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Förord

Detta examensarbete omfattar 30 hp och är skrivet våren 2017 som ett sista moment i
utbildningen Civilingenjör Arkitektur på Luleå tekniska universitet. Tillsammans med
Skanska Sverige AB på Region Hus Stockholm Nord har detta arbetet lyckats ta sig från
idé till en färdig rapport.

Det är en stor och spännande utmaning att skriva ett examensarbete på avancerad nivå.
Utan hjälp från min mentor Björn Nyman, projekteringledare på Region Hus Stockholm
Nord, hade arbetet inte blivit en så lärorik och utvecklande process.

Vidare vill jag tacka min handledare Anders Sandström, distriktschef på region Hus Stock-
holm Nord, för visat stöd i mitt arbete och även för möjligheten att skriva arbetet hos
honom. Riktar även ett stort tack till min handledare Gustav Jansson på Luleå tekniska
universitet för sin kunskap i ämnet.

Det är ett stort antal personer som bidragit till detta arbete. Jag är otroligt tacksam över
att människor ställt upp och deltagit på intervjuer samt tagit med mig ut på projekt för
observationer.

Trevlig läsning

Stockholm, Juni 2017

Anna Brodén



Sammanfattning

I dagens upphandlingar av projekt konkurrerar byggföretag både om att bygga
billigt men också om att bygga snabbt. Därför är god byggbarhet viktigt för en ef-
fektiv planering. För att utföra ett byggprojekt gäller det att alla delar i ett projekt
samverkar. Alla människor i ett projekt sitter på erfarenheter som kan hjälpa för att
undvika att misstag upprepas. Erfarenheter och kunskap är informationhållare som
bör spridas mellan alla aktörer i ett projekt för en god byggbarhet och planering. Att
utvärdera vad som går bra men också mindre bra är viktigt för förbättringsarbete av
arbetsmoment och processer.

Arbetets studie är att granska följande delar på några projekt hos Skanska Sverige
Hus Stockholm.

• Granska hur erfarenhetsåterföring används för att förbättra byggbarhet och pla-
nering inom kommersiell byggproduktion.

• Granska hur organisatoriskt lärande och erfarenhetsåterföring sker mellan stra-
tegisk nivå till operationell nivå.

• Granska hur olika former för organisatoriskt lärande mellan projekt kan utveck-
las för god byggbarhet och planering.

Fokus ligger på yrkesarbetarna, grunden i ett byggföretaget, som ofta inte sitter i be-
slutsfattande positioner.

Studien lyfter i vilka faktorer som främjas av organisatoriskt lärande och vad det
innebär med kunskap både som individ och som en organisation. Med hjälp av er-
farenheter kan en organisation växa. En organisation är uppbyggt av sina anställda
och deras erfarenheter bör ses som en resurs. Byggbarhet beskrivs vara det element
som kan effektiviserar projekt och kan förändras i tidigt skede genom att få in erfa-
renheter om fungerande eller inte fungerande arbetsmoment eller byggnadsmaterial.
De personer som sitter på denna kunskap är dem som praktiskt arbetar med det varje
dag, det vill säga yrkesarbetarna.

I dagsläget är det ofta projektledningens olika medlemmar som tar beslut på egen
hand, utan en praktisk kunskap. Detta framkommer i både observationerna och in-
tervjuerna. Projektledningen har en begränsad praktisk kunskap och yrkesarbetarna
känner ett utanförskap. Yrkesarbetarna har åsikter men de vet inte vem de ska vända
sig till. I vissa fall antar yrkesarbetarna att ingen bryr sig om deras åsikter ändå. Det
är en tråkig inställning som tyder att det organisatoriska lärandet inte märks av i or-
ganisationens grund. Däremot säger organisationens mål och visioner att arbete för
att dela erfarenheter är viktigt. Detta arbete mot organisationens mål sker till största
del bara på strategisk nivå och har inte nått till yrkesarbetarna på operationell nivå.

Resultates grundstenar i detta arbete är att börja prata och lyssna på varandra. För
att förstå varandra behövs information och erfarenheter spridas mellan alla anställda
i organisationen. Studien visar att det behövs strukturella medel för spridning av in-
formation, dokumentation och implementering. Det måste visas från organisationens
strategiska sida att all kunskap är lika värd och alla bör känna att deras erfarenhet är
viktig. I dagsläget har den operationella nivån svårt att veta hur den kan påverka och
resultaten visar tydligt att YA har liten påverkan i beslut för bättre byggbarhet och
planering.



Abstract

In today’s procurement of projects, construction companies compete both about buil-
ding cheap but also about building fast. That’s why good buildability are important
for effective planning. To carry out a construction project, it applies to all parts in a
project to collaborate. All people in a project have experiences that can help prevent
mistakes being repeated. Experiences and knowledge are information holders which
should be spread to everyone in a project for good buildability and planning. Evalu-
ating what goes well but also not so well is important for improvement of work and
processes.

The work’s study is to review the following parts of some projects at Skanska Sweden
House Stockholm.

• Review how experience feedback is used to improve buildability and planning
in commercial construction.

• Review how organizational learning and experience retrieval takes place between
strategic level and operational level.

• Examine how different forms of organizational learning between projects can
be developed for good construction and planning.

The focus is on job workers, the base of a construction company, who often are not
in decision-making positions.

The study highlights the factors that are promoted by organizational learning and
what it means with knowledge both as an individual and as an organization. With the
help of experience, an organization can grow. An organization is built by its employe-
es and their experience should be seen as a resource. Buildability is described as the
element that can streamline projects and can be changed at an early stage by gaining
experience of functioning or non-functioning working methods or building materials.
Those who are familiar with this knowledge are those who work with it every day,
that is, the job workers.

At present, it is often the project management’s different members who make de-
cisions on their own, without any practical knowledge. This is evident in both the
observations and the interviews. The project management has limited practical know-
ledge and the job workers feel excluded. The job workers have opinions but they do
not know who to turn to. In some cases the job workers assume that no one cares
about their opinions anyway. It is a sad attitude that indicates that organizational
learning is not noticeable in the organization’s foundation. On the other hand, the
organization’s goals and visions say that work for sharing experiences is important.
This work towards the organization’s goals is only at a strategic level and has not
reached the job workers at an operational level.

The foundations of the results in this thesis are to start talking and listening to each
other. In order to understand each other, information and experiences needs to be dis-
seminated between all employees in the organization. The study shows that structural
funds are needed for the dissemination of information, documentation and implemen-
tation. It must be shown from the organization’s strategic level that all knowledge is
equally worthwhile and everyone should feel that their experience is important. At
present, the operational level find it difficult to know how it can affect and the results
of the thesis clearly demonstrate that the job workers has little impact in decisions
for better buildability and planning.
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1 INTRODUKTION

1 Introduktion

Följande kapitel presenterar bakgrunden och de problem som forsknings-
frågorna i detta examensarbete baseras på. Vidare presenteras syftet med
examensarbetet och de avgränsningar som är gjorda. Tanken är att få en
allmän kunskap om ämnet och en förståelse för examensarbetets betydelse
i detta inledande kapitel.

1.1 Bakgrund

Vad är det som gör att ett byggprojekt går bra respektive mindre bra?
Många gånger klappar man sin axel vid gott arbete men försöker aldrig rota
i varför det gick bra. Likadant om ett projekt går dåligt undviks det att prata
om och orsaken till varför det gick dåligt kommer inte fram. Självklart ska
man berömma vid gott arbete och känna sig extra stolt. Det är dock inte
att förglömma att man bör reflektera när arbete inte gått som man tänkt sig.
Persson, Landin och Andersson (2006) beskriver byggprojekt som:

”... ett stafettlopp där information skall överföras mellan olika aktörer...”
där

”...varje stafettlöpare behöver bara hålla i kunskapen under sin sträcka.”

Kunskap och information är delar som ska ledas vidare genom hela stafett-
loppet. Där varje aktör testas om de kan ta till sig kunskapen. En hantver-
kare är unik med egna erfarenheter. Ensam kan hantverkaren inte veta hur
man ska bygga menar Persson et al., (2006). Hantverkaren kan lika gärna
lösa problem baserade på egen kunskap istället för att läsa produktions-
handlingarna. Det gör att de krav och den vision byggnationen har brister
i sitt utförande (Persson et al., 2006). Produktionshandlingar är en viktig
del inom byggindustrin. I produktionshandlingar ingår dels ritningar över
våningsplan och dels beskrivningar på rum och detaljer med mera.

Det engelska ordspråket ”Den kloke lär av andras misstag, dåren av sina
egna” (http://www.nordspråk.se) borde implementeras mer på byggmark-
naden, det vill säga att erfarenhetsöverlämning bör implementeras i större
utsträckning. Det är inget dåligt att göra fel, det som är dåligt är att inte
lära sig av det för att göra det bättre till nästa gång.

Att studera avvikelser i projekt beskriver Persson et al., (2006) som ett
perfekt underlag för lärande och erfarenhetsåterföring. Antecknar man de
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1.2 Problemformulering 1 INTRODUKTION

gånger det är avvikelser i produktionshandlingar och hur de löstes får man
en databas med erfarenheter. Meiling och Thuvander (2010) beskriver att
det ligger ett mervärde, och är viktigt, att ta rätt beslut i tidigt skede och att
återanvända den informationen. Det är oftast i tidigt skede när produktions-
handlingar godkänns som denna erfarenhet från tidigare projekt kan göra
stor skillnad. Det är produktionshandlingarna från projekteringen som yr-
kesarbetarna sedan utgår ifrån. Om samma typ av konstruktion, som gått
dåligt tidigare, används i handlingarna igen kommer samma avvikelse in-
träffa igen. Kostsamma avvikelser kan förhindras i tidiga skeden om man
aktivt arbetar med att införa erfarenheter då.

Vid anbudsupphandling är konkurrensen hög och för att kunna vinna an-
budet är det inte bara priset som är en faktor utan även byggtiden. Krav på
start- och sluttider pressas hela tiden för att ”vinna” upphandlingen. Tids-
bristen drabbar de som planerar projekten i och med att de får för lite tid
för projektering (Söderholm and Jäderholm, 2007). Ger man projektering,
produktionsplanering och arbetsberedning tillräckligt tid kan det förkorta
byggtiden genom effektivt resursutnyttjande. Söderström och Jäderblom
(2007) rekommenderar att ge tid till projektering skapar god byggbarhet
och bra slutprodukter. Vidare beskrivs det av Söderström och Jäderblom
att planeringsarbete och arbetsberedning gynnar en god byggproduktion
om dessa får goda förutsättningar redan vid upphandling av ett projekt.

1.2 Problemformulering

Vid stora byggprojekt finns det en form av projektledning som styr den dag-
liga operationella verksamheten. Projektledningen ansvarar över de pro-
duktionshandlingar som yrkesarbetarna använder. För detta krävs en god
planering av det fortsatta arbetet. Går det inte att läsa av produktionshand-
lingarna försvåras arbetet och onödiga problem uppstår. (Byggledarskap,
2014)

Mellan byggprojekt i stora organisationer är kommunikation och delning
av erfarenheter limiterad enligt Åfreds (2016, 25 februari). Lärdomar från
ett projekt stannar ofta där de uppstod istället för att förbättra effektivi-
tet och byggbarhet för organisationen i stort. Vissa problem man stöter på
i produktionshandlingarna är mer återkommande än andra. Men oavsett
problem och lösning bör det, enligt Åfreds (2016, 25 februari), finnas ett
forum eller en kunskapsbank. Att inte vilja göra om gamla misstag bör lig-
ga i byggbranschens intresse beskriver SBUF (u.å.). Därmed ligger det ett
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1.3 Syfte 1 INTRODUKTION

stort ansvar att använda erfarenhetsåterföring menar SBUF. Åfreds (2016,
25 februari) fortsätter med att belysa att om kunskaper stannar inom ett
projekt uppstår ingen utveckling för organisationen. Något som drabbar
planering och byggbarhet.

1.3 Syfte

Syftet är att utvärdera hur organisatoriskt lärande och erfarenhetsåterföring
påverkar byggbarhet och planering.

För att uppnå att erfarenhetåterföring används är det viktigt att genom ett
organisatoriskt lärande skapa en miljö där anställda kan kommunicera med
varandra. Genom spridning av kunskap mellan olika yrkesgrupper om tidi-
gare erfarenheter kan man hjälpa varandra till en förbättrad byggbarhet
(Dixon, 1999). Detta leder vidare till den forskningsfråga som examensar-
betet grundar sig på.

1.4 Forskningsfråga

Hur används erfarenhetsåterföring för att förbättra byggbarhet och plane-
ring inom kommersiell byggproduktion på Skanska Region Hus Stock-
holm Nord?

Underfrågor

• Hur sker organisatoriskt lärande och erfarenhetsåterföring mellan stra-
tegisk nivå till operationell nivå?

• Vilka former för organisatoriskt lärande mellan projekt kan utvecklas
för god byggbarhet och planering?

1.5 Avgränsningar

Detta arbete kommer endast behandla projekt på Skanska Region Hus
Stockholm Nord som är totalentrepenader. En totalentrepenad innebär att
Skanska ansvarar över projektering och utförande i samarbete med kund.
Därmed kan det internt påvisas hur byggbarheten inom Skanskas egna pro-
jekt kan utvecklas. Konsekvensen av detta blir att arbetet inte är generali-
serbart för alla former av entrepenader och byggprojekt hos andra företag.
Generaliserbarheten står och faller på att varje byggprojekt är unikt med
olika typer av människor som interagerar och agerar och därför blir ut-
gången på lösningarna ofta olika.
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1.5 Avgränsningar 1 INTRODUKTION

De delar i ett projekt som fokuseras på är den operationella nivån med
yrkesarbetarna och projektledning. Projektering och konsultarbete berörs
inte av intervjuer och observationer. Andra parter som inte kommer att
granskas är även kunder och leverantörer. Detta för att de inte arbetar med
produktionshandlingarna i produktionssyfte. Examensarbetet har ett fokus
på yrkesarbetarna och deras upplevda situation. Men även på hur projekt-
ledning arbetar med lärande och planering för ett effektivt och byggbart
projekt i medverkan av yrkesarbetarna. Konsekvensen som uppstår är att
projekteringens struktur och syn på erfarenheter och lärande inte under-
söks.

Skanska Hus Stockholm Nord arbetar med kommersiellt byggande. De
projekt som undersöks tillhör därför den kommersiella sektorn med bland
annat kontor, skolor och hotell.

Den geografiska avgränsningen kommer att omfatta det område Skanska
region Hus Stockholm Nord täcker. Detta på grund av att tillgängliga pro-
jekt med liknande struktur erbjuds att studera.

Nyckelord: Organisatoriskt lärande, feedback, tyst kunskap,
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2 METOD

2 Metod

Här förklaras arbetsgång och de tillvägagångssätt som använts för arbe-
tet samt en beskrivning av de valda metoderna. Det hela avslutas med en
metodkritik där validitet och reliabilitet med studien diskuteras med fokus
på vad som valts för att höja kvalitén i arbetet.

2.1 Företagsval

Skanska region Hus Stockholm Nord är det kontor där examensarbetet är
genomfört på. Genom kontakt med en anställd lyftes problemet som lade
grund till forskningsfrågan. Den anställde hämtade kunskap från person-
liga erfarenheter av projekt inom företaget. Kontakt etablerades därefter
med en handledare på Skanska samt mentor bestämdes. Skanska är ett eta-
blerat företag med många anställda och med många projekt igång. Detta
står till hjälp med den empiriska datainsamlingen.

2.2 Litteraturstudie

Fördelarna med en litteraturstudie är att man på kort tid och med knappa
resurser kan kartlägga existerande kunskap ute idag för att bygga en refe-
rensram. (S. Engström, personlig kommunikation, 2 november 2016)

Redan vid examensarbetets start skapas en teoretisk grund att stå på med en
litteraturstudie vilket är bra enligt Holme, Solvang och Nilsson (1997). Ef-
ter görs en fördjupande litteraturstudie som ger inblick i information inom
ämnet som finns tillgänglig idag. Avhandlingar och vetenskapliga texter in-
om ämnet ligger i fokus för att bygga en referensram. Arbetsprocessen har
både en explorativ och en explanativ karaktär. Ett explorativt arbete, enligt
Ghauri och Grønhaug (2005), är holistiskt, analytiskt och tänker från fle-
ra perspektiv. Ghauri och Grønhaug (2005) menar också att ett explorativ
arbete i största allmänhet visar rekommendationer på fortsatt forskning, vil-
ket också avslutar detta examensarbete. Explanativt arbete är däremot att
förklara ett problem eller en situation för att se samband (Saunders, Lewis
& Thornhill, 2009, s. 140). Samband mellan datainsamlingen i empirin och
teori granskas sedan analytisk i kapitel 5 för att nå en slutsats. Med hjälp
av insamlat material väljs metoder och en utveckling av forskningsfrågor
görs under arbetets gång.
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2.3 Kvalitativ och kvantitativ metod 2 METOD

2.3 Kvalitativ och kvantitativ metod

Kvantitativ metod är en form av datainsamlingsteknik som analyserar nu-
merisk data med hjälp av grafer, tabeller och statistik. Till exempel kan ett
diagram över hur temperaturen ser ut i ett land över flera år visa trender i
den globala uppvärmningen. Kvantitativa metoder vill jämföra och visa en
generalisering av ett fenomen, till exempel visa att temperaturen kommer
öka för framtida år. (Saunders et al., 2009, s. 414–467)

Kvalitativa metoder analyserar icke numeriska data, det vill säga ord som
inte går att mäta i siffror. Insamlingsmetoder kan vara svar på enkäter, in-
tervjuer eller observationer. Med en kvalitativ studie fördjupas kunskapen
för att kunna analysera en helhet, vilket skiljer sig ifrån den kvantitativa
metoden. (Saunders et al., 2009, s. 480–516)

För denna studie är en kvalitativ metodik lämplig när man fördjupar sig
och analysar mänskliga och individuella beteenden. Kunskap, lärande och
erfarenheter skall undersökas genom intervjuer och observationer på fyra
olika byggprojekt. Detta metodval är grunden för empirin som tillsammans
med en litteraturstudie ska analyseras, en grund i kvalitativ forskning enligt
Alvehus (2013). Kunskap och lärande är komplexa, individuella områden.
För detta krävs en fördjupande helhetssyn för att kunna ta sig an uppgiften
och en kvalitativ metodinsamling stödjer det.

