att 

”ta en sak i taget, så att det inte blir för mycket”, d.v.s. stegvis. När 

överlappningen sker är det viktigt att nya medarbetare lär sig företagets 
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värdegrunder, för exempelvis projektarbete ”så att de inte seglar iväg och gör 

något eget”. Det är även viktigt att de får ta eget ansvar genom att till exempel få 

egna arbetsuppgifter direkt. De nyanställda kan därmed känna att de behövs samt 

komma in i projektgruppens gemenskap, vilket kan ge dem en bra start.  

4.4 Internalisering 

Vid artikulering (se 4.1) presenterades att tekniker och verktyg kan introduceras 

och således överföras mellan individer. Respondenten som tog upp det vidrörde 

även att kunskap avser en persons yrkesskicklighet exempelvis ”förmågan att dra 

slutsatser, se helheter samt göra viktiga bedömningar”. En så kallad 

hantverkskunskap. Respondenten ansåg vidare att en person kan dela med sig av 

vetskapen ”om hur man tänker och resonerar”, däremot handlar det i slutändan 

om mottagarens förmåga att förvärva och använda den hantverkarkunskap som 

delats. Ett liknande resonemang förde en annan respondent som ansåg att ”även 

om jag skriver ned allt på ett papper, så kan inte allt föras över fullt ut”. Det 

eftersom erfarenheter är personrelaterade och något som varje individ bär med sig. 

Således kan det vara svårt för andra att ha nytta av erfarenhetslistor, speciellt om 

mottagaren har lite baskunskap om ämnet. 

4.4.1 Individ – Individ 

De aktiviteter som redovisas nedan i anknytning till individ – individ vid 

internalisering sker när det finns behov av det. D.v.s. beroende på när nya 

medarbetare eller projektdeltagare tillkommer. 

Mentorskap: Samtliga har berört att någon form av mentorskap används inom 

deras företag. Exempel på det är när nya medarbetare får gå bredvid någon mer 

erfaren, alternativt får en rundtur i företaget och går med personer från olika 

verksamhetsområden (se även 4.4.2 – observation). I samband med det kan 

information förmedlas, samt betydelsefulla moment delges och poängteras. Att 

även låta nya medarbetare tänka själv, samt inge en trygghet är viktigt. Det 

eftersom de därmed kan lära sig av sina egna misstag. 

En respondent anger att de ”inte har några hemligheter, utan att det istället 

handlar om att hjälpa nya kollegor så gott man kan”. Det kan göras genom att till 

exempel visa, berätta eller delge företagets värdegrunder. En respondent betonade 

att det är hens ansvar som mer erfaren att introducera mindre erfarna kollegor, 
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vilket kan göras genom att till exempel lyfta historik samt upplevda erfarenheter. 

Ytterligare en respondent anser att ”hens vardag underlättats eftersom fokus kan 

läggas på andra arbetsuppgifter” när hens nya medarbetare lärts upp. 

I anknytning till mentorskap poängterade en respondent att personer kan försöka 

skydda sin position och göra sig oumbärliga. Det genom att till exempel hålla inne 

på kunskap. Noterbart är däremot att respondenten tror att de personerna ”är ett 

utdöende släkte”. En annan respondent ansåg att ”andra kan tycka att man inte 

delar med sig av nog mycket”, samtidigt som personen själv hade en annan 

uppfattning om att hen delar med sig av nog mycket.  

Personalskifte: Eftersom bygg- och fastighetsbranschen ständigt förändras är det 

”viktigt att lyssna ödmjukt på andra”, inte minst ”om man inte hänger med själv”. 

Görs det kan exempelvis nya tankesätt uppdagas, till exempel när den äldre 

generationen lär av den yngre alternativt vid byte av arbetskollegor. När 

erfarenheter delas, är det viktigt att komma ihåg ”att det aldrig får vara prestige i 

sådant här”, istället bör ett bra resultat eftersträvas. På så vis kan utvecklingen 

drivas framåt.  

Studiebesök: Det som nämns om studiebesök i 4.1.1 gäller även vid 

internalisering. Det eftersom ny kunskap kan erhållas och således kan individers 

repertoar utvecklas.  

4.4.2 Grupp – Individ  

De aktiviteter som redovisas nedan i anknytning till grupp – individ vid 

internalisering sker dels vid behov. D.v.s. beroende på när nya medarbetare eller 

projektdeltagare tillkommer. Det sker även i anknytning till uppstarten av ett 

projekt (grupparbete) samt efter avslut (workshop).  

