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”Vi föds att kommunicera. Människan är en social varelse och 
därför söker hon dels andras förståelse, dels förståelse av sig själv 
genom att tala med andra. Ett samtal är ett möte med en annan 
människa. Där utbyter vi tankar, känslor och attityder; där 
speglar vi oss själva, får bekräftelse eller blir avvisade. Samtal 
kan ge ny kunskap och därmed förändra oss.” (Adelswärd, 
1999)
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1 inledning 

Tänk en komplex uppgift, byggandet av ett dieselkraftverk 
på en avlägsen ö, och en tidsram: omkring nio månader. Att ge-
nomföra denna uppgift kräver många människors gemensamma 
ansträngningar. Av dessa är det några som inleder arbetet, andra 
kommer för ett kort tag, somliga kommer för att stanna länge. En 
del lämnar byggarbetsplatsen för gott medan andra åker bort för 
ett tag och sedan kommer tillbaka. Ytterligare några kommer mot 
slutet. Ingen är med hela tiden – människor kommer och går. 

Det finns planer som beskriver de moment som ska genomföras 
och när. Dessa planer är gjorda av planerarna på hemkontoret när 
de på förhand tänkt ut hur uppgiften bör lösas på det mest ratio-
nella sättet. Men planerna ligger ofta före verkligheten. Det finns 
ritningar som beskriver vilka komponenter som ska ingå och deras 
inbördes förhållanden. Dessa ritningar är gjorda av konstruktö-
rerna på hemkontoret när de på förhand tänkt ut hur de olika tek-
niska komponenterna bör monteras och installeras. Men ritning-
arna överensstämmer inte alltid med verkligheten. Flera hundra 
ton maskiner, material och verktyg transporteras i containrar och 
lådor med lastfartyg och på trailers till en annan del av världen. 
Några saker fattas, andra är felaktiga, somliga kommer senare. 
Kunden vill ändra. Underentreprenörerna klagar. Myndigheterna 
krånglar. Omgivningen är opålitlig. Orkaner, inbrott, förseningar, 
väntan, ovisshet – allt kan hända och händer.

Detta sammanfattar kortfattat förutsättningarna för lednings-
gruppens arbete på byggarbetsplatserna där de dieselkraftverks-
projekt som denna studie handlar om genomförs. Dessa internatio-
nella industriprojekt skiljer sig visserligen från många andra pro-
jekt men det finns flera likheter. Gemensamt för de flesta projekt är 
uppgiftens tämligen unika och därtill tillfälliga karaktär, ständiga 
förändringar, osäkerhet och komplexitet. 
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projektbaserade Företag

Idag är många företag projektbaserade, det vill säga deras verk-
samhet drivs helt, eller till stora delar, i projekt. Som exempel kan 
nämnas företag inom bygg- och anläggningsindustri men också 
inom telecom och IT. För dessa företag är förmågan att genomföra 
projekt central eftersom den ofta är avgörande för företagets över-
levnad och framgång. Vilka kan då utmaningarna sägas vara för 
dylika företag?

I artikeln Ett skapande kaos (1999) skriver Kim Wikström och 
Claes Gustafsson att den projektbaserade industrin saknar den 
processbaserade, eller masstillverkningsbaserade, industrins re-
lativt statiska och stabila förhållanden. Författarna framhåller att 
arbetet inom den processbaserade, och masstillverkande industrin 
– till exempel tillverkandet av tidningspapper på ett pappersbruk 
– är kontinuerlig, det framskrider systematiskt dag för dag enligt 
samma rutin och på samma geografiska plats. Projektförloppet å 
andra sidan saknar denna kontinuitet och dessa invanda och på för-
hand kända förhållanden. 

Under genomförandet av projektet är alla arbetsdagar olika var-
andra – aktiviteter inleds och avslutas och följs sedan snabbt av nya. 
För att en aktivitet ska kunna inledas förutsätts att det föregående 
skedet avslutats framgångsrikt. Osäkerheten är således en viktig 
medspelare i dessa projekt eftersom problem och oväntade situa-
tioner ständigt dyker upp. 

