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Sammanfattning
Vilket arbetssätt är det bästa för att samla in all den information och erfarenhet som en organisations
medarbetare har personbundet? Hur sprids informationen ut genom hela organisationen. Tidigare
studier och examensarbeten har forskat kring just dessa frågor, erfarenhetsåterföring och kontinuerlig
förbättring. Detta är ämnen som fortfarande är väldigt aktuella inom branschen då det än idag inte
fungerar fullt ut.

Studien har genomförts i samarbete med Skanska Sverige. Undersökningen har fokuserat på hur
organisationen kan jämföras med en lärande organisation och undersöker tre viktiga forskningsfrågor;
Forskningsfråga 1: Hur ser erfarenhetsåterföringen bland medarbetarna ut idag? 2. Är PiV-möten ett
bra verktyg för erfarenhetsåterföring? 3. Kan strukturen för PiV-möten kopplas ihop med teorin kring
single- och double-loop learning? Den andra frågan fokuserar på en av de viktigaste strukturerna i
företaget kring erfarenhetsåterkoppling. Detta kallas PiV-möten, Projekt i världsklass-möten.

Syftet med studien är att utvärdera Skanska Sveriges arbete med erfarenhetsåterföring idag och hur
den eventuellt skulle kunna utvecklas. Genom observationer fastställa om det finns delar i flödet av
erfarenheter som inte fungerar till sin fulla potential vilket leder till att erfarenheterna inte sprids inom
hela organisationen. Syftet är även att utvärdera PiV-möten och om dessa möten är ett bra verktyg för
erfarenhetsåterföring.

Studien har genomförts som en kvalitativ studie och har fokuserat på en stor region i Sverige. Sju
intervjuer hölls varav sex av dem var så kallade semi-strukturerade intervjuer och en av dem var en
noll-intervju för att skapa en förståelse kring organisationens arbete med erfarenhetsåterföring.

Resultatet visar två huvudsakliga brännpunkter för organisationen. En är att vara tydligare med syftet
kring PiV-mötena, då nås det mest effektiva resultatet (Blomé, 2000). Detsamma gäller att vara tuff
för de som inte når nivå 4 i PiV-kartan utan en skälig anledning, misstag får göras men det måste ske
ett lärande från misstaget och det bästa lärandet är att möta en konsekvens av handlandet (Albinsson,
1998). Det andra huvudsakliga är att se till att de resultat och erfarenheter som plockas upp på alla
PiV-möten verkligen når till organisationens ”topp” och därmed skapar en double-loop learning.

Rekommendationen är att se till att PiV-mötena som sker runtom i hela Sverige sedan reser vidare
genom hela organisationen och inte stannar på regional nivå. Utifrån den studerade regionen verkar
erfarenhetsåterföringen inom regionen och mellan den närliggande regionen fungera väldigt bra. Det

ska fungera bra för hela Skanska Sverige, för hela organisationen, för att Skanska Sverige ska
klassificeras som en lärande organisation utifrån single- och double-loop teorin.

Abstract
Which method is the best to collect all the employees’ information, data and experiences?
Furthermore, how does all the information reach the whole organization? These questions have been
investigated for a long time in the building sector. Earlier studies and graduation works have looked
into experience feedback and continuous improvement and it is something that needs to be more
investigated since it still does not work to its fully potential.

This study looks into one of Sweden’s biggest construction entrepreneurs, Skanska, and how the
organization can be compared to a learning organization. The study investigates two main things; one
is how the employees uses experience feedback and how they find experiences in the company. The
other part looks into one of the main structures in the company that focuses on experience feedback,
called PiV-meetings, World Class Projects-meetings.

The purpose with the study is to evaluate Skanska Sweden’s work with experience feedback today and
how it could be developed. Evaluate if it consists parts in the flow of experiences that does not work
to its fully potential, which can prohibit the distribution of experiences out in the whole organization.
The purpose is also to look into PiV-meetings and see if the meetings is a good tool for experience
feedback.

The study has been conducted as a qualitative study and has been focusing on a large region in Sweden.
Seven interviews were held whereas six of them was so called semi-structured interviews and one of
them was a starting interview to get an understanding of the organization and its work regarding
experience feedback.

The result shows two focuses for the organization. One is to be clearer with the purpose for the PiVmeetings and be a little harder with consequences for the ones who do not follow Vsaa. The other
result shows that based on the theoretical base in this study, single- and double-loop learning, Skanska
needs to be a little better with the reach of the PiV-meetings results. Making sure that they really
reaches the highest “top” in the organization and therefore creates a double-loop learning.

The recommendation from this study is to follow up the PiV-meetings and really see that the doubleloop learning occurs in the organization. The result based on the studied region shows that in the
region does the experience feedback work well, but it needs to be good in the whole organization to
classify Skanska as a complete learning organization.

Förord
Det här examensarbetet är skrivet som den avslutande delen av utbildningen Civilingenjör Arkitektur
med masterinriktningen Husbyggnad vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetets omfattning är 30
högskolepoäng vilket motsvarar 20 veckors heltidsarbete, en högskoletermin.

Jag vill passa på att tacka alla de chefer på den studerade regionen som under hela arbetet bistått med
svar på alla mina frågor, stora som små. Jag vill även tacka de medarbetare som utan invändningar låtit
mig sitta med och lyssna under deras projekts PiV-möten. Detsamma gäller de medarbetare som ställt
upp på intervjuer, utan era ärliga svar hade arbetet inte kunnat generera något resultat.

Avslutningsvis vill jag även rikta ett stort tack till Professor Lars Stehn vid Luleå tekniska universitet för
all hjälp, alla insiktsfulla kommentarer och stöttningen under hela arbetets gång.

Stockholm, juni 2019

Liv-Johanna Lindberg

Ordlista och nyckelord
PiV-möten
PiV-mötena fungerar som en mekanism för erfarenhetsåterföring, genom mötena sprids goda exempel
och arbetssätt vidare till olika medarbetare. Mötena genomförs på regional nivå med regionens olika
projekt och dess medarbetare.

Vårt sätt att arbeta – Vsaa
Grunden för Skanskas sätt att arbeta återfinns i deras egna ledningssystem, Vårt sätt att arbeta.
Ledningssystemet innehåller beslutande och styrande arbetssätt som ska leda verksamheten mot
projekt och produktion i världsklass.

Operativ chef
På varje region ska det finnas en operativ chef. Den operativa chefen ingår i regionens ledningsgrupp
och en av dennes huvudsakliga uppgifter är att förflytta arbetssätt och strukturer inom organisationen.

Single-loop learning
När ett uppstått fel korrigeras utan att en organisations policys eller värderingar förändras så kallas
det för single-loop learning.

Double-loop learning
När ett fel korrigeras samtidigt som det även förändrar en organisations policy, värdering och
arbetssätt kallas det för double-loop learning.

Verksamhetsgren – VG
Det här arbetet har studerat en region som tillhör verksamhetsgrenen hus vilket innefattar alla
byggnader/hus.

Organisation
Organisation i den här studien syftar till Skanska Sverige i sin helhet, det vill säga hela Skanska Sverige
som ett företag.
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INTRODUKTON

I det här avsnittet presenteras arbetets bakgrund, mål, syfte,
problemformulering samt de begränsningar som gjorts. Syftet är att leda
in läsaren kring Skanska Sveriges problem med erfarenhetsåterföring och
hur de aktivt arbetar med att öka återföringen i hela organisationen via
sina strukturer och arbetssätt.
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1 Introduktion
1.1 BAKGRUND
”Den som slutar att bli bättre slutar snart att vara bra”
(Bergman och Klefsjö, 2012, s. 46).

Otaliga studier har genomförts kring ämnet erfarenhetsåterföring i byggbranschen. Trots detta så är
det än idag ett problem. Skanska Sverige är en av de största och ledande aktörerna på den svenska
marknaden (Skanska.se, 2019). Trots detta upplever Skanska Sverige att mycket av den erfarenhet,
kunskap och kompetens som finns inom företaget är personbunden och inte sprids vidare.

Skanska Sverige har en vilja att förbättra erfarenhetsåterföringen inom organisationen. Det går att
finna i Skanskas grundvärderingar, att bli bättre tillsammans (Skanska.se, 2017). Det återspeglas även
i hur Skanska Sverige skapat strukturer för att sprida erfarenheter inom sin organisation. Vårt sätt att
arbeta, Vsaa, är Skanska Sveriges ledningssystem och beskriver hur Skanska Sveriges projekt ska
genomföras. Vårt sätt att arbeta går att se om en slags erfarenhetsbank med rutiner för hur ett projekt
ska, enligt Skanska Sverige, nå lönsamhet (OneSkanska, 2019).

Idag arbetar Skanska Sverige aktivt med att försöka öka spridningen av erfarenheter inom sin
organisation. Detta görs främst genom ett relativt nystartat koncept som kallas för PiV-möten, Projekt
i Världsklass-möten. Alla Skanska Sveriges projekt har specifika PiV-möten. På dessa möten utvärderas
projekten utifrån hur väl de arbetar enligt Vsaa, genom en Piv-karta. Om ett projekt tänkt på något
utöver det vanliga, hamnar det i en egen klass, Världsklass. Dessa möten hålls av den operativa chefen
för den region projektet tillhör. Den operativa chefen är mycket viktig då denne skulle kunna liknas vid
en slags kunskapsbyggare (Blomé, 2000) som ständigt träffar olika projekt. Nedan i Figur 1 beskrivs
PiV-mötenas syfte på ett enkelt och överskådligt sätt.
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Figur 1 - PiV-möten uppbyggnad

PiV-mötena fungerar som en mekanism för erfarenhetsåterföring, genom mötena sprids goda exempel
och arbetssätt vidare till olika medarbetare. Mötena genomförs på regional nivå med regionens olika
projekt och dess medarbetare. Mötet hålls av regionens operativa chef. Respektive mötesdeltagare är
respektive projekts projektingenjör/Inköp, projektchef, produktionschef, projekteringsledare och
produktionsledare. Även Specialister inom inköp och tidsplanering samt produktionscoach deltar på
mötena beroende på mötenas tema. Ett PiV-möte behandlar alltså ett specifikt projekt med det
projektets medarbetare. Detta beskrivs mer ingående i kapitel 4 Resultat

Arbetets problemformulering för att kunna uppfylla syftet togs fram i samarbete med Skanska Sverige.
Skanska Sverige upplever att de har väldigt många kompetenser och erfarenheter in-house. Skanska
arbetar mycket med utvecklingen av sina medarbetare. Detta görs genom en kontinuerlig förbättring
av Skanskas ledningssystem, Vårt sätt att arbeta. PiV-möten är ett verktyg för utvecklingen av
medarbetarna. De projekt som lyfter väldigt goda exempel på sina PiV-möten kan genom detta bidra
till att ledningssystemet förbättras.

Skanskas arbetssätt och strukturer har förändrats genom åren via praktiska erfarenheter. Då många
arbetssätt bygger på just den praktiska erfarenheten så ville Skanska få svar på hur deras arbetssätt
går att koppla, eller inte går att koppla, till teorier kring lärande organisationer.
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1.2 SYFTE
Syftet med studien är att utvärdera Skanska Sveriges arbete med erfarenhetsåterföring idag och hur
den eventuellt skulle kunna utvecklas. Utifrån observationer och intervjuer identifiera och beskriva de
delar i erfarenhetsflödet som möjligtvis inte fungerar till sin fulla potential.

Förhoppningarna med studien är att, genom kartläggning av hur medarbetarna använder
erfarenhetsåterföring, kunna hjälpa Skanska Sverige med sitt arbete att sprida erfarenheter inom
organisationen. Ännu en förhoppning är att via observationer av PiV-mötenas utformning och arbete
kunna utvärdera och eventuellt utveckla arbetssättet utifrån gällande teorier.

1.3 MÅL
Den här studien har som mål att söka svar på tre huvudsakliga forskningsfrågor där forskningsfråga 3
blir som en slags sammankoppling av forskningsfråga 1 och 2.

Forskningsfråga 1: Hur ser erfarenhetsåterföringen bland medarbetarna ut idag?

Forskningsfråga 2: Är PiV-möten ett bra verktyg för erfarenhetsåterföring?

Forskningsfråga 3: Kan strukturen för PiV-möten kopplas ihop med teorin kring single- och double-loop
learning?

1.4 AVGRÄNSNINGAR
Det här arbetet är begränsat till en stor region i Sverige. Studien är avgränsad till intervjuer och
observationer för en och samma verksamhetsgren, Hus. Arbetet har även begränsats till att enbart
studera produktion och projektering.
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TEORI

I det här avsnittet presenteras arbetets teoretiska bakgrund. Teorier kring
lärande organisationer, ständig förbättring samt erfarenhetsåterföring är
de grundläggande teorierna som introduceras.
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2 Teori
2.1 VAD ÄR ERFARENHETSÅTERFÖRING
“Defects are prominent drivers for experience feedback, learning and improvements since they
provide clear proof that construction processes are flawed”
(Meiling, 2010)
John Meiling (2010) menar att erfarenhetsåterföring är när lärdom skapas efter att fel och misstag
gjorts. Meiling nämner vidare att processen för en lärande organisation är att samla och dela med sig
av individers lärande och erfarenheter. Enligt Meiling (2011) görs detta genom ständig förbättring och
erfarenhetsåterföring. Dessa två aspekter uppfattas vara av yttersta vikt för den lärande
organisationen och dess önskan om en ständig utveckling.

Hörte (1995) nämner vikten av återföring för den enskilde medarbetaren. Denne måste få veta hur det
valda tillvägagångssättet bidrog till måluppfyllelsen. Om detta inte sker relativt fort så är risken stor
att medarbetaren tappar motivation i arbetet.

Den organisation som har förmågan att använda sig av all den information som de anställda sitter på i
form av kunskap har en stor konkurrensfördel. Alla organisationer är i stora drag en lärande
organisation då alla har någon slags inlärning. Det som skiljer de skickliga från de mindre bra är
kunnandet i att styra lärandet så att det blir optimalt för organisationen. Genom en sammanvägning
av det individuella lärandet med ett teamlärande ökar chanserna för ett företags överlevnad markant
(Albinsson, 1998).

2.2 TEORIER OM ORGANISATORISKT LÄRANDE
”[…] En organisation kan inte lära, det är de enskilda medarbetarna som lär” (Albinsson, 1998, s.
108).

Müllern och Östergren (1995) menar att både praktiker och teoretiker är ense kring att organisatoriskt
lärande är en grundsten för skapandet av lyckade organisationer. Enligt dem förknippas positiva
händelser till följd av förändring, utveckling, innovation och omorientering till det organisatoriska
lärandet.
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Trots att det råder en överenskommelse kring vikten av det organisatoriska lärandet fastslår Müllern
och Östergren (1995) samtidigt att det råder stora splittringar kring vad det organisatoriska lärandet
faktiskt är. De menar att det finns två huvudriktningar i litteraturen där den ena är beteendeorienterad
och den andra kognitiv. Skillnaden mellan dessa är att den beteendeorienterande har fokus på
organisationens prestationer medan den kognitiva lägger vikt vid själva lärandeprocessen. Den
kognitiva

litteraturen

liknar

enligt

Müllern

och

Östergren

(1995)

organisationen

vid

informationshanterande system (datorer) där själva lärandet innefattar förbättringen av hur
informationen hanteras.