Observation: Det som nämns i 4.4.1 angående att nya medarbetare kan få gå med 

olika personer i företaget gäller även för grupp – individ vid internalisering. Det 

eftersom individer kan utvecklas genom att erhålla erfarenheter från olika delar av 

företaget. Inte minst kan de få en ökad förståelse samt helhetsbild vilket har 

betydelse när de ska arbeta självständigt i framtiden. 

Workshop/Grupparbete: Det som nämns vid 4.1.2 gäller även för grupp – individ 

vid internalisering. Det eftersom individer kan utveckla sin personliga repertoar i 
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samband med att de utvärderar sin egen prestation vid workshopen. Vid 

grupparbetet kan individer dessutom ta del av andras erfarenheter, vilket också 

medför att individerna utvecklas. 

4.5 Faktorer som påverkar lärande mellan projekt 

Att dela lärdomar bör vara en självklarhet, eftersom det inte är individen som 

driver projekten utan företaget. Analysen av datamaterialet genererade sex 

faktorer som respondenterna upplevde påverkar lärande mellan projekt i bygg- 

och fastighetsbranschen. Samtliga faktorer nedan kan såväl gynna som hindra 

lärande mellan projekt. Noterbart är däremot att andra faktorer förekom vid 

intervjuerna, men eftersom de inte kunde knytas till lärande mellan projekt har de 

inte redovisats (se 3.6.3).   

Ekonomi: I bygg- och fastighetsbranschen är den ekonomiska marginalen ganska 

tuff eftersom projekt medför stora risker i förhållande till den vinstandel som 

projekten kan ge. Dessutom omfattar projekten vanligtvis stora summor pengar, 

vilket medför att pengarna bör investeras i rätt saker direkt. Inte minst eftersom 

det är kostsamt att rätta till eventuella fel. Den ekonomiska aspekten styr vilka val 

som kan realiseras, exempelvis kan en hypotetiskt bra lösning strykas om 

ekonomin hindrar. Att därför använda sig av tidigare erfarenheter eller beprövade 

lösningar kan ge en inblick i om projektet är lönsamt eller inte.  

En återkommande projektgrupp: Ett hinder för lärande mellan projekt är att 

mycket information ”sitter i huvudet på människor”. Genom att därmed ”försöka 

knyta ihop en projektgrupp som går vidare från projekt till projekt” kan fördelar 

erhållas eftersom tidigare erfarenheter följer med gruppen automatiskt. Om 

exempelvis samma entreprenörer eller projektgrupp används uppstår inga 

omvägar, ”utan istället vet alla vad de ska räkna med”. Projektdeltagarna vet till 

exempel vad och hur de ska lämna efter sig, samt hur andra personer tänker. Att 

ha en återkommande projektgrupp kan därmed vara fördelaktigt ur en 

effektivitetssynpunkt. Däremot ”låter det lite fyrkantigt” enligt en respondent, 

eftersom ”det även är kul att träffa nya människor”.  

När samma entreprenörer anlitas uppstår mindre nya förutsättningar, samt färre 

personer behöver läras upp. Dessutom behöver dokumentationen inte vara lika 

heltäckande eftersom en vana att arbeta i en liknande miljö finns. Däremot är det 
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sällan som exakt samma team kan arbeta flera gånger i följd, eftersom personer 

kan hoppa av eller tilldelas andra arbetsuppgifter. 

Endast en respondent har angett att det är bra att byta arbetskollegor med jämna 

mellanrum. Hen ansåg att det kan driva utvecklingen framåt (se 4.4.1) eftersom 

”alla tänker olika”. Medarbetare som arbetar med olika personer kan därmed lära 

mycket av varandra samt få nya infallsvinklar. 

Företagsklimat: Att ha ett öppet företagsklimat där anställda kan prata om såväl 

bra som mindre bra erfarenheter är viktigt, eftersom samma misstag på så vis kan 

undvikas av andra. Även ett klimat där medarbetarna trivs med varandra, jobbar 

tillsammans samt hjälper varandra är fördelaktigt, eftersom kollegor annars kan 

försöka att motarbeta varandra. I ett företagsklimat där samarbete och ärlighet 

förekommer kan erfarenheter enklare delges, vilket kan förbättra och utveckla 

företaget. Projektdeltagare behöver således inte ”uppfinna hjulet igen”. 

IT-baserade system: I 4.2.3 vidrördes det att samtliga företag använder sig av IT-

baserade system, där projektdokumentation lagras. En fördel med IT-baserade 

system är att andra personer än den som delgav informationen kan ta del av den. 

Tid: Huruvida tid till erfarenhetsåterkoppling är en bristvara eller inte varierar. 