2.4 Observationer

Det finns enligt Saunders et al., (2009, s. 288) två typer av observationer,
deltagande observationer och strukturerade observationer. Saunders beskri-
ver att deltagande observationer ser mänskliga beteenden. Detta kan jämfö-
ras med strukturerade observationer där man vill se hur ofta något händer
enligt Saunders et al., (2009, s. 300).

Observationerna är till för att kunna få en objektiv syn på hur de anställda
beter sig mot varandra. De projekt som observeras är projekt som pågått
i minst ett år. Fördelen med att gå till projekt där byggnation pågått en
längre tid är att erfarenheter och återkommande problem har hunnit ske. I
vissa fall kan även problem med produktionshandlingarna och deras lös-
ning observeras direkt på plats. Till viss del kan problem dyka upp på
byggarbetsplatsen och då kan beteendet observeras direkt. Intervjuer ska
även användas för att fördjupa kunskapen i hur mänskliga beteenden sker
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2.5 Intervju 2 METOD

på projekt för att stärka observationen.

Vid besök på valda projekt har en anställd från projektledningen varit till
hjälp att hitta rätt yrkesarbetare att intervjua. Deltagande observationer har
implementerats tillsammans med korta samtal med den anställde från pro-
jektledningen i samband med besök för intervjuer. De korta samtalens frå-
gor har ställts under tiden som den anställde från projektledningen har visat
upp projektet. Samtalen är en öppen dialog kring den anställdes arbetsdag
och de problem som denne kan ställas inför. Detta för att få personliga
erfarenheter och förklaringar direkt på plats som även kan visas upp på
byggarbetsplatsen. Observationer är bra för att se vilka typer av moment
som är problematiska och hur de löses. Personerna från projektledningen
har haft roller som projektledare, arbetsledare och projektingenjör.

2.5 Intervju

Upplägget för intervjun är semi-strukturerat men det lämnas utrymme för
den intervjuade att utveckla sina uttalanden. Med den strukturen finns det
även utrymme för egna utlägg där det anses lämpligt. Denna struktur val-
des för att ge möjlighet till djupare diskussioner utan att tappa fokus på
ämnet. Det ligger fortfarande en del kontroll hos intervjuaren samtidigt
som intervjun definieras av den svaren som fås. Intervjuaren har möjlighet
att kunna läsa av och tolka svaren för att individanpassa frågorna.

De intervjuade är yrkesarbetare. Detta för att lyfta deras åsikter och erfa-
renheter. I yrkesarbetarrollen ingår bland annat underentrepenörer, såsom
elektriker, men även Skanskas egna anställda så som snickare och betong-
arbetare. Yrkesarbetarna arbetar i dagsläget på fyra olika byggprojekt. Ge-
nom att göra intervjuer på projekt som i dagsläget är igång behålls en re-
levans till ämnet. Där relevansen är hur erfarenhetsåterföring, byggbarhet,
planering och kommunikation mellan olika nivåer inom projektet upplevs
bland yrkesarbetarna.

Intervjuerna spelas in om medgivande fås. Detta för att intervjuaren ska
ha fokus på svaren som fås under intervjun samt för att man kan, i efter-
hand, gå tillbaka och kontrollera svaren. En intervju tar ungefär 30 minuter
och transkriberas samt sammanställs efteråt.

Varje yrkesarbetare hålls anonym och betecknas YA1, YA2 och så vida-
re. Alla yrkesarbetare har arbetat minst 10 år på Skanska. Alla har även
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medverkat i flera projekt inom Skanska och besitter därmed lång kunskap
om hur projekt brukar går till.

2.5.1 Mentor

På Skanska har en mentor vid namn Björn Nyman, som arbetar som projek-
teringsledare, stått till hjälp för examensarbetet. I möten med Björn har dis-
kussioner förts om funderingar kring intervjuer och företagets kommunikations-
och arbetsstruktur. Möten med Björn har antecknats ned i efterhand men
har inte följt någon intervjuform. Via Björn har lämpliga projekt och kon-
taktpersoner tagits fram.

2.6 Validitet och reliabilitet

Alvehus (2013) beskriver att validitet är svaret på frågan om det man mätt
verkligen har varit det man ville mäta. Kort sagt kan man fråga sig själv
om den information man fått in varit användbar och meningsfull för ar-
betet. Reliabilitet är ett sätt att se om forskningen är upprepningsbar och
därmed pålitlig (Alvehus, 2013). Om arbetet görs om och samma resultat
uppnås är det ett tecken på hög reliabilitet.

Oavsett metod finns krav på reliabilitet och validitet för att metodvalets
resultat. Dett för att det ska ge tillförlitliga och giltiga resultat som är ob-
jektiva, det vill säga granskningsbart, för läsaren (Ryen and Torhell, 2004).

Svaret på forskningsfrågorna bygger på en litterturstudie, intervjuer samt
observationer. Genom att förklara hur forskningsfrågorna ska besvaras ökar
reliabiliteten i studien.

En hög validitet är viktigt i en litteraturstudie, som är arbetets teoretiska
grund. Teorins syfte är att förklara ett fenomen teoretiskt och dess ingå-
ende komponenter för att sedan testa teorin mot verkligheten på Skanska
Region Nord Stockholm Hus. Google Scholar är en sökmotor för veten-
skapliga dokument där de som ansetts relevanta för studien har valts ut.
Besök på bibliotek efter relevanta böcker har också hjälpt till för att bygga
upp den teoretiska grunden i studien. Det är viktigt att använda primärkäl-
lor för en ökad reliabilitet vilket har eftersträvats i detta examensarbete.
Att söka sig bakåt till den primära källan är därför tillvägagångssättet för
litteraturstudien. Svagheten med att inte använda primärkällor är att de har
hunnit att tolkas av en person vilket medfört att man vid användandet gör
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en tolkning av en tolkning vilket minskar reliabiliteten.

Intervjuer har en styrka i att de ger direkt och relevant information för
studien vid väl valda intervjufrågor. Individanpassade frågor där man kan
tolka signaler från den intervjuade under intervjuns gång ger en djupare
förståelse. Svagheten med intervjuer är att de tar tid, kan vara kostsamma
och datan som samlas in är specifik för just detta examensarbete. Risken
med intervjuer är att svaren sällan blir likadana mellan olika personer. Sva-
ren kan till och med bli olika om man intervjuar samma person vid olika
tillfällen. Flera personer inom samma yrkeskategori är intervjuade fast för
olika färdigställda projekt för att få en bredd i hur arbetet fungerar. För att
få ett djup har frågor ställts via mejl eller muntlig kontakt till chefer, projek-
törer och andra ingenjörer. Detta för att se hur problemet tolkas och arbetas
med på strategiskt nivå inom Skanska. Ett ökat perspektiv som sedan kan
analyseras och därmed ger en ökad reliabilitet.
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3 Företagspresentation

En kort presentation av Skanska och dess struktur för att visa i vilken del
av företaget som arbetet fokuserat på.

3.1 Organisationstruktur

Skanska Sveriges organisation är, i stora drag, uppdelat i olika regioner och
supportfunktioner som visas i figur 1 nedan. Regionerna visas till vänster
och supportfunktionerna till höger. Examensarbetet är skrivet i region Hus,
närmare bestämt i Region Hus Stockholm Nord. Hus Stockholm Nord fo-
kuserar på kommersiella byggnader som till exempel hotell, kontor och
laboratorium i Stockholmsområdet. Andra regionen som också heter Hus
fokuserar på bostadsutveckling, alltså inte kommersiella byggnader.

Figur 1: Organisationen uppbyggnad med regioner till vänster och supportfunktioner till höger.
(Skanska, 2017b)

Varje region har en regionschef och för Hus Stockholm Nord visas upp-
byggnaden av regionen i figur 2 nedan. Varje distrikt har en varsin distrikts-
chef varav en är handledare för detta examensarbete och heter Anders Sand-
ström.
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Figur 2: Region Hus Stockholm Nord

Anders Sandströms distrikt har en uppbyggnad enligt i figur 3. De anställ-
da som sitter under de fem projektcheferna i figur 3 utgör empirin till detta
examensarbete. Det är även dessa som ingår i projektledningen i projekt.

Figur 3: Distrikt 52150 i Region Hus Stockholm Nord
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3.2 Arbetsprocessen

Arbetsprocessen i stora drag förklaras nedan och visas i figur 4.

Figur 4: Överblick arbetsprocessen

Vid en totalentrepenad går en kund ut med sin idé via ett förfrågningsun-
derlag till ett eller flera företag. Skanskas svar på förfrågan, anbudet, be-
står bland annat av kalkyler, organisations-, risk- och möjlighetshantering
samt gröna val. Även Skanskas egna krav och värderingar implementeras
i anbudet. Vinner man anbudet skrivs ett avtal mellan Skanska och kund.
Byggprojektet kan nu börja. Vid projektstart arbetar distriktschefen och
projektchefen bland annat med bemanning och planering för en bra pro-
jektstart.

I projekteringsfasen handlar det i stora drag om att ta fram byggbara pro-
duktionshandlingar. Förslagshandlingen från anbudsfasen utvecklas nu till
system-, bygg- och relationshandlingar för byggnationen. Arbetet leds av
en projekteringsledare i samverkan med kund, projektchef samt represen-
tanter från inköp och produktion. Projekteringen samverkar både med inter-
na och externa konsulter samt underentrepenörer. Konsulternas roll är att ta
hänsyn till krav och regler som kund och Skanska ställer på dem samt att
uppfylla lagar och regler för att ta fram byggbara produktionshandlingar.
Antalet produktionshandlingar som produceras från konsulten kan styras
av priset för anbudsupphandlingen. De färdiga produktionshandlingarna
skickas sedan för granskning. Granskningen utförs av projekteringsleda-
ren, produktionspersonal samt beställare vid behov. Ändringar vid gransk-
ningen sammanställs sedan av projekteringsledaren för att läggas till i pro-
duktionshandlingarna.
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Efter granskningens godkännande är det dags för uppstart för produktion.
Det vill säga projektledningen ska börja förbereda alla inblandade i pro-
duktionen för framtida arbete. I detta skede är det viktigt att avsätta tid för
planering och förberedelser för aktiviteter i projektets produktion. De rol-
ler som är inblandade i produktionen och deras samverkan mellan varandra
och distriktschef presenteras nedan i figur 5.

Figur 5: Diagram över arbetsroller inom ett distrikt

Yrkesarbetare

Som YA ingår arbeten inom snickeri, betong, el och VVS samt många fle-
ra olika typer av montage- eller installationsarbeten. För distrikten i den
berörda regionen är yrkesarbetarna inom gruppen snickare och betongar-
betare Skanskas egna anställda. Övriga YA hyrs in som underentrepenörer,
UE, av Skanska.
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3.3 Valda projekt för studien

ANA 12 och 14

På Alfred Nobels väg nummer 12 och 14 i Flemingsberg ligger lokaler
för en polisutbildning. Tillsammans med Akademiska Hus ska Skanska
göra en ombyggnad på 6 000 m2 och en ny byggnad på 6 500 m2fördelat
på tre plan för polisutbildningens lokaler. Utbildningslokalerna kommer
bland annat att inrymma skjutbanor, skyttesimuleringslokaler, självskydds-
hall och övningslägenheter. Arbetet planeras stå klart i oktober 2017. (Press-
meddelande, 2016)

Figur 6: ANA 12 och 14 (Pressmeddelande, 2016)

Detta projekt har använt sig av totalt cirka 50 stycken YA med bland annat
YA från Skanska och UE för installationer, tak med mera.

Hotell Hagaplan

Skanska har i pressmeddelande gått ut med att de själva har utvecklat en
hotell- och kontorsbyggnad i Hagastaden, Stockholm, som ska stå klar no-
vember 2017 (Pressmeddelande, 2015). Denna byggnad har direkt anslut-
ning till huvudentrén till Nya Karolinska Solna. Byggnaden blir 16 våning-
ar hög med garage under markplanet och en total bruttoyta om 16 200 m2.
Byggnationen uppgår till cirka 440 miljoner kronor. Hotellet upptar elva
våningar med totalt 222 rum, restaurang och konferenslokaler.

Ungefär 20-25 stycken YA har arbetat på detta projekt med både YA från
Skanska och UE för installationer av fönster, ventilation med mera.
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Figur 7: Hotell Hagaplan (Pressmeddelande, 2015)

Klara C

Mitt emot centralstation i Stockholm ligger byggnaden Klara C på Vasa-
gatan 14. Det är en kulturhistorisk värdefull fastighet på 12 våningar och
en bruttoarea på 48 000 m2. Skanska har gått ut i ett pressmeddelande
(Pressmeddelande, 2013) att byggnaden ska renoveras och moderniseras
med ambition att uppnå platinumnivå i LEED certifiering. Byggstart våren
2014 och klart i slutet av 2016 med ett ordervärde på cirka 800 miljoner
kronor. Huset kommer att innehålla kontor, konferenslokaler, restauranger
och butiker.

Figur 8: Klara C (Pressmeddelande, 2013)

Cirka 100 stycken YA har totalt jobbat på detta projekt.

T30

I korsningen hamngatan/regeringsgatan i centrala Stockholm pågår bygg-
nation av ett nytt hus, T30, för handel och kontorsverksamhet. Uppdraget
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är en del i AMF Fastigheter AB:s utvecklingsprojekt Urban Escape Stock-
holm som omfattar fem byggnader totalt. Kontraktet är värt cirka 1,2 mil-
jarder kronor och beräknas stå klart våren 2019. Byggnaden omfattar 44
000 m2 nyproduktion i tolv våningar. I den summan ingår rivning av be-
fintlig byggnad, grundförstärkning och uppbyggnad. Den nya byggnaden
siktar på platinumnivå enligt miljöcertifieringssystemet LEED. (Pressmed-
delande, 2017)

Figur 9: T30 (Pressmeddelande, 2017)

På projektet arbetar mellan 21-30 stycken YA från Skanska sedan tillkom-
mer YA från UE.
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4 Teori

I detta kapitel beskrivs den fakta som finns ute idag inom ämnet för arbetet.
Kapitlet börjar med att beskriva vad kunskap är för att sedan smalna ner
till lärande och till sist erfarenhetsåterföring. Tidigare forskning, böcker
och vetenskapliga artiklar utgör den största basen i denna litteraturstudie.
Teoretiska begrepp förklaras i slutet för att förtydliga vad som används i
detta arbete. Detta bör visa att författaren är väl inläst på områdets till-
gängliga information samt att det ger läsaren en inblick i ämnet.

4.1 Vad är kunskap?

En yrkeskunskap enligt Hoberg (2007) är förmågan att se förbi det som
kan kalkyleras och istället se en lösning. En kunskap som tränas upp ge-
nom att hela tiden hämta erfarenheter från en själv eller andra. Kunskap
bygger på att förstå en helhet. Det bygger inte på att jämföra mellan två
olika lösningsalternativ, två olika erfarenheter. Många situationer har inte
en lösning som är rätt när man ska ta ett beslut enligt Hoberg (2007). Man
måste höra berättelserna om varför man tog de beslut som man tog i den
situationen. Vilka erfarenheter grundades de besluten på och vad i situatio-
nen valde man att fokusera på?

I många fall agerar en människa instinktivt, personen bara vet att det är
så man ska göra i en situation menar Florin (2007). En glasmästare vet när
glaset är i rätt temperatur för att formas genom att se på glasmassan. En
yrkesarbetare inser innan de börjar arbeta att material inte passar in i vissa
konstruktioner. Med detta beskriver Florin (2007):

”Det finns en omdömesförmåga och ett yrkeskunnande som helt enkelt är
där, pålitligt, instinktivt, utan något - förnuftsskäl present i hjärnan -.
Kunnandet och erfarenheten sitter i kroppen, behöver inte varje gång

bearbetas, övervägas.”

Kunskap kan delas upp i två delar enligt Johannessen (2007):

• ”Det måste vara möjligt att formulera vårt vetande på ett eller annat
språk.”

• ”Den språkligt formulerade utgåvan av vårt vetande måste kunna be-
läggas empiriskt eller bevisas med formella metoder.”
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Johannesson (2007) menar att kunskap som inte kan uttryckas språkligt
och inte har en underbyggnad saknar relevans. Vilket är en grund till påstå-
endekunskapen, kunskap som helt kan uttalas språkligt. Ingår inte de två
delarna blir resultatet att orden är tagna från fantasin. Däremot forsätter
Johannessen sin beskrivning av tyst kunskap. En kunskap som inte kan for-
muleras till språklig karaktär av logiska skäl. Det kan handla om att man
inte vill eller kan uttala kunskapen. Den tysta kunskapen är ”en fråga om
färdigheter och inlärning.” enligt Janik (2007). Janik visar ett exempel om
de som kallar sig experter, till exempel inom sportvärlden. De har snöat
in sig på ett problem som de ansett andra har en otillräcklig kunskap om.
När kollegor har ett problem kommer experten inte ge svaret utan istället
kommer denne ge en hjälp för att lösa problemet. Experter är skickliga på
att lära, inte att veta, i sitt område. Därför är expertis tyst kunskap (Janik,
2007).

Prawitz (2007) beskriver att det finns olika typer av kunskap. Det finns
explicit och implicit, eller tyst, kunskap samt färdighets- och påstående-
kunskap vilka förklaras nedan:

• Explicit kunskap: Man kan uttrycka det man vet språkligt.

• Implicit kunskap: Man kan inte uttrycka det man vet språkligt. Orsak
till implicit kunskap kan vara att man iaktar hur andra gör för att förstå
regler, teori och krav, till exempel kolla på när andra spelar ett spel.
Ett annat exempel är när man läser en manual och praktiserar sedan
det tills man gör det utan att tänka. Då blir kunskapen implicit.

• Färdighetskunskap (kunskap hur): Man vet hur något skall göras. Ex-
plicit färdighetskunskap är då man kan formulera reglerna hur verk-
samheten ska utövas till exempel.

• Påståendekunskap (kunskap att): Man vet att något förhåller sig på ett
visst sätt. Explicit påståendekunskap förutsätter att man kan formule-
ra och förstå formuleringarna till påståendet språkligt.