“Organizational learning occurs when individuals, acting from their images and maps, detect a match
or mismatch of outcome to expectation which confirms or disconfirms organizational theory-in-use”
(Argyris, Schön, 1978, s. 19). Argyris och Schön (1978) delar upp lärandet i två olika delar, dessa kallar
de för Single-loop learning och double-loop learning. När ett uppstått fel korrigeras utan att en
organisations policys eller värderingar förändras så kallas det för single-loop learning. De flesta
organisationer är väldigt duktiga på single-loop learning.

När ett fel korrigeras samtidigt som det även förändrar en organisations policy, värdering och
arbetssätt kallas det för double-loop learning. Detta är betydligt färre organisationer duktiga på. Ett av
de stora påståendena från Argyris och Schön (1978) är att en organisation oftast hämmar en doubleloop learning när det kan inkräkta eller ifrågasätta företagets normer, mål eller grundläggande policys.
De nämner också vikten av att ett organisatoriskt lärande hör starkt ihop med den enskilda individens
lärande. Individens lärande är enligt Argyris och Schön (1978) ett nödvändigt men samtidigt otillräckligt
villkor för det organisatoriska lärandet.

Argyris och Schöns modell (1978) kan liknas vid vad Müllern och Östergren (1995) menar är ett
beteendeorienterat och kognitivt synsätt av det organisatoriska lärandet. ”In organizational singleloop learning the criterion for success is effectiveness” (Argyris och Schön, 1978, s. 29). Single-loop
learning går att likna vid den beteendeorienterade inriktningen, där det handlar om organisationens
prestation, effektivitet, att leverera produkten. Enligt Argyris och Schön (1978) handlar double-loop
learning om att en förändring inom organisationen sker efter att fel upptäckts. Double-loop handlar
om processen kring vad den uppkomna informationen skapar eller inte skapar för organisationen i sin
helhet, det vill säga hur lärdomen hanteras. Därmed kan double-loop learning liknas vid den andra
inriktningen av det organisatoriska lärandet, den kognitiva. Nedan i Figur 2 syns en enkel bild som
beskriver single- och double loop learning.
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Figur 2 - Enkel schematisk bild av single- och double-loop
Inspiration till illustrationen har hämtats från Schultz & Strömberg (2013)

“But in order for organizational learning to occur, learning agents´ discoveries, inventions, and
evaluations must be embedded in organizational memory. They must be encoded in the individual
images and the shared maps of organizational theory-in-use from which individual members will
subsequently act. If this encoding does not occur, individuals will have learned but the organization
will not have done so” (Argyris och Shön, 1978, s. 19).
Argyris och Schön (1978) tar upp vikten av att det inte bara är organisationens medarbetare som ska
utvecklas. Det är organisationen i sin helhet och detta görs via medarbetarna. De nämner att det finns
många exempel på organisationer som har duktiga individer i organisationen som vet mycket men
organisationen i sin helhet vet jämförelsevis lite. De nämner vidare att organisatoriskt lärande uppstår
när individen i organisationen utvecklas genom de aktiviteter och val som denne gör.
Enligt Albinsson (1998) reagerar en lärande organisation snabbt på förändringar när det gäller
kompetens och kunskap. Lärandet anses vara en konkurrenskraftig fördel som inte kan förbises.
Utifrån detta skapas en ledningsfilosofi, organisationsprocesser och strukturer utformas, allt för att
bistå kunskapsbyggandet. I den lärande organisationen växer individen och hittar modet till att vara
sig själv.

”Gruppens arbete är ett kollektivt skapande och för det krävs en gemensam vision. Vi skall inte befästa
saker, utan istället utveckla dem. ’Jag kan detta. Nu vill jag utvecklas och lära mig något nytt’”
(Albinsson, 1998). Enligt Albinsson (1998) har den lärande organisationen en stor tilltro till den enskilda
medarbetaren. Därmed kan den lärande organisationen ses som en väldigt humanistisk
organisationssyn. Detta är precis som Argyris och Schön (1978) menar, att det finns något paradoxalt
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med den lärande organisationen. Organisationen ska lära sig och detta görs via medarbetarnas
kompetenser, lärande och erfarenheter.

“Organizations are not merely collections of individuals, yet there is no organization without such
collections. Similarly, organizational learning is not merely individual learning, yet organizations learn
only through the experience and actions of individuals.”
(Argyris & Schön, 1978)

Detta sammanfaller även med Klefsjö och Bergmans (2012) inställning kring ständiga förbättringar,
individerna och organisationen måste kontinuerligt utvecklas. Annars blir snart den duktiga
organisationen medioker. Det måste ständigt ske double-loop learning, både på individuell och
organisatorisk nivå. Samhället utvecklas ständigt – det måste även företaget göra.
Enligt Docherty (1996, se Albinsson 1998) kan en lärande organisations definition bland annat vara att
det är en process av felkorrigeringar och upptäckter. En lärande organisation i Dochertys (1996, se
Albinsson 1998) mening ska även understödja medarbetarnas lärande och utveckling vilket även det
sammanfaller med Argyris och Schöns (1978) beskrivning av double-loop learning.
Albinsson (1998) nämner en viktig aspekt i form av att den lärande organisationen skapar sin egen
framtid. Detta görs genom ett karakteristiskt förhållningssätt vad gäller förändringsvilja och lärande.
Nedan i Figur 3 visas en illustration som ritats av från Albinsson (1998). Figuren visar på ett väldigt
enkelt och tydligt sätt hur den lärande organisationen utmärker sig gentemot andra typer av
organisationer.
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Figur 3 - Den lärande organisationen enligt Albinsson (1998).

Gemensamma visioner är essentiellt för den lärande organisationen. När det finns ett gemensamt mål
utvecklas människor på eget initiativ. Målen ska dock spegla organisationen som helhet, följaktligen
ska majoritetens vilja finnas med i visionen. Visioner som enbart skapats av höga chefer leder oftast
till en distansering och främjar inte produktivitet. Den gemensamma visionen skapar en bild för alla
medarbetare som både skapar produktivitet samt en känsla av samhörighet. En annan viktig faktor i
den lärande organisationen är teamlärandet. En grupp som utvecklas når goda resultat samtidigt som
deras individuella utveckling sker snabbare än om de arbetat var för sig. Detta är en viktig aspekt i
dagens moderna samhälle där i princip allting baseras på teamarbete. Den stora fallgropen här är då
problematiken som uppstår om en grupp inte utvecklas, då kommer inte heller organisationen
utvecklas (Albinsson, 1998).
Albinsson (1998) belyser viktiga aspekter vad gäller de lärande organisationerna. Det existerar ingen
speciell struktur för hur en lärande organisation ser ut. Den kännetecknas istället av ett kontinuerligt
lärande där både individ och organisation utvecklas. Den lärande organisationens främsta skiljaktighet
med andra organisationer är förmågan att ta till sig ny kunskap och genom detta ständigt utvecklas.
Delaktighet från alla medarbetare betonas och bedöms vara av stor vikt för både det enskilda lärandet
och det organisatoriska. Det här synsättet stämmer överens med Argyris och Schöns (1978) kring
double-loop learning, som beskriver hur den nya informationen behandlas av både individen och
organisationen. Genom individens lärande lär även organisationen och på så sätt skapas nya bättre
arbetssätt.

10

2.2.1

Lärandet och dess främjande

Kline & Saunders (1995, se Albinsson, 1998) tar upp sexton principer som främjar lärandet, några av
principerna innefattar exempelvis att fostra individer på alla nivåer till att klara sig på egen hand.
Misstag ska betraktas som en förbättringsmöjlighet till ökad tillväxt. Viljan till att förändra en
organisations olika system och strukturer måste finnas, försök överföra individens kunskap till så
många som möjligt. En uppmuntran för spridning ska finnas gällande individers olika egna
inlärningsmetoder.

Även Dalin (1997, se Albinsson 1998) listar visioner kring den lärande organisationen. Det är en
organisation där förutsättningarna för lärande och utvecklande existerar och även nyttjas. Misstag får
begås men inte utan en lärdom från dem. Kunskaper och insikter delas med andra runtomkring. Goda
och sämre erfarenheter redogörs och diskuteras då det gemensamma intresset är ett bättre resultat
för organisationen.

Artisan & Konsult AB (1996, se Albinsson, 1998) listar även de olika punkter för den lärande
organisationen. Medarbetare ska känna sig delaktiga och att deras arbete är värdefullt både utifrån
deras egna perspektiv men även utifrån organisationens perspektiv. Medarbetare oavsett nivå i
företaget arbetar mot ett gemensamt, tydligt mål. Dessa mål förmedlas via organisationens ledare så
att det blir gemensamma mål. Uppmuntring sker till experimentering och risktagande och följs av
utvärdering. Det får inte ske några repressalier ifall något misstag skett.

2.2.2

Arbetsområden för effektivare arbetssätt

Genom att ta tillvara på individers erfarenheter på rätt sätt kan konkurrensfördelar skapas i form av
ökad kunskap, effektivare arbetssätt och innovativa tjänster/produkter enligt Blomé (2000). Enligt
Blomé finns det flera olika områden att arbeta med. De som Blomé nämner är; Lärprocessen,
Kunskapsbyggaren, Nätverk, Kunskapsportalen, Projekt och lärande, Att utveckla kunskap och
kompetens, Att synliggöra kunskap, Kompetens- och affärsutvecklare samt Helpdesk.

Lärprocessen enligt Blomé (2000) innefattar processen av att samla in och ta tillvara på de erfarenheter
som finns i en organisations vardag. Kunskap kan inhämtas från varandra, internet, tidskrifter etc. I
den här processen är det viktigt för ett företag att ta lärdom av dess egna processer och samtidigt
förbättra dessa. När en medarbetare utvecklar lärdom utifrån den egna organisationen skapas en
kunskap som är enklare att knyta an till eftersom den bygger på egna erfarenheter. Se figur 4 för en
överblick av Lärprocessen enligt Blomé (2000).
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Figur 4 - Arbetsgång lärprocessen enligt (Blomé, 2000).

Det går att se likheter med Lärprocessens viktiga del och Argyris och Schöns (1978) teorier kring
organisatoriskt lärande. Argyris och Schön menar att när ett företag lär av en process och förändrar
sin organisation utifrån den nya kunskapen så sker en så kallad double-loop-learning. Det är inte enbart
ett projekt, eller en process som gör om och gör ”rätt”, företaget ser till att en förändring sker så att
samma misstag inte ska upprepas igen. En av lärprocessens grundstenar och Argyris och Schöns teori
stämmer väl överens med varandra; erfarenheter måste tas tillvara på, fångas upp, men det måste
också ske en organisatorisk förändring med hjälp av dessa, annars är lärdomarna inte till någon nytta.
Lärprocessens olika delar enligt Blomé (2000) går att se i Figur 4 nedan.

Lärprocessen är kontinuerlig och pågår hela tiden, varje dag. Lärandet får inte stanna, om lärandet
stannar blir kunskapen snabbt gammal. Lärprocessen kräver också att ny kunskap kommer fram
snabbt, det får inte ta lång tid. Lärprocessens arbetssätt kan användas för att på ett enklare vis
förmedla en organisations mål. Genom att dokumentera dessa processer kan ett företag, enligt Blomé
(2000), på ett tydligt sätt få fram varför vissa saker ska göras på ett visst sätt. Det är väldigt viktigt med
tydlighet kring varför ett arbete ska genomföras och i vilken kontext. Om detta steg hoppas över kan
medarbetarens förståelse kring problemet och arbetet förloras och därmed nås inte samma kvalité
enligt Blomé (2000). Genom goda strukturer med checklistor, råd och tips förenklas vardagen.
Självklart är strukturens och materialens värde olika från individ till individ, en oerfaren medarbetare
kanske uppskattar checklistorna och råden mer än vad den erfarne gör men genom en god struktur
minskar risken för att något glöms bort och ett komplett stöd i arbetet hjälper alla, även om den mer
oerfarne har mer hjälp av den.

Lärprocessen behandlar en organisations interna kunskapsbyggande. Nästa område enligt Blomé
behandlar den externa kunskapen. Externa kunskapskällor är allt ifrån seminarier, böcker, internet,
hur konkurrenter arbetar. Blomé tar även upp en intressant extern kunskapskälla, nämligen
medarbetaren som alltid har en hunger efter ny kunskap. Deras arbete att lära sig mer och mer tar
aldrig slut. En sådan person blir oftast en individ som många vänder sig till när de har ett komplext
problem eller en fråga. Dessa medarbetare kanske inte ens är kända för ledningen eller så förstår inte
ledningen deras betydelse. Denna person kan kallas för kunskapsbyggaren. Denne vill ha frihet och

12

utrymme att bygga sin kunskap och även att sprida den inom organisationen. När kunskapsbyggaren
får det så känner denne en glädje över sitt arbete. Enligt Blomé väljer kunskapsbyggaren vilken chef
denne vill ha, åtminstone sin närmaste chef. Återigen visar detta hur viktigt det är med rätt ledarskap
och ledning. Kunskapsbyggaren går vidare till en annan organisation ifall ledningen inte känns rätt och
det inte ges möjlighet att få växa och lära som individ.

Området nätverk menar Blomé innefattar de grupper som skapas med syftet att sprida, vårda och
återanvända kompetens, erfarenheter och kunskap som finns inom företaget. Nätverket är något som
finns till nytta för alla, kunden, medarbetare och en organisations ledning. För kunden betyder
nätverken en kunskapskälla. Medarbetaren har nätverken som en möjlighet till att bredda sin
yrkeskompetens medan ledningen skapar nätverken för att stärka företagets yrkeskompetens. ”När
ledningen får nätverken till en drivbänk för kunskap och kompetens ökar förutsättningarna för att höja
avkastningen och lönsamheten” (Blomé, 2000, s. 51).

2.2.3

Lärande i projekt och organisationer

När mycket inom en organisation genomförs via projekt så krävs det processer där erfarenheter och
kunskap kan överföras mellan individer och projekt. Det vanligaste sättet för detta är att en
projektgrupp skriver en erfarenhetsrapport, i dessa kan det både finnas förslag till förbättringar men
även känslor och hur ett projekt har upplevts. Om projekten är relativt långa bör det skrivas
erfarenhetsrapporter under projektets gång. Genom att göra det ökar också lärandet inom projektet
samtidigt som erfarenheterna från projektet sprids vidare. Fler underlag skulle kunna vara avvikelser,
riskanalyser, revisioner och granskningar. Alla dessa tillsammans med erfarenhetsrapporten måste
sedan utvärderas och ses som en helhet. Genom att göra det går det att identifiera möjliga
återkommande svårigheter och på så sätt skapa förbättringar av processer (Blomé 2000).