Processindustrin söker vad som kan benämnas ett steady state, 
det vill säga dygn efter dygn med kontinuerlig och störningsfri 
produktion – timme efter timme, dygn efter dygn utan brott i pap-
persbanan på ett pappersbruk. Projektindustrin, å andra sidan, 
söker det motsatta. Målet är inte steady state utan rörelse, ständig 
förändring – transformation. Ingen dag bör vara den andra lik, 
inget moment bör upprepas. I steady state-logiken är kalibrering 
det väsentliga – att tillse löpande produktion utan större störningar 
eller förändringar. I projektpraktiken är logiken en annan. I pro-
jektpraktiken får det aldrig bli slentrian, det får aldrig handla om 
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kalibrering. För kalibrering av vad? Projektets kraft – ja hela idén 
med projektet – ligger i rörelsen. Det är genom transformation 
som värde skapas, inte genom att ha uppnått det stabila tillståndet. 
Eller, som Alf Rehn (2003, s 25)1 uttrycker det: ”Projekt är inte det 
stabilas konst, utan det möjligas.”

projektleveranser

I fokus i föreliggande bok står det som i projektledningssam-
manhang brukar kallas för genomförandefasen eller implemente-
ringsfasen, det vill säga den period då projektet genomförs, i det 
här fallet då kraftverken byggs. Närmare bestämt handlar boken 
om tre på varandra följande dieselkraftverksprojekt och lednings-
gruppens arbete på byggarbetsplatserna under det att kraftverken 
färdigställdes. 

De projektleveranser som studerats benämns av företaget fast-
track-turn-key-projekt, vilket bland annat innebär att kraftverken 
byggs på kort tid och överlämnas färdiga att tas i drift av kunden. 
Tiden är central i dessa projekt liksom i de flesta andra, och här 
utgör den också en viktig konkurrensfaktor – det företag som ut-
lovar kortast leveranstid vinner ofta kontraktet. Att tid är en cen-
tral aspekt utgör bland annat sanktionerna tydliga exempel på. En 
försenad leverans innebär ofta höga straffavgifter eftersom kunden 
inte kan ta kraftverket i bruk och generera intäkter till sin verk-
samhet. 

Planering är ett centralt tema i projektsammanhang och pro-
jekt är ofta noggrant planerade.2 Trots det visar det sig alltid att 
planerna inte följs. På något sätt fungerar det ändå. Trots hotande 
orkaner, inbrott, stölder, förseningar av material och människor, 
nykomlingar som kommer och går samt ovisshet om myndigheter-
nas, kundens och underentreprenörernas agerande, står de flesta av 
kraftverken som det studerade företaget levererar färdiga att över-
lämnas till kund, som det var bestämt. Hur kommer det sig då att 
1  Boken har de facto inget utgivningsår. Den utkom dock 2003 (min kommentar).
2  Work Brakedown Structure, Critical Path Method och Gantt-scheman är tre exempel 
på modeller som ofta används i projektplaneringsarbete och som förespråkas i normativ 
och handboksinriktad projektlitteratur.
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projekten fungerar i praktiken trots att planerna inte håller, att rit-
ningarna är felaktiga, att material och människor är försenade, att 
det är många olika människor som medverkar olika lång tid samt 
att ovissheten lurar bakom varje hörn? Vad möjliggör genomför-
andet av dylika projekt?  

I utvecklandet av projekt som organisationsform har strävan 
traditionellt legat i att finna en ordning i oordningen. Det har gällt 
att finna det bästa sättet – det mest effektiva och rationella sättet att 
genomföra projekt. Denna strävan har bland annat resulterat i 
många avancerade projektmodeller.3 Abstrakta och generella pro-
jektmodeller säger emellertid ganska lite om hur projekt i prakti-
ken organiseras och genomförs, hur arbete i projektets vardag ter 
sig och upplevs samt vad som organiserar människor under osäkra 
och ständigt föränderliga villkor. Eller som en sitechef uttrycker 
det:  

”Behind the desk you will have books, in the books it is one thing, 
out here it is different. The way we think, the way we do, the 
way we act, is different from books, here it is a lot of people from 
everywhere and things happen all the time.”� 

Inom företagsekonomisk litteratur såväl som industriell eko-
nomisk sådan har intresset vid studier av företag och projekt ofta 
riktats mot hur de borde fungera, hur man vill att de ska fungera. 
Mer sällan har intresset riktats mot vad som egentligen händer i 
den vardagliga verksamheten.5 Till skillnad från teorier om före-
tag, som kan sägas bygga på beslutsteorier, måste teorier om pro-
jekt ha handling som ett väsentligt begrepp eftersom, som Rolf A. 
Lundin (1998, s 206) uttrycker det: ”Handling var själva bevekelse-
grunden för att kalla något ett projekt”. Handlingarna är dessutom 
intressanta ur ett företagsekonomiskt perspektiv – inte minst ur ett 
ledarskapsperspektiv. Istället för att ur ett individpsykologiskt per-

3  T.ex.  PROPS, PPS, etc. 
�  Ur samtal med sitechefen i kraftverksprojektet Dira under besök på 
byggarbetsplatsen, 12/3 2002. 
5  Ett aktuellt undantag är Corvellec och Holmbergs bok Organisationers vardag - sett 
underifrån (200�). Där ingår berättelser från vardagen ute i olika organisationer och där ges 
utrymme för såväl vardagliga tankar som känslor kring arbetslivet.
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spektiv studera individen och processer i hjärnan, är det intressant 
att studera människors handlingar i deras kontext, ur ett process-
perspektiv. Vad människor gör, i praktiska och konkreta vardag-
liga situationer i projekt, kan ge en inblick i hur projekt i praktiken 
fungerar och hur de organiseras.6 Detta är ett sätt att ta oss bakom 
metoderna, modellerna och verktygen – de rationella beskrivning-
arna om hur det borde vara och borde fungera. Det intressanta är 
det faktiska konkreta görandet – det ofta långt mindre rationella 
och logiska vardagsgörandet.