Polyani (2013, s. 27) utgår ifrån faktumet att ”vi kan veta mer än vi kan
säga”. I en grupp av flera tusen människor kan vi känna igen ett ansik-
te men det är svårt att beskriva vad det är som gör att man känner igen
just det ansiktet. Polyani beskriver experiment där man utsätter en person
för elchocker varje gång denne säger något som associeras till ”chockord”.
Testpersonen lärde sig tillslut vilka ord som bör undviks för att slippa en
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elchock. Men testpersonen kunde inte förklara hur han gjorde det. Expe-
rimenten Polyani (2013) beskriver är ett tecken på tyst kunskap, något
som inte kan uttalas. Det kan delas in i två led, ett proximalt och ett di-
stalt. Det proximala ledet innehåller det som vi inte kan uttala det vill säga
hur testpersonen gick tillväga för att undvika elchock. Det andra ledet är
medvetenheten om elchocken. Dessa två led är enligt Polyani ”den tysta
kunskapens grundstruktur” och han beskriver det vidare:

”Den funktionella relationen mellan de båda leden i tyst kunskap ser ut
såhär: vi känner till det första ledet bara genom att vi förlitar oss på vår

medvetenhet om det för att uppmärksamma det andra ledet.”

Ofta leder man uppmärksamheten från det första ledet mot det andra ledet
i den tysta kunskapen. Det är det som får oss att se från ansiktsdragen till
ansiktet i sin helhet vilket medför att det blir svårt att beskriva dragen. Det-
ta kan exemplifieras med att rörelser i ett visst mönster med en viss styrka
ger en prestation, dit uppmärksamheten är riktad. Till exempel när man ska
göra en kullerbytta eller montera en byggnadsställning. Vi är alltså medvet-
na om det proximala ledet för att rikta uppmärksamheten mot resultatet i
det distala ledet. (Polyani, 2013, s. 35)

Tyst kunskap innefattar alltså problem, användning av verktyg, aningar och
andra varseblivningar. I alla dessa moment är vår kropp ett deltagande ob-
jekt och delaktig i vår kunskap om alla andra yttre ting. Vi utformar alltså
ett både intellektuellt och praktiskt en tyst kunskap i hur saker fungerar och
vilka delar som ingår i det. (Polanyi, 2013)

”...tyst kunskap grundar sig på inlevelse i enskilda delar, samtidigt som
den gäller den enhet som de bildar tillsammans. För att bli delaktig i

denna inlevelse måste eleven anta att en undervisning som till en början
förefaller meningslös faktiskt har en mening som kan upptäckas, om han
ägnar sig åt samma slags inlevelse som läraren. En sådan anstränging

baseras på ett godtagande av lärarens auktoritet.” (Polyani, 2013, s. 88)

För att kunna ta till sig ny kunskap eller få djupare kunskap kräver det att
man förlitar sig på den som förmedlar detta. Detta utan att mista det kritis-
ka tänket i samband med kunskapsinlärning. Man kan inte tro blint på allt.
(Polyani, 2013, s. 89)

Polyani (2013, s. 102) pratar om en ömsesidig kontroll. Att ta två perso-
ner från olika grenar och de hjälper och stödjer varandra i ett fortskridande
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arbete. Det utvecklar både personen i fråga men även kunskapen i området
om detta stöd kan spridas vidare, en explicit kunskap. När forskare stöter
på ett problem kan de, oberoende av varandra, ha föraningar om lösningar
och upptäcker lösningarna från olika perspektiv genom tyst kunskap. Fors-
karens handlingar är egna val från hans syn på problemet och de behöver
nödvändigtvis inte nå framgång (Polyani, 2013, s. 105). Nederlag kan nås,
resultat kanske inte nås alls eller resultatet som uppnås är inte trovärdig
hos andra även om det är det för dig.

Nonaka och Takeuchi (1995) tror på att en samverkan mellan både explicit
och tyst kunskap måste användas för en utvecklande organisation. För att
de två kunskaperna ska kunna samverka måste man lära sig hur man om-
vandlar dem sinsemellan vilken Nonaka och Takeuchi illustrerar i figur 10.

Figur 10: Fyra kunskapsomvandlingar (Nonaka och Takeuchi, 1995, s. 62)

Socialisering

För att gå från tyst kunskap till tyst kunskap mellan från en person till en
annan krävs en form av socialisering. Genom att dela erfarenheter delar
man mentala och praktiska modeller utan att använda ord. Till exempel
behöver en lärling inte prata med sin mentor utan istället iaktta och härma
för att sedan praktiskt öva för att få kunskap inom sitt yrke. (Nonaka &
Takeuchi, 1995, s. 62-64)

Externalisation

Externalisation används för att uttrycka tyst kunskap till explicit kunskap.
Denna omvandling är svår men väldigt viktig. Om den tysta kunskapen inte
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kan bli explicit så är det en förlorad kunskap för organisationen. Metaforer,
begrepp, symbolik eller modeller är alla olika sätt att uttrycka sig på. Dessa
olika sätt hjälper till att få igång en tankeprocess. Genom diskussioner,
dialoger och erfarenhetsåterföring kan man sedan få ord på och sprida sin
tysta kunskap till de andra. (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 64-67)

Kombination

Omvandling av explicit kunskap till ny explicit kunskap kallas kombina-
tion. Sker genom informationsutbyte i form av möten, telefonsamtal, do-
kument och email. Skolan är ett bra exempel på kombination. (Nonaka &
Takeuchi, 1995, s. 67-69)

Internalisation

För att göra en explicit kunskap till tyst används internalisation. Man lär
sig genom att öva på ett moment, ”learning by doing”. Det är till hjälp om
man kan anteckna den explicita kunskapen till dokument, historier eller fi-
gurer. När man väl lärt sig ett moment kommer det som är antecknat inte
behövas men det står till hjälp för andra. Till exempel är manualer anteck-
nad explicit kunskap. (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 69-70)

Det som däremot bör läggas till är att de fyra omvandlingarna i figur 10
ger upphov till lärande inom organisationen, Nonaka och Takeuchi (1995)
skriver:

”Organizational knowledge creation is a continuous and dynamic
interaction between tacit and explicit knowledge. This interaction is

shaped by shifts between different modes of knowledge conversion. Which
are in turn induced by several triggers”

Detta illustreras i figur 11 nedan och visar på att de fyra omvandlingarna
fortsätter i en loop om och om igen. Ny kunskap efter ett varv står som en
erfarenhet till nästa varv när ny kunskap skapas.
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Figur 11: Kunskapsspiralen (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 71)

Det finns fem olika utlösare, triggers, som har använding av kunskaps-
spiralen enligt Nonaka och Takeuchi (1995). Dessa utlösare kommer kort
förklaras för att sedan introducera den fem-fas modell som Nonaka och
Takeuchi arbetat fram. Fem-fas modellen bygger på kunskapsspiralen och
de fem utlösarna. Deras modell beskriver deras syn på hur en organisation
ska använda sig av explicit och tyst kunskap för lärande och utveckling. De
fem utlösarna är:

Intention (Syfte)

Organisationens syfte, strävan att nå sina mål, är en utlösare för kunskaps-
spiralen. För att nå syftet arbetar man strategiskt med att samla in, skapa
och utforska kunskap för organisationen. Syftet för organisationen är det
verktyg som granskar värdet i kunskapen.

Engagemanget från organisationens medlemmar riktas åt ett gemensamt
håll som anses värdefullt när syftet för organisationen kan presenteras
för dem. Denna typ av organisation arbetar inte individuellt utan kollek-
tivt med alla medlemmmar genom att berömma och lotsa engagemanget.
(Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 74-75)

Autonomi (Självständighet)

En självständighet för varje enskild individ i en organisation skapar moti-
vation för att skapa ny kunskap. Men även för att sprida kunskap vidare ut
i organisationen, både som helhet och till alla medlemmar. Har en medlem
en idé sprids den idén först inom gruppen och sedan till organisationen.
Man kan säga att organisationen, i enlighet med Dixon (1999), fungerar
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som en organism där alla delar spela lika stor roll. Det betyder att allas
engagemang är viktigt för att organismen ska överleva och bidrar till en
flexibilitet när man vill komma åt, tolka och relatera information. (Nonaka
& Takeuchi, 1995, s. 75-78)

Flukterat (förändlighet) och kreativt kaos

Denna utlösare handlar om samarbetet mellan organisation och yttre miljö.
Fluktuation, eller föränderlighet, kan liknas vid ”ordning utan upprepning”.
Mönster i den yttre miljön ser sällan likadana ut och om organisationen är
flexibla kan de signalerna användas till egen förbättring.

Fluktuation används ofta när organisationens medlemmar upplever sin ar-
betssituation dålig ett tag. Det är då man måste analysera det grundläggan-
de perspektivet och attityderna i organisationen. Det gör man till exempel
med socialisation för att beskriva nya idéer. Sedan externaliseras ens tysta
kunskap till explicit för att kunna diskutera i grupp och bilda nya rutiner
och vanor. Genom kombination dokumenteras det nya för att praktiseras
inom organisationen, internalisation.

Ett kaos uppstår när förändringar sker på marknaden eller chefen ställer
för höga krav inom organisationen. Ett kreativt kaos uppstår när medlem-
marna använder detta för att fokusera på att definiera och lösa problemet.
Man kan skapa kreativt kaos med mening och det ger en väldigt riktad
lösningsmetod som kräver reflektion. Utan reflektion leder fluktuationen
oftast till destruktivt kaos. (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 78-80)

Redundans (Överflöd)

Redundans är den fjärde utlösaren för kunskapsspiralen. Det kan låta farligt
med redundans om man ska fokusera på effektivitet och värdefull informa-
tion. Men för att uppnå ett organisatoriskt lärande är det viktigt att en idé,
skapad av en individ eller en mindre grupp, sprids inom organisationen
även om inte alla har direkt användning av idén. Denna överflödiga infor-
mation, för vissa, främjar dock ett delande av tyst kunskap. Det skyndar
på kunskapskapandet och är viktigt för att få med sig andras erfarenheter,
råd och därmed givande information till sin egna idé. Det finns flera sätt
att jobba in redundans i en organisation. En är att introducera en överlap-
pande struktur, som i exemplet med rugby, där man jobbar med varandra
mellan avdelningar osv. Man kan även ha en intern tävling där två grupper
jobbar mot samma mål och så jämför man de två resultaten i slutet. Ett
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annat sätt att bygga in redundans är genom rotation av personalen. Detta
hjälper individerna att bygga förståelse för andra arbetsgrenar och det ger
därmed en mer flytande organisatorisk kunskap som är lättare att sätta in i
praktiken. Ett sätt att hantera den tänkbara nackdelen med redundans är att
göra det klart vart information kan hittas inom organisationen. (Nonaka &
Takeuchi, 1995, s. 80-82)

Nödvändig variation

Nödvändig variation är den femte och sista utlösaren som hjälper kunskaps-
spiralen att frodas inom en organisation. Med det menas att organisationens
medlemmar kan tackla oförutsedda händelser om de har en nödvändig vari-
ation av information. För att förbättra variationen bör varje medlem kunna
försäkras om den snabbaste tillgången till den bredaste variationen av nöd-
vändig information med minsta möjliga steg dit. När skillnader inom in-
formation finns inom en organisation kan medlemmarna inte samverka på
lika villkor. Vilket hindrar letandet efter olika tolkningar av ny information.

Att utveckla en platt och flexibel organisationsstruktur, i vilken där oli-
ka avdelningar är länkade med ett informationsnätverk, är ett sätt att lösa
komplexiteten hos arbetsmiljön. (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 82-83)

Förståelse om kunskap och hur den är uppbyggd är ett led i att förstå läran-
de. De två bygger på varandra om man ska citera Dixon (1999):

”Knowledge is the result of learning”

4.2 Vad är lärande?

Argyris och Schön (1978) skriver i sin bok :

”... there is no organizational learning without individual learning, and
that individual learning is a necessary but insufficient condition for

organizational learning.”

Organisationer består av flera individer. Det är därför viktigt att lära sig
skillnaden mellan organisatoriskt och individuellt lärande.

4.2.1 Organisatoriskt lärande

Organisationer, enligt Dixon (1999), följer tre sammanhängande mål:

1. Utveckling av organisationen
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2. Utveckling av de individer som organisationen innehåller.

3. Utveckling av det system organisationen är en del av.

Om man ser en organisation som en organism måste organismen kunna
anpassa sig efter förändring i sin miljö. Kan inte organismen förändra sig
kommer den inte överleva i den nya miljön. I dagens samhälle lever vi i
konstant förändring som i de flesta fall skapas av oss människor. Utveck-
ling av nya material, ny teknik och nya arbetsmetoder. En organisation
lever i en värld med konstant förändring som den måste kunna anpassa sig
till för överlevnad. Friedlander (1983) beskriver:

”Learning is the process that underlies and gives birth to change. Change
is the child of learning”

Nonaka och Takeuchi (1995) beskriver i sin bok The Knowledge-Creating
Company om hur man uppnår organisatoriskt lärande. En parallell dras till
rubgy och den boll som passas runt inom laget samtidigt som dem rör sig
upp över planen för att ta poäng. Om man bara tittar på bollen kan dess
passningar inom laget symboliseras som en gemensam förståelse för vad
ens organisation står för, ens mål för framtiden och vad för värld den vill
leva i och hur man gör den världen till verklighet. Hit tillhör subjektiva
insikter, intuitioner och aningar inräknade. Det är ”vad” bollen innehåller
– värderingar, ideal och känslor.

Nästa steg är att fokusera på hur bollen rör sig i laget. Utslaget i rugby
är sig likt oftast, bollen skickas till näste man som i ett stafettlopp. Men un-
der spelet har bollen inte en definierad eller strukturerad bana att gå. Banan
är inte linjär eller sekventiell när den passas omkring. Bollens rörelse föds
ur lagmedlemmens samspel på fältet. Banan bestäms på plats baserat på
erfarenhet, försök och felande. Detta kräver en intensiv och undersökande
interaktion mellan lagmedlemmarna. Denna interaktiva process symbolise-
rar hur organisatorisk kunskap skapas inom japanska organisationer enligt
Nonaka och Takeuchi (1995). För att skapa ett organisatoriskt lärande, me-
nar Nonaka och Takeuchi, att det handlar lika mycket om kroppslig erfa-
renhet, att försöka och göra fel, som det handlar om mental modellering
och lärande från andra.

Tabell 1 visar de fyra steg som Dixon (1999) vill beskriva som defintio-
nen av organisatorisk lärande. Steg 1 är hur man får information. Vem har
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ansvar och vilka skillnader på samma information kan man få från källor-
na. Här byggs läroprocesser till åtgärder av organisationen för att anställda
kan lära sig och göra rätt. Steg 2 handlar om spridningen av informationen.
Vem får ta del av den och när. Steg 3 innebär att mottagaren ska tolka in-
formationen. För att få information och förstå information är två helt olika
saker. Lärandet inträffar inte förrän mottagaren förstår informationen. Det
är viktigt att inte bara en individ förstår informationen utan att det är en
kollektiv lärdom. Steg 4 är det aktiva arbetet för att sätta informationen i
handling.

Tabell 1: Det organisatoriska lärandets loop (Dixon, 1999, s. 7).
1. Widespread generation of

information
2. Integrate the new information into

the organizational context

4. Authorize organizational
members to take responsible action
based on the interpreted meaning

3. Collectively interprets the
information

Förändring föregås av organisatoriskt lärande beskriver Dixon (1999). Or-
ganisationen lär sig att anställda upplever missnöje med arbetsmoment el-
ler en maskin har en förmåga att visa sig ineffektiv. Det leder till förändring
inom organisationen. Detta är en process, se tabell 1, som upprepar sig allt
eftersom tiden går. Nya förändringar sker efter nytt organisatoriskt lärande.

Både Dixon (1999) och Nonaka och Takeuchi (1995) menar att förstå hur
en organisation lär sig krävs det att förstå hur en individ lär sig. Nonaka
och Takeuchis (1995) förklaring träffar den mest grundläggande och uni-
versella komponenten av en organisation – mänsklig kunskap. Det är denna
komponent, menar Nonaka och Takeuchi, som gjorde att japanska organi-
sationer var så framgångsrika i jämförelse mot västvärldens organisationer.

Skolan är en plattform som ger eleverna en bas av kunskap att stå på innan
man kommer ut i arbetslivet. Men skolan lär inte ut en specifik arbetsupp-
gift på ett specifikt företag. En arbetsuppgift är unik och för att lära sig den
behöver man vara tilldelad den. Zuboff (1988) beskriver relationen mellan
lärande och jobb såhär;

”Learning is no longer a separate activity that occurs either before one
enters the workplace or in remote classroom settings. Nor is it an activity
preserved for a managerial group. The behaviors that define learning and

the behaviors that define being productive are one and the same.”
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Det menas att lärdom är en naturlig del av arbetsuppgiften för att man ska
kunna ta till sig den och vara produktiv. Det finns nog ett vanligt tänk att
lärande ska ske innan arbetsuppgiften kommer till en och att man då ska
vara helt förberedd. Men det Zuboff (1988) menar är att lärandet är arbetet.
Så för att kunna arbeta mot förändring inom ett företag, till exempel genom
att effektivisera ett arbetsmoment, krävs det att de anställda individerna lär
sig. Alla förändringsprocesser som tabell 1 beskriver kräver individuellt
lärande för att kunna verkställas (Dixon, 1999).

4.2.2 Individuellt lärande

Enligt Dixon (1999) finns det tre sätt för en människa att lära sig något.
De tre sätten är direkt erfarenhet, verbal överföring av information samt
omorganisering av det som vi redan vet till en ny sammansättning. Direkt
erfarenhet är till exempel ljud, smärta och färger. Verbal överföring kan
vara rapporter, böcker eller idéer sagda av andra. Vart och ett av sätten fun-
gerar oftast som en mix av varandra och är ett vanligt sätt för att lära sig
något.