2.3 STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
Ett arbete med ständiga förbättringar är viktigt för en offensiv kvalitetsutveckling enligt Bergman och
Klefsjö (2012). De tar även upp en modell för en ständig förbättring, med ursprung från Deming (1986,
se Bergman & Klefsjö, 2012). Den bygger på fyra grundbegrepp, planera, gör, studera och lär. Se
illustrationen i Figur 5.
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Figur 5 - Demings modell för ständig förbättring

Ett arbete med ständiga förbättringar är inte enbart ett positivt arbetssätt för utvecklingen av en
organisation utan det är även väldigt bra utifrån en kostnadssynpunkt. Bergman och Klefsjö (2012)
hävdar att kvalitetsbrister kan uppgå till 10–30 % av den totala omsättningen. Därtill tillkommer att
det med bristande kvalité oftast uppkommer andra kostnader.

Genom en ständig utveckling och förändringar sker det förbättringar. Bergman och Klefsjö (2012) tar
upp vikten av att det inte är genomförbart att ständigt utvecklas och förbättras utan att misstag begås.
Misslyckanden måste accepteras och förstås men det är viktigt att misstagen också leder till en lärdom.
Ett misslyckande kan vara ett positivt skeende om det tas om hand på rätt sätt, genom att ta lärdom
av det och samtidigt förbättra, är risken att det skulle ske igen betydligt lägre. Det tas även upp att
utpekningar av syndabockar är helt fel väg att gå.

En risk som finns enligt Blomé (2000) är att företag fokuserar för mycket på kunskapsuppbyggnad och
inte på själva träningen, lärandet i vardagen, när kunskapen blir till kompetens. Detta kan kopplas ihop
med det ovan nämnda av Bergman och Klefsjö (2012), misstag måste också tillåtas för att en inlärning
ska ske. Kunskapen, det som medarbetarna lär sig via utbildningar, via kollegor, företagets arbetssätt,
måste tillåtas bli kompetens. Kompetensen uppstår när medarbetaren agerar utifrån den kunskap som
inhämtats och kunskapen tolkas av varje enskild individ. Detta innebär att det kommer ske misstag och
via dessa praktiska erfarenheter lär sig medarbetaren, likaså när det blir lyckade resultat. Det måste
finnas en bra balans mellan allt en medarbetare inhämtar i kunskapsform och sedan får möjlighet att
omsätta till kompetens.

Delaktighet är mycket viktigt för ett framgångsrikt förbättringsarbete, människan, medarbetaren, vill
känna en delaktighet. Det är därför viktigt att låta medarbetaren aktivt delta och påverka beslut som
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är kopplat till förbättringsarbetet. För att skapa en delaktighet i en organisation krävs det delegation
och information enligt Carlzon (1985, se Bergman & Klefsjö, 2012).

2.4 DEN TEORETISKA ANSATSEN
Det här arbetets stora teoretiska ansats behandlar Argyris och Schöns (1978) teori kring single- och
double loop learning. En stor del av arbetet har varit att försöka kartlägga och hitta Skanska Sveriges
double-loop learning, om en sådan finns. Single- och double-loop learning finns beskriven i figur 2.
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Metod

I det här avsnittet presenteras arbetets metodval samt genomförande.
Kvalitativa och kvantitativa metoders för- och nackdelar diskuteras. Även
deduktiv kontra induktiv metod tas upp i detta avsnitt. Därefter
introduceras arbetets valda metodansats vilket är en kvalitativ studie.
Därpå presenteras arbetets utförande och analysmetoder för det
insamlade datamaterialet samt själva utförandet av studien.
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3 Metod
3.1 VAL AV METOD
En undersökning startar alltid med en kartläggning kring bakgrunden till undersökningen, problemet.
Utefter detta väljs en teoriansats, metod och material. För att finna forskningens bästa lösningsansats
är följande punkter värda att fundera kring enligt Wallén (1993).

Figur 6 - Frågor värda att fundera kring innan val av forskningsproblem enligt Wallén (1993)

3.1.1

Kvalitativ eller kvantitativ studie

När forskningen har för avsikt att söka svar på människors erfarenheter och upplevelser av
verkligheten är en kvalitativ metod den enda som fungerar. Utgångspunkten för en kvalitativ studie är
att det inte finns ett enda svar på hur verkligheten kan uppfattas (Hedin & Martin, 2011). En kvalitativ
studie kan därmed inte genomföras via exempelvis enkätfrågor som ger kvantitativ information. Det
är en fördel att använda den kvalitativa metoden när forskaren inte har så mycket vetskap kring sin
frågeställning innan arbetet påbörjas (Materud, 2009 se Hedin & Martin, 2011).

Det finns delade meningar kring kvalitativa studier. De är allt ifrån ovetenskapliga, oprecisa, subjektiva
och inte testbara till att de anses vara det enda som fungerar (Wallén, 1993). Wallén (1993) instämmer
med Hedin & Martin (2011) gällande metoden för att ta reda på människors upplevda verklighet, det
går inte med mätning i form av exempelvis en standardiserad enkät. Det är viktigt att kunna ställa
frågor som också anpassas utifrån varje individ och det ska vara möjligt att följa med en
fördjupningsfråga. Kvalitativa intervjuer med fördjupningsfrågor brukar benämnas som djupintervjuer
(Wallén, 1993).

I Figur 7 visas en schematisk bild över skillnaderna mellan den kvalitativa- och kvantitativa ansatsen.
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Figur 7 - Kvalitativ och kvantitativ forskningsansats enligt Olsson & Sörensen (2001)

3.1.2

Deduktiv eller induktiv metod

Det finns två olika metodansatser som tydligt hör ihop med tolkningen av relationen mellan teori och
empiri. Den induktiva- och den hypotetiskt-deduktiva/deduktiva metoden. Genom induktion dras mer
generella samt teoretiska slutsatser utifrån undersökta datamaterial. Det är av vikt att
datainsamlingen sker opartiskt.

Om forskningsarbetet utgår från den induktiva metoden baseras forskningen utifrån observationer i
verkligheten. Iakttagelserna sammanförs sedan till allmänna principer som tillslut bildar en teori. Detta
arbetssätt är vanligt för kvalitativa studier. Skillnaderna för den induktiva och deduktiva metoden går
att se i figur 9 nedan.

18

Figur 8 - Induktiv och deduktiv slutledning enligt Olsson & Sörensen (2001).

3.2 STUDIENS VALDA METODANSATS
Det här examensarbetet har baserats på en kvalitativ studie med utgångspunkt i en induktiv metod
eftersom frågeställningen ämnar söka svar på om Skanska Sverige är en lärande organisation i teorins
mening. Det ansågs inte möjligt att göra med kvantitativa data eftersom frågeställningen innebär ett
studerande av hur organisationen arbetar i dagsläget. Vilka strukturer som finns och hur Skanskas
medarbetare använder samt upplever erfarenhetsåterföringen i organisationen. PiV-mötenas syfte
hade varit väldigt svårt för författaren att förstå och tolka utan att i person observera möten i
verkligheten. Författaren hade inte mycket förkunskap kring ämnet innan, varken kring teorierna eller
hur Skanska Sverige arbetar idag. Även detta medförde en induktiv ansats med en kvalitativ metod.

Examensarbetet har utförts genom två delar där den första delen innefattande en litteraturstudie där
olika teorier kring erfarenhetsåterföring, lärande organisationer och kunskap utforskades. Via äldre
examensarbeten och rapporter hittades godtyckliga källor kring erfarenhetsåterföring och lärande
organisationer. Dessa har mestadels varit tryckta källor. Den andra delen av arbetet bygger på en
studie kring erfarenhetsåterföringens omfattning på en stor region hos Skanska Sverige. Studien har
gjorts via intervjuer med medarbetare på Skanska samt via observationer från tre stycken så kallade
“PiV-möten”. Nedan i Figur 9 finns en schematisk bild över hur examensarbetets arbete har utförts.
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Figur 9 - Schematisk bild över examensarbetets metod och dess delar

De mörkblåa delarna är författarens insamling av teori och information. De ljusblåa pilarna visar
observationer och möten med chefer kring frågor och funderingar som författaren haft under arbetets
senare del, exempelvis analys av PiV-mötenas syfte och spridning samt organisationens uppbyggnad.

3.3 PRESENTATION FALLSTUDIE
3.3.1

Bakgrund Skanska

Skanska är ledande företag inom bygg- och projektutveckling i Sverige och runtom i världen. I Sverige
arbetar cirka 9200 medarbetare och i hela koncernen drygt 40 000 stycken. Företaget arbetar med
hela värdekedjan och bygger allt ifrån flygplatser till bostäder. I Sverige är verksamheten uppdelad i
fyra olika delar; Bygg- och anläggning, Bostadsutveckling, Kommersiell Fastighetsutveckling samt
infrastrukturutveckling (Skanska.se, 2019).
3.3.2

Vårt sätt att arbeta

Grunden för Skanskas sätt att arbeta återfinns i deras egna ledningssystem, Vårt sätt att arbeta.
Ledningssystemet innehåller beslutande och styrande arbetssätt som ska leda verksamheten mot
projekt och produktion i världsklass. När ledningssystemet följs får verksamheten fler nöjda kunder,
engagerade, kompetenta och målinriktade medarbetare som trivs samt ökad lönsamhet (OneSkanska,
2017).

Syftet med ledningssystemet är att förenkla vardagen genom det bästa arbetssättet. Om en
medarbetare arbetat på ett sätt som denne anser är bättre eller bra nog för Vsaa så kan medarbetaren
skicka in ett förbättringsförslag via en ”Förbättringslänk” som finns nederst på alla sidor i Vsaa. De
förslag som skickas in till Vsaa hanteras av en koordinator. Förbättringsförslaget behandlas beroende
på magnituden av förslaget. Ett litet mindre och enkelt förslag hanteras lite mer informellt medan
förbättringsförslag som är av den större graden skickas vidare till en eller flera förbättringsledare. Det
är upp till varje medarbetare att skicka in förbättringsförslag till systemet så att ledningssystemet
ständigt utvecklas och förbättras (OneSkanska, 2019).
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3.3.3

Operationell effektivitet

Inom Skanska Sveriges organisation finns det en enhet som heter Operationell effektivitet. Genom
enheten både styrs och bistås Skanskas projekt. Det gemensamma målet är att alla Skanska Sveriges
projekt ska nå Projekt i världsklass, förkortat PiV. Ett projekt i världsklass innebär (OneSkanska, 2018);
-

Vinna och genomföra lönsamma projekt

-

Lönsamt, med CS-marginal stabilt >5%

-

Säkert, hållbart och nöjda kunder

-

Utveckla individer och gemensamma arbetssätt

3.3.4

Operativ Chef

På varje region ska det finnas en operativ chef. Den operativa chefen ingår i regionens ledningsgrupp
och en av dennes huvudsakliga uppgifter är att förflytta arbetssätt och strukturer inom organisationen.
Dels genom PiV-möten, att få medarbetare att förstå PiV-kartan och dess innehåll, dels också att lyfta
de goda exemplen så att de nås ut i hela organisationen. Den operativa chefen har även personalansvar
för projekteringsavdelningen.

3.4 DATAINSAMLING
3.4.1

Litteraturstudie

Arbetets teoretiska bakgrund kommer från den litteraturstudie som genomförts. Via Google Scholar
har äldre examensarbeten och vetenskapliga artiklar påträffats. Nyckelord som använts vid slagningar
på Scholar har bland annat varit “lärande organisationer”, “erfarenhetsåterföring” och de
motsvarande titlarna på engelska, ”learning organizations”, ”continous improvements” och
”experience feedback”. Mestadels av teorin har dock återfunnits i tryckta källor som erhållits från äldre
examensarbeten.
3.4.2

Förberedande intervju

En så kallad noll-intervju hölls i början av arbetet med en chef på Skanska som arbetar med Skanskas
utvecklingsarbete. Intervjuns syfte var att få en tydligare bild över hur någon som tillhör operationell
effektivitet ser på erfarenhetsåterföring och lärande organisationer. Intervjun genomfördes för att
kunna få en bättre förståelse för vad som skulle eftersökas i litteraturen kring teorier och modeller. En
del från den intervjun har plockats in i resultatet för att analyseras och kopplas samman med arbetets
teorier.
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3.4.3

PiV-möten

Under arbetets gång har möjlighet funnits till att vara bisittare på tre olika PiV-möten. Detta har gjorts
för att få en bättre förståelse kring mötenas syfte och genomförande. Genom att sitta med under dessa
möten skapade författaren en bild av hur denne uppfattar vad syftet med PiV-mötena är och hur denne
har uppfattat hur PiV-mötena ska hjälpa Skanska i sitt arbete med att sprida erfarenheter inom
organisationen. När författaren hade fått en bild av hur PiV-mötena går till väcktes en del frågor kring
PiV-mötets utformning som sedan ställdes till operativa chefer.

Nedan i tabell 1 redovisas hur de tre PiV-mötena kan komma att benämnas i analys- och resultatdel.

Tabell 1 - Studerade PiV-möten
Projekt

Storlek

Specifika roller för mötets tema

Antal deltagare

Projektskede

Mötets plats

X

Stort

10 st

Start

Huvudkontor

Y

Stort

7 st

Start

Huvudkontor

Z

Stort

OpC, Projekterings chef,
Inköpschef, Projektinköpare,
Projektchef
OpC, Digital coach,
Installationsledare, Projektchef,
Projekteringschef
OpC, Projekteringschef,
Projektchef, Produktionschef,
Produktionscoach,
Projektinköpare

15 st

Produktionsstart

Produktionsplats
Projektetablering

3.4.4

Intervjuer med Skanskas medarbetare

Efter litteraturstudien utfördes intervjuer för att utforska hur medarbetarna använder erfarenhet och
för att försöka fastställa om Skanska arbetar enligt dagens teorier kring lärande organisationer och
erfarenhetsåterföring. Urvalet till intervjuerna gjordes noggrant utifrån syftet med dem, precis som
Dalen (2007) påpekat är en viktig del för en kvalitativ studie. Eftersom examensarbetet har en
avgränsning till produktion och projektering och erfarenhetsåterföring däremellan så har personer
från projektering och produktion intervjuats. Alla informanter anses vara erfarna medarbetare. Erfaren
innebär i det här fallet att de varit yrkesverksamma i 5–30 år inom branschen, alla år behöver inte
omfatta Skanska som arbetsgivare.