Om återkoppling sker beror även på om tid tas eller inte, vilket det inte alltid görs 

trots att en återhämtningsperiod ska finnas. Återhämtningsperioden påverkas 

exempelvis av överlappningar mellan projekt, alternativt av att flera projekt pågår 

samtidigt. Dessutom kan längden på ledtider och starttider innan projekt påverkar 

hur väl tidigare erfarenheter kan beaktas i framtida projekt. Även möjligheten till 

att ändra i projektplaneringen efter avslutad upphandling påverkar hur väl 

erfarenheter kan användas från tidigare projekt.  

Viljan att förbättras och utvecklas: Utveckling och förbättring har varit ett 

återkommande tema hos respondenterna. I anknytning till att företagen vill 

förbättras finns en ödmjukhet till att misstag kan ske, samtidigt som de verkar 

vilja bli medvetna om sina erfarenheter. Det ökar chanserna till lärande mellan 

projekt samt kunskapsöverföring eftersom en förbättringspotential skymtas. 
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5 Diskussion 
I det här avsnittet presenteras studiens analyserade resultat i relation till den 

teoretiska referensramen. Först i anknytning till resultatet utifrån den omarbetade 

kunskapsöverföringsmodellen, samt därefter till de faktorer som gynnar 

respektive hindrar lärande mellan projekt. En reflekterande diskussion förs 

löpande i anknytning till resultatet och den teoretiska referensramen. I slutet på 

avsnittet återfinns studiens metoddiskussion. 

   ___________________ 

 

Fig.  4  Kunskapsöverföringsmodellen i bygg- och fastighetsbranschen 

   ___________________ 

I figur 4 ovan presenteras en sammanställning av de aktiviteter som redovisats i 

studiens resultat kopplat till kunskapsöverföringsmodellen (se del 4.1 – 4.4.2). 

Forskningsfrågorna, 1) hur tas lärdomar tillvara och överförs mellan projekt, samt 

2) vilka faktorer som gynnar respektive hindrar lärandet mellan projekt, har med 

hjälp av studiens datamaterial besvarats. 



! 33!

5.1 Kunskapsöverföring i bygg- och fastighetsbranschen 

I 1.2 framkom det att tidigare forskning om undersökningsområdet var 

ofullständig samtidigt som mer kunskap kring ämnet behövdes. Det lyftes även att 

konkurrensfördelar kan erhållas (Arif et al. 2017). Att därför undersöka hur bygg- 

och fastighetsföretag agerar vid kunskapsöverföring ansågs som viktigt, vilket 

även framkom vid studiens resultat. 

Artikulering: Samtliga erhåller erfarenheter från tidigare projekt och delger 

lärdomar mellan projekt muntligt, till exempel via möten eller samtal mellan 

kollegor. Därmed är artikulering (Tell & Söderlund 2001) det vanligaste sättet att 

delge erfarenheter. En anledning till det kan vara för att muntliga aktiviteter är 

enklare och mer effektiva att genomföra. Att kunskap delas enklare via 

konversationer är något som Almeida och Soares (2014) vidrört. Exempelvis kan 

det anses smidigt att till exempel fråga en kollega som tidigare arbetat med ett 

liknande projekt, alternativt samla en projektgrupp eller grupp projektledare som 

kan diskutera detaljer och erfarenheter. Genom att strukturera upp 

kunskapsöverföringen effektivt kan till exempel företagets interna kompetens 

nyttjas i större utsträckning, vilket kan medföra konkurrensfördelar (Arif et al. 

2017). 

Ett alternativ sätt att delge erfarenheter via artikulering (Tell & Söderlund 2001) 

är att genomföra workshops och grupparbeten. En fördel med dem är att olika 

yrkesgrupper kan delta, vilket medför att erfarenheter från olika kunskapsområden 

kan beaktas i relation till varandra vid ett och samma tillfälle. Möjligheter till att 

utbyta en stor och bred variation av kunskaper ges, vilket medför att personer kan 

lära av varandra. Framtida projekt kan därmed förbättras eftersom misstag som 

tidigare gjorts förhoppningsvis kan undvikas i framtiden.  

Kodifiering: Erfarenheter mellan projekt delges även skriftligt, däremot varierar 

det hur väl företagen använder sig av kodifiering (Tell & Söderlund 2001). Några 

respondenter ansåg sig vara bra på att dokumentera ned sina lärdomar, andra 

mindre bra. En anledning till att några känner sig mindre bra kan bero på att en 

passande kunskapsöverföringsmodell inte hittats, vilket indikerar i att det finns 

förbättringspotential för kunskapsöverföring i bygg- och fastighetsbranschen. Hur 

mycket företagen behöver förbättra sin kunskapsöverföring skiljer sig däremot åt. 
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D.v.s. det verkar vara olika svårmotiverat för företagen att skriva ned lärdomar 

(Almeida & Soares 2014). 