Människan har fysiska begränsningar, till exempel kan öronen inte höra
ljud i våglängder. Sedan har människor en selektiv förmåga där man oav-
siktligt väljer att ta bort vissa intryck. Till exempel läggs inte mycket märke
till vilken sorts bil som passerar en i trafiken eller vem som sitter bakom
ratten. Det som man däremot märker är skillnader. Skillnader i ljudvolym
eller rörelser. Det är genom skillnader som människan lär sig. Skillnaden
mellan vad man vet i dagsläget och det man precis har upplevt. Ofta märks
det när en väns beteende har förändrats. För att lära sig av skillnaden behö-
ver den bearbetas i tankarna. (Dixon, 1999)

Från den information man möter i livet skapas menande strukturer, me-
aning structures, enligt Dixon (1999):

”Meaning structures are ways we organize data in order to make sense of
it”

Med hjälp av de menande strukturerna kan inforamtion jämföras med det
man redan vet. Vilket föremål är störst, vad är det som luktar likadant, hur
löser man det här problemet? Alla har en egen tolkning på saker och ting
och det är det som gör oss unika. De menande strukturerna hos en person
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har gjort att denne tolkar ordet ledare på ett sätt. Medan en annan har andra
menande strukturer och tolkar samma ord på ett helt annat sätt. Detta ska-
par en mångfald, en mångfald som bidrar till lärande. Skillnaden på hur två
personer tänker gör att dem kan lära sig av varandra. För inte lär man sig
något av någon som tycker likadant. Montaigne (2007) beskriver i sin bok
Dialoger att det som är stötande för en människa eggar mer än något som
är behagligt. Med det menar Montaigne att ”vår tid är bara ägnad att för-
bättra oss baklänges, snarare genom kontrast än genom överensstämmelse,
snarare genom olikhet än genom likhet”.

När man aktivt väljer att skapa menande strukturer, att aktivt lära sig något,
kallas det för aktiv förståelse. Detta kan vara till exempel en ny arbetsupp-
gift. Däremot när man lär sig något utan att man vet om det kallas det för
tyst förståelse. Till exempel när barn lär sig att prata eller hur vuxna tolkar
vad kärlek och rättvisa är. Det är en tyst förståelse som formats av kulturen
man lever i. Hur ska man veta om ens menande strukturer är sanna? Kan
man förstå att ens förståelse av något är rätt bara sådär? Svaret är ganska
enkelt nej. Det är inte förrän det uppstår en konflikt, en skillnad, mot ens
menande strukturerna som man kan lära sig en ny sanning. Skapa nya me-
nande strukturer. (Dixon, 1999)

Dixon (1999) menar att man kan förstå skillnaden genom att säga att ”in-
dividerna i organisationen har menande strukturer kategoriserade i privata,
tillgängliga och kollektiva”. Dixon utvecklar varje kategori vidare:

• Privata menande strukturer är den lärdom individen bygger upp om
dens arbete, medarbetare och organisationen. Denna lärdom uttalas in-
te utan hålls inom individen, ingen lär sig utav denna menande struk-
tur. Det kan vara av olika anledningar man väljer att inte prata om
denna lärdom. Det kan vara personliga skäl, konfidentiella skäl eller
att personen i fråga försökt berätta förr men ingen lyssnade då. För att
en organisation ska kunna lära sig krävs det att lärdom görs tillgäng-
lig för andra.

• Tillgängliga menande strukturer är när lärdom görs tillgänglig för and-
ra i organisationen att ta del av. Dixon (1999) drar en parallell till
korridorer som är en plats där hierarki inom organisationen inte finns,
där man kan prata öppet och fritt. Korridorer är ett uttryck för öppna
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ytor. Det kan också vara konferenser och öppna hus likväl som fak-
tiska korridorer. Ofta känns en hierarki av på ett samlat möte eller på
ett kontor. Korridorssamtal skapar ett fritt talande och allas perspektiv
får ta plats. Vem som helst som passerar ett samtal kan bli en del av
det, likväl som inte del av samtalet. Man kan testa sina teorier med
andra och i dialogerna skapas ett kollektivt lärande.

• Kollektivt menande strukturer är de strukturer organisationens med-
lemmar håller gemensamma. Normer, strategier och antagande som
beskriver hur jobbet ska utföras och vad som är viktigt att göra. Kol-
lektivt menande strukturer är det som håller ihop organisationens med-
lemmar och det skapar en tillhörighet. Det är något som är svårt att
förändra för det är något ALLA medlemmar håller gemensamt. Men
det är inte omöjligt. Förändring sker kontinuerligt, men sakta.

4.3 Erfarenhetsöverföring

Erfarenhetsåterföring, enligt Boverkets rapport från 2008, handlar om ef-
fektivisering av arbetsmoment, arbetsuppgifter eller aktiviteter baserat på
lärdom från tidigare erfarenheter. Frågan är hur erfarenhetsåterföring kan
ske inom stora organisationer, som Skanska, där flera nivåer av anställda
finns. De anställda som fattar organisatoriska eller projektspecifika beslut
träffar i många fall inte de anställda som producerar utifrån besluten som
tagits, till exempel YA. Boverket, 2008 bekräftar i sin rapport med:

”Ofta kommer effektiviseringsförslag från ledningen, vilket ofta resulterar
i att initiativen får en dålig förankring i stora delar av företaget”

De anställda som sitter på beslutsfattande nivå är alltså sammankopplade
med de som verkställer deras beslut enligt Boverket (2008). Det kan anses
som självklart att en organisation vill förbättra sig och utveckla sig. Det
kräver en gemensam ansträngning för att kunna ta tillvara på kunskap och
jobba mot att skapa bättre och effektivare sätt att arbeta.

”När ett företag har stabila och tillförlitliga processer som alla
inblandade känner till skapas de nödvändiga förutsättningar till

effektivisering och utveckling av både interna och externa processer.”
(Boverket, 2008).

Boverket (2008) beskriver att det är viktigt få ut lärdomar, erfarenheter, till
alla delar av organisationen för att kunna utvecklas. Man kan se i nivå fyra
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Figur 12: Grad av industrialisering enligt Boverket (2008) för delprocessen "Kunskapsåterföring
och mätning".

i figur 12 att en bra mätning och kunskapsåterföring är ett bra underlag för
att förbättra produktionen.

4.4 Byggbarhet och planering

Byggarhet kan enligt Ray, Barr och Clark (1996) beskrivas som:

”I vilken utsträckning projekteringen av ett projekt kan underlätta
enkelheten för utförandet hos en konstruktion, vilket gör att det mest
effektiva och ekonomiskt bäst utnyttjandet av resurser erhålls, med

förbehåll för de övergripande och föreskrivna kraven på det färdiga
projektet.”

Enkelt kan byggbarhet sammanfattas som den planering och de åtgärder i
tidiga skeden som har ett syfte att förenkla och effektivisera produktionen.
Projektering är ett tidigt skede där beslut och ändringar kan göras innan
produktionshandlingarna är färdigställda och produktionen börjat.

Simonsson (2011) kommer fram i sin doktorsavhandling att störst möjlig-
het att påverka ett projekt sker mellan kund och designer. Detta, fortsätter
Simonsson, gör att yrkesarbetaren bara till viss del kan påverka för en bätt-
re byggbarhet i projekt. Byggbarhet handlar om tidiga skeden och består
av flera faktorer förklarar Simonsson (2011). Dessa är:

”Buildability entails several factors. Among the most influential
according to the work in this thesis are: production methods, hence

introducing construction knowledge early in a projects timeline;
stimulating the development of proper working environment for the
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construction workers; standardisation of structural parts and components
during design and finally creating adequate communication tools in order

to minimize variation and misunderstanding during construction.”

Simonsson beskriver alltså att det finns flera faktorer som ingår i en god
byggbarhet. Dessa är produktionsmetoder, arbetsmiljö, standardisering och
kommunikation.

För att förbättra faktorerna Simonsson (2011) presenterar finns det bland
annat byggbarhetsverktyg där man i 3D kan samordna, granska och visuali-
sera och utifrån detta använda 4D för att produktionsplanera (http://www.ceco.se).
Med hjälp av digitala verktyg kan byggbarheten alltså förbättras.

Planering inom byggsektorn är nära förknippat med byggstyrning och oli-
ka typer av planeringstekniker som man kan tillämpa. En traditionell plane-
ring använder sig ofta av ett Ganttschema som visar när en aktivitet börjar
och när den beräknas vara klar i ett liggande stapeldiagram. Den traditio-
nella planeringen har en fördel i ett att den är enkel. Den är enkel att göra
och läsa. Nackdelen är att beroendet mellan aktiviteterna inte syns, görs en
förändring syns det inte vilka andra aktiviteter som drabbas utav föränd-
ringen. (Eklund, 2010)

Den andra formen av planering är nätplanering som funkar bra på stora
projekt för att visa just beroendet mellan olika aktiviteter (Hallin och Karr-
bom Gustavsson, 2012). Denna planering kan visualiseras på olika sätt i
nätdiagram men innan det måste tid-, struktur- och resursplan bestämmas
(Révai, 2012). Tid- och resursplan innehåller alla aktiviteter, hur lång tid
dem kan tänkas ta och hur mycket personal som krävs. En strukturplan be-
skriver i vilken ordning aktiviteter skall utföras i. Révai (2011) menar att
fördelarna med en nätplanering är att man tidigt måste begrunda hur, var
och när varje aktivitet ska göras. Revai menar att detta ger en ökad kontroll
på problem som kan ge upphov till förseningar samt hur det påverkar den
totala byggtiden. Denna form av planering ger även ett underlag till erfa-
renhetsåterföring då man kan jämföra den först satta tidplanen med den
som används och uppdateras under ett projekts gång (Révai, 2012).
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5 Empiri

Detta kapitel inleds med att presentera Skanskas syn på, och arbete med,
erfarenhetsåterföring. Därefter presenteras datainsamlingen som skett en-
ligt valda metoder presenterade i kapitel 2.

5.1 Skanska och erfarenhetsåterföring

Skanska agerar efter fyra uttalade värderingar. En av dem handlar att bli
bättre tillsammans. "Vi är en lärande organisation och delar gärna med oss
av vår kunskap". (Skanska, 2017d)

”Morgondagens problem går inte att lösa med dagens lösningar. Därför
behöver vi tänka nytt, och tänka annorlunda. Det är en av anledningarna
till varför mångfald är affärskritiskt hos oss. Mångfald, tillsammans med
en inkluderande arbetskultur, är en viktig del i våra värderingar och starkt
förankrat i vår organisation. En inkluderande arbetsplats för oss innebär
en kultur där vi delar kunskap och tar tillvara på allas olika erfarenheter

och perspektiv. Det tror vi kräver ett förhållningssätt som präglas av
öppenhet, acceptans och nyfikenhet, och en arbetsplats där vi behandlar

varandra med ömsesidig respekt och omtanke.” (Skanska, 2017c)

Frågan ”Hur jobbar du för en god erfarenhetsåterföring vid återkomman-
de problem med fokus på yrkesarbetare i totalentrepenader?” skickades ut
via mejl till ett antal olika högre roller på företaget. Detta för att se hur
nuläget tolkas av de berörda. De som svarade på mejlet var en regionschef
och en distriktschef för Hus Stockholm Nord samt en person som jobbar
som Group Knowledgement Sharing Manager, GKSM, för Skanska inter-
nationellt. Alla höll med om att arbetet med att ta tillvara kunskap från YA
behöver förbättras. De gav alla exempel på strategiska satsningar för erfa-
renhetsåterföring. Några exempel var beskrivna ner på detaljnivå där det
operationella arbetet enbart hunnit påbörjats.

Regionschefen och distriktschefen jobbar med erfarenhetsåterföring på stra-
tegisk nivå som inte rör YA. De båda försöker ta lärdom från tidigare pro-
jekt i aspekter kring avtal, kontakt, kostnader men de försöker även att få
ut kunskapen genom mejl och möten. Distriktschefen berättar att det inte
finns något systematiskt erfarenhetssystem i dennes distrikt.

GKSM arbetar också strategiskt mot att förbättra kunskapsutbytet inter-
nationellt. I detta arbetet ingår ett antal diverse pilotprojekt som rör YA, pi-
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lotprojekt som inte kommit till Sverige än. Dessa pilotprojekt ska förbättra
kommunikation och erfarenhetsutbyte/best practice mellan arbetsgrupper-
na i ett projekt. GKSM berättar även att Skanska Sverige har tagit ett stra-
tegiskt beslut att ge alla sina YA en Skanska mejl och tjänstemobil. Med
detta kommer YA få en lättare access till de webbaserade projektytorna
som innehåller dokumentation för specifika projekt menar GKSM.

Vårt sätt att bygga - VSAB

Vårt sätt att bygga är ett verksamhetssystem framtaget av Skanska som
innehåller tekniska lösningar och produktionsmetoder för olika moment.
Lösningarna tas fram i samarbete mellan linje och support. Tanken är att
VSAB konkret beskriver hur man bygger och producerar i Skanskas verk-
samhet. Inom VSAB finns en undergren som heter SPM - Standardiserade
Produktionsmetoder. Här finns standarder för tak, väggar och så vidare
nedskrivet för alla att ta del av.

Vårt sätt att arbeta - VSAA

Vårt sätt att arbeta är ett annat verksamhetssystem som beskriver hur por-
jekt och verksamhet ska styras på Skanska. VSAA är en databas där infor-
mation för olika avdelningar och olika typer av projekt är samlade. Infor-
mationen innehåller både mallar och informativa texter. Både VSAA och
VSAB kan nås via OneSkanska, Skanskas hemsida tillägnad deras anställ-
da.

BIM

”Eftersom BIM idag är en naturlig del i våra projekt får vi ett bättre flyt.
Med det menar vi att störningar i produktionen minskar och projektet
flyter på utan onödiga avbrott. Det blir helt enkelt roligare att jobba.”

BIM (Building Information Management) är ett viktigt verktyg som an-
vänds på Skanska och som hela tiden är under utveckling. Fördelarna med
BIM är att arbetsberedning och säkerhetsplanering främjas då man tidigt
kan granska arbetsmoment. Det förbättrar även kommunikation mellan be-
ställare, projektdeltagare och andra projektmedlemmar. BIM är även ett
verktyg som ska innehålla senaste versionen av dokument och handlingar.
”Risken för att gamla versioner av ritningar och övrig information används
eliminineras”. Detta gör att störningar i projekt minskas och produktions-
arbetet flyter på bättre. (Skanska, 2017a)
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Tvärgruppsmöten

Den operativa chefen för Region Hus Stockholm Nord anordnar ett par
gånger om året möten för alla projekteringsledare, som kallas tvärgrupp-
smöten. På dessa möten har man olika teman för varje gång.

Temat på tvärgruppsmötet den 6 februari 2017 var erfarenhetsåterföring.
Totalt befann sig 29 personer på plats. Mötets första halva bestod av in-
formation om nya konstruktionsstandarder samt återkommande problem
under garantitiden. Denna första halvan av mötet gav utrymme för diskus-
sioner, frågor och tips för hur projekteringsledarna kan förhålla sig till in-
formationen. Det andra halvan av mötet var dedikerat till projekteringsle-
darnas egna utmaningar de har i det projekt de arbetar i. I mindre grupper
om fem lyftes utmaningarna med syfte att de andra deltagarna ska dela si-
na erfarenheter för att lösa utmaningen. Vidare skulle varje deltagare dela
erfarenheter om en god lösning för de andra att använda. Slutligen presen-
terade varje grupp en utmaning och dess lösning för alla 29 deltagare att ta
del av. Mötet antecknades inte. Det som sades här spreds inte vidare till de
som inte kunde närvara i form av någon dokumentation.

5.2 Intervjuer

Avsnitt 5.2 inleds med en sammanfattning av intervjuerna. Sammanfatt-
ningen redovisas i figur 13 och visar de intervjusvar som varit gemensam-
ma mellan ett flertal av de intervjuade. Efter det följer en utveckling av
varje svar med exempel som tagits upp under intervjuerna.

Tillsammans med sju stycken utvalda YA har intervjuer genomförts för
att lyfta de rubriker som teorin tar upp. Dessa rubriker är kunskap, lärande
och erfarenhetsåterföring samt byggbarhet och planering. De intervjuade
bestod av tre stycker lagbasar som benämns YA1, YA2 och YA7 i följande
avsnitt. De resterande fyra intervjuade YA är snickare och benämns som
YA3, YA4, YA5 och YA6. Intervjuer har följt en semistrukturerad intervju-
form med frågor som redovisas i bilaga 1.
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Figur 13: Sammanfattning av intervjuer.

5.2.1 Kunskap

Varje arbetsroll har ett ansvar. Hur stor kunskap har anställda i nuläget
för att kunna uppnå sina ansvarsområden? Har alla arbetsroller tillräck-
lig med kunskap för att hjälpa projektet i rätt riktning?

De intervjuade håller en gemensam åsikt om att kunskapsnivån hos pro-
jektledningen är låg, vilket märks mest på rollen arbetsledare. Detta då
denna roll har nära kontakt med YA jämfört med övriga i projektledningen.
Ett par av de intervjuade tror att denna kunskapsbrist kan grunda sig i att
rollen arbetsledare har förändrats. Förr var arbetsledaren praktiskt kunnig
om arbetsmoment medan de i dagsläget är mer teoretiska. En skillnad som
tydligt märks enligt de intervjuade som alla har varit anställda på Skanska
i mellan 10-25 år och därmed kunnat se förändringen över tid.

Rollen arbetsledare, fortsätter ett par intervjuade, innebär numera oftast
att man ansvarar över specifika områden av ett projekt. Till exempel kan
arbetsledarna ansvara över specifika våningar eller över olika installatio-
ner. Uppdelning av områden betyder ofta att arbetsledarna inte kan svara
på frågor utanför sitt ansvarsområde enligt de intervjuade. Det upplevs att
man som YA ödslar onödig tid för att hitta rätt arbetsledare att fråga. Tre
av de intervjuade talar om en attitydförändring hos projektledningen. Atti-
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tydförändringen visar sig som en vilja att inte hjälpa YA hitta rätt person
för frågan.

Fem av de intervjuade förklarar en anledning till varför arbetsledarens an-
svar delats upp i områden. De intervjuade menar att mängden administra-
tivt arbete nuförtiden ökat för arbetsledaren vilket bidrar till att denne inte
hinner vara ute på byggarbetsplatsen lika mycket. YA7 betonar att mycket
kan hända på bara två dagar och arbetsledarens deltagande är kritisk ibland.

Gemensamt mellan alla intervjuer framkommer det att en stor del av ar-
betsledarna är unga, ofta nyutexaminerade, människor som saknar rutin av
praktiskt arbete. Av de intervjuade råder en gemensam åsikt att det är okej
att vara ny och inte kunna allt. De intervjuade uppmuntrar projektledning-
en och arbetsledaren att komma ut på byggarbetsplatsen och ställa frågor
om man är ny eller saknar kunskap. Detta för att projektledningen många
gånger inte går ut och ställer frågor. Delvis kan detta bero på, fortsätter tre
av de intervjuade, att det inte syns att de är nya. Om YA inte ser att någon
är ny i en arbetsroll kommer YA ställa flera frågor vilket kan skrämma den-
ne till beslut. Hade det synts när någon var ny hade YA haft mer förståelse
över deras kunskapsnivå och kunnat granska deras beslut mer kritiskt. Till
exempel händer det, menar YA7, att man blir tillsagd att ta material som
visar sig tillhöra och behövas av en annan arbetsgrupp. Detta för att arbets-
ledaren trodde det var ok. Kritik fås då från den andra arbetsgruppen, kritik
som kan undvikas om bara arbetsledaren haft större kunskap anser YA7.