Informanterna valdes ut av några chefer på den studerade regionen. Detta kan tolkas som ett tillstånd
för författaren att sedan söka upp de medarbetare (Dalen, 2007) som valts ut av cheferna. Författaren
fick även hjälp att kontakta informanterna genom att en av cheferna mejlade ut information kring
arbetet, där även författaren bifogat en beskrivning av studiens ämne, till berörda parter för att öka
sannolikheten till att få medarbetarna att ställa upp på intervju. Se Figur 11 för urvalskriterier.
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Figur 10 – Urvalskriterier informanter. Figurens layout har gjorts med inspiration från Dalen (2007).

Intervjuerna bokades in via mejl där deras syfte framgick samt att de skulle vara anonyma och valfria.
Varje intervju bokades in under en timmes tid för att ha gott om tid. Intervjuerna spelades in, efter
samtycke från respondent, för att det skulle bli ett mer flytande samtal och sedan kunde författaren i
lugn och ro gå igenom vad som exakt sades under intervjun. Detta gjordes även med syftet att få med
informantens exakta ord, vilket rekommenderades av Dalen (2007). Inspelningen gjordes med
författarens telefon och det är enbart författaren som haft tillgång och som lyssnat på intervjuerna i
sin helhet. De transkriberade intervjuerna har inte delgivits till någon annan part förutom informanten
förrän författaren fått ett godkännande från respektive respondent.

Intervjuerna startade med att författaren berättade anledningen till arbetet, att ett urval gjorts och
några frågor kring hur länge medarbetaren arbetat på Skanska med sin nuvarande roll. Intervjuerna
var delvis strukturerade med på förhand bestämda frågor men intervjuaren kunde även ställa
följdfrågor. Om tiden inte riktigt fanns kunde utfrågaren hoppa över frågor då vissa frågor ansågs mer
prioriterade, exempelvis de som var kopplade till PiV-möten. Intervjufrågorna utformades utefter både
vad författaren hade hittat i teorin, observerat på PiV-möten samt erhållit från noll-intervjun.

Den första intervjun fungerade som en slags provintervju (Dalen 2007) där författaren testade frågorna
samt denne själv som intervjuare. Enligt Dalen (2007) erhålls både reaktioner kring frågornas
utformning samt det egna beteendet i situationen.
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Efter provintervjun korrigerades några frågor, omformuleringar gjordes och någon fråga togs bort.
Utifrån provintervjun lades även en följdfråga in angående PiV-mötena. Intervjufrågorna har delats
upp i, se Bilaga A - Intervjuformulär, två olika områden där den första delen av intervjun behandlar
erfarenhetsåterföring inom organisationen ur ett mer allmänt perspektiv. Den andra delen behandlar
PiV-möten och hur medarbetaren ser på dess betydelse och inverkan.

Eftersom intervjuerna är anonyma så benämns personerna enbart som A, B och såvidare, i analys- och
resultatkapitlet, en utförligare beskrivning av deras befattningar finns att se nedan i tabell 2.

Tabell 2 - Intervjupersoner

Person Titel

Storlek på projekt (PiV-frågor)

A

Chef

-

B

Projekteringsledare

Litet

C

Projekteringsledare

Ej deltagit

D

Produktionschef

Stort

E

Produktionschef

Litet

F

Teknisk chef

Stort

G

Projektchef

Stort

H

Chef

-

I

Chef

-

J

Chef

-

3.5 ANALYSMETODER
Analysen syftar till att bearbeta samt tolka datainsamlingen. När en forskare tolkar empiriska data
utifrån studiens insamlade teorier blir studien intresseväckande samtidigt som materialet når teoretisk
höjd. När en tolkning av datamaterialet görs kan nya mönster och samband upptäckas. Forskarens
tolkningar möjliggör att empiriska enskildheter skapar en teori eller modifiera en redan befintlig
(Frostling-Henningsson, 2017). Nedan följer en redogörelse för hur författarens insamlade material
analyserats.
3.5.1

Analys litteratur

Litteraturen som utgör grunden för det här arbetets teoridel har återfunnits i tidigare examensarbeten.
För att på ett smidigt och enkelt sätt sortera ut information, godtyckliga källor och bra resultat läste
författaren olika källor och när författaren hittade någonting intressant markerades det med en grön
färg om det var teori och en gul färg om det ansågs som resultat. Sedan utformades två olika
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dokument, ett med de gröna teorimarkeringarna och ett för de gula resultatdelarna. När författaren
började känna igen saker i olika examensarbeten startade arbetet med att följa upp olika källor. Genom
dessa källor skrevs det här arbetets teoridel, parallellt med utformningen av teoridelen började
författaren skriva ned frågor inför intervjuerna.
3.5.2

Analys PiV-möten

Genom att vara bisittare på PiV-möten samt via frågor till operativa chefer skapade författaren en
modell i huvudet kring mötenas syfte och spridning i organisationen. Genom mötena skapades även
en förståelse kring hur viktig Vsaa är och hur viktigt det är att den följs.

En flödesbild ritades upp kring hur författaren hade uppfattat mötenas spridning och omfång inom
Skanska Sverige. Denna bild, se Figur 1 i Bilaga B – PiV-möten figurer, visades sedan för några operativa
chefer och två högre chefer som gav input och även hjälpte till att revidera bilden. Flödesbilden, Figur
1 i Bilaga B är en viktig del av det här arbetets resultat då chefernas åsikter och tankar kring bilden
visade att det uppkom en del funderingar när bilden studerades. Tankar väcktes kring vad som fungerar
bra och eventuellt mindre bra gällande spridningen av information i organisationen som helhet.
3.5.3

Analys intervjuer

Intervjuerna analyserades genom transkribering av författaren själv, vilket anses viktigt då det ger
författaren en unik möjlighet att lära känna datamaterialet. Det kan även stimulera analysprocessen
(Dalen, 2007). Till intervjuerna följde även information kring hur länge respondenten arbetat på
Skanska, hur länge denne haft den nuvarande rollen samt hur länge personen varit yrkesverksam i
branschen, så kallad faktainformation (Dalen, 2007).

Intervjuaren gjorde inga fältanteckningar under intervjun då det från författarens håll upplevdes som
ett stopp i samtalet med respondenten. Däremot ställde intervjuaren följdfrågor om informantens svar
skapade en reaktion hos utfrågaren.

Transkriberingen av intervjuer har gjorts i Microsoft Word 2016. Från första intervjun utarbetades en
mall med ett stort avstånd till den högra marginalen, se Bilaga A - Intervjuformulär, för att det skulle
finnas ordentligt med plats för kommentarer och tolkningar inför analysen av intervjumaterialet.

Intervjutexten har sedan använts som tolkningsmaterial i det här arbetets analysdel. I analysdelen
plockades citat och berättelser från informanterna ut för att kopplas ihop med teorin. Utifrån analys
av intervjuerna och deras koppling till teorin drogs sedan slutsatser kring arbetets frågeställning.
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3.6 VALIDERING OCH DISKUSSION MED CHEFER
Efter observationer av PiV-möten ritade författaren en tolkningsbild av PiV-möten, en förenkling går
att se i Figur 1 - PiV-möten uppbyggnad, och hur deras placering och spridning är i organisationen. När
det var gjort visades den ritade figuren för en operativ chef som hjälpte till att utveckla illustrationen.
När författaren insåg att illustrationen väckte tankar hos den operativa chefens syn på PiV-mötenas
spridning i organisationen valde författaren att visa bilden för ytterligare två operativa chefer samt en
högre uppsatt chef kopplad till PiV-möten/Operationell effektivitet. Syftet var dels att validera och
revidera illustrationen ännu mer men dels också för att ta reda på flera operativa chefers syn på PiVmötenas spridning i organisationen.

3.7 RELIABILITET OCH VALIDITET
Intervjumetodens fördel är flexibiliteten, till skillnad från en enkät så kan svar följas upp på ett annat
sätt vilket kan fördjupa och utveckla svaren. Nackdelar med intervjustudier är bland annat tiden de
kräver att genomföra och analysera. Detta medför en limitation i antal intervjuer om ett arbete är
tidsbegränsat, vilket fallet är för den här studien. Det krävs även en väldigt subjektiv teknik vilket
medför en stor risk för att det blir partiskt (Bell & Waters, 2016).

Kvaliteten i en kvalitativ studie innefattar hela forskningsprocessen. Målsättningen med en kvalitativ
studie är att upptäcka händelser, tyda och begripa verkligheten. Validitet beskriver i en kvalitativ studie
därför hela processen. I kvalitativa studier hävdar en del kvalitativa forskare att validitet och reliabilitet
vävs samman vilket medför att uttrycket reliabilitet suddas ut. Därmed får validiteten en vidare
innebörd inom kvalitativ forskning (Davidson & Patel, 2011).

En god validitet i den kvalitativa studien visas när forskarens förförståelse tillämpas under hela
forskningsprocessen. Validiteten kring datainsamlingen baseras utifrån forskarens koppling till den
studerade teorin. Det är även av största vikt att författaren är medveten om och reflekterar över de
val som görs vid hanterandet av datamaterialet då detta kan påverka analysen (Davidson & Patel,
2011).

Det här examensarbetet har använt kommunikativ validitet (Davidson & Patel, 2011) vilket innebär att
varje respondent samt de som ingått/hjälpt till i studien fått ta del av resultatet. Alla Intervjuers
informanter har vidare fått ta del av deras respektive transkribering innan någon annan part fått ta del
av materialet. Alla informanter har haft möjlighet till att revidera sina transkriberingar/citat.
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Arbetets validering har även skett i form av intern validering. Den interna valideringen gjordes genom
att visa en uppritad flödesbild, en del av den är Figur 1 - PiV-möten uppbyggnad, för tre olika operativa
chefer. Bilden visar enkelt PiV-mötenas spridning i organisationen utifrån författarens uppfattning.
Genom cheferna har sedan illustrationen förbättrats och reviderats för att säkerställa validiteten i
bilden och hur PiV-mötenas spridning faktiskt är i verkligheten. Detta kan även ses som en
kommunikativ validering eftersom illustrationen används i resultat/analys och på sätt har inblandade
parter fått ta del av resultatet i ett tidigt skede.
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RESULTAT

I det här avsnittet återfinns delar av intervjuer och observationer.
Resultaten presenteras utifrån Skanska Sverige som en lärande
organisation och därefter redogörs resultaten kring PiV-möten. Det som
presenteras har författaren fått vetskap genom observationer, frågor till
anställda och via Skanskas egna intranät om inget annat anges i texten.
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4 Resultat

4.1 ERFARENHETSÅTERFÖRING PÅ SKANSKA SVERIGE IDAG
Idag sker erfarenhetsåterföringen på Skanska främst muntligt och oftast ringer medarbetarna till
varandra för att få reda på information. Genom detta tillvägagångssätt gynnas de mer seniora
medarbetarna då de har byggt upp ett nätverk inom Skanska genom åren, de mer oerfarna kan få det
lite svårare att hitta rätt person direkt då dessa inte hunnit bygga upp ett nätverk ännu. Det finns
ingenting idag som definierar personer eller ”experter” med en viss kunskap vilket medför att det inte
går att hitta någon med en särskild kunskap snabbt.

Det sker inga kontinuerliga erfarenhetsmöten inom projekten, även om det är långa projekt. Om detta
görs så är det ett eget projekt som tagit det initiativet. Det finns ingenting idag från organisationens
håll som säger att det bör hållas kontinuerliga erfarenhetsmöten inom projekten. Det som finns är ett
slutmöte som hålls när ett projekt är avslutat. Person D upplever då att fokus ofta brukar bli på de
bättre erfarenheterna, det diskuteras inte mycket kring svårigheterna som varit i projektet.

”[…] när man gör det efter projekten så blir tendensen att man kommer ihåg det som varit bra.” –
Person D

Idag tillhör inte projektering och produktion samma enheter vilket kan försvåra kommunikationen
sinsemellan. Produktionspersonalen och projektcheferna hamnar under ett distrikt och har en
distriktschef. Den studerade regionen är väldigt stor och har totalt fem olika distrikt inom regionen.
Projekteringen tillhör inte något distrikt utan tillhör regionen i sin helhet och faller under den operativa
chefen. Den operativa chefen har alltså personalansvaret för projekteringsavdelningen inom sin
region. Se figur 11 för beskrivning av den studerade regionen.
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Figur 11 - Uppbyggnad studerad region

4.2 ORGANISATIONENS MÅL
Skanska Sveriges ledningssystem, Vsaa, går att se som organisationens gemensamma mål. Vsaa är det
som ska följas i alla projekt för att skapa ett gemensamt arbetssätt för hela organisationen. Vsaa har
utvecklats via bra arbetsmetoder som genererar lönsamma projekt. Alla projekteringsledare har
genomfört en utbildning, Projekteringsledningsakademin, där de bland annat går igenom
ledningssystemet och får tips kring hur systemet kan användas. Det finns nu ett liknande projekt för
produktion, men det gäller inte för alla. Några utvalda kommer gå ”produktionsakademin” och efter
genomförd utbildning ska dessa personer se till att sprida de kunskaper de förvärvar under
utbildningen.

”Vi (projekteringsledarna) går på projekteringsledarakademin och syftet med det är att vi ska knuffas
till Vsaa, så att vi arbetar likadant.” – Person C

Vsaa är det gemensamma målet för organisationen. Sedan finns det projektbaserade mål som alla
projekt sätter upp inom sin projektgrupp. Där kan ett mål exempelvis vara att vinna tävlingar kopplade
till miljö och hållbarhet. Detta skapar ett lärande inom projektet kring arbetet att nå ett hållbart projekt
och även detta är någonting som borde spridas vidare efter vunnen tävling. Annars stannar det inom
projektet, blir till ett projektbaserat lärande, det vill säga en single-loop learning. Alla projekt ute i
Skanskas organisation har en single-loop learning med alla de problem och svårigheter som de möter.
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Det viktiga är att få dessa att bli till double-loops och att sprida vidare erfarenheterna till alla andra
projekt inom organisationen. Både de bra exemplen men även de mindre bra exemplen, för att visa
andra vad som kan ske om exempelvis Vsaa inte följs.

4.3 PROJEKT I VÄRLDKLASS, PIV-MÖTEN
PiV-mötets syfte är att värdera, driva/utmana och utveckla ett projekt att arbeta enligt Vsaa utifrån
Skanskas PiV-karta. Den är indelad i olika områden; Bemanning, Målstyrning, Planering, Inköp,
Inköpsplan, Projektering samt Produktion. Under dessa områden finns det fyra olika nivåer där nivå
fyras kriterier är Vårt Sätt Att Arbeta på Skanska. Om ett projekt gjort något som är väldigt bra och
som inte finns med på kartan klassas det som att projektet har tagit ännu ett kliv och på så sätt uppnått
nivån Världsklass.

Ett PiV-möte hålls för alla skeden för ett projekt. Initialt hålls ett startmöte för projektet där fokus är
ambitioner och vad som går att göra för att nå rätt nivå i PiV-kartan, nivå 4. Startmötets syfte är även
att se projektgruppens förståelse för Vsaa samt ett säkerställande att bemanningen för projektet är
rätt. Under inköp och projekteringsfas hålls ett möte, sedan några under produktionsfasen och till sist
ett slutmöte där projektet utvärderas i sin helhet.