Enligt Carrillo et al. (2013) krävs en företagskultur som uppmuntrar till lärande 

mellan projekt. Vidare anser Almeida och Soares (2014) att en 

organisationsstrategi som bland annat är effektiv kan underlätta inhämtandet samt 

återanvändningen av information. Med andra ord bör de företag som inte anser sig 

bra på att dokumentera erfarenheter förslagsvis arbeta fram en företagskultur som 

uppmuntrar till att lärande samlas in och sprids. Därefter bör de utveckla en 

organisationsstrategi som gynnar kunskapsöverföring och som kan användas av 

de som arbetar i företagens projekt. Således kan även de företag som inte 

dokumenterar specifikt erfarenheter erhålla konkurrensfördelar.  

Institutionalisering: Enligt Tell och Söderlund (2001) kan erfarenheter delges via 

institutionalisering. Endast en liten del av resultatet har fokuserat på det, varav det 

kommit fram att det främst sker vid speciella tidpunkter. Exempelvis när nya 

medarbetare anställs och i form av introduktioner, utbildningar samt överlappning 

vid nyanställning. Aktiviteterna som angetts vid exempelvis nyanställning anses 

väsentliga, eftersom företagets interna kompetens kan nyttjas i större utsträckning 

(Arif et al. 2017).  

Internalisering: Internalisering (Tell & Söderlund 2001), sker framför allt 

muntligt i anknytning till arbete i ett projekt, samt när olika frågeställningar 

uppstår. Exempel på en aktivitet vid internalisering är mentorskap. Enligt Medina 

och Medina (2017) kan individer som arbetar tillsammans lära av varandra, vilket 

även respondenterna lyfte. 

Enligt Bartsch et al. (2012) kan ett företags sociala kapital kompensera för till 

exempel bristande kunskapsöverföring. Exempelvis den bristande dokumentation 

av erfarenheter som föreligger hos vissa företag. Med andra ord genom att arbeta 

med andra kan vetskapen om hur andra tänker och resonerar delges. En persons 

yrkesskicklighet kan däremot inte överföras eftersom den återfinns hos den 

enskilda individen (Wei & Miraglia 2017). Kopplas det återigen till att samtliga 

inte avsiktligt dokumenterar ned erfarenheter kan en förbättringspotential 

skymtas. Det eftersom dokumentationen kan underlätta för nyanställda när de ska 

börja arbeta självständigt, oavsett om de fått en mentorsliknande utbildning eller 
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inte. Om nyanställdas arbete underlättas kan konkurrensfördelar erhållas eftersom 

de fortare kommer in i arbetet.  

5.2 Faktorer som påverkar lärande mellan projekt 

Samtliga faktorer nedan kan såväl gynna som hindra lärande mellan projekt. 

En återkommande projektgrupp: Huruvida projektgruppens sammansättning 

gynnar eller hindrar kunskapsöverföring har varierat (se 4.5). Majoriteten ansåg 

att en återkommande grupp gynnar, samtidigt som en respondent ansåg att byte av 

kollegor gynnar lärandet mellan individer. Enligt Mueller (2015) medför individer 

som inte känner varandra ett hinder för lärande eftersom deras kunskap om vem 

som vet vad är begränsad. Det kan till stor del bero på att gruppens sociala 

sammanhållning tar tid att utveckla, vilket även Buvik och Tvedt (2017) betonat. 

Utifrån ovanstående kan kunskapsöverföring påverkas olika beroende på vilken 

grupp det avser. Det som hindrar en grupp kan gynna en annan och fördelar kan 

således erhållas ur båda alternativen. Exempelvis kan en återkommande 

projektgrupp automatisk föra över erfarenheter mellan projekt. Samtidigt kan nya 

projektdeltagare medföra att individerna i den befintliga gruppen erhåller ny 

kunskap från personer som de tidigare inte arbetat med.  

Företagsklimat: Kunskapsöverföring kan gynnas när organisationens klimat 

stödjer kunskapsdelning (Navimipour & Charband 2016). Att således ha ett öppet 

företagsklimat där allt kan lyftas och diskuteras medför att involverade personer 

med större sannolikhet delger erfarenheter till andra. Kunskapsöverföring kan 

därmed gynnas mellan projekt, eftersom en tillförlitlig arbetsmiljö samt ett 

förtroende förekommer på arbetsplatsen (Arif et al. 2017; Buvik & Tvedt 2017). 

Ett bra företagsklimat kan förhoppningsvis medföra att involverade individer 

utvecklar en vilja att förbättra sig själva och företaget, vilket medför att de kan 

vara villiga att delge sina erfarenheter till andra.  