YA6 berättar att projektledningen, främst inköp, saknar tillräcklig kunskap
om material. Beställningar av fel material görs eller att beställningen görs
i fel tid. När tid finns, berättar YA6, hjälper denne till med att granska in-
köpen. YA7 upplever också ett problem med inköp. Genom flera projekt
har YA7 sett samma företag för installation av glaspartier användas. Detta
trots att det kommenteras till projektledningen att glasinstallatörens arbe-
te anses mindre bra av YA. YA7 riktar ett missnöje till inköp för att de
bara ser ett pris och inte de extra timmar som YA lägger ner för att rätta
glasinstallatörernas misstag.

5.2.2 Lärande och erfarenhetsåterföring

Lärande och erfarenhetsåterföring bygger på en arbetskultur där man kan
utvecklas tillsammans. Hur fungerar kommunikation mellan YA och pro-
jektledning samt mellan YA och YA i dagsläget med fokus på lärande. Samt
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hur får nyanställda och lärlingar den kunskap som de behöver.

YA har en fungerande kommunikation mellan varandra där hjälpsamhet
och uttrycksfrihet råder. Alla de intervjuade upplever att klimatet för kom-
munikation är öppet för alla att ta plats i. Men det finns exempel på när
YA tar för mycket eller för lite plats. När YA, som har svårt för svenska
och engelska, inte kan ta plats skapas språkliga kommunikationsproblem
enligt YA4. Problemen, säger YA4, kan vara att man inte vet hur man ska
informera om säkerheten kring arbetsmoment vilket påverkar byggbarhe-
ten. När YA däremot får uttrycka sig för mycket, enligt YA1, har de åsikter
kring områden de inte arbetar med. De uttrycker sig till och med i områ-
den där de inte får arbeta, till exempel inom el. För att öka effektiviteten
och underlätta planeringen anser YA7 att kommunikation mellan YA och
mellan lagbasar är viktig.

För en god effektivitet och planering finns tidplanen som beskriver när ett
arbetsmoment ska utföras. YA3 berättar att ibland kommer andra YA och
går före i tidplanen trots tillsägelse. Tidplanen kan förändras på grund av
”språkmissar” enligt YA7. Dessa språkmissar"är till exempel material som
försvinner trots att det inte skulle användas. Det kan även vara fel väggar
som rivs, fel pelare som blästras eller fel rör som dras och komplicerar för
andra. Vissa missar är mer allvarliga än andra och resulterar i förseningar.
När saker brister på grund av dessa språkmissar"är det viktigt, enligt YA1,
att inte ta kritik personligt utan kritiken är riktad till yrkesgruppen som gör
fel enligt tidplan och arbetsberedning.

Åsikterna om hur kommunikationen mellan YA och projektledning fun-
gerar är däremot delad. Fyra av de intervjuade talade om hur viktigt det
är med en lagkänsla. Både mellan YA men även till projektledningen. Ge-
mensam fredagsfika med YA och projektledning samt en noggrann presen-
tation av alla genererar en lagkänsla på projektet YA7 jobbar på. Det visar
på engagemang från projektledningen vilket uppskattas av både YA och
projektledning. Att veta vilka personerna är i projektledningen ökar lag-
känslan säger YA6. I dennes projekt är projektledningen ofta ute på bygg-
arbetsplatsen och pratar. Om projektledningen är ute ofta kan problem dis-
kuteras direkt på plats menar YA6. Denna ökade lagkänsla anser både YA6
och YA7 bidrar till ett öppet arbetsklimat där man vet vem som är ansvarig
över vad i projektledningen.
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Upplevelsen om lagkänslan skiljer sig med det YA3 och YA5 berättar. Bå-
da instämmer att det bara krävs lite engagemang från projektledningen för
att visa på lagkänsla och delaktighet. Något som saknas på projekten YA3
och YA5 sitter på. Kommunikationen mellan YA och projektledning upp-
levs dålig och lagkänslan är i princip obefintlig. YA3 beskriver att beröm,
besök på byggarbetsplatsen och dialoger kan ändra det dramatiskt om pro-
jektledningen hade velat. Då behöver inte beröm uttrycka sig med ord för
att bli något positivt. YA5 håller med att en fika en gång i veckan och visat
intresse på byggarbetsplatsen kan göra stor skillnad. De båda upplever att
det känns tungt att komma till jobbet och inget händer när de påpekat detta
problem.

Allmänt anses det viktigt av projektledningen att besöka byggarbetsplat-
sen och de arbetsmoment som de planerar. Både för att bygga kunskap
men även för att kunna ställa frågor. Anledningen till att projektledningen
besöker byggarbetsplatsen för lite tror YA7 är för att dessa anställda vill
jobba sig uppåt. De missar därför steget där man lär sig grunderna i pro-
duktionen. Detta problem har YA7 tagit upp på möten i nya projekt samt
högre upp i organisationen. Många reagerar på uttalandet och säger att det
inte är bra men inget aktivt sker.

Att visa att man är en ny arbetsledare kan vara svårt. Enligt YA7 finns
det inget tydligt kännetecken för om man är ny på jobbet eller inte. Som
YA förstår man inte att de är nya och arbetsledaren vågar oftast inte heller
berätta det. När nya arbetsledare besöker byggarbetsplatsen tror YA att de
är en erfaren arbetsledare och överöser dem med frågor och kräver beslut.
De arbetsledare som vill rädda situationen ger svar direkt vilket kan resul-
tera i fel beslut. Beslut som kan resultera i onödig kritik, vilket hade kunnat
stoppas om YA förstår att de är nya menar YA7.

Lärande till nya är en viktig punkt där Skanska och UE arbetar med lär-
lingar. Men med nya kan det även handla om nyanställda som har tidigare
erfarenhet. I allmänhet har lagbasen ansvar över ett antal lärlingar eller
praktikanter. Lagbasen ska se till att lärlingarna får lära sig alla arbetsmo-
ment i produktionen. Dessa lärlingar får ofta mentorer i form av YA som
arbetar ute på byggarbetsplatsen. Det är viktigt som lagbas att ta hänsyn till
att alla YA inte vill vara mentor säger de intervjuade lagbasarna. Mentorer-
na ska guida, utvärdera och låta lärlingen testa på så mycket som möjligt.
Se till att lärlingarna får lära sig de verktyg man använder och ge tips i
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arbetsmoment. Men mentorerna har även ett ansvar att rapportera till lag-
basen om lärlingar inte sköter sig eller om de behöver byta arbetsuppgift.

Enligt YA1 är det viktigt att låta lärlingar och nya misslyckas för att dra lär-
dom och utvecklas som YA. YA5 upplever att lärlingar skickas runt för lite
och därmed får monotont arbete. Som lärling på Skanska en gång i tiden
anser YA6 att lärlingstiden var bra och ombytlig. YA7 ser lärlingsperioden
som en process för att lära sig yrket men även för att komma in i gruppen
och lära känna sina kollegor. Är man däremot en erfaren nyanställd arbetar
man direkt som vanligt utan någon vidare granskning eller handledning.

5.2.3 Byggbarhet och planering

Just frasen ”verkligheten överensstämmer inte med ritning” var återkom-
mande i alla intervjuer utom en. Många ställde sig frågan hur konsulten,
som arbetar med produktionshandlingarna, kan göra samma fel om igen.
Det reagerades på att produktionshandlingar inte granskas som en enhet
för att se hur alla montage samverkar. Att hantera dessa problem när de dy-
ker upp i produktion påverkar dels tidplanen men även byggbarheten. Det
resulterar bland annat i farliga arbetsmoment som är svåra att utföra eller
i arbetsmoment som kräver nytt material och ny arbetsberedning. Effekti-
viteten blir helt klart lidande enligt YA3 och det är ohållbart att göra om
återkommande problem.

En faktor till att problem som inte fungerar i verkligheten upptäcks under
produktion kan delvis bero på att den praktiska kunskapen hos projektled-
ningen är bristande. Den bristande praktiska kunskapen gör att planering
och byggbarhet drabbas. Inköp av material blir fel på grund av att antingen
det är fel material eller att det är rätt material som köps in vid fel tidpunkt.
YA7 beskriver om sitt projekt att material anländer i fel tid eller saknas och
detta är ett projekt där material måste beställas in för direkt användande
på grund av platsbrist på byggarbetsplatsen. När det blir fel resulterar det
i att produktion står still tills rätt material dyker upp. Tidplanen förkjuts
även eftersom arbetsmoment bygger på varandra. Det gör också att arbets-
beredningar för arbetsmoment förskjuts. Helt enkelt känner YA att de inte
används på bästa sätt i enlighet mot planering och byggbarhet på grund av
denna bristande kunskap.
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Planering av tid och resurser

Med hjälp av en arbetsberedning sker planering av ett arbetsmoment. Det
är lagbas och arbetsledare som har ansvar över att genomföra arbetsbered-
ningarna. I en arbetsberedning granskar man bland annat hur mycket och
vilka YA som behövs för uppgiften samt vilka material, verktyg och vilken
säkerhet som krävs. Med hjälp av tidplanen uppnås rätt turordning för att
arbetsmoment sker i rätt tid utan krockar. Arbetsberedningarna är ett hjälp-
fullt verktyg anser de intervjuade lagbasarna och de går att utforma som
man vill. Genom att ta hjälp av YA i en arbetsberedning kan väsentliga
erfarenheter om arbetsmomentet öka byggbarheten. Två av de intervjuade
lagbasarna gör en arbetsberedning på detta vis. Den tredje lagbasen sitter
tillsammans med sin arbetsledare och tar fram en arbetsberedning som de
sedan instruerar till YA.

Arbetsberedningar ska innehålla tillräckligt med information för att YA
ska kunna genomföra arbetsmomentet. När det uppstår missar som gör att
byggbarheten och tiden för arbetsmomentet förändras kommer det i sin tur
ledde till att tidplan och planering måste göras om. De fyra intervjuade
snickarna har alla klargjort att det som kan brista med arbetsberedningarna
handlar om information, säkerhet och framförhållning.

Byggbarheten och planering brister när information kring arbetsmomen-
tet inte är tillräcklig eller när inköp görs i fel tillfälle. På det projekt YA2
och YA5 har arbetat i har arbetsberedningen inte lyckats framföra tillräck-
lig information. Resultatet av detta blir att planering av arbetsmomentet
behöver göras om för att YA inte förstår sin uppgift. Vid ett annat projekt
har materialinköpen planerats i dålig tid vilket resulterade i att mycket ar-
bete står still då rätt material inte finns på byggarbetsplatsen, vilket i sin
tur påverkar tidplanen för hela projektet.

När det brister i säkerhet drabbar det både byggbarheten och planeringen.
De krav som ställs på säker arbetsmiljö och miljö i en arbetsberedning är
viktiga att upprätthålla för en god byggbarhet. ”Vi arbetar säkert, eller inte
alls” (www.skanska.se) är en av Skanskas värderingar och för detta krävs
en god planering i arbetsberedningarna. YA2, YA3 och YA5 beskriver ett
exempel där en arbetsberedning har brustit i säkerheten när ett rivnings-
arbete skapade dålig luft för YA. När rivningsarbetet var klart försvann
problemet, ett problem som projektledningen inte tog tag i att förbättra sä-
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ger de intervjuade snickarna.

Det är viktigt att planeringen för hela arbetsmomentet fullföljs för att det in-
te ska drabba planering och byggbarhet av framtida arbetsmoment. Ibland
brister planeringen i slutet av ett arbetsmoment. YA6 menar att städning
glöms bort och det är viktigt att hålla rent ur ett arbetsmiljöperspektiv. I
projektet YA6 arbetar på var det främst dammet som blev besvärande vid
bristande städning. YA6 har själv varit skyddsombud och reagerar främst
på miljöaspekten när städning brister. För när städning ignoreras av UE får
de andra YA på projektet städa, YA som egentligen ska göra annat.

Planering inför nästa arbetsmoment, framförhållningen, av arbetsberedning-
en upplevs bristande på olika sätt av YA4 och YA6. Enligt YA4 är tiden
om vad man ska arbeta med efteråt, efter ett arbetsmoment står klart, kort.
Först samma dag som ett arbetsmoment står klart vet YA4 om vad näst-
kommande arbetsmoment är. När YA4 blir tilldelad ett nytt arbetsmoment
vet denna inte hur lång tid det gäller. Denna framförhållning är något som
upplevs vara återkommande mellan projekt enligt YA4.

Flera snickare har uttryckligen sagt på intervjuerna att lagbas eller någon
annan person med stor kunskap av det praktiska inom produktion bör sitta
med redan i planeringsstadiet av ett projekt. De tror att dennes kunskap
kan göra ändringar i tidigt skede samt säga till vilka material och arbets-
metoder som fungerar bra. Det råder en gemensam tanke att det verkligen
kan göra situationen för YA bättre.

En god planering krävs för att göra saker i rätt ordning och undvika dub-
belarbete enligt YA6. Att arbeta i rätt turordning för att undvika dubbelar-
bete fungerar inte alltid enligt fyra av de intervjuade. Om någon YA är före
i ordningen ber man dem att flytta på sig eller så gör man själv något annat
säger de intervjuade. När arbetsmoment görs i fel ordning kan det leda till
följdfel i senare skeden menar de intervjuade. Ett exempel är när rör dras
tidigare än vad tidplanen visar. Att arbeta runt det som byggts dit för tidigt
är ett onödigt dubbelarbete enligt YA1. Ett dubbelarbete som både tar tid
och kan ge upphov till tilläggskostnader i projektet.

För YA3 händer det att det kan uppstå argumentation mellan arbetsgrup-
perna när någon är inne för tidigt enligt tidplanen. YA3 vänder sig till
tidplanen för att visa vem som är planerad först. Dock får den metoden
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dålig respons enligt YA3. Det brukar sluta med att ”den som gapar högst
vinner”. Detta upplever YA5 händer med UE ibland. Det är turordningen i
tidplanen som gäller men YA5 upplever att UE inte alltid följer den. Detta
beteende har resulterat i att rör har satts upp före väggar och det är svårt
att i efterhand behöva anpassa sig efter rören. Följer man turodningen hade
tid sparats för det är lättare att borra hål i väggen för de rör som ska dras.
Inte minst sparar det tid att göra det i rätt ordning men det handlar också
om säkerheten. Att stå och måtta i trånga utrymmen för att anpassa väggen
för rören är inte en bra arbetsställning. Tvingas man dessutom att ta av hjäl-
men för att komma åt vissa ställen är det inte bra ur ett säkerhetsperspektiv.

Ett annat tydligt problem som utvecklats mer med åren enligt flera av de
intervjuade är att byggtiden för projekt är kortare. Tiden är ett medel för
att vinna projekt vid anbud menar YA2. Av YA märks det att byggnationen
ska vara klar på kortare tid. Arbetsmoment sker samtidigt som andra för
att spara tid. Tidbristen, menar YA1, påverkar inte bara YA utan att även
projekteringen. De som ritar får mindre tid på sig för att utföra sin uppgift.
Denna tidspress gör att små misstag inträffar mer. Till exempel hinns det
inte med att samköra och granska alla handlingar vid godkännande av dem.
Om projekteringen haft mer tid tror YA2 att antalet ändringar och kostna-
der hade kunnat hållas nere. Mer tid behövs för att granska men det behövs
även för att arbetsberedning och planering av projekt ska bli effektivare för
YA.

Informationverktyg

Information kan fås muntligt ofta via lagbas, arbetsledare eller YA. Den
kan även fås via digitala verktyg eller produktionshandlingar. I produk-
tionshandlingarna ingår ritningar, rumsbeskrivningar med mera. Det är
viktigt att information alltid är uppdaterad och i senast version.

Information från produktionshandlingar

Produktionshandlingarna upplevs sakna tillräckligt med information för att
YA ska kunna utföra sitt arbete. Olika typer av ritningar samverkar inte och
det skapar krockar för installationer och montage. De intervjuade snickar-
na som arbetar i ombyggnadsprojekt upplever ofta problem med detaljer
eller andra mindre delar i produktionshandlingarna. Extra arbete läggs ner
av YA1 för att granska andras ritningar för att förstå helheten för det egna
arbetet. Arbetsmoment som inte går att utföra resulterar i dyra lösningar
samt justering på ritning. Ett exempel är ventilationsrör som är installerade
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på en yta som, enligt produktionshandling, ska innehålla något annat. En
lösning runt rören får då göras. Det som YA1 anser återkommande i många
projekt är att konsulten som ritar inte vet om det fungerar i verkligheten.
Dock vet man inte vad konsulten haft för förutsättningar att jobba efter
tillägger YA1.

YA2 är den enda lagbas av de intervjuade som tycker produktionshandling-
arna innehåller tillräckligt med information. YA7 däremot använder inte
produktionshandlingarna i det dagliga arbetet på grund av att arbetsbered-
ning och granskning av produktionshandlingarna sker varje vecka och det
räcker för att ha koll.

Att lösa problem på rutin, det vill säga som man gjort tidigare, kan YA3
tänka sig göra. Detta om det handlar om mindre saker som inte förändrar
en ritning eller påverkar säkerheten. Oftast upplevs det inte vara någon fa-
ra med att göra det på rutin när det gäller mindre saker. Skulle det bli ett
problem gör man om det bara menar YA3. Annars är alla fyra överens om
att man hittar information om man är osäker på något, ofta via lagbas.

Nya versioner av produktionshandlingar är lagbasens eller arbetsledarens
ansvar att byta ut på byggarbetsplatsen. De intervjuade snickarna vet helt
enkelt inte om de har den senaste versionen av produktionshandling. Att
inte byta ut handlingarna har inträffat flertalet gånger i projekten och de
har fått riva och göra om. Detta handlar mestadels om innerväggar eller
liknande som har ändrats i produktionshandling på grund av kundens öns-
kemål. Har man otur sker det igen och man får riva samma sak en tredje
gång. Detta upplevdes vanligt i ombyggnadsprojekten och gör att berörda
snickare upplever arbetet tungt och humörsänkande.