Det är här viktigt att betona att vardagsgörandet, vad de som 
arbetar på byggarbetsplatserna egentligen gör i vardagen, inte är 
ett misstag. Praktiken är inget misstag, inget undantag. Vardagsgö-
randet är deras sätt att organisera och genomföra projekt. De som 
arbetar på byggarbetsplaterna är dessutom duktiga på att genom-
föra fast-track-turn-key-projekt, det pekar bland annat företagets 
position som en av de främsta kraftverksleverantörerna på.

projektorganisering

Projekt är komplicerade.� De blir det som en följd av att de till-
lämpas i samband med strävan att hantera och kontrollera en stän-
digt föränderlig och mångfacetterad värld (Christensen och Krei-
ner, 199�). På många sätt är projektets främsta kännetecken att det 
saknar den företagsekonomiska rutiniseringens och standardise-
ringens fördelar. Under genomförandet, då tidspress råder, uppstår 
inte sällan sådant som inte var planerat, önskat eller väntat. Enligt 
Rolf A. Lundin och Christophe Midler (1998) ligger en avgörande 

6  Här har jag lånat argumentet från Geertz bok The Interpretation of Cultures 
(19�3/2000, s 5): ”If you want to understand what a science is…you should look at what the 
practitioners of it do”. 
�  Min uppfattning är att projekt, på grund av att de omfattar såväl osäkerhet som 
komplexitet, alltid är komplicerade. Osäkerhet styrs bland annat av faktorer som har 
att göra med miljö, teknik och marknad (jmf. Söderlund, 2005, s 6�). Om osäkerhet i 
projekt skriver bland andra författarna Christensen och Kreiner i boken Projektledning, att 
leda och lära i en ofullkomlig värld (199�). Där talar de bland annat om skillnaden mellan 
kontextuell och operationell osäkerhet. Komplexitet styrs bland annat av projektets storlek 
och relationen mellan projektets olika delar (jmf. Söderlund, 2005, s 6�). Enligt Söderlund 
(2005, s 6�) skulle man, något förenklat, kunna säga att komplexiteten styrs av antalet 
deluppgifter och beroendet dem emellan, liksom av det organisatoriska arrangemanget. 
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utmaning i förmågan att hantera osäkerhet och ständig förändring, 
samt försöka förstå en luddig och stundom kaotisk omgivning med 
oordnade kriterier och med en mängd olika sociala aktörer. 

Den fas då projekt förverkligas, då de genomförs eller imple-
menteras för att använda projektterminologi8, är mycket viktig. Då 
används en stor del av projektets resurser och det är under denna 
mycket turbulenta, osäkra och samarbetsintensiva tid som företa-
get förmedlar en bild av sig och sin verksamhet till omgivningen, 
till exempel presumtiva kunder och finansiärer. Det är också ofta 
under denna tid som det avgörs huruvida projektet blir lönsamt el-
ler inte. Ett genomförande, med överlämning till kund före utsatt 
datum, kan innebära bonus. En försenad överlämning, å andra si-
dan, kan innebära betydande sanktioner i form av straffavgifter. 

Vid systemleveransprojekt9, till exempel dieselkraftverksprojekt, 
är det många människor som förväntas samarbeta – ingen levere-
rar ett kraftverk på egen hand. I projekt är därför ett fungerande 
samarbete centralt, det avgör ofta projekts framgång. Samtidigt är 
det ett tillfälligt samarbete som sträcker sig över en viss begränsad 
tid och med osäkerheten som ständig följeslagare. Projekts unika 
karaktär komplicerar till exempel kommunikationen genom att 
projekt saknar den trygghet och stabilitet som växer fram inom 
repetitiv och förutsebar verksamhet. Samarbete i projekt är, med 
hänvisning till Peter Nynäs (2001, s 122), ”mera tillfälligt och också 