IT-baserade system: Bygg- och fastighetsbranschens kunskapsöverföring kan 

gynnas genom att olika IT-baserade system används (Eken et al. 2015; Ferrada et 

al. 2016a, 2016b). Samtliga respondenter använder sig av IT-baserade system. En 

orsak till det kan bero på att det är ett väsentligt verktyg för informationsutbyte 

(Mesároš & Mandičák 2016). En annan att byggprojekt vanligtvis utförs på olika 

geografiska platser (Eken et al. 2015). IT-baserade system kan underlätta för 



! 36!

kunskapsöverföringen eftersom de medför att andra kan ta del av den information 

som lagras. Erfarenheter kan följaktligen delges effektivt mellan berörda parter. 

Om dessutom nämnda dokumentationsvarianter används (se 4.2 – kodifiering) kan 

varierande underlag till kunskapsöverföringen erhållas, exempelvis såväl foto- 

som textdokumentation. Därmed kan mer nyanserade erfarenheter överföras 

mellan projekt.  

Tid & Ekonomi: Enligt Hartmann och Dorée (2015) kan förslagsvis mer tid ges 

för att motverka att kunskap inte delges. Huruvida tid är en bristvara eller inte har 

varierat i den här studien. Det har snarare handlat om hur väl tiden disponeras.  

Att formulera ned något i skrift tar generellt sett längre tid än att delge det 

muntligt, samtidigt som det är smidigare att delge andra muntligt. 

Respondenternas val att främst delge erfarenheter muntligt kan således förstås, 

trots att ett skriftligt dokument likväl bör kunna förklara hur exempelvis något kan 

genomföras. Beaktansvärt är däremot att reflektera över dels hur många gånger 

muntliga kunskapsöverföringar sker. Det för att förvärva information om vilken 

kunskapsöverföringsmetod som är mest ekonomiskt försvarbar. Exempelvis 

kostar anställdas timtid såväl när de deltar vid möten som när de dokumenterar 

erfarenheter skriftligt. Dessutom bör det reflekteras över vilken metod som mest 

effektivt delger erfarenheter, d.v.s. vilken metod som överför mest användbar 

kunskap.  

Viljan att förbättras och utvecklas: Det har tidigare kommit fram att 

förbättringspotential finns avseende kunskapsöverföring (se exempelvis Bartsch et 

al. 2012; Chronéer & Backlund 2015). Eftersom samtliga respondenter vidrört att 

de vill utvecklas finns en tro om att kunskapsöverföring kan blir bättre i 

framtiden. Inte minst eftersom företagen vill bli medvetna om sina erfarenheter, 

vilket ökar chanserna till att erfarenheter delges. 

5.3 Metoddiskussion 

Studiens resultat ger en god insikt om hur bygg- och fastighetsbranschen tar 

tillvara och överför erfarenheter mellan projekt, eftersom en kartläggning av 

undersökningsområdet erhållits (se 3.7 samt 3.3 för urval). Tidigare ofullständig 

forskning (se 1.2) kunde kompletteras samt lärdomar om kunskapsöverföring 

erhållas (se 3.7). Angående det bortfall som uppstod vid rekryteringen av 
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respondenter anses det inte ha påverkat studiens kvalitet eller resultat inom valt 

undersökningsområde (se 3.4 samt 3.7). Det eftersom exempelvis studiens resultat 

gav svar på forskningsfrågorna (hög validitet), samtidigt som respondenternas 

svar medförde att en viss mättnad upplevdes (hög reliabilitet). 

I 5.1 anges det att endast en liten del av studiens resultat har fokuserat på 

institutionalisering. En anledning till varför det framkom mindre datamaterial som 

kunde kopplas till aktiviteter vid institutionalisering kan bero på att 

intervjufrågorna fokuserade på hur respondenterna hämtar och delger 

erfarenheter. Hade intervjufrågorna även beaktat hur organisationer delger 

individer och grupper erfarenheter kunde utförligare svar om det erhållits. 

Ovanstående kan anses försämra studiens kvalitet eftersom samtliga teman från 

den teoriledda tematiska analysen inte besvarades lika utförligt. Emellertid 

bedöms den här studien inneha kvalitet samt ha besvarat forskningsfrågorna (se 

ovan samt 3.7), trots att temana besvarades olika ingående.  