Produktionshandlingar ute på byggarbetsplatsen är ofta i format A3. Ett
format som gör handlingarna svåra att läsa. Förstoringar kan däremot ef-
terfrågas vid behov samt att handlingarna i originalstorleken A1 finns att
tillgå.

Muntlig information

Som lagbas fås muntligt information från arbetsledare/produktionschef på
möten. Dessa möten är något alla tre lagbasar deltar i varje vecka. Mötena
innehåller information om ändringar i tidplaner och produktionshandlingar
till planering av arbetsberedning. Informationen ansvarar lagbasen för att
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föra vidare till YA. Det finns även basmöten där information direkt riktad
till lagbasarna tas upp och det finns morgonmöten med YA. I allmänhet rå-
der det en gemensam åsikt från de intervjuade lagbasarna att YA tar emot
muntlig information utan större problem.

YA1 belyser ett uppstartsmöte som kom för cirka tre år sedan. Där går kon-
sult och YA tillsammans igenom produktionshandlingarna. Fördelen med
mötet är att man har en dialog med konsult, som inte kan produktionen lika
väl, och utifrån detta görs ändringar. Denna form av uppstartsmöte skiljer
sig mellan olika projekt. I vissa finns den, i andra finns den inte och i vissa
närvarar endast lagbasarna.

Den muntliga informationen fungerar bra och är tillräcklig enligt de in-
tervjuade snickarna. Deras muntliga information fås antingen via morgon-
möten varje dag som beskriver dagens arbete. Men den kan även fås via
arbetsberedningar där man tillsammans med lagbas går ut och planerar ar-
betsmomentet. Tre av fyra intervjuade snickare använder inte produktions-
handlingar i någon större utsträckning utan klarar sig på den muntliga infor-
mationen. YA5 kan bygga en vägg enbart på muntlig information men vid
minsta osäkerhet granskas produktionshandlingar. Medan YA4 och YA6
har bra koll på sina arbetsuppgifter via en god arbetsberedning. Fördelen
för YA6 är att denne bara jobbar på en våning i byggnationen och därmed
har bra koll på sin våning.

Problem som har uppstått med den muntliga informationen är enligt YA3
att man tagit fel våning när många ser likadana ut. Då får man riva och
göra om på rätt våning berättar YA3.

Information från digitala verktyg

Det finns flera olika sätt att få digital information beroende på vilken roll
man har på projektet. Intern information om projektets avtal, produktions-
handlingar, tidplan med mera finns att hitta på en intern gemensam hård-
disk (G:) samt en webbaserad projektyta för projektdeltagare, framförallt
Skanska anställda. Till den webbaserade projektytan NPS, Nordic Project
Space, bjuds man in till. Här kan både interna och externa parter läsa de
dokument och mappar de blir inbjudna till. Oftast används en annan webba-
serad projektyta för extern information. Det är projekteringsledaren för pro-
jektet som väljer vilka dokument som ska finnas med och för vilka. Bland
annat läggs beställarinformation, tidplan, produktionshandlingar och revi-
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deringar upp här. Detta är ett verktyg tänkt för att dela information till
externa parter, bland annat UE. När nya dokument läggs upp kan ett PM
skickas ut till de berörda man vill meddela. Ett PM innehåller information
att en ny uppdatering finns att kontrollera.

Alla intervjuade lagbasar anser det viktigt att senaste versionen används.
Till sin hjälp har varje lagbas fått en surfplatta för en smidigare tillgång
handlingarna. Revideringar är speciellt viktigt för YA1 som är lagbas för
UE. Detta för att nya kostnadskalkyler måste göras efter varje revidering.
När den kalkylen är godkänd kan arbetet startas av lagbasens YA.

Surfplattan är ett uppskattat hjälpmedel enligt de intervjuade för man har
uppdaterad information med sig hela tiden. Det är upp till varje användare
av surfplattan hur mycket man vill använda sig av den. YA7 använder till
exempel inte surfplattan ofta. Detta på grund av fredagsmöten tillsammans
med en kunnig arbetsledare, tidigare snickare, där nästa veckas arbete no-
grannt granskas.

Skanskas interna hemsida, OneSkanska, vet alla de intervjuade att de har
inloggning till. De vet däremot inte vilket innehåll som hemsidan har. Det
som finns på OneSkanska är bland annat standardiserade byggnadstekni-
ker och arbetsätt vilka presenteras i kapitel 6. Innehållet är värdefullt för
YA att veta om att det finns menar YA5.

5.3 Observationer

En kort sammanfattning redovisas för observationerna i figur 14 och följs
upp med berättelser från observationerna.

Observationerna har skett genom rundvandring på projekten där en anställd
från projektledningen har visat runt. Under rundvandringen har frågor till
den anställde ur projektledningen samt YA kunnat ställas direkt på byggar-
betsplatsen. Rundvandringen ger projektledningens perspektiv på situatio-
nen kring ämnena kunskap, lärande och erfarenhetsåterföring samt bygg-
barhet och planering. Två arbetsledare, AL1 och AL2, en projektingenjör,
Pring1, två YA, YA8 och YA9, samt en ekonom, EK1, hjälpte till under
observationerna. Alla dessa har upp till tre års erfarenhet på Skanska efter
avslutade studier.
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Figur 14: Sammanfattning av observationer.

5.3.1 Kunskap

AL1 har inte jobbat som arbetsledare i mer än ett halvår och erkänner att
i början av sitt projekt när tidplan utvecklades visste AL1 inte vad majori-
teten av arbetsmomenten var, hur lång tid de tar och hur de går till. AL2
har jobbat som arbetsledare i ett och ett halvt år på Skanska och satt också
med tidplanen i början av projektet. AL2 nämner även att denne hade lite
kunskap om de arbetsmoment som planerades på tidplanen.

I ett samtal med EK1 uppmärksammas det att besöken på byggarbetsplat-
sen sker för sällan. Det anses viktigt för att få en helhetssyn och bygga
kunskap, något det är dåligt av idag. Pring1 instämmer att kunskap om
helhet är dålig och att mycket arbete har lagts ner för att förstå sina arbets-
uppgifter. Denna helhetssyn upplever YA8 även är ett problem bland YA.
YA blir tilldelad ett arbetsområde på sin våning men de tänker inte på hur
dörrar, fönster, lister ska samverka med ytor runtomkring.

För att få kunskap om arbetsmoment måste man observera eller praktisera
dem anser YA9, som upplever att arbetsroteringen är bristande. YA8 och
YA9 har gjort mycket gipsning på grund av att ”de kan det bäst” enligt
andra YA. De båda anser att alla ska kunna allt för att undvika orättvisa. I
dagsläget har YA8 och YA9 ett mycket tungt och krävande arbete medan
andra gör små enkla saker för samma lön vilket inte uppskattas.
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5.3.2 Lärande och erfarenhetsåterföring

Det viktiga anser EK1, AL1 och AL2 är att förstå att man inte kan allt och
att man kan säga det till kollegor. En god kommunikation är därför viktig
mellan alla yrkesroller. AL1 har förstått sin okunskap och försöker vara
ute på bygget så mycket som möjligt för att öka sin förståelse. Något som
resulterat i att AL1 anser sig besitta mera kunskap. AL2 har också valt att
vara ute mer på byggarbetsplatsen än på kontoret för att utvecklas. Detta
möjliggjordes genom att anställa en till arbetsledare för det administrativa
arbetet.

I allmänhet anser alla att kommunikationen mellan YA och projektledning
är god på grund av det öppna kommunikationsklimatet. På ett av projekten
var projektledningen medveten om att kommunikationen varit bristande
och arbete för förbättring har gjorts.

Under observation med AL2 hade vattenläckage från taket upptäckts av
en UE som skulle lägga golv. Denna UE var tvungen att ställa en hink på
golvet för att fånga dropparna men frågade AL2 hur arbetet skulle fortskri-
da. AL2 svar blev att fortsätta jobba med golvet som vanligt och använda
hinken som skydd, vilket var okej för UE. Läckaget kom från kanalar i
bjälklaget som delvis fyllts med vatten under byggnationen. För att få bort
vattnet borras små hål när betongen härdat vilket gör att vattnet kan rinna
ut. Detta är en av många lärdomar AL2 får av att vara ute på projektet. En
annan lärdom AL2 berättar om är att alla YA tar in information olika. Vissa
behöver bara informationen muntligt medan andra vill ha det i pappersfor-
mat. AL2 berättar att man försöker jobba mot att alla ska få det som de vill
i den utsträckning det går.

5.3.3 Byggbarhet och planering

Planering av tid och resurser

Tidplan är ett verktyg som används i alla projekt och visades upp under
observationerna. Det är ett dokument som endast kan redigeras av den per-
son som har rättigheterna till dokumentet. Den skapas i ett projekts början
av ansvariga. Det finns en mall till tidplanen men den utformas olika för
varje projekt. Tidplanen är ett blockdiagram där samband mellan varje del
råder. Ekonomi-, inköps-, projekterings-, produktions- och huvudtidplan
är olika delar i dokumentet. Ska YA se tidplanen får de antingen komma
till projektledningen och se den alternativt granska den på projektets NPS,
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Nordic Project Space eller i andra projektytor. Tidplanen är ett levande do-
kument som stäms av varje vecka och uppdateras vid behov.

AL1 och AL2 arbetar dagligen med tidplanen. Den används bland annat
inför arbetsberedning med att tydligt visa vad och när saker ska göras.
Tillsammans med YA går AL2 ut på byggarbetsplatsen och diskuterar till-
sammans hur arbetsberedningen ska gå till och med vilka resurser. Detta
upplever AL2 bidrar både till ett öppet kommunikationsklimat där YA kan
berätta om sina erfarenheter och AL2 breddar sina kunskaper för arbetsmo-
mentet.

För AL1, som jobbar mycket med KMA-frågor, är tidplanen ett viktigt
verktyg för att granska vilka arbetsmoment som sker när. KMA står för
Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö. AL1 granskar bland annat materialanvänd-
ning, avfallshantering samt säkerhet och arbetsmiljö. Med hjälp av tidpla-
nen kan AL1 planera när vissa typer av arbetsskydd ska beställas in eller
när farliga ämnen finns på byggarbetsplatsen. Till exempel är det viktigt
att hålla koll på att när arbete på tak påbörjas ska skyddsräcken upp och
eventuellt även annan säkerhet vid behov.

På ett projekt observerades en smart lösning för rivning. I många projekt
”knaprar” man ner byggnaden det vill säga att en maskin tuggar sig neråt
på betongen. Detta skapar mycket damm och buller. Under observationen
visar det sig att nedmonteringen av byggnaden sker genom att plocka loss
prefabricerade betongelement. De plockas ned i omvänd ordning som de
monterades första gången när byggnaden byggdes. Pring1 beskrev detta
moment som en lösning som tar lite längre tid än det traditionella sättet.
Men det är ett säkrare arbetssätt menar Pring1, jämfört med att knapra ned
betongen, och med god planering kan byggbarheten öka ändå. Detta för
att när damm och buller minskas blir det lättare att arbeta med annat på
byggarbetsplatsen under tiden. På detta projekt höll till exempel stålstom-
men för byggnaden på att installeras i ena änden medan betongelement
plockades ned i andra.

Informationverktyg

Information från produktionshandlingar

Under observationer uttalades det av projektledningen att YA inte använ-
der produktionshandlingarna i någon större utsträckning som informations-
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verktyg. Det är lagbasarna som använder produktionshandlingarna, vilket
är som det ska vara enligt observationerna. Detta för att informationen in-
te ska vara för utspridd och bidra till flera olika tolkningar. Arbetsledarna
AL1 och AL2 möter produktionshandlingar i arbetsberedningar, under mö-
ten och i sina digitala verktyg. Exempelvis har det på ett projekt delats
upp ansvarsområden för YA i våningsplan. Detta bidrar, enligt AL2, till en
ökad kunskap om tilldelad våning samt mindre frågor och problem. Pro-
duktionshandlingar används inte på daglig basis för YA vet vad som ska
göras i varsitt ansvarsområde.

De övriga tre projekt som besökts har inte någon tydlig uppdelning av an-
svarsområden för YA och där får man frågor om produktionshandlingarna
oftare. Dessa projekt är ombyggnationsprojekt.

På observation av byggarbetsplatsen med AL2 besöktes två snickare, YA8
och YA9, som byggde ett städförråd. YA8 vill ha produktionshandlingar-
na nära i en pärm hos sig vilket inte är så vanligt bland YA enligt AL2.
Problemet med pärmen var att YA8 inte hade den gällande versionen av
produktionshandlingen för området. Version B låg i pärmen och den gäl-
lande versionen är E. De hade därför monterat för mycket i området de
arbetade i och måste nu plocka bort vissa delar. Ritningarna upplevs små
och plottriga av både YA8 och YA9 samt de uppdateras hela tiden vilket
leder till att fel uppstår. Att bygga om skapar missnöje och det blir mindre
motiverande att jobba menar de båda.

Muntlig information

Via möten och arbetsberedningar når man ut med muntlig information till
berörda delar av projektet. Detta är en allmän observation från alla projekt.
Förutom basmöten och olika projektörsmöten varje vecka, enligt AL2, har
man var tredje vecka YA-möten i deras projekt. Syftet med YA-möten är
att öka samverkan mellan YA och projektledning. Detta märks, enligt AL2,
genom att frågor vågar ställas när det behövs och det byggs en lagkänsla
mellan alla. På detta projekt har YA inga morgonmöten. Detta då YA har
koll på vad de ska göra via de arbetsberedningar som sker tillsammans med
dem på deras tilldelade våning. AL2 upplever därmed att denna muntliga
information som man tillsammans arbetat fram i arbetsberedningen är god
och tillräcklig.

På ett annat projekt visas ett problem som bristande muntlig information
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ställt till med. I källarvåningen ska det gjutas på befintliga betongpelare
vilka måste blästras innan gjutning. Via muntlig information har projekt-
ledning visat vilka pelare som behövde blästras. Tyvärr blev det fel på
någon pelare vilket resulterade i en förskjuten tidplan då inget annat arbete
kunde påbörjas.

Information från digitala verktyg

Surfplattan används regelbundet av arbetsledarna AL1 och AL2. Under ob-
servation på byggarbetsplatsen med YA8 och YA9 var det via surfplattan
som AL2 snabbt kunde se vilken version som var den aktuella. Direkt på
plats kunde den nya versionen av produktionshandlingen granskas mot ar-
betet YA8 och YA9 gjort och nya direktiv ges.

Pring1 och EK1 sitter inte med digitala verktyg som påverkar produktio-
nen i någon större utsträckning. Det de sitter med är förändring av material.
För att nå ut till alla YA om förändringen sker det en uppdatering i den ge-
mensamma projektytan för extern information som bör uppmärksammas
av respektive lagbas. Pring1 vet inte om denna externa information ger
några problem utan antar att den fungerar.

Dokument på projektytan NPS används dagligen av samtliga ut projektled-
ningen. Informationen där anses vara bra och innehåller allt som behövs
för att utföra arbetsuppgifterna man har.

5.4 Mentorsmöten

I möten med mentor Björn Nyman diskuterades resultat från intervjuer och
strukturer inom företaget.

När YA upplever att ”verkligheten inte överensstämmer med ritning” be-
skriver Björn är när konsulten har gjort produktionshandlingarna och des-
sa granskas av flera instanser inom Skanska. Instanserna granskar produk-
tionshandlingarna specifikt efter vad de arbetar med. Detta handlar bland
annat om installation, säkerhet och kvalité. Granskningen av dokumenten
sköts ibland lite snabbt då de antas vara bra vilket kan göra att helheten hur
alla handlingar samverkar kan drabbas.

När produktionshandlingarna inte upplevs fullständiga av YA kan det bero
på flera aspekter om varför. Nedan följer några aspekter:
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1. YA har inte utbildning eller kunskap för arbetsmoment som de bör ha.
Detta gör att produktionshandlingarna blir svåra att tyda eftersom YA
har tillräckligt med kunskap.

2. YA förstår inte att antalet handlingar som tas fram i projektet base-
ras på en överenskommelse mellan konsult och projektledning. Hand-
lingar utöver överenskommelsen innebär tillkommande kostnader för
projektet.

3. Kritiken från YA når inte fram till de som projekterar. Därmed kan
samma problem uppstå i nästkommande projekt.

Till stor del spelar priset en avgörande faktor hos kund och det resulterar
i mindre antal produktionshandlingar. Det som däremot bör poängteras är
att när YA uppfattar produktionshandlingarna som ofullständiga ska lag-
bas/produktionschef ha kunskap och erfarenhet om hur det ska vara. Då
lagbasen/produktionschefen har helhetssynen måste de kunna svara på frå-
gor från YA eftersom de sitter på kunskapen samt att vid behov föra dem
vidare till projekteringen.
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6 Analys och diskussion

I detta kapitel analyseras och diskuteras empirin från kapitel 5 mot den
insamlade teori presenterat i kapitel 4. Detta kapitel avslutas sedan med
en diskussion kring metodval och de avsgränsningar som valdes för exa-
mensarbetet.

Teori och empiri ska nu jämföras mot varandra och de delar som är ge-
mensamma eller inte ska lyftas i syfte att svara på forskningsfrågorna som
inledde detta examensarbete. De presenterades i avsnitt 1.4 och presenteras
igen nedan:

Huvudfråga

Hur används erfarenhetsåterföring för att förbättra byggbarhet och plane-
ring inom kommersiell byggproduktion på Skanska Region Hus Stock-
holm Nord?

Underfrågor

• Hur sker organisatoriskt lärande och erfarenhetsåterföring mellan stra-
tegisk nivå till operationell nivå?

• Vilka former för organisatoriskt lärande mellan projekt kan utvecklas
för god byggbarhet och planering?

Detta kapitel kommer innehålla två rubriker. Den ena, ”Lärande kring bygg-
barhet och planering”, kommer behandla organisatoriskt lärande, struktu-
rer för lärande och hur lärandet sprider sig inom organisationen. Den andra
rubriken, ”Erfarenhetsåterföring kring byggbarhet och planering”, beskri-
ver vilka delar inom erfarenhetsåterföringen som fungerar eller inte funge-
rar och vad det genererar.