Under mötet går projektgruppen och den operativa chefen igenom kartan utifrån projektets
nuvarande skede, exempelvis gås inte produktionsnivåerna igenom om projektet inte är under
produktion ännu. Projektmedarbetarna får sedan värdera sina arbetssätt utifrån kartan, vilken nivå
deras projekt är på, från nivå ett till fyra. Om projektet inte riktigt startat så brukar PiV-värderingarna
bli projektets ”ambitionsnivåer”.

Oavsett projektfas så diskuteras alltid Bemanning, Målstyrning och Planering då de är prioriterade
områden. De utgör PiV-kartans tre första områden och återfinns på PiV-kartans framsida se Figur 12.

De idéer som hamnar inom Världsklass ska tas om hand av den operativa chefen. Ett ansvar ligger
alltså på det operativa teamet att erfarenhetsåterföringen från något som uppfyllt nivån ”världsklass”
förs vidare i organisationen. Medarbetarna kan även själva skicka in förbättringsförslag via Vsaa, se
kapitel 3.1.1. Vårt sätt att arbeta.

Målet med PiV-mötena är inte supertydligt för medarbetarna, många av informanterna uttryckte det
som att de förstår varför mötena hålls och vad syftet är med mötena men de har inte läst det
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någonstans eller fått det förklarat för sig. Detta var vad de mer erfarna medarbetarna upplevde, detta
kan betyda att för de mindre erfarna, eller för de som inte arbetat på Skanska så länge, kan syftet med
mötena blir svårtolkat.

Figur 12 – Förenklad bild av PiV-kartans upplägg och hur den kan fyllas i

Figur 12 visar hur PiV-kartans upplägg ser ut och hur den fylls i under ett möte. Sedan tillkommer även
kommentarer, exempelvis varför ett projekt kanske hamnar under nivå 4, den gröna nivån.

4.4 PIV-MÖTENAS SPRIDNING
PiV-mötenas spridning i organisationen går att se i en förenklad figur nedan, Figur 13. En djupare bild
går att se i Bilaga B. Figur 13 är uppdelad i tre olika nivåer där nivå 1 beskriver hur ett PiV-möte når
upp i organisationen. Nivå 2 beskriver hur ett PiV-möte ser ut i förhållande till en region. Nivå 3 visar
PiV-mötet utifrån distriktsnivån. Nivå 1, 2 och 3 går alla att se som Single-loops. Om PiV-mötet reser
från nivå 3 hela vägen upp till Nivå 1 så bildas en double-loop och Skanska Sverige är en lärande
organisation.
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Figur 13 - Enkel bild av PiV-mötenas spridning
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ANALYS

I det här avsnittet återfinns delar av intervjuer och observationer.
Analysen presenteras utifrån Skanska Sverige som en lärande
organisation utifrån single- och double-loop learning och därefter
redogörs analysen kring PiV-möten.
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5 Analys
5.1 ERFARENHETSÅTERFÖRING
5.1.1

Medarbetarnas syn och användning av erfarenhetsåterföring

”Nr. 1 är att varje individ ska sätta sig ner under och efter projekt och reflektera över bra/mindre
bra saker. Nr. 2 är sedan att få ut detta i organisationen och det är där Skanska misslyckas hela
tiden.” – Person A

Intervjustudiens första fråga var hur medarbetaren ser på erfarenhetsåterföring och vad denne ansåg
är en bra erfarenhetsåterföring. Via den första frågan blev det väldigt tydligt att erfarenhetsåterföring
inte har en enda definition utan det är väldigt mycket beroende på individens tolkning. Detta medför
att det är svårt att utvärdera erfarenhetsåterföringen som ett enda begrepp eftersom det behandlar
så många olika områden. Både Person C och D upplever att den mest lärdomsfulla
erfarenhetsåterföringen uppstår när saker gått mindre bra. När de fått ta itu med en konsekvens. Detta
följer litteraturens riktlinjer kring den lärande organisationen, både Blomé (2000) och Albinsson (1998)
nämner att i en lärande organisation måste misstag få begås för att främja utveckling, men det är också
viktigt att individen och organisationen lär sig av misstaget. John Meiling (2010) nämner att
erfarenhetsåterföring handlar om att skapa lärdom när fel och misstag gjorts vilket är precis vad Person
C och D menar. Person A är inne på Argyris och Schöns (1978) synsätt, det måste ske en reflektion från
medarbetaren kring vad som gick bra och mindre bra och hur det löstes. En single-loop learning helt
enkelt. Person A nämner sedan det som går att tolka som en double-loop learning, att spridningen ut
i organisationen från individerna inte fungerar till fullo på Skanska Sverige.
5.1.2

Sprids erfarenheter inom organisationen?

Majoriteten av informanterna upplevde att dagens hantering av erfarenhetsåterföring främst handlar
om att ringa till kollegor, fråga runt efter den kompetens de letar efter. Person F nämner att det inte
finns någon kontrollerad form som erfarenheter sprids inom, att det i så fall skulle vara PiV-mötena
som går att se som en slags kontrollerad form. Enligt Person D finns det tillfällen då denne upplever
att misstag återkommer, oftast är det då på detaljnivå, vilket indikerar att alla erfarenheter faktiskt
inte fångas upp, eftersom misstag görs om.
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” […] det händer ibland att man kommer på sig själv med att ’just det, det där misstaget gjorde vi ju
förra gången också’ och då har vi ju inte lyckats ta med oss den erfarenheten från det förra stället in i
det nya.” – Person D

Albinsson (1998) nämner något väldigt viktigt för den lärande organisationen och vad som skiljer de
bra från de sämre. Den duktiga organisationen kan styra lärandet så att det blir optimalt för företaget.
Förmågan att ta till sig både individers men också gruppers erfarenheter. Utifrån Person F och Person
D finns det saker som Skanska Sverige kan förbättra när det gäller spridningen av kunskap inom
organisationen. Person F upplever att det inte finns en kontrollerad form på spridningen av kunskap
och Person D upplever att misstag kan återupplevas. Detta innebär återigen att den Double-loop
learning som Argyris och Schön (1978) nämner inte har inträffat, i det fallet har inte ens en single-loop
inträffat eftersom Person D känner igen misstaget från tidigare.

”När ett projekt är väldigt stort och väldigt långt så blir det mer en erfarenhetsåterföring inom
projektet, det måste inte alltid vara mellan projekteten. Man kan hinna göra saker bättre under
projektets gång, vilket kanske är det mest effektiva när det också handlar om samma personer.” –
Person G

Person G nämner något som verkligen är en typisk Single-loop learning (Argyris & Schön, 1978), när
erfarenheter och lärdomar skapas inom ett projekt. Här är det väldigt viktigt att dessa saker på något
sätt lyfts, exempelvis på ett PiV-möte, skickas in som förbättringsförslag till Vsaa eller varför inte direkt
till den operativa chefen. Annars kommer lärandet stanna personbundet hos individerna i det
projektet och inte spridas vidare. Här borde det ske kontinuerliga erfarenhetsrapporteringar för att
hjälpa andra projekt och för att förhindra att samma misstag återupprepas (Blomé, 2000). Om detta
görs kan återkommande problem i flera olika projekt identifieras och processer kan förbättras enligt
Blomé (2000). Person D är också inne på att många erfarenheter blir personbundna inom projekten,
att det blir lite att projekten görs ”var för sig” och så hålls både det goda och det mindre goda inom
projekten vilket Person D tycker är synd. Denne nämner vidare att Vsaa är ett sätt att sprida sina
erfarenheter via men att denne gärna ser att det ges någonting tillbaka när ett förbättringsförslag
skickas in. Om ingen återkoppling sker så ser inte Person D att dennes förslag faktiskt spred sig vidare
till ett annat projekt och var till hjälp. Detta nämner Hörte (1995) som en viktig del för den enskilde
medarbetaren, medarbetaren måste få veta hur denne bidrog till måluppfyllelsen. Om detta inte sker
menar Hörte (1995) att motivationen snabbt dalar.
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Alla informanter utom Person C och F uppgav att de inte skriver ned oförutsedda saker som kan inträffa
under ett projekt, inte när det handlade om saker som löstes inom projektet. Person D nämnde att det
ibland kan hamna i något mejl så att det finns nedskrivet. Detta går emot teorin, Blomé (2000) trycker
på vikten av att det bör skrivas erfarenhetsrapporter under ett projekt om projektet pågår under en
lång tid. Blomé (2000) menar att det ökar lärandet inom projektet eftersom en reflektion sker
samtidigt som erfarenheterna från det projektet sedan sprids vidare. Om en erfarenhetsrapport görs
kontinuerligt under ett projekt så skulle det möjligtvis gå att förhindra det som Person D upplever, att
misstag kan återkomma. Person D nämnde samtidigt att det oftast är på detaljnivå samma problem
kan återkomma, det kan också innebära att det inte skett en nog bra kommunikation mellan
produktion och projektering i projektet innan. Reflektioner under ett projekt är även något som
efterfrågas från en av cheferna, Person A nämner att det första att ta itu med är att få alla medarbetare
att sätta sig ned och reflektera under ett projekts genomförande kring vad som gått bra och mindre
bra. Det som kan inträffa om detta inte görs nämner Person D vidare är att det blir ett slutmöte där
det mesta som tas upp kan vara det som gick bra och inte vad som under projektets gång var tvunget
att göras om eller lösas på plats. Person G upplevde att sådant som hanteras inom ett projekt inte
dokumenteras men om det handlar om exempelvis en avvikelse så skrivs det ned.

Något som är viktigt att komma ihåg är att det inte enbart handlar om de goda exemplen. Det
handlar även om just avvikelserna, riskanalyserna, revisioner och granskningar (Blomé, 2000). Blomé
(2000) menar att om även detta görs går det att skapa förbättringar genom en identifiering av
återkommande problem. Det handlar alltså om att lära sig av både de goda exemplen men också att
ta lärdom från de mindre bra exemplen.

”Goda och sämre erfarenheter redogörs och diskuteras då det gemensamma intresset är ett bättre
resultat för organisationen (Albinsson, 1998).”

Person B tycker att erfarenheter sprids inom organisationen men önskar ett enkelt och snabbt sätt att
hitta rätt person. Exempelvis att personer kategoriseras in utefter vad de är bra på eller arbetat mycket
med. Person D nämner att det sprids erfarenheter när saker gått bra, att det blir lite som ett rykte
inom organisationen. Dock nämner även Person D att det är lättare för ett stort projekt att sprida sina
arbetssätt då de automatiskt blir väldigt uppmärksammade och får många projektbesök. Författaren
frågade då hur Person D tror att det är med de mindre projekten och deras goda arbetssätt. Intresset
att besöka de mindre projekten kanske inte är lika stort och därför måste kanske de små vara ännu
duktigare på att sprida sina arbetssätt enligt Person D. Person D nämnde också att det kan resultera i
att de små projekten kan ha bra arbetssätt som de inte anser vara nog intressant, eller tidsmässigt
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värda att sprida. Men överlag brukar de som har gjort ett bra jobb vilja visa upp det, oavsett storlek på
projekt. Delaktighet är väldigt viktigt när det gäller förbättringsarbeten, medarbetarna vill känna att
de faktiskt aktivt deltar i förbättringsprocessen enligt Blomé (2000). Det här betyder att det är viktigt
att få med sig även de små projekten, att se till att de känner sig delaktiga och kan skapa förändring
med sina goda arbetssätt, trots att de kanske inte får lika uppmärksamhet som de stora projekten som
får projektbesök ”hela tiden”. Allas erfarenheter är viktiga, alla kan ta lärdom av projekten, oavsett
storlek.

Person E upplever att spridningen av information i organisationen är svår och att de goda arbetssätten
skulle kunna spridas på ett bättre sätt. Person D instämmer. Samtidigt upplever Person E att det även
handlar om mottagaren, ofta är en person väldigt uppe i sitt egna projekt vilket kan medföra att det
blir svårt att ta till sig ny information hela tiden. Personen upplever dock att det bland annat under
informationsdagar kan uppkomma saker som väcker en del tankar och idéer. Person F tycker att det
finns mer än tillräckligt inom Skanskas organisation för att få erfarenheter från andra. Denne nyttjar
inte allting men upplever att eftersom det finns så mycket att välja på så går denne på någon träff
medan en annan kollega går på någon annan träff och sedan sker ett utbyte av erfarenheter mellan
dem.

”Om det hade varit för få möten hade det varit samma personer på alla möten.” – Person F

Person C upplever att det sprids erfarenheter via tvärgruppsträffar och projekteringsledardagar där
denne träffar personer med liknande utmaningar. Person B nämner även hen tvärgruppsträffar och
veckobrev som skickas ut, även att det läggs ut mycket på hemsidan. Person C nämner att det är
enklare för de som varit i branschen ett tag att hitta personer som besitter den kompetens som Person
C eftersöker. När hen var yngre hade denne inte samma nätverk att falla tillbaka på och då hade Person
C uppskattat att det funnits något enkelt verktyg eller en databas som hade listat
”områdesspecialister” då alla inte har en förmån att kunna fråga ”sitt nätverk”. Person B är inne på
samma spår, att istället för att behöva ringa runt hade det varit smidigt att ha något enkelt att bara
”slå i” och hitta en medarbetare som arbetat mycket med en viss sorts konstruktion, detalj, projekt
eller dylikt.

Person D upplever att den bästa skolan är att arbeta med olika moment. Eftersom Person D är
produktionschef upplever denne att mycket kunskap fås genom att dennes roll blir väldigt bred
eftersom en produktionschef är med från starten till slutet av ett projekt.
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5.1.3

Har projekten tydliga mål

Tydliga mål är viktigt för den lärande organisationen (Albinsson, 1998) och det vittnar alla informanter
om att Skanska Sverige har för sina projekt. Vsaa går även det att se som ett gemensamt tydligt mål.
De flesta nämner att det sedan är beroende på kunden. Person D upplever att inom projekten är målen
tydliga och att det alltid finns saker som gruppen strävar mot. Person D nämner dock att vissa arbetar
mer mot måluppfyllningen medan andra kanske tar med sig det vartefter arbetet fortlöper. Person F
nämner att det är tydligt från organisationens håll men att det finns kunder som har väldigt tydliga
målbilder med vad som ska göras och hur det ska göras. Sedan finns det kunder som bara har målet
att X kvadratmeter kontor ska byggas och då upplever Person F att resan mot målet inte blir lika tydligt.
Då måste en del resurser läggas i starten av ett projekt kring utredningen av vad kunden efterfrågar.
Person E upplever att målen är tydliga inom organisationen och projekten har tydliga mål. Egna idéer
uppmuntras inom organisationen och personen upplever att man får testa på egna idéer som verkar
bra.
5.1.4

Vårt Sätt Att Arbeta

”Varför gör/läser man inte Vsaa? […] Vsaa bygger på erfarenheter och intervjuer från bra,
vinstprojekt. Man ska såklart ifrågasätta det och försöka utveckla det.” – Person A

Alla informanter använder Vsaa på ett eller ett annat sätt. Vissa kanske lite mer än andra men alla
använder det. Person C upplever att en del punkter går att tolka som rekommendationer vilket är
intressant då Vsaa är Skanska Sveriges ledningssystem och det som ska följas. Vsaa går att se som
tydliga mål från organisationens håll, vilket är en av de viktigaste faktorerna för en lärande organisation
enligt Albinsson (1998). Medarbetare oavsett nivå i företaget arbetar mot ett gemensamt, tydligt mål
(Albinsson, 1998). Informanterna nämner att målen från organisationens håll, det vill säga Skanskas,
är tydliga. Det är kunden och beställaren som kan ha olika mål vilket kan göra att arbetet mot målet
kan te sig olika. Men hur ett projekt ska genomföras på bästa sätt och för att nå lönsamhet finns
beskrivet i ledningssystemet, som ska följas.