De etiska ställningstaganden som beaktats i studien har påverkat studiens 

reliabilitet och kvalitet positivt (se 3.7 samt 3.8). Exempelvis eftersom ett 

förtroendegivande intryck ansågs upplevas till intervjuaren och studien eftersom 

konfidentialitet kunde utlovas (se 3.2, 3.7 samt 3.8). Nyttan med studien anses 

således ha övervägt de etiska risker som kunde infinna sig vid deltagandet. Det 

eftersom ett nytt forskningsresultat kunde erhållas och därmed komplettera 

tidigare forskning (se 5.3 inledningsvis).  
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6 Slutsats  
I det här avsnittet presenteras studiens slutsatser, vilka besvarar studiens två 

forskningsfrågor. Slutsatserna baseras på studiens resultat och analysavsnitt i 

relation till den teoretiska referensramen och den diskussion som förts. 

Syftet med den här studien var att ta reda på hur erfarenheter tas tillvara och 

överförs mellan projekt i bygg- och fastighetsbranschen. Undersökningsområdet 

var begränsat till medelstora bygg- och fastighetsföretag (se 3.3). För att uppnå 

syftet ställdes två forskningsfrågor gällande 1) hur lärdomar tas tillvara och 

överförs mellan projekt, samt 2) vilka faktorer som kan gynna respektive hindra 

lärandet mellan projekt. Hur företagen gör (se 4.1 – 4.4.2), samt de faktorer som 

kan påverkar lärande mellan projekt (se 4.5) presenterades i studiens resultat och 

analysavsnitt. En tydlig överblick kopplad till kunskapsöverföringsmodellen 

återfinns i studiens diskussionsavsnitt (se 5, figur 4), samt en sammanfattad 

överblick med samtliga aktiviteter nedan (se 6.1, figur 5). Resultatet som kom 

fram kompletterar tidigare ofullständig forskning (se 1.2, 1.3, 3.7, samt 5.3). 

Enligt Hemström och Lif (2001) kan Tell och Söderlunds omarbetade 

kunskapsöverföringsmodell appliceras i flera multiprojektbranscher. Utifrån de 

svar som erhållits vid datainsamlingen kan följande slutsatser dras. Samtliga 

kunskapsöverföringsprocesser (artikulering, kodifiering, institutionalisering, 

internalisering) används i bygg- och fastighetsbranschen, om än i olika 

omfattning. Vidare kan de sex faktorerna som presenterats (se 4.5, 5.2, samt 6.2) 

antingen gynna respektive hindra lärande mellan projekt i bygg- och 

fastighetsbranschen. Slutligen kan konkurrensfördelar erhållas om företag 

använder de aktiviteter som lyfts (se 5.1), samt beaktar de faktorer som kan gynna 

respektive hindra lärande mellan projekt. 
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6.1 Kunskapsöverföring i bygg- och fastighetsbranschen 

   ___________________ 

 

Fig.  5  Sammanfattning av aktiviteter som används vid kunskapsöverföring 

   ___________________ 

Nedan presenteras kunskapsöverföringsprocesserna i rangordning, där det 

vanligaste sättet att delge erfarenheter presenteras först, artikulering, följt av 

kodifiering och internalisering samt institutionalisering. Eftersom en rangordning 

gjorts har ordningen på kunskapsöverföringsprocesserna kastats om jämfört mot i 

övriga delar av uppsatsen (se exempelvis 2.2.2 samt 4.4). Vilka aktiviteter som 

kunde knytas till respektive kunskapsöverföringsprocess redovisas ovan i figur 5.  

Det framkom tydligt att artikulering är ett fördelaktigt och välanvänt sätt att delge 

erfarenheter på. En anledning till det kan bero på den smidighet som de aktiviteter 

som hör till artikuleringen ger (se 5.1 – artikulering). 

Även kodifiering samt internalisering har givits mycket fokus och är ett vanligt 

sätt att delge erfarenheter på. Förbättringspotential föreligger däremot avseende 

kodifiering och att medvetet göra ett aktivt val för dokumentering av erfarenheter 

(se 5.1 – kodifiering). Det eftersom det kommit fram att några inte hittat en 

passande modell, samtidigt som vissa anser sig sämre på att specifikt dokumentera 

erfarenheter, trots att den formella dokumentationen följs av samtliga. Hur mycket 

varje företag behöver förbättra sig skiljer sig åt. De som inte anser sig bra på att 
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dokumentera specifikt erfarenheter bör arbeta fram en företagskultur och strategi 

som gynnar kunskapsöverföring (se 5.1 – kodifiering).  

Avseende internaliseringen sker de aktiviteterna främst när nya medarbetare 

tillkommer alternativt när arbets- eller projektgrupperna förändras (se 5.1 – 

internalisering), eftersom behovet av exempelvis mentorskap vid den tidpunkten 

är som störst. En förbättringspotential om att dokumentera erfarenheter har även 

skymtats för internalisering. Det eftersom nyanställda i och med det skulle kunna 

ta del av skriftliga dokument vilket kan medföra att de fortare kommer in i arbetet. 