6.1 Lärande kring byggbarhet och planering

För att utveckla kunskap inom organisationen krävs det, enligt Nonaka och
Takeuchi (1995), att man har ett samspel mellan tyst och explicit kunskap.
Detta samspelet illustreras i figur 10 som kunskapomvandlingar. Även Dix-
on (1999) beskriver samma form av omvandling mellan tyst och explicit
kunskap som nödvändig för ett organisatoriskt lärande. Dixon använder oli-
ka former av menande strukturer för att illustrera detta. Dessa olika struk-
turer beskriver ingående i vilka typer av miljöer som kunskapen kan frodas
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i. En matris presenteras i figur 15 där jämförelser mellan Dixons menande
strukturer jämförs med de strategisk och operationell nivå inom Skanska.

Figur 15: En jämförelse mellan empiri och Dixons (1999) strukturer för organisatoriskt lärande på
strategisk och operationell nivå hos Skanska Hus Stockholm Nord.

Enligt Nonaka och Takeuchi (1995) är det viktigt i arbetet mot en platt or-
ganisation att använda alla delar i kunskapsspiralen, se figur 11. Det inne-
fattar ett deltagande mellan flera olika nivåer inom organisationen. I figur
15 visas det att den operationella nivån saknar samhörighet med den strate-
giska nivån. Den operationella nivån påverkar inte i strategiska beslut med
sina lärdomar. Därmed brister Skanskas egna värderingar, "Vi är en läran-
de organisation och delar gärna med oss av vår kunskap", när det saknas en
koppling mellan operationell och strategisk nivå. Genom att implemente-
ra de fyra kunskapsomvandlingarna från kunskapsspiralen skapas en miljö
där bred kunskap utvecklas både individuellt och organisatoriskt.

I rugbyparallellen av Nonaka och Takeuchi (1995) lyfts det att samspelet
mellan lagmedlemmarna är en viktig del inom organisatoriskt lärande. Har
man inte kunskap om varandra och vad de gör förloras matchen. När kun-
skapsnivån upplevs och erkänns vara låg hos projektledningen enligt inter-
vjuer och observationer betyder det att lagmedlemmarna saknar den inter-
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aktiva processen. Processen som symboliserar ett organisatoriskt lärande
från parallellen med rugby. De intervjuade syftar främst att kunskapsnivån
brister hos arbetsledarna. Personerna från observationerna menar istället
att kunskapsbristen finns hos fler roller i ett projekt. Anledningarna var fle-
ra men dels anses den bristande kunskapen bero på att projektledningens
anställda går direkt från skolan till skrivbordet och missar värdefull prak-
tiskt kunskap. Kunskap om det praktiska arbetet och helheten saknas och
detta menar Zuboff (1988) är en del i ens jobb. Att lära sig att bli produk-
tiv innebär enligt Zuboff att man ska lägga ner tid för att lära sig de delar
som behövs för effektivisering inom byggbarhet, planering eller annat. En
annan orsak kan vara mängden administrativt arbete som gör att projektled-
ningen måste sitta mer på kontoret, något som intervjuerna tyder på. För att
lära sig måste man vara ute på byggarbetsplatsen menar Zuboff. Men det
administrativa arbetet står i vägen för det vilket AL2 vet då denne aktivt
bett att få in en annan arbetsledare för allt administrativt arbete. Det gör
att AL2 kan vara på byggarbetsplatsen och ställa frågor. Att befinna sig ute
på byggarbetsplatsen anses dels viktigt och dels bör förbättras enligt både
observationer och intervjuer. Det finns även en tro att tjänstemännen bara
vill klättra i karriären och därför inte lägger ner intresse i att lära sig det
praktiska arbetet.

För att bygga en yrkeskunskap, enligt Hobert (2007), måste man hela tiden
hämta erfarenheter från en själv och andra. Det bygger också på, fortsätter
Hoberg, på en helhetsförståelse för att fatta ett beslut. Att aktivt finnas på
byggarbetsplatsen saknas från projektledningen enligt intervjuer. Polyani
(2013, s. 102) pratar om fördelarna av att ha två personer från olika grenar
som stöttar för ett fortskridande arbete. Båda parter gynnas av detta sam-
arbete menar Polyani (2013, s. 102) för att det utvecklar kunskap hos den
som besitter mindre och det ökar även spridningen av denna. Arbetsled-
ningen saknar en praktisk kunskap både kring arbetsmoment och material
enligt flera av de intervjuade men erkänns även från observationerna. Ar-
betsledare kommer in som unga och nya inom produktion i byggbranschen
och sitter på för lite praktiskt kunskap enligt de intervjuade. Zuboff (1988)
beskriver att lärande och jobb är sammankopplade och man kan inte göra
det ena utan det andra. Det är svårt att vara helt förberedd, fortsätter Zuboff,
inför ett jobb och lärandet bör ses som en del av jobbet. Från intervjuer har
det kommit fram till att många nya på projektledningen har svårt att erkän-
na att de är just nya och har ett arbete i att lära sig sin arbetsuppgift. Florin
(2007) skriver att vissa handlar instinktivt och tar snabba beslut som base-
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ras på befintlig kunskap. När man inte besitter tillräckligt yrkeskunnande
kan denna instinktiva handling göra att YA får besked som gör att de ham-
nar i svåra situationer. YA däremot som besitter denna yrkeskunskap som
Florin (2007) beskriver ser direkt när något inte fungerar i verkligheten el-
ler i en produktionshandling.

Ett lärande bygger bland annat på god kommunikation, enligt både Nona-
ka och Takeuchi (1995) samt Dixon (1999), och mellan alla YA är den
det. Den är öppen och hjälpsam och det hjälper för en god planering och
effektivitet. När det uppstår språkmissar sinsemellan är det ofta problem
som går att lösa direkt. För att lösa ett problem används kunskapsspiralens
fyra steg (Nonaka & Takeuchi, 1995). Att identifiera problemet och gå
från tyst till explicit kunskap genom diskussion kan leda till den praktiska
tillämpningen som skapar en ny kunskap. Ny kunskap skapas även genom
arbetsrotation, detta för att alla YA ska dra ett jämnt lass och ha uppdaterad
kunskap kring varje arbetsmoment. Då ges en bredd i ens kunskap i syfte
att sprida lärandet inom organisationen som är så viktigt enligt Nonaka och
Takeuchi (1995) samt Dixon (1999).

Kommunikationen mellan YA och projektledning varierar i kvalité. Alla
intervjuade är överens att denna bör vara god för att bygga en lagkänsla.
På några projekt brister engagemanget från projektledningen. Projektled-
ningen är aldrig ute på byggarbetsplatsen och pratar, de ger lite beröm och
visar lite uppskattning. Som Dixon (1999) tog upp är lärandet en del av ens
arbetsuppgift och här brister det. När intresset för de andra anställdas arbe-
te saknas bidrar det till en uppdelning mellan anställda och ger ett sämre
arbetsklimat. På de projekt där lagkänslan finns har projektledningen vi-
sat engagemang tydligt. Kommunikationen anses därför god vilket stödjer
dels rugbyparallellen av Nonaka och Takeuchi (1995) och att lärandet är
en del av ens arbete enligt Dixon (1999).

Det är viktigt att införa parametern hur individer lär sig. Enligt Dixons
(1999) tre sätt för individuellt lärande är verbal överföring av informa-
tion och omorganisering viktiga moment. För detta används de menande
strukturerna som omorganiseras vid ny kunskap. För att projektledare ska
kunna ta till sig ny kunskap behöver informationen fås och sedan måste
den individuellt omorganiseras för att passa in med individens tolkning av
verkligheten. Genom aktiv förståelse kan anställda lära sig arbetsmoment,
till exempel när arbetsledare väljer att vara ute på byggarbetsplatsen ofta,
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och förändra sina menande strukturer. Att tillåtas att misslyckas, både som
lärling eller projektledning, är ett sätt att testa sin menande struktur som
Dixon (1999) pratar om. Fungerar ens egna metoder mindre bra eller inte
alls är det ett tecken på att förändring behövs av ens menande strukturer
om den informationen.

Det är en persons menande strukturer som skapar ens agerande. Ett ex-
empel är om en YA lärt sig att ett golv läggs på ett specifikt sätt kommer
denne alltid lägga golv på det sättet. För att ändra agerandet från YA måste
dennes menande strukturer förändras. För att ändra de menande strukturer-
na behövs ny information, ny förståelse. Först då kan YA omarbeta att sitt
sätt att lägga golv, att det inte är det enda sättet, och lära sig något. YA5 be-
skriver att alla har unika sätt att bygga, det finns inget standardiserat ”rätt”
sätt, men genom att aktivt försöka se varandras olika arbetssätt kan man
vinna värdefull kunskap och utveckla sina egna metoder.

YA besitter, förklarat av Prawitz (2007), både en färdighets- och en på-
ståendekunskap i hur de ska arbeta och att deras arbete förhåller sig på ett
visst sätt. Om deras kunskap är tyst eller explicit är varierande. Den tysta
kunskapen underbyggs av det proximala och det distala ledet som Polya-
ni (2013) beskriver är grunden för tyst kunskap. I situationen när YA8 och
YA9 upplever att de får göra ett visst arbetsmoment mest för att ”de kan det
bäst” är ett tydligt exempel på att deras tysta färdighetskunskap är stor. De
har övat på samma arbetsmoment många gånger så att det proximala och
distala ledet har lärt sig, i det ögonblicket gör dem arbetet utan att tänka.
För de andra YA som ber dem göra det arbetet är denna tysta kunskap inte
lika stor vilket gör att de tycker arbetsmomentet är komplicerat och hellre
vill lämna över det till någon som kan.

Som Johannesson (2007) säger är kunskap som inte har underbyggnad el-
ler kan uttalas språkligt orelevant. Dock, fortsätter Johannesson, är tyst
kunskap viktig. Det handlar bara om att hitta vägar till att göra den explicit.
Nonaka och Takeuchi (1995) beskriver hur kunskap kan omvandlas mellan
tyst och explicit. Det viktiga är att ett medverkande krävs för alla fyra om-
vandlingar av kunskap. Det krävs dels ett deltagande från YA att lära ut och
dels krävs det anställda från arbetsledningen eller en lärling att lära ut till.
Socialisering är det steg där observationer hjälper till att skapa en delad tyst
kunskap mellan YA och observatör. Genom externalisationen får den vik-
tiga tysta kunskapen ord för spridning. Genom dialoger, reflektioner och
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begrepp efter socialisering kan djupare förståelse och kunskap skapas hos
projektledning eller lärlingar. För att vidareutveckla denna explicita kun-
skap till ny kunskap krävs det fortsatta dialoger med kunniga, men även
teori kan utgöra en viktig del i utvecklingen. Detta steg, kombinationen,
gör att man sprider den nya explicita kunskapen mellan människor. Det
sista steget, internalisationen, är viktigt för en lärling. Att utöva sin kun-
skap för att arbetsmoment ska flyta på naturligt, precis som YA8 och YA9
känner med gipsning. Men för projektledning är detta steg inte inom de-
ras ansvar, de ska inte praktiskt utföra ett arbetsmoment. Projektledningen
kan däremot behöva utveckla sin färdighets- och påståendekunskap. Som
intervjuer och observationer tydligt visat har kunskapsspiralen, figur 11,
av Nonaka och Takeuchi (1995) efterföljts och utvecklat de anställda. Ett
stort återkommande problem är att socialisering inte ens har skett. Det är
till stor del därför det är ett återkommande problem enligt de intervjuade.
Dixon (1999) beskriver en lärandeloop för organisationer som är snarlik
kunskapsspiralen i tabell 1. Första steget handlar om att sprida erfarenhe-
ter och kunskap genom samtal med andra innan det kan användas till en
förändring och därmed lärande inom organisationen.

För att kunskapsspiralen i figur 11 ska komma till användning inom orga-
nisationen krävs det att vissa utlösare finns. Av de fem utlösarna som pre-
senterades av Nonaka och Takeuchi (1995) kan man finna tre stycken jäm-
förbara med empirin. De är fluktuerat och kreativt kaos, redundans samt
nödvändig variation. Fluktuationen används, enligt Nonaka och Takeuchi
(1995), när missnöje om ens arbetssituation har upplevts ett längre tag. Det
var flera YA som beskrev att det känns tungt och trist att arbeta på grund ut-
av problem som skapas av bristande kunskap. För att lösa problemet krävs
användning av kunskapsspiralens olika steg för att analysera och kunna lö-
sa problemet. För att lösa problemet krävs ett kreativt kaos och reflektion,
alltså förändringen som skapade missnöjet definieras med fokus på att lösa
problemet.

Den fjärde utlösaren, redundans, bygger på att spridning av information
som inte är nödvändig för alla. Detta för att skapa ny kunskap men också
för att arbeta med erfarenhetsåterföring till alla inom organisationen. För
detta kan samarbete mellan avdelningar vara till hjälp. Som många YA på-
pekar är det en bra idé att få in personer från produktionen i tidigt skede
av ett projekt. Till exempel upplevde YA7 sitt tidiga samarbete i ett projekt
som positivt. Erfarenheter från sitt yrkeskunnande spreds och genom sam-
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arbetet fås en helhetssyn av projektet. Detta är dock inget som är vanligt i
projekt säger de intervjuade. En redundans av information stoppas när vis-
sa inte får möjlighet att sprida sin kunskap.

Den femte och sista utlösaren som kan hittas på de besökta projekten är
nödvändig variation. Med hjälp av en nödvändig variation av information
kan de anställda tackla oförutsedda händelser om de vet att och var den
informationen finns. Det är uppenbart att information om vissa arbetsmo-
ment eller andra scenarion inte dokumenteras på något vis då samma pro-
blem återkommer. Att samma leverantör av material används om igen trots
klagomål är ett exempel. Att arbetsledare inte sitter på tillräcklig kunskap
och den finns inte att hitta dokumenterat är en annan.

För att kunna fortsätta en kontinuerlig utveckling av kunskap enskilt men
också inom företaget genom spridning är det viktigt att de fyra omvand-
lingarna fortsätter som kunskapsspiralen i figur 11 illustrerar (Nonaka &
Takeuchi, 1995)

Vid stadiet när de fyra omvandlingarna sker kräver det att förmedlaren av
kunskap är pålitlig enligt Polyani (2013). Att granska produktionshandling-
arna kritiskt gör att till exempel YA oftast ställer frågor när det är något de
inte förstår i produktionshandlingarna. Förmedlaren av information som
kan svara på frågorna bör vara pålitlig för att svaret ska godtas och utföras
av YA. När unga och oerfarna anställda i projektledningen erkänns sakna
praktisk kunskap krävs det av YA att granska svaret kritiskt. I detta fall
är det snarare YA som ska vara förmedlaren av information till projekt-
ledningen så de kan bygga upp sin kunskap för att i sin tur sin pålitlighet.
Polyani (2013, s. 88) citerar att även om man tror något är meningslöst att
lära sig måste tron på läraren vara där för att kunna fortsätta bygga kunskap
och komma till samma inlevelse. Kritiskt tänk är viktigt, om YA inte har
det kritiska tänket i det arbetsledarens säger sänks pålitligheten (Polyani,
2013, s. 89). YA2 beskriver att en del YA klagar utan att komma med kon-
struktiv kritik. Att endast klaga ger inget utan konstruktiv kritik är viktigt
för utveckling av kunskap.

YA upplever en liten förändring över deras arbetssituation med liten möj-
lighet att påverka i projekt med kunskap och erfarenheter, en slutsats som
man kan även dra ifrån figur 15. Lärande sker via en förändring och för-
ändring sker genom lärande menar Dixon (1999). En förändring, fortsät-
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ter Dixon, kan vara till exempel ett missnöje eller ineffektiva arbetsmo-
ment/arbetsmaterial. Trots att missnöje existerar är det ingen som lär sig
något ifrån det, mycket på grund av att arbetsmoment/arbetsmaterial är
återkommande mellan projekt. Mentor Björn Nyman menar att missnöjet
från YA inte når till rätt personer inom projektering för en förändring och
utveckling av kunskap. Vilket kan, säger Björn, vara en faktor till att pro-
blem är återkommande.

6.2 Erfarenhetsåterföring kring byggbarhet och planering

Det påpekas i intervjuerna att det behövs minst en YA i ett tidigt stadie vid
planering av ett projekt. Yrkeskunnigeheten och erfarenheterna denna YA
besitter kan bidra till en god byggbarhet och planering under projektets pro-
duktion. Många problem som inträffar beskrivs bero på avsaknaden av en
helhetssyn mellan alla produktionshandlingar. Simonsson (2011) beskriver
att YA har en liten påverkan på ett projekts byggbarhet genom att delta med
erfarenheter. Den största påverkan fås i tidigt stadie mellan kund och de-
signer menar Simonsson vilket överensstämmer med kommentarerna från
de besökta projekten.

Ibland får YA möjlighet att delta i tidiga skeden. Detta är något som var-
je projekts projekteringsledare/projektchef själva kan välja att göra. Från
tvärgruppsmötet den 6 februari togs detta upp som ett bra tips. När YA är
med tidigt har tydliga problem med byggbarheten eller planeringen kunnat
påpekas och ändras i produktionshandlingarna direkt. Det handlar också
om att i tidigt skede ge tips på resursanvändande för en effektiv produktion.
Delar som ingår i termen byggbarhet enligt Ray, Barr och Clark (1996). In-
effektiva arbetsmoment eller material återkommer mellan projekt vilket har
påpekats av YA. Till exempel glasmontören som lämnar efter sig mer arbe-
te för YA. En värdefull erfarenhet som behöver komma in tidigt i projekt
för att kunna ändras. Ray, Barr och Clark (1996) beskriver byggbarhet i ett
projekt där ”det mest effektiva och ekonomiskt bäst utnyttjandet av resur-
ser erhålls”. Även om valet av samma glasmontör är ekonomiskt bra är det
ändå en del som påverkar byggbarheten negativt fortsätter Ray, Barr och
Clark. Samma problem råder när YA inte vet om de har senaste versionen
av en produktionshandling. Det ligger ansvar på arbetsledare och lagbas att
tillhandahålla rätt material för att utföra uppgiften. När man behöver göra
om för att produktionshandlingarna ändrats blir arbetet inte effektivt.