Om det är så att inte alla följer Vsaa så kan det tolkas som att målen finns där men det kanske inte är
nog tydligt att Vsaa faktiskt är Skanskas ledningssystem. Person C upplever att en del tolkar ”bör” som
ett ord som inte är att det faktiskt är något som ska göras. Enligt Person C arbetar inte alla utefter Vsaa
vilket tyder på att målet med ledningssystemet kanske inte varit så tydligt som det bör vara. Om
medarbetarna ska följa Vsaa måste det också förmedlas tydligt att det är arbetssätten som ska följas.
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Blomé (2000) nämner vikten av tydlighet kring varför ett arbete ska genomföras och i vilken kontext.
Om det inte är tydligt så förloras förståelsen kring problemet och samma kvalité uppnås inte.

Person A nämner vidare att Vsaa bygger på arbetssätt som plockats från lönsamma projekt med goda
exempel och därför är Vsaa ledningssystemet. Albinsson (1998) nämner att genom gemensamma mål
utvecklas människor på eget initiativ. Om mål satts av höga chefer och inte speglar den gemensamma
visionen så skapas istället en distansering och det främjar inte produktivitet. Återigen visar detta hur
viktigt det är med att faktiskt vara tydlig kring vad exempelvis Vsaa är, det är inte något plockat från
ingenstans utan det bygger på medarbetares goda exempel, från verksamhetens olika projekt.
5.1.5

Projektering och produktion

Många av informanterna är inne på samma spår, det är ingen som upplever att kommunikationen
mellan produktion och projektering är dålig men både Person D och Person E upplever att det ibland
kan bli problematiskt när projektering tillhör en annan del än vad produktion gör. Det blir en lite spretig
organisation där målen kanske uppfattas lite olika från de olika hållen. Person A nämner vikten av
kommunikationen och förståelsen från bådas håll, projektering måste förstå att produktionen inte
bygger på millimetern medan produktion måste finnas till och hjälpa projektering. Person F är också
inne på att det är viktigt med kommunikationen och att produktion ska ta tillvara på chanserna när de
får vara med och påverka. Person F kan även uppleva att det från produktions håll kan bli att ett projekt
bara körs på utan att stanna upp och fråga projektering hur de har tänkt sig någon specifik lösning.
Person F upplever också att projekteringsledarna har som arbetsuppgift att följa manualer medan
produktion inte har haft det på samma sätt tidigare och därför kan det bli svårare för produktion att
ställa om och följa ledningssystemet, Vsaa. Under PiV-möte A sa även projekteringsledaren hur viktigt
det var för denne att ha haft med produktionschefen från starten och att det varit till stor hjälp att
produktionschefen gett input under projekteringen.

Enligt Blomé (2000) är kompetens något som förs vidare genom att en individ samverkar och agerar
tillsammans med andra. Kompetens kan skapas individuellt men är mer effektiv och skapar en djupare
förståelse om det skapas via samverkan med andra. Utifrån svaren kring kommunikationen mellan
projektering och produktion går det att utläsa att det nog behövs en förståelse från båda parter. Både
projektering och produktion behöver förstå och lära varandra – då nås de bästa resultaten. Genom att
sammanväga det individuella lärande med ett teamlärande ökar ett företags överlevnad markant
enligt Albinsson (1998). Det är viktigt att projektering och produktion anses som ett team som genom
varandra kan skapa ett teamlärande. Detta blir en single-loop learning (Argyris & Schön, 1978) inom
ett projekt. Dessa lärdomar ska sedan spridas vidare i organisationen så att en double-loop sker. Enligt
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Person A är detta någonting som Skanska arbetar med i nuläget och även ett av målen med att nå PiV
– Projekt i Världsklass.

”Skanska arbetar just nu med att försöka få in produktion till ”planeringsbordet” – när Inköp,
Projektering och Produktion sitter vid samma bord under hela projektet – då kommer Skanska bli nr.
1. Det är ett av målen med ”Projekt i Världsklass”. - Person A
5.1.6

Spridningen av de sämre erfarenheterna

”Ja de sprids ju inte alls. I så fall via rykten men inte att någon kommer och säger ’att det här var en
dålig lösning, gör inte såhär´”. – Person G

Många teorier lyfter vikten av att erfarenhetsåterföring och lärande organisationer definieras genom
att de på ett strukturerat sätt lyfter problem och misstag som gjorts och tar lärdom av dem. Meiling
(2010) definierar erfarenhetsåterföring som en lärdom när misstag begåtts. Albinsson (1998) nämner
att en definition på den lärande organisationen är en process av felkorrigeringar och upptäckter.
Albinsson (1998) nämner vidare att misstag får begås i den lärande organisationen men inte utan
lärdomar. Dessa ska sedan läras med andra runtomkring. De goda och de sämre erfarenheterna
diskuteras då det ligger i allas intresse att utveckla och ge organisationen ett bättre resultat. Det är
viktigt att alla arbetar mot ett gemensamt och tydligt mål. Det ligger ett stort ansvar hos
organisationens ledare kring målen, det är ledarna som måste se till att alla följer samma mål. Det
måste även finnas tid för reflektion och utvärdering och det måste finnas en förståelse för att det
kommer bli fel. Så länge lärdom tas från felen som begås så är organisationen förlåtande.

Person G vittnar om att det enligt denne inte finns så mycket lärdom från de sämre exemplen inom
organisationen. Självklart är det de goda exemplen som ska spridas men samtidigt visar teorierna att
det även är viktigt att alla får ta del av de lärdomar som kommit från de sämre exemplen. Person G
berättade att på dennes distrikt finns det funderingar att diskutera mer kring garantiarbeten och
vanliga misstag, för att förhindra att samma misstag återupprepas. Enligt Person G är många
medarbetare redan frånkopplade från ett projekt när det eventuellt uppstår ett garantiarbete och då
kanske inte ens medarbetarna från projektet får reda på vad som orsakade garantiarbetet. Det är ett
väldigt bra och tydligt arbetssätt mot att försöka ta lärdom från vanliga garantiarbeten och misstag.
Viktigt här är att det sedan inte stannar på distriktsnivå, en typisk single-loop learning (Argyris & Schön
1978). Dessa lärdomar måste sedan resa vidare inom organisationen, skapa en double-loop learning.
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Person A nämnde att det var just det som kan upplevas som svårt inom Skanska, först ska ett problem
lösas och sedan ska lösningen på något sätt spridas över hela organisationen.

5.2 PIV-MÖTEN
5.2.1

PiV-möten utifrån medarbetarens perspektiv

Person B upplevde att PiV-mötena för dennes del mer är ett Excelark som fylls i och sedan skickas
någonstans. Person G var inne på att denne upplever att ibland kan det verka som att Skanska är lite
”rädda” för att peka på personer och på grund av detta sprids inte heller de mindre bra exemplen. Om
de sprids så är det via rykten. Både Person F och E är inne på att de via PiV-möten fått input från PiVteamet som varit till hjälp i deras projekt. Person F tyckte att PiV-teamet är väldigt duktiga på att lyfta
personer som är bra på sådana saker som Person F och dennes projekt haft utmaningar med.

[…] På vårt möte blev det lite för mycket ”det här kan ni, det här är jättebra”. Det var en bekräftelse
just då men det gav inget mer efter att vi gått ut ur rummet, upplevde jag.” – Person D

Person D upplevde att PiV-mötena är bra men att det ibland kan bli lite mycket fokus på att projektet
är bra. Personen verkade sakna lite det konstruktiva från PiV-mötena, bara för att personens projekt
låg högt i PiV-kartan så önskade denne ändå att få lite mer konstruktiv feedback kring vad som går att
utveckla. Men överlag var alla informanter positiva till uppbyggnaden av PiV-mötena och syftet med
mötena. Person F nämnde att det kunde vara bra att tydliggöra målet med mötena, i den mån att det
handlar om utveckling och inte att kritisera. Det går alltid att bli bättre och utvecklas enligt Person F.
Denne upplevde att en del som hen varit i samma projekt med inte reagerat på det som sagts på ett
PiV-möte utifrån hur hen trodde de skulle reagera.

Detta kan bero på att målen med mötena inte tydliggjorts ordentligt. Det kan i grund och botten vara
redogjort men det handlar om allt ifrån att skapa lönsamma projekt till att utveckla sina medarbetare.
Precis som Bergman och Klefsjö (2012) nämner, det måste ständigt ske en utveckling, annars blir snart
den duktiga istället medelmåttig. Detsamma gäller även att ett teamlärande ökar produktiviteten och
”påskyndar” inlärningen i jämförelse med om en individ lär sig (Albinsson, 1998). Detta är även ett
argument till att PiV-mötena är till för att stärka den projektgrupp som ska arbeta tillsammans ett tag
framöver.
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5.2.2

Konsekvensen av att inte uppnå nivå 4/Arbeta enligt Vsaa

Person E tyckte PiV-mötena absolut skapat insikter, tankar, hos denne. Dock återgav även personen
att via PiV-möten har arbetsbelastningen ökat något för projektgruppen eftersom de fått med sig saker
att arbeta med för att nå upp till nivå 4. Detta medför en förståelse kring varför vissa informanter
nämner bristen på konsekvenser för de projekt eller medarbetare som inte arbetar enligt Vsaa. Varför
ska en del projekt arbeta mot att nå målen, öka sin arbetsbelastning, när andra kanske inte göra det
utan att möta någon ordentlig konsekvens. Person G upplever att det blir lite konstigt när nivå 4 är
Vsaa, enligt denne person är Vsaa en självklarhet att följa. Återigen går detta att koppla till teorin och
det otroligt viktiga med att specificera det gemensamma målet för organisationen (Albinsson, 1998).
Det kan vara värt att tydliggöra vad som sker om ett projekt inte når nivå 4, de projekt som i snitt når
nivå 4 vet kanske inte vad som sker för ett projekt som når nivå 2 och därav kan de ”högpresterande”
projekten bli provocerade av att det finns flera nivåer i PiV-kartan.

”Jag upplever det lite provocerande kring PiV-kartan och att nivå 4 är att följa vårt ledningssystem.
Antingen är det väl godkänt eller inte godkänt, nivå 4 är ett krav. - Person G.

Enligt Person A och I blir konsekvensen av att inte uppnå nivå 4 att en operativ chef utfärdar en
handlingsplan. Denna delges även distriktschefen som får reda på vad som ska förbättras. Till nästa
PiV-möte ska dessa punkter ha åtgärdats. Utifrån informanternas svar går det att utläsa att det kanske,
återigen, behövs en tydlighet kring vad som sker om någon inte når nivå 4 utan en skälig anledning till
varför. Annars kan det bli ett problem i form av att de som arbetar hårt för att nå nivå 4 inte ser en
mening i det om upplevelsen är att de som inte försöker nå dit inte möter en konsekvens på grund av
det. Det gemensamma målet (Albinsson, 1998) existerar i sådant fall inte, alla arbetar inte mot samma
mål. Det är väldigt viktigt att arbeta mot ett gemensamt mål och även se till att en grupp utvecklas. En
av de stora fallgroparna för en lärande organisation enligt Albinsson (1998) är om en grupp inte
utvecklas. Detta medför att det är otroligt viktigt med uppföljningen av PiV-mötena, har det som skulle
utföras sedan sist utförts? Och om så inte är fallet så måste något hända så att gruppen, och därmed
organisationen, utvecklas.

”Jag tycker att kan vara tuff. Ska du vara projektchef 3 så ska du alltid vara på nivå 4 eller mer om det
inte finns godtagbara skäl till varför du inte nådde till nivå 4 på just den punkten.” – Person F

Enligt Person I finns det projektchefer som har problem att få medarbetare till sina projekt då de inte
arbetar enligt ledningssystemet. Det är en direkt konsekvens av att inte följa med i utvecklingen.
Person I nämner även att det finns väldigt tuffa operativa chefer ute i regionerna, alla kanske inte är
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lika tuffa men det behövs. För att alla ska nå nivå 4 måste den operativa chefen vara tuff och ställa
tuffa krav på projekten. Även om nivåerna under existerar så är det nivå 4 som är den godkända nivån.

Även om PiV-mötena fungerar som en slags kontrollerad form för erfarenhetsspridning så är fokus för
mötena att hitta goda exempel och lyfta projekt som inte ligger på den önskvärda nivån, 4. Visserligen
är inte fokus för PiV-mötena att visa hur ett projekt inte ska göra men samtidigt nämner både Blomé
(2000) och Albinsson (1998) vikten av att sprida även avvikelserna. Det hör även ihop med Argyris och
Schöns (1978) teori, inlärningen sker främst när en konsekvens upplevs. På så sätt borde det kanske
implementeras någon sorts spridning av vilka konsekvenser som kan uppstå om vissa saker inte görs.
Det finns en anledning till att nivå 4 är en grön nivå och att nivå 1 en röd nivå. Nivå 1 är varken en
accepterad eller bra nivå för ett projekt att vara på.

5.2.3
Under

Uppbyggnaden av PiV-möten och dess struktur
arbetets

gång

har

författaren

suttit

med

under

tre

olika

PiV-möten.

Via mötena har författaren fått en bild av hur ett PiV-möte går till. De tre möten har behandlat olika
delar, se Tabell 1 - Studerade PiV-möten.

Genom PiV-mötena skapades en bild kring hur ett möte genomförs och vad som är syftet med mötena.
Genom att vara bisittare insåg författaren vikten av Vsaa och att det är punkter från Vsaa som plockats
in i PiV-kartan. Efter observationer av tre olika möten försökte författaren fastställa hur informationen
från alla PiV-möten egentligen ”reser” inom organisationen. Detta resulterade i en figur, se Bilaga B –
PiV-möten figurer, Figur 1. Genom att visa Figur 1 i Bilaga B för olika insatta personer så har den
reviderats och ett resultat växte fram kring vad som fungerar kring PiV-mötenas spridning och vad som
skulle kunna förbättras.