Institutionalisering är den kunskapsöverföringsprocess som givits minst fokus (se 

5.1 – institutionalisering). Det betyder däremot inte att den är mindre viktig, 

eftersom de aktiviteter som nämnts har betydelse vid exempelvis nyanställningar. 

Att företagen överlag delger erfarenheter mellan projekt medför att deras interna 

kompetens kan nyttjas i större utsträckning, vilket kan medföra konkurrens-

fördelar eftersom individer kan lära av varandra.  

6.2 Faktorer som påverkar lärande mellan projekt 

Avseende de faktorer som kan gynna respektive hindra lärande mellan projekt (se 

4.5 samt 5.2) kan följande konklusioner dras. De angivna faktorerna kan ha både 

positiv och negativ inverkan på kunskapsöverföring, eftersom det handlar om hur 

de beaktas och används. Exempelvis har företagsklimatet en väsentlig påverkan 

på kunskapsöverföring, vilket kräver ett klimat som stöttar lärande mellan projekt 

för att ta tillvara och överföra erfarenheter. Ett sätt att underlätta det på är via IT-

baserade system. Inte minst kan IT-baserade system underlätta för kodifiering, 

eftersom ett varierat underlag för kunskapsöverföring kan erhållas, vilket kan leda 

till att mer nyanserade erfarenheter delges. 

En återkommande projektgrupp kan gynna respektive hindra lärande mellan 

projekt (se 4.5 samt 5.2). Exempelvis kan erfarenheter följa med en 

återkommande projektgrupp mellan projekt utan att de behöver ta en omväg, 

samtidigt som nya medarbetare kan tillföra gruppen med nya infallsvinklar. Om 

nya medarbetare tillförs kan förhoppningsvis den totala mängden delade 

erfarenheter öka (se 5.2).  

Slutligen handlar det inte om hur mycket tid som läggs på kunskapsöverföring 

utan att tiden förvaltas väl. Exempelvis påverkas ekonomin både av eventuella 
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projektfel som uppstår på grund av att tidigare erfarenheter inte beaktas samt 

kunskapsöverföringsprocessen, eftersom varje medarbetare kostar pengar. Om 

företag sammantaget är villiga till att förbättra sig finns en tro om att 

kunskapsöverföring kan utvecklas och således förbättras ytterligare i framtiden. 



! 42!

7 Förslag på fortsatt forskning 
I det här avsnittet presenteras förslag på fortsatt forskning. 

Den här studien undersöker hur erfarenheter tas tillvara och överförs mellan 

projekt, samt vilka faktorer som gynnar respektive hindrar lärandet mellan projekt 

inom bygg- och fastighetsbranschen. Det för att såväl bygg- och fastighetsföretag, 

ledande befattningshavare samt projektledare ska kunna strukturera samt planera 

sin organisation mer effektivt. Undersökningsområdet är begränsat till Karlstad 

med omnejd, samt medelstora företag (se 3.3). För att erhålla kunskap om hur hela 

fastighetsbranschen gör bör en mer omfattande studie genomföras 

Studien undersöker inte vad eller om ens företagen lär sig mellan projekt. Fortsatt 

forskning bör därför undersöka om de erfarenheter som överförs faktiskt tas 

tillvara av mottagaren eller inte. Med andra ord utgör kunskapsöverföringen 

endast en symbolisk handling, eller bidrar den till att lärande kan erhållas mellan 

individer, grupper och organisationer. Fortsatt forskning bör även undersöka 

vilken kunskapsöverföringsprocess som är mest effektiv i förhållande till 

mängden kunskap som mottagaren erhåller (se 5.2 – Tid & Ekonomi).  

Vid intervjuerna nämnde flera respondenter att det i anknytning till projekt i bygg- 

och fastighetsbranschen förekommer olika entreprenadformer, exempelvis 

partnering (se inledningsvis del 4). Fortsatt forskning bör därmed undersöka hur 

lärande mellan projekt praktiskt fungerar när enbart entreprenadformer används.  

Om mer tid hade förelegat hade det även varit intressant att genomföra deltagande 

observationer i anknytning till de aktiviteter som respondenterna angett. En mer 

omfattande bild av hur företagen gör, samt vilken typ av erfarenheter som delges 

hade kunnat erhållas.  
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Bilaga 1 – Samtyckesblankett: 

 

Information om samtycke 

Mitt namn är Sara Gustavsson och jag studerar Projektledning på Karlstads 
Universitet. Jag utför en studie om vad bygg- och fastighetsföretag (fastighets-
branschen) gör med erfarenheter från tidigare projekt. 