För att förbättra byggbarheten och planeringen, beskrivs det i kapitel 4.4,
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kan olika verktyg användas. Detta handlar dels om tidplanering men även
digitala verktyg. Den tidplan som används på Skanska är en nätplanering
som Hallin och Karrbom Gustavsson (2012) beskriver visar beroende och
samband mellan planerade aktiviteter. Det är många delar som samspelar
och fördelen med denna typ av planering är att man får en ökad kontroll
på problem. Problem som kan ge förseningar och kan påverka den totala
byggtiden i längden, enligt Révai (2012). Tidplanen är ett bra verktyg en-
ligt de ur projektledningen som arbetar mycket med den. Men det är även
ett bra verktyg vid arbetsberedning och för att se till att rätt personer är på
rätt plats på rätt tid.

Av de byggbarhetsverktyg som har observerats är surfplattan viktigast. Den
använder alla lagbasar och arbetsledare bland annat. Detta verktyg för-
enklar och effektiviserar deras arbete mellan varandra men också till YA.
Detta i enlighet med vad (Skanska, 2017a) menar är fördelarna med BIM,
deras digitala verktyg som hela tiden utvecklas. Tanken med BIM är att
minska på störningar, få bort problemet med gamla versioner av produk-
tionshandlingar och att förbättra arbetsklimatet (Skanska, 2017a). Detta
syfte uppfylls enligt de som har tillgång till surfplattor varje dag men bris-
ter hos de andra YA. Andra verktyg är under utveckling, enligt mejl från
GKSM, för att förbättra möjligheterna för YA i syfte att öka erfarenhetså-
terföringen.

YA känner att deras erfarenheter inte kommer till användning. I möten, of-
tast arbetsberedningar, kan YA delge egna erfarenheter och kunskap som
sedan återförs till arbetsmoment i nya projekt. Erfarenhetsåterföring sker
också till lärlingar och ibland nyanställda under deras lärlingsperiod. Den
nya får testa på alla arbetsmoment och när misstag sker diskuteras dessa
och man instrueras till att göra om på ett annat sätt. Det är dock viktigt att
förstå att alla YA gör saker på sitt egna vis. Det sker en aktiv förståelse
som Dixon (1999) beskriver är vanligt vid nya arbetsuppgifter. Under ens
lärlingsperiod förändras ens menande strukturer för olika arbetsmoment
och man utvecklas individuellt vilket Dixon beskriver sker på tre sätt. Ge-
nom direkt erfarenhet, verbal överföring och omorganisering av informa-
tion. Denna form hur erfarenheter skapar kunskap hos någon annan sker i
ett horisontellt led. Det beskrivs att praktisk kunskap saknas från projekt-
ledningen, i det vertikala ledet. Projektledningens menande strukturer får
därför ingen förändring. När projektledning väljer att inte besöka byggar-
betsplatsen kan inte erfarenheter delas av YA i syfte av att skapa lärdom
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hos projektledning.

Erfarenhetsåterföring enligt Boverket (2008) handlar om att effektivisera
genom tidigt implementera lärdomar. I kapitel 5.1 visas de uttalade mål
och visioner för organisationen som säger att ”En inkluderande arbetsplats
för oss innebär en kultur där vi delar kunskap och tar till vara på allas
olika erfarenheter och perspektiv”. Problemet som Boverket lyfter, som
syns tydligt, är att mycket arbete med effektivisering börjar med förslag
från ledningen. Via mejlkontakt med anställda från olika delar av ledning-
en framgår det tydligt att YA inte ingår i besultfattande nivåer. Allt arbe-
te om erfarenhetsåterföring i organisationen är placerat på den strategiska
nivån. Det finns ingen struktur i hur erfarenheter ska omvandlas till ett sy-
stem med dokumentation som alla nivåer i organisationen kan ta del av.
Verktygen VSAA och VSAB är viktiga dokument med erfarenheter ned-
skrivna för en ökad effektivitet. Verktyg YA inte vet om eller hur de har
användning av dem. Däremot, som det sägs i intervjuerna, bör konsult ha
dessa dokument. Det märks inte på byggarbetsplatsen att denna form av
erfarenhetsåterföring finns eller används av konsult när problem upprepas.
Detsamma gäller BIM. Skanska går ut på sin hemsida att risken för gamla
versioner av produktionshandlingar elimineras med hjälp av BIM. Ändå
har inte YA tillgång till detta verktyg utan det är lagbas och arbetsleda-
re som sitter med surfplattorna och får uppdateringar. Likadant finns det
tvärgruppsmöten där projektering sitter och delar information om hur de
ska arbeta de gånger temat för tvärgruppsmötet handlar om erfarenheter. I
alla dessa verktyg som finns för erfarenheter inom Skanska inkluderar in-
te dem YA. Men det är YA som i slutändan ska se till att deras ändringar
ska utföras praktiskt i produktionen. Boverket (2008) håller med i att de
på beslutsfattande nivå är sammankopplade med de i produktion och en
gemensam ansträngning krävs för utveckling.

YA beskriver från intervjuerna att specifika YA-möten finns ibland. Där
kan YA lyfta problem och tankar. Det finns även regionsträffar där YA får
delta. Dock har det framkommit från observationerna att YA-möten fyller
fler funktioner. De ökar lagkänslan och delaktigheten och det är ett forum
för att lyfta problem och använda erfarenhetsåterföring till en förbättring.
YA7 beskriver sig ha tagit upp problemet att erfarenheter från YA bör an-
vändas på flera olika möten. Samma reaktion fås på varje möte, att det inte
är bra, men ingen agerar för förändring. Enligt Boverket (2008) är det vik-
tigt att få ut dessa erfarenheter till alla delar av organisationen för att kunna
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utvecklas.

6.3 Diskussion metod

Metoderna som valts att användas i denna kvalitativa studie är en littera-
turstudie som ger fördjupande information om ämnet som sedan undersökt
i fyra verkliga projekt. Den kvalitativa inriktningen valdes för att få med
personliga åsikter och erfarenheter. Hade en kvanitativ studie valts hade en
större generaliserbarhet kunnat appliceras. Till exempel hade en kvantitav
förstudie kunnat se hur andra svenska organisationer hanterar lärande och
erfarenhetsåterföring. Men detta hade resulterat i att man ser toppen av is-
berget och inte de mänskliga faktorer som bidrar.

Genom att ha undersökt fyra projekt inom samma organisation är förutsätt-
ningar goda att i slutändan ge ett trovärdigt resultat. För ökad trovärdighet
och en mer detaljerad empiri hade antalet projekt och intervjuer kunnat va-
ra fler. Men tidsramen som gavs tillät inte tid för mer.

De som intervjuades var sju stycken totalt. Det skulle vara en bra spridning
mellan arbetsrollerna lagbas och YA. Även en spridning mellan projekten,
till exempel ska inte alla lagbasar komma från samma projekt. Dessutom
valdes de med lång arbetslivserfarenhet på Skanska. Detta för en högre
trovärdighet på intervjuerna och för att kunna få djupa diskussioner om
återkommande problem.

Semi-strukturerade intervjuer var bra då det öppnade upp för egna erfa-
renheter och personliga utlägg. Det var flera gånger diskussioner hamnade
utanför intervjumaterialet vilket gav en fördjupande insikt i deras erfaren-
heter. Intervjumaterialet gavs inte ut i förväg och fördelen med det är att
man inte hinner diskutera något med andra. Däremot är nackdelen att man
lätt kan glömma delar som man inte kommer på under intervjun. 6 av 7
intervjuer spelades in och den som inte spelades in antecknades för hand.
Fördelen med att spela in är att man kan lyssna igen för att undvika miss-
förstånd. Nackdelen är att YA sitter i en miljö de inte vanligtvis är i. Det
bästa hade nog varit att intervjua ute på byggarbetsplatsen vilket gjordes
med en person och fördelen är då att den intervjuade slappnar av mer och
direkt kan visa fysiska exempel. Nackdelen var att ljudnivån inte tillät ljud-
inspelning så anteckningar för hand gjordes istället. Samtliga intervjuer
som spelades in transkriberades och alla intervjuer har sammanställts. In-
tervjufrågorna diskuterades med mentor innan någon intervju ägde rum.
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Att få konstruktiv kritik ifrån någon inom branschen var bra för utveckling
av frågorna.

Valet av deltagande observationer har ansetts vara bra. Att kunna föra en di-
alog och ställa fördjupande frågor vid rundtur av projekt stärker intervjuer-
na och breddar resultatet. Nackdelen är att den person ur projektledningen
som visste om besöket kunde välja vilka bitar att visa eller inte. Dessutom
valde den personen ut vilka personer som intervjuades på projektet vilket i
ett fall märktes av. Den intervjuade var positivt inställd till det mesta vilket
gjorde att svaren på intervjun inte blev uttömmande. Observationerna är
också till den fördel att man träffar på de anställda i sin naturliga miljö och
frågor som ställs känns mer naturliga på plats.

Litteraturstudien hjälpte inte enbart till att fördjupa kunskapen i detta in-
tressanta ämne. Den gav även riktning till intervjufrågorna och examens-
arbetet överlag. Man kunde även urskilja hur viktigt det är att ta tillvara
på den kunskap som organisationer har och att kunskapen finns hos de
anställda. En fördjupande kunskap har hjälpt till att följdfrågor i den semi-
strukturerade intervjun riktas åt rätt håll för att bredda datan för empirin.
Hela litteraturstudien var inte färdig innan de första intervjuerna vilket kan
ha påverkat följdfrågorna. Grunden i intervjun var densamma men valet
av följdfrågor förändrades i och med att mer kunskap i ämnet kom in allt
eftersom litteraturstudien färdigställdes.

6.4 Diskussion avgränsningar

Att avgränsa sig till projekt i Stockholm har varit bra. Dels för detta är
ett område som har många projekt igång samtidigt och de har alla samma
form av krav på sig i början vid anbud. Kraven att man ska bygga både bil-
ligt och på en kort tid är vanliga i Stockholm och bidrar i hur planering och
framfart av projekt utvecklas. Fördelen är också att det är samma region
som jobbar med projekten vilket betyder att resultatet av examensarbetet
visar regionens arbete och utvecklingområden. Nackdelen är generaliser-
barheten till andra organisationer inom branschen eller till och med till
Skanska Hus i en annan stad. Dock finns en viss generaliserbarhet då man
tittar på de grundläggande faktorer som främjar erfarenhetsåterföring.

En annan avgränsning låg i att bara kolla på erfarenhetsåterföring från pro-
duktionen. Detta var huvudfokus på examensarbetet med den anledning
att erfarenhetsåterföring och förbättringsarbete genomförs ständigt ifrån
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strategisk nivå nedåt i organisationen. Det sker även på Skanska efter en
del granskning. Det svåra är att de personer som arbetar i organisationens
grund, det vill säga YA, ofta har lite att säga till om och därmed har svårt
att förändra. Examensarbetet är till för att lyfta tankar och idéer från YA
men även att belysa deras arbetssituation. Genom det kan man peka ut vil-
ka fördelar en organisation kan få av att arbeta med erfarenhetsåterföring
nerifrån grunden och upp, den andra delen av cirkeln som ofta glöms bort.
Det är ett komplext men otroligt intressant ämne. Det kräver mycket av
en organisation att förändra det men jag tror på att tillslut kan förändring
uppnås om bara tillräckligt många trycker på fördelarna med att ta tillvara
på alla anställdas erfarenheter.
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7 Slutsats

I detta kapitel fokuseras det på att svara på de uppställda forskningsfrågor
som hittas i avsnitt 1.4. Sedan presenteras förslag på vidare forskning i
tabell 2.

Hur används erfarenhetsåterföring för att förbättra byggbarhet och planering inom
kommersiell byggproduktion på Skanska Region Hus Stockholm Nord?

Organisatoriskt lärande på operationell nivå?
Arbetet med organisatorisk lärande finns, men bara på strategisk nivå. Det
saknas en tydlig samverkan med operationell nivå med YA och projekt-
ledning vilket intervjuer och observationer visar på. YA och personer ur
projektledning utgör grunden på företaget och YA känner främst att de in-
te kan bidra eller att någon lyssnar på dem enligt intervjuerna. För att nå
ett organisatoriskt lärande bör den operationella nivån inkluderas genom
bland annat erfarenhetsåterföring. Att sedan sprida informationen är ett an-
nat viktigt steg för att nå ut till alla. Att endast få erfarenhetsåterföring
via muntlig kontakt med andra människor gör att flera anställda går miste
om värdefulla erfarenheter. En dokumentation av erfarenheter som alla har
tillgång till, och som de vet hur de kan nå, är viktigt. Just nu sker dokumen-
tationen på en webbplattform, en plattform YA sällan använder.

Erfarenhetsåterföring mellan alla, för bättre byggbarhet och planering?
Den gemensamma bilden av studien visar att den enda anknytning till orga-
nisatoriskt lärande och erfarenhetsåterföring för YA sker via kontakt med
projektledning. I vissa fall fås kontakt tidigt i ett projekt där erfarenheterna
kan tillämpas för en förbättrad byggbarhet och planering. I vissa fall fås
kontakt vid produktion. Arbetet mot bättre planering och byggbarhet sker
kontinuerligt på strategisk och högre operationell nivå. Ett arbete som även
kontinuerligt saknar praktiskt kunskap vilket var ett genomgående problem
enligt alla intervjuer. Det som saknas är kommunikation mellan alla avdel-
ningar och anställda på företaget. När man kan sprida kunskap från alla
hörn skapas inte bara en sammanhållning mellan de anställda. Det skapas
också en förståelse och en början till ett organisatoriskt lärande. Det finns
en del forum för detta men de är begränsade på de sätt att alla inte har till-
gång till webbsidor, man dyker inte upp på möten eller dokumentation av
erfarenheter är bristande. Erfarenheter är det viktigaste ett företag har och
de ägs av alla individer på företaget och därmed bör alla inkluderas i det
organistoriska lärandet mot bättre byggbarhet och planering med mera.
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Hur sker organisatoriskt lärande och erfarenhetsåterföring mellan strategisk nivå
till operationell nivå?

Uppdelade insatser för erfarenhetsåterföring, en enkelriktad strategi?
Gemensamt mellan intervjuerna och observationerna syns det en tydlig
uppdelning mellan strategisk och operationell nivå. Möten som anordnas
av den operationella chefen är riktade främst till projekteringsledare som
ingår högre upp i den operationella nivån. Projekteringsledarna har sedan
ett personligt ansvar att använda och sprida informationen och erfarenheter-
na vidare till projektledning och YA. Det visas under tvärgruppsmötet att
dokumentation av det som togs upp är bristande. Det finns även informa-
tion som YA inte visste fanns enligt intervjuerna. Något som YA upplever
är dåligt och som de vill ha tillgång till. Denna vilja att kunna påverka och
bidra med kunskap var genomgående genom alla intervjuer från YA. De
vet bara inte hur de ska gå tillväga. Det handlar om, som observationerna
visade, att någon ur projektledningen ska välja att använda och lyssna på
YA. Likadant gäller för projekteringsledarna. De kan välja att ta in YA ti-
digt i planeringen, vilket görs för sällan. YA hamnar därför i den situation
som de är i nu där återkommande problem finns och de känner att de inte
kan göra något åt det. Att låta YA bidra gör att cirkeln sluts i det organi-
satoriska lärandet, där det i dagsläget bara är första halvan som fungerar.
Den strategiska och högre operationella nivån som inte är deltagande vid
produktion behöver låta anställda i produktion delta med erfarenhetsåterfö-
ring för att kunskapen ska kunna nå tillbaka upp i företaget. När detta sker
kan man säga att organisationen går mot ett fullt organisatoriskt lärande.

Vilka former för organisatoriskt lärande mellan projekt kan utvecklas för god bygg-
barhet och planering?

Projektledning som inte lär av återkommande problem, hur ska organisa-
toriskt lärande ta plats?
Observationerna och intervjuerna tyder på att arbetsklimatet mellan projek-
tanställda är bra. För det mesta kan alla prata med varandra men problem
uppstår när kunskap är nischad inom ansvarsområden hos projektledning-
en. Gemensamt mellan alla intervjuerna är att YA vill att projektledningen
ska lära sig mer om deras arbete för att förbättra byggbarheten och plane-
ringen inom ett projekt. När återkommande problem fortsätter att uppstå i
nya projekt tyder det på bristande erfarenhetsåterföring och organisatoriskt
lärande. Genom att utveckla ett organisatoriskt lärande inom ett projekt,
där egna kunskaper kan utvecklas samt egna erfarenheter spridas, kan man
sedan lättare utveckla ett organisatoriskt lärande mellan projekt.
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Tabell 2: Förslag på vidare forskning
- Fördjupning i strukturerade system för erfarenhetsåterföring

med fokus på YA.

- Resultat vid tillämpling av lärling på projektledningsnivå.
- Lyckade projekt där inkludering av YA i tidiga skeden skett.

Hur säkerställs där att erfarenheter dokumenteras och ett
lärande sker?

- Fördjupning i digitala hjälpmedel på arbetsplatser och deras
effektivitet.

- Granska digitala informationsflöden och se om de går att
effektivisera

- Granska ekonomisk påverkan vid beslutsfattande i tidiga
skeden

- Ekonomiska vinster av att använda erfarenheter från YA
- Hur effektiv produktion kan uppnås med en tydlig

uppdelning av kommunikation och ansvar hos projektledning
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Bilagor

Bilaga 1 - Diskussionsunderlag till intervjuer

1. Hur anser Ni att information från produktionshandlingar ska spridas i
ett projekt? Upplevdes det att det gick till så i detta projekt samt vad
var bra/mindre bra? Vart i kedjan står Ni om att få information från
produktionshandlingarna?

2. Finns det tillfällen Ni upplevde att otydlighet framträdde i produk-
tionshandlingarna för projektet? Hur löste Ni denna otydlighet och
varför valde Ni att lösa det så? Vad ansåg Ni var bra/mindre bra med
den lösningen? Fås kritik på lösningen? Finns det problem som åter-
upprepas mellan projekt?

3. Vad var bra/mindre bra med kommunikation mellan arbetsgrupper på
projektet anser Ni? Hur vill Ni att kommunikationen i projektet ska
vara och varför?

4. Vid problem, hur anser Ni att kommunikation fungerar då? Vad kan
Ni och din arbetsgrupp göra för att återkommande problem kommu-
niceras för att förhindras i dagsläget?

5. Hur lär man sig nya arbetsmoment, både bland nyanställda och de
som arbetat ett längre tag? Vad är bra/mindre bra genom att lära sig
på detta sättet? Hur tror Ni man lär sig problemhantering som uppstår
under projektets gång?
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