Något som författaren funderat kring efter att ha observerat PiV-mötena är varför det existerar nivåer
under 4. Det är inte accepterat att vara under nivå 4. Frågan har ställts till person A som svarat att
hoppet från nivå 1, där några projekt kan vara inom vissa kategorier, till nivå 4 blir för stort. Då ser
Skanska hellre att projekten försöker nå nivå 2 eller 3 istället för att stanna kvar på nivå 1. Det blir
enklare för ett projekt på nivå 1 att nå nivå 2 och 3 och sedan 4 än att hoppa direkt från nivå 1 till 4.
5.2.4

PiV-mötet genom organisationen

I Figur 1 i Bilaga B beskrivs i bildform PiV-mötets funktion i Skanskas organisation med utgångspunkt
från den stora region som studerats. Det är denna figur som visats för tre operativa chefer samt två
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högre chefer inom Skanska Sverige och genom deras input har bilden reviderats. Nedan följer en
beskrivning av bilden.

Del 1 av figuren beskriver PiV-mötets funktion i förhållande till Skanska Sverige och hur ett enskilt PiVmöte når uppåt i organisationen. Del 1 i figuren är PiV-mötet ur ett mer fågelperspektiv.

Del 2 av bilden fokuserar på PiV-mötets koppling till en region och en operativ chef. I den övre delen
av del 2 beskrivs mötets deltagare från den ”operativa sidan”. Titlarna under den operativa chefen i
del 2 är de personer som ingår i regionens verksamhetsstöd och dessa personer deltar på PiV-möten
beroende på PiV-mötenas tema. Produktionscoachen deltar exempelvis på de möten som behandlar
området produktion i PiV-kartan. En operativ chef behöver inte ha exakt alla de som nämns i sitt team,
det kan skifta lite beroende på region.

Den nedre delen av del 2 visar hur de olika projekten inom regionen bidrar till PiV-mötena och hur
varje projekt bidrar med sina arbetssätt och erfarenheter. Dessa är de som sedan reser vidare genom
organisationen upp till del 1 av figuren.

Del 3 av illustrationen zoomar in på själva PiV-mötet och dess syfte mer djupgående. Där två av
bubblorna medvetet gjorts större då de anses vara fokusområdena för mötet. Vsaa är nivå 4 av PiVkartan vilket medför att ett av syftena med mötena således är att följa och förstå Vsaa. Genom att följa
Vsaa bör lönsamma projekt skapas och medarbetarna lär sig bra arbetssätt. Det andra syftet med PiVmötena är att hitta, lyfta och sprida de goda exempel som kan uppkomma på ett PiV-möte från ett
projekt. Till vänster i del 3 ses ”Regionsledning – Distriktsledning” dessa har lagts till då den operativa
chefen får väldigt mycket insyn i regionens projekt genom PiV-mötena och således går det att se det
som att även den operativa chefen kommer med input till distriktsledningen kring saker som kanske
bör utvecklas.

Pilarna som benämns out- och input är för att visa hur allt samverkar med varandra och att det i princip
i alla led sker både en output och en input. Bilden har delats upp i tre olika delar då PiV-mötenas resa
genom organisationen går att se i olika dimensioner beroende på vilket perspektiv och nivå de granskas
i. Genom att studera bilden går det ganska snabbt att urskilja hur viktig den operativa chefen blir för
att flödet ska fungera fullt ut. Del 1, 2 och 3 i illustrationen går alla var för sig att se som en slags singleloop learning.
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Double-loop learning, det vill säga en lärande organisation enligt Argyris & Schön (1978), uppstår när
de erfarenheter, utmaningar, problem och lösningar i del 3 av illustrationen reser hela vägen upp till
del 1 av figuren och projekt X:s goda arbetssätt i region Y lyfts på ett möte för Operationell effektivitet
Verksamhetsgren Hus Sverige. När ett projekt i Stockholm har ett arbetssätt som lyfts på ett PiV-möte
för projekt Y i Göteborg, projekt Z i Kiruna och projekt X i Malmö – då har en double-loop learning skett
och Skanska Sverige är en lärande organisation utifrån Argyris och Schöns (1978) teori. Single- och
double loop learning i Skanskas organisation med utgångspunkt från den stora region som har
studerats går att se i Figur 2 och Figur 3 i Bilaga B.

Alla tre operativa chefer som hjälpt till att validera bilden upplevde att just steget i illustrationens
första del, den på organisatorisk nivå för Skanska Sverige, inte fungerar till fullo. En av cheferna, Person
J, nämnde att mötena kanske bör ske mer ofta då denne kände att det skulle vara något väldigt bra
som hittats under ett PiV-möte för att denne skulle vilja lyfta det arbetssättet och ta tid från det stora
mötet. En annan av cheferna, Person H, sa att denne väldigt gärna ville se fler goda exempel från de
andra regionerna, då det med säkerhet finns projekt i exempelvis Malmö som har goda arbetssätt som
är värda att spridas. Även Person A upplevde att del 1 i bilden är något som borde förbättras. Person
A och Person H upplever att spridningen mellan projekt inom det två stora regionerna fungerar väldigt
bra, men detta är ju en single-loop learning enligt Argyris och Schön (1978). För att uppnå en till fullo
lärande organisation måste hela Skanska Sverige lära sig av alla sina regioner.
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DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Det här kapitlet redogör för studiens slutsatser uppdelade i arbetets tre
forskningsfrågor. Vidare ges några exempel på vad fortsatta studier skulle
kunna vara.
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6 Diskussion och slutsatser
6.1 ERFARENHETSÅTERFÖRING SKANSKA SVERIGE
Erfarenhetsåterföringen på det studerade företaget går att utveckla. Det vittnar både chefer och
informanter om. Viktigt att poängtera är att den här studien har genomförts på en stor region och
informanterna är alla erfarna medarbetare vilket också speglas i svaren. En del svarade att de saknar
konsekvenser när saker inte går som det ska. Alla poängterade att det inte handlar om ett ”slag på
fingrarna” men att det måste ske någon slags konsekvens av att inte nå nivå 4 i PiV-kartan utan att ha
en godtagbar anledning. Detta går helt i hand med teorin kring ständiga förbättringar där misstag ska
göras, annars sker ingen förbättring, men det viktiga är att det genererar en lärdom när ett fel gjorts.
Lärdomen kanske bara kommer om misstaget möter en konsekvens (Dalin 1997, se Albinsson 1998).

En

del

informanter

nämnde

att

digitaliseringen

förmodligen

kommer

underlätta

erfarenhetsåterföringen. Andra nämnde även vikten av att alla måste vara med när digitaliseringen tar
fart och att där är det viktigt med konsekvenser för de som inte är med på den digitala resan. Det
kommer inom snar framtid inte gå att leda ett projekt som produktionschef om denne inte har koll på
det digitala. Där finns det nog någonting att arbeta med, främst inom produktionen. Person F var inne
på att projektering kanske är lite mer vana vid digitala hjälpmedel medan det bakåt i tiden kanske inte
varit lika väl integrerat inom produktionen. Där är det viktigt att se till att implementering av det
digitala sätter sig ordentligt. Det måste kanske tydliggöras, återigen kopplat till målen och Vsaa, de
digitala hjälpmedlen är inte något valfritt utan det är en gemensam vision att alla medarbetare ska dit,
om målet tydliggörs nås det mest effektiva resultatet enligt Blomé (2000).

Vsaa verkar vara ett väldigt bra verktyg och de mer erfarna medarbetarna verkar använda och ha haft
användning av ledningssystemet. Några nämnde även att det kan vara svårt med ledningssystemet i
början, speciell om personen är ny i branschen. Person E tyckte det kunde vara lite svårt att hitta i
Vsaa.

Projekteringsledarna lyfte projekteringsledningsakademin som ett väldigt bra system för att få hjälp
med Vsaa och tips kring hur det går att använda den. Detta går att koppla till teorin där medarbetare
som fått gå projekteringsledarakademin på så vis blivit mer införstådda med organisationens mål vilket
gör det enklare att knyta an till organisationens mål enligt Blomé (2000). Det finns något liknande för
produktion men till skillnad från projektering så är det några utvalda som får gå
”produktionsakademin” och sedan ska dessa personer sprida vidare lärdomarna.
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Alla tre

projekteringsledare som intervjuats pratade väldigt gott om projektledningsakademin. De sa även att
dessa möten fungerat som bra ”erfarenhetstillfällen”. Projekteringsledarna var alla inne på att
tvärgruppsträffar fungerar väldigt bra som erfarenhetstillfällen där de möter kollegor i liknande sits
som de själva och med liknande utmaningar. Projekteringsledarna har även återgett att det startats
olika grupper inom Skanska som specialiserar sig för olika delar, någon nämnde att det exempelvis
finns en ”dörrgrupp” och medlemmarna i den gruppen blir således ”dörrexperter”. En annan nämnde
att det nu startas olika grupper med fokus kring typ av byggnad som byggs. Exempelvis att de som
bygger sjukhus har en grupp där de träffas och diskuterar utmaningar och lösningar och sedan görs det
även projektbesök. Dessa startade grupper går att koppla till Blomés (2000) interna kunskapsbyggande
som är viktigt för den lärande organisationen. Den lärande organisationen enligt Blomé ska även ha
olika nätverk vilket Skanska verkar ha enligt informanterna.

Dessa grupper går att se som ett steg mot en double-loop learning (Argyris & Schön, 1978), ifall det
sker mellan regioner och inte bara inom regioner. Om dessa lärdomar också tas vidare och lyfts inom
organisationen som helhet. Dessa grupper är ett viktigt steg men det är än viktigare att dessa lärdomar
inte stannar inom ”sjukhusgruppen” dessa måste dokumenteras på ett bra och tydligt sätt och spridas
vidare, inte stanna personbundet, inte stanna som en single-loop. Person F sa att de som bygger kontor
nu inte behöver veta vilka utmaningar sjukhusbyggarna har, nej det stämmer men organisationen
behöver veta för nästa gång ett sjukhus ska byggas ska det finnas ett arbetssätt implementerat i
organisationen, om Skanska ska vara en lärande organisation. Det ska inte vara så att person X behöver
ringa Person Y för att ta reda på vilka utmaningar som fanns och vilka lösningar som behövde göras.
Det ska finnas färdigt i ledningssystemet. När Skanska nått dit, när hela organisationens policy och
arbetssätt förändras utifrån olika projekts single-loops, då är Skanska Sverige en lärande organisation
enligt Argyris och Schön (1978).

Något som utifrån intervjuerna verkar behöva förbättras inom organisationen är spridningen av de
mindre goda exemplen. Det ska inte pekas och det ska inte finnas ”syndabockar” enligt Bergman och
Klefsjö (2012) men det ska samtidigt finnas en spridning av hur det gick när det gick mindre bra. Detta
för att organisationen ska lära sig. Det går att se som en del av den konsekvens som en del informanter
uppgett att de har saknat. Om de mindre goda exemplen spreds lite mer kanske det skulle bli tydligare
för andra vad konsekvensen kan bli om ledningssystemet inte följs.

Blomé (2000) lyfter också vikten av att en organisation enkelt kan fastna i att fokusera på kunskapen,
att kunskapen inte tillåts bli kompetens. Det går att koppla till det ovan, PiV-möten fokuserar mycket
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på goda erfarenheter, men PiV-mötena kanske också borde ta upp de mindre bra exemplen, de gånger
då kunskapen blivit till kompetens, även om resultatet i sig inte blivit det önskvärda.

6.2 ÄR PIV-MÖTENA ETT BRA VERKTYG FÖR ATT SKAPA LÄRANDE INOM ORGANISATIONEN?
PiV-möten går att se som en tydlig struktur för att vara en lärande organisation. Det finns utveckling
kring att tydliggöra målet med mötena. Det handlar inte om att peka ut någon, det handlar om att
utveckla och förbättra. Precis som Blomé (2000) nämner så nås det bästa resultatet om målet är tydligt
för mottagaren. De som redan har bra arbetssätt och lyckade projekt i ryggen kan också utvecklas och
det nämns i teorin att en stor fallgrop är när en grupp stagnerar och inte utvecklas. Det kan vara
förödande för en organisation, speciellt en organisation som Skanska Sverige som bygger för samhället
– då måste organisationen hänga med i samhällets utveckling och således ha medarbetare som
konstant utvecklas. Det är genom medarbetarna organisationen utvecklas (Argyris & Schön 1978).

De operativa cheferna måste vara tuffa och ställa krav på medarbetarna. Person F sa det väldigt bra,
om en person ska vara projektchef 3 så ska den personen också ”alltid” vara på nivå 4 om det inte finns
bakomliggande skäl till varför nivå 4 inte nås. Annars faller lite meningen med mötena och syftet att
lyfta medarbetarna.

Den operativa chefen är otrolig viktig genom det här arbetssättet. De blir kunskapsbärare för sin
respektive region och det är via de operativa cheferna som erfarenheterna sprids. Sthlm Nord och
Sthlm Syd verkar ha ett väldigt bra samarbete med varandra och sprider erfarenheter sinsemellan men
detta är också väldigt typiskt för de två stora regionerna, det är inte speglat ut över hela
organisationen. Samarbetet mellan Sthlm Nord och Syd skulle behöva vara lika för alla regioner över
hela Sverige. Det finns möten på ”nationell” nivå, vilket går att se i Figur 1 i Bilaga B – PiV-möten figurer.
Person A, H och J nämnde att allt inte sprids via de stora mötena. Person J upplevde att de mötena
kanske skulle behöva vara mer ofta.

Det här arbetet har utgått från en väldigt stor region som inte speglar organisationen i sin helhet enligt
person I. Person I nämner vidare att Skanska Sverige är en ganska decentraliserad organisation och
därför speglar inte Figur 2 i Bilaga B hela organisationen. Exempelvis finns ”PiV-grupp Sthlm” enbart i
just den regionen och inte någon annanstans i Sverige. Eftersom det upplevs som att den PiV-gruppen
arbetar väldigt bra och sprider erfarenheter på ett bra sätt mellan varandra kanske det är någonting
som bör försöka implementeras för andra regioner som ligger nära varandra.
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Den region som har studerats har höga snittvärden på sina projekt vilket kan bero på att det är en stor
verksamhetsgren med många erfarna medarbetare. Många av medarbetarna på så stora projekt har
förmodligen arbetat ett tag och då lärt sig att arbeta enligt Vsaa. Regionen har också arbetat med PiVmöten ett tag så det som studerats i det här arbetet är inte helt nytt. Bostadsregionen inom Stockholm
verkar ha lite mer problem att få upp sina projekt till den önskvärda nivån, vilket kan bero på att de
ligger ett år efter region Hus.