  
Intervjun beräknas ta cirka en timme där du som informant deltar frivilligt. Du 
kan när som helst avbryta intervjun om så önskas. Du kan även välja att avbryta 
ditt medverkande efter att intervjun ägt rum. Samtalet kommer som tidigare 
informerats att spelas in, det så att jag i efterhand ska kunna gå igenom allt som 
sagts. Inspelad ljudfil samt transkribering kommer endast att lyssnas/läsas av mig 
eller någon av handledarna. Filerna kommer att raderas så fort uppsatsen är 
publicerad och godkänd. Varken ert eller företagets namn kommer att skrivas ut 
eller publiceras i uppsatsen. 

 
Samtycke 

Härmed lämnar jag samtycke till intervju om ovanstående ämne och jag ger mitt 
godkännande att bli intervjuad. 

 
Datum:  _______________________ 
 
Företag:  _______________________ 
 
Namnteckning: _______________________ 
 
Namnförtydligande: _______________________ 
 
 
Tack för er medverkan! 

/ Sara Gustavsson. 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Formaliteter och inledning/förklaring till uppsatsen: 
Här berättade jag att intervjun kommer att spelas in som tidigare informerats, för 
att underlätta datainsamlingen. Att varken företagens eller respondenternas namn 
skulle delges. Att transkriberingen och ljudfilerna kommer att raderas efter 
godkänd och publicerad uppsats. Att endast jag eller handledarna kommer lyssna 
på/läsa filerna. Slutligen berättade jag (igen) att respondenterna när som helst kan 
avbryta intervjun (innan, under, efter). Jag berättade även att jag skrev uppsatsen 
från projektledningsprogrammet på Karlstads Universitet, samt belyste studiens 
syfte. I anknytning till ovanstående fick respondenterna underteckna 
samtyckesblanketten (se bilaga 1). 
 
Uppvärmningsfråga: 
Berätta lite kort (några meningar) om din bakgrund (som projektledare), t.ex. hur 
länge har du arbetat med projekt? Är du projektledare (eller starkt involverad) 
i/för ett/flera projekt i dagsläget? 
 
Huvudfrågan: 
Till mina följande frågor skulle jag vilja att du tänker dig in i ett specifikt projekt, 
där du varit delaktig från början till slut. 
 
Nu skulle jag vilja att du berättar för mig, från projektets början till slut, vad du/ni 
gör med erfarenheter längs projektets gång?  

   - Till exempel vad gjorde ni vid uppstarten av projektet du tänker på för att ta 
del av tidigare lärdomar/erfarenheter? Kan du ge några exempel? 
   - Har du/ni fått tagit del av muntliga lärdomar/erfarenheter?  
   - Har du/ni fått tagit del av skriftliga lärdomar/erfarenheter?   
   - De tidigare lärdomar som du fick ta del av, gav dem dig något? I så fall vad? 
   - Upplevde du att mängden lärdomar/erfarenheter var tillräckligt?  
      Fick du all information du behövde? 
      Eller var det något du upplevde att du hade behövt? 
   - Fick du ta del av några lärdomar/erfarenheter under projektets gång (lite 
längre in i projektet)? Kan du ge exempel? I så fall hur? 
 
Om vi nu tänker oss lite längre fram i projektet till att du/ni dragit/fått egna 
lärdomar/erfarenheter.  

   - Kan du nu berätta hur du/ni gjorde för att andra skulle kunna ta del av era 
lärdomar/erfarenheter? Kan du ge exempel? 
   - Har ni någon gemensam plats/forum där ni kan dela och utbyta lärdomar?  
   - Har du/ni delat lärdomar muntligt? 
   - Har du/ni delat lärdomar skriftligt? 
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Generell del:  
Kommande frågor är generella så du behöver inte tänka dig in i ett specifikt 
projekt längre. 

Utifrån det du nu berättat om då ni tar emot och då ni för över 
erfarenheter/lärdomar från andra projekt… 

   - Finns det någonting som du tycker hindrar lärandet mellan projekt i 
byggbranschen? Kan du ge exempel? 
   - Finns det någonting som du tycker stärker lärandet mellan projekt i 
byggbranschen? Kan du ge exempel? 
   - När ni får in nya medarbetare, hur introducerar ni dem i 
företaget/organisationen? Gör ni något speciellt? Kan du ge exempel? 
   - Anser du att du/ni fått tid att ta del av och sprida lärdomar/erfarenheter i en 
den mån du/ni önskar? 
   - Varför, eller på vilket sätt tycker du det är viktigt att sprida lärdomar mellan 
projekt? 
 
Avslutning: 
Är det någonting som du vill tillägga överlag, eller som du tycker att jag missat att 
fråga/beröra?  
 

Tacka för mig och för att jag fick komma. 
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