Utifrån PiV-mötets syfte nu verkar det stora handla om att sprida goda exempel och att få en förståelse
för Vsaa men om ett projekt redan ligger på nivå 4 så har ju ena delen redan uppfyllts, de har förstått
Vsaa. Hur ska dessa projektmedarbetare utvecklas? Utan att det blir en belastning på projektet. De är
säkert glada att få sprida sina goda exempel men här är det också viktigt att trycka på att dessa exempel
också sprids till andra, att en delaktighet skapas. Dessa medarbetare kanske ska fångas upp och någon
slags expertisgrupp skapas eller att de singlas ut och redogörs för andra att produktionschef X är väldigt
duktig på arbetsberedningar. Det viktiga är att de som har gjort och gör bra saker ska synas, för det är
en väldigt bra drivkraft för människan, en medarbetare ska känna sig delaktig i förbättringsarbetet
(Albinsson, 1998). Exempelvis skulle goda exempel kunna lyftas på regionsdagar, det kanske redan
görs. Chef H berättade att denne CCar projektmedlemmar när denne skickar ut något exempel från ett
projekt till ett annat, det är ett sätt att skapa delaktighet och visa att exemplen sprids. Det arbetas
även med en gemensam fil för de goda exemplen från de två stora Stockholmsregionerna men det är
återigen en single-loop. Det behövs en ”fil” för hela organisationen för att skapa en double-loop.

Det är även viktigt att det inte blir ett stort fokus på stora projekt utan de små räknas också. Där kan
det till och med bli ännu viktigare att lyfta upp de goda exemplen, så att det lilla projektet och andra
mindre projekt ser att även de både uppmärksammas och ”granskas”. Person D och Person F var båda
inne på att de mindre projekten kanske förbiser mer, vill inte låna in de där konsulttimmarna utan kör
på med någon egen lösning som kanske blir sämre och dyrare än om experthjälp hade tagits från
början. De små projektens arbetssätt är värda att sprida, det kanske framförallt är viktigt för just de
små projekten att förstå. Deras arbetssätt kanske hjälper ett annat stort projekt, även om det lilla
projektet inte själv tror det. Det kan också vara så att det är precis tvärtom, det är också viktigt att ta
med sig, världsklass för det lilla projektet behöver inte vara världsklass för det stora och vice versa. Alla
medarbetare var dock ense om att Vsaa och att nå nivå 4 har alla samma förutsättningar för medan
de stora projekten oftast har mer ekonomiska förutsättningar och även resurser att prova nya saker
som kan komma att hamna inom världsklasskategorin. Så kolumn världsklass kan vara enklare för ett
stort projekt, men då är det flera inblandade som måste vara med och arbeta mot målet. En liten
sammansvetsad grupp som alla har samma mål kan på så sätt nå världsklass enklare än ett stort. Det
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är därför det är viktigt att påminnas om att världsklass kanske för det lilla projektet inte är samma
världsklass för det stora, och vice versa.

6.3 SLUTSATSER
6.3.1

Forskningsfråga 1 – Hur ser erfarenhetsåterföringen ut idag?

Erfarenhetsåterföringen idag ser ut på så sätt att medarbetarna delar erfarenheter mellan varandra
och inom projekt. Vsaa är en sorts erfarenhetsbank med vilka arbetsmetoder som ska tillämpas. Det
finns inget verktyg som på ett enkelt sätt visar styrkor/specialområden hos medarbetarna utan de som
kan ringa runt och snabbt hitta rätt person är de med ett större nätverk, förmodligen de mer erfarna
medarbetarna.

PiV-möten är ett slags verktyg för erfarenhetsåterföring och den operativa chefen hjälper
medarbetarna att få reda på vilka personer som kan vara bra att prata med. Den operativa chefen
delar även goda exempel till olika projekt vilket går att se som en slags erfarenhetsåterföring.
6.3.2

Forskningsfråga 2 – Är PiV-möten ett bra verktyg för erfarenhetsåterföring?

En del informanter var lite skeptiska till PiV-möten och att det finns olika nivåer, då nivå 4 är den ”enda”
nivån som ska finnas. Detta beror mest troligen på att de medarbetarna är på projekt som har ett högt
snittvärde i PiV-kartan. Utifrån det här arbetet verkar det som att en del erfarna medarbetare upplever
att de kanske har spridit sina arbetssätt och de har fått bra feedback om att de kan och gör saker rätt
men de har också efterfrågat att de vill utvecklas, få konstruktiv kritik. Här väcks en fundering kring om
PiV-mötena skulle kunna utvecklas beroende på projekt. Ett syfte är att förstå Vsaa, sprida goda
exempel och skapa lönsamhet. Det får dock inte glömmas bort att de projekt som är duktiga och har
goda exempel även de behöver utvecklas. Därför bör kanske PiV-mötena utformas lite utifrån vad för
projektgrupp det är och vad för snitt projektet verkar hamna på. Kanske i ett tidigt skede försöka
fastställa om ett projekt hamnar högt i PiV-kartan och utefter det vinkla PiV-mötena till att inte gå
igenom alla punkter utan att den tiden nyttjas till något mer än ”en klapp på axeln” som Person D
upplevde. De medarbetarna vill mest troligen nå nästa nivå då det ligger mycket arbete bakom för att
nå nivå 4. Om nivå 4 var ”enkelt” skulle inte nivå 1, 2 och 3 behöva finnas och det skulle inte finnas
medarbetare/projekt som bara låg på nivå 2.

PiV-mötena är i grund och botten ett bra verktyg i teorins mening och utifrån de intervjuer som gjorts
verkar det också vara ett verktyg som fungerar inom regioner och distrikt. Det vill säga, single-loop
learning fungerar bra.
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6.3.3

Forskningsfråga 3 – Kan strukturen för PiV-möten kopplas ihop med teorin kring single- och
double-loop learning?

Genom PiV-mötenas struktur och uppbyggnad går det att se hur single- och double-loop learning kan
speglas i organisationen. Utifrån samtal med de operativa cheferna och via författarens observationer
och intervjuer i den här studien fungerar PiV-mötena väldigt bra på regional nivå. De flesta av dem
som författaren intervjuat har vittnat om att PiV-mötena sprider goda exempel och arbetssätt och att
mötena fungerar som en bra erfarenhetsmekanism för både den enskilde individen och
projektgruppen i sin helhet.

PiV-mötenas uppbyggnad, från projekt- och distriktsnivå upp till Sverigenivå, kan kopplas till teorin
kring single- och double-loop learning. Via Figur 1 i Bilaga B ses PiV-mötenas ”resa” i organisationen.
Utifrån den figuren går det tydligt att se hur det både finns single-loop learning och double-loop
learning för PiV-mötena.

Alla tre operativa chefer som blivit tillfrågade kring Figur 1 i Bilaga B upplever att nivå 1 av bilden inte
uppfyller sin potential. Detta medför att PiV-mötenas struktur och hur det ska fungera i teorin går att
koppla till single- och double-loop. Detta fungerar inte helt i praktiken enligt de tillfrågade. Slutsatsen
blir således att Skanska Sverige byggt upp en struktur, en modell och ett arbetssätt som går att se som
en double-loop i teorin men i praktiken fungerar det inte.

Eftersom studien är avgränsad till en region och en verksamhetsgren går det inte att helt svara på hur
hela Skanska Sverige arbetar. Utifrån den har studien kan slutsatsen dras att om resterande regioner
arbetar på ett liknande sätt så är Skanska Sverige på väg att bli en lärande organisation via Argyris och
Schöns (1978) synsätt. Strukturerna (PiV-mötena) finns för att kunna vara en lärande organisation,
viljan och målet verkar vara att bli en lärande organisation och PiV-mötena vittnar om ett väldigt tydligt
och strukturerat arbetssätt för att vara en lärande organisation utifrån Argyris och Schöns (1978) teori.
För att kunna klassificera Skanska Sverige som en lärande organisation utifrån single- och double-loop
learning måste fler regioner studeras för att kunna göra en mer generell slutsats kring hur Skanska
Sverige arbetar. Double-loopen för PiV-mötena finns helt klart där, men den måste fungera också,
vilket den inte gör till fullo idag.

Det är tydligt hur viktig den operativa chefen är, via denne förflyttas informationen och arbetssätten.
Den operativa chefen måste vara tuff och verkligen se till att arbetssätten och lärdomar reser genom
organisationen, hela vägen från distriktsnivå till organisatoriska nivå. När den resan skett – då är
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Skanska Sverige, via PiV-möten, även i praktiken på väg att bli en lärande organisation enligt singleoch double-loop learning.

6.4 FORTSATTA STUDIER
Fortsatta studier skulle kunna vara en liknande studie men kopplat till Väg- och anläggning, möter de
samma problem som Hus när det gäller produktion och projektering? Hur ser deras single- och doubleloop ut kopplat till PiV-möten.

En annan kan vara att titta på bostadssidan, hur ser deras PiV-möten ut? Bostad verkar ha ett lägre
snitt på sina projekt. Vad beror det på? Att projekten kanske är mindre? Svårare att arbeta in Vsaa?
Helt enkelt kartlägga vad det är som skiljer Hus höga snitt från Bostads lite lägre. Det skulle även vara
intressant att utreda hur stora skillnaderna är mellan ett litet och ett stort projekt. Den här studien har
genomförts på en stor region som i regel har projekt som ligger över 500 miljoner. Det vore intressant
att titta på projekt under exempelvis 100 eller 200 miljoner, vad är Världsklass för de projekten? Det
skulle även vara intressant att titta på en region som är betydligt mindre, där den operativa chefen
kanske inte har ett lika stort verksamhetsstöd, vilka problem möter den regionen i sina projekt?

Eftersom den här studien fokuserat på de mer erfarna medarbetarna hade det varit intressant att titta
på hur mindre erfarna medarbetare ser på och använder sig av Vsaa. Höra deras tankar kring PiVmöten. Det skulle eventuellt gå att sammanväva med en studie kring hur de ”högpresterande”
projekten ska mötas, de som redan nått nivå 4 och arbetar enligt ledningssystemet.
6.4.1

Metoddiskussion

Studiens författare har aldrig tidigare genomfört ett arbete av samma magnitud som det här. Detta
medför en del svårigheter eftersom det är första gången. Den egna kritiken är bland annat kring
intervjustudien, en sådan har författaren aldrig tidigare genomfört. Författaren upplevde svårigheter
under arbetets gång med utformningen av öppna frågor, bra frågor samt följdfrågor. Exempelvis kan
en del följdfrågor anses vara konfirmering bias eftersom de ställts utifrån intervjuarens tolkning av det
första svaret. Detta är en direkt koppling till intervjuarens bristande erfarenhet kring metodiken vid
intervjuer.

Vidare vill författaren uppmärksamma läsaren på att de slutsatser som dras är baserade på
författarens tolkningar av både teori och insamlat datamaterial och deras koppling sinsemellan.
Författaren hade inte möjlighet att transkribera eller sammanfatta alla intervjuer i direkt anslutning
till intervjuerna vilket kan innebära att viktiga tankar från intervjuerna glömts bort när analysen väl
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skett. Däremot har en del transkriberats i nära anslutning till intervjuerna, med enbart någon dags
mellanrum. Den längsta tiden för transkriberingen/sammanfattningen har varit cirka tre veckor.

Frågorna skickades inte ut i förväg vilket kan ha medfört att intervjuerna blev ”onödigt” långa samt att
vissa svar hade kunnat vara mer utvecklade ifall frågorna skickats ut innan. Författaren hade
exempelvis en fråga angående PiV-kartan och om något borde läggas till eller tas bort. Detta blev svårt
att svara på för respondenten direkt på plats. Den frågan hade möjligtvis krävt att respondenten innan
intervjun hade tittat och reflekterat över PiV-kartans innehåll.

Eftersom det här arbetet har studerat en väldigt stor region, en av de större i Sverige, medför det att
studiens resultat blir väldigt inriktad mot stora projekt. Skanska Sverige är ett väldigt stort företag och
det här arbetet speglar inte Skanska Sverige i sin helhet då det är en stor skillnad på den studerade
regionen och en mycket mindre region. Den studerade regionen har färre projekt som är mycket större
än en mindre region som oftast har flera projekt i en mindre storlek.

Arbetet är tidsbegränsat och uppfyller 30 högskolepoäng vilket motsvarar 20 veckors heltidsarbete.
Detta medför att den kvalitativa studie som genomförts inte kunnat följa den rekommendation som
ges av Dion m.fl., (2011), att en kvalitativ studies omfattning av datamaterial anses fulländad när
materialet uppnår teoretisk mättnad. När intervjuer, observationer, poem, skuggningar eller collage
inte inger några nya insikter anser Dion m.fl. (2011) att en kvalitativ studie inte behöver samla mer
information.
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BILAGOR

Det här avsnittet behandlar arbetets bilagor, där en av bilagorna är
sekretessbelagd och således ej tryckt.
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Innehållsförteckning Bilagor

Bilaga A

Bilaga B

Bilaga A - Intervjuformulär
KOMMENTARER

Din titel på företaget:
Arbetat hur många år:
Varav hur många år på Skanska?
Hur många år med din nuvarande titel:

Vad betyder erfarenhetsåterföring för dig? Ge ett exempel på en typisk bra
erfarenhetsåterföring.

Hur använder du dig av erfarenhetsåterföring?

Hur går du tillväga om du vill ta reda på om någon har en viss
erfarenhet/kompetens?

Har du något forum där du får erfarenheter från andra?

Loggför du eventuella oförutsedda händelser som uppstår i projekt för att kunna
gå tillbaka och minnas.

Hur mycket från gamla projekt tar du med dig in i nya?

Upplever du att arbetssätt som går utanför det vanliga kommer fram/nås till andra
projekt? Ex. ”världsklass”-arbetssätt som kanske kommer upp på något PiV-möte.

Hur tycker du erfarenheter sprids inom organisationen?

Har projekten tydliga mål?

Uppmuntras egna ideér/förslag inom organisationen?

Använder du Vsaa i ditt dagliga arbete vrf/vrf inte

i

Beskriv kommunikationen mellan projektering och produktion

Finns det något exempel på saker som är accepterade att gå snett

Finns det några “misslyckanden” som du själv absolut inte vill göra och varför ex. gå över budget?

Finns det några skillnader på stora och mindre stora projekt? Vilka?

Kan det vara enklare att nå nivå 4/Världsklass på ett stort projekt kontra ett litet?
Del 2 - PiV
Har du/ditt projekt varit involverade på PiV-möten?

Känner du att de (PiV-mötena) har gett dig någonting?

Om nej på föregående fråga;
Hade du velat byta ut mötet? Exempelvis att du istället träffar andra platschefer och diskuterar saker
man gör?

Enligt din uppfattning, verkar det som att PiV-mötena har hjälpt den projektgrupp du varit i?

Är det svårt att veta om man uppnått nivå 4, dvs. Att man arbetar enligt Vsaa?

Är PiV-kartan/PiV-mötena tydliga med sitt mål?

Finns det något som du hade velat ändra i PiV-kartan?
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