8  Implementering är ett begrepp som förekommer i projektlitteratur. Ett projekts 
genomförande beskrivs ofta som projektets �livscykel�. Livscykeln omfattar ett antal 
faser: förstudie, planering, implementering och uppföljning. Låt mig reflektera något 
över begreppet implementering eftersom det i projektlitteraturen sägs omfatta själva 
genomförandet, det vill säga den fas som denna studie har som sitt empiriska utsnitt. 
Begreppet implementering dyker bland annat upp i boken Företagsekonomi, en översikt 
(Danielsson, 1983) i avsnittet om beslutsparadigmet. Där står: �För genomförandet av ett 
fattat beslut har man inom operationsanalysen använt begreppet implementering. Idén är att 
expertis tar fram handlingsalternativen och biträder vid besluten vartefter lösningen skall 
implementeras i organisationen.� (s 2�1) Begreppet implementering kan således härledas 
ur operationsanalysen och de antaganden som var aktuella, till exempel fokus på struktur 
(systemanalysen) och rationalitet i beslutsfattande. 
9  Turn-key-leveranser kan också benämnas systemleveranser. Vid systemförsäljning 
erbjuder säljaren en kombination av produkter, problemlösning och tjänster, som 
sammantaget fyller en funktion i kundens verksamhet, det kan till exempel vara 
elkraftförsörjning till en stad eller en fabrik. Systemleveransförsäljning avser ofta stora och 
omfattande industrianläggningar. För en mer detaljerad beskrivning av systemförsäljning 
hänvisar jag till Söderlund (2005, s 39) och Wikström (2000). 
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mera oöverskådligt, vilket förstås kan innebära överraskningar och 
svårigheter”. I projekt är det därför viktigt med en kontinuerlig 
strävan efter att skapa goda förutsättningar för kommunikation 
och samarbete (Nynäs, 2001, s 121).

Projektarbete nämns ofta i kunskapssammanhang, och då som 
exempel på kunskapsarbete som skiljer sig från rutinarbete (Löw-
stedt och Stymne, 2002). Kunskapsarbete ställer krav på bland an-
nat expertis, flexibla arbetsuppgifter, intensitet och omfattning, 
förmåga att arbeta självständigt och/eller i nya konstellationer av 
medarbetare, kompetens och en förmåga att arbeta med oklara mål 
utifrån vagt angivna rambetingelser (Löwstedt och Stymne, 2002, s 
22). Enligt Sören Christensen och Kristian Kreiner (199�, s �) präg-
las arbete i projekt ofta av bristande kunskap och tvetydighet:

”I projekt arbetar man oftast med bristande kunskap, i en 
turbulent omgivning och med vaga eller tvetydiga villkor och 
förväntningar. Att uppnå resultat under sådana omständigheter 
är en helt annan ’konstform’ än när villkoren är fullkomliga.” 

I de fält som studeras här – internationella industriprojekt – är 
den sociala verkligheten ofta annorlunda konstituerad än vad som 
traditionellt har varit fallet inom industriell verksamhet. I dessa 
fält är det ofta så att människor kommer och går och de bygger 
inte sina relationer på någon självklar långvarighet (jmf. Han-
nertz, 2001, s 26). Medlemmarna i ett projekt är sällan de samma 
under hela projektet, särskilt inte i projekt som löper över lång tid. 
Olika skeden kräver olika kompetenser och eftersom projektorga-
nisationens sammansättning motsvarar de arbetsuppgifter som ska 
utföras är organisationsförändringar en naturlig del av vardagen 
(Aniander m.fl., 1998, s 132-133).

I de kraftverksprojekt som ingår i studien var det många som 
kom och gick under genomförandet. De som ledde och organise-
rade arbetet, den så kallade siteledningen, var i ständig förändring. 
Siteledningen skiljer sig därmed från den, i projektlitteratur och 
även i organisationslitteratur för den delen, gängse bilden av en 
projektorganisation som något i sig, som en i någon mån ordnad, 
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permanent och stabil enhet, skapad vid projektets början och upp-
löst vid projektets slut (t.ex. Lundin, 1998, Engwall, 1995). Här er-
bjuds en annan bild, en mer oordnad och föränderlig bild, en bild 
av att det är relevant och fruktbart att tala om, och inte minst att 
undersöka och beskriva, vilka mekanismer som organiserar män-
niskor under genomförandet av dylika projekt.  

möten och småprat

Industriell verksamhet kan utformas på olika sätt. En traditio-
nell indelning är Joan Woodwards klassiska indelning i enstycks-
produktion, massproduktion och processproduktion (Woodward, 
1965).10 Den industriella verksamhet som utgör de empiriska fallen 
i denna studie faller närmast inom kategorin enstycksproduktion 
eftersom kraftverken utformas specifikt för varje kund och varje 
enskild plats. Woodward anger i sin modell hur relationerna mel-
lan de operationella funktionerna ser ut i de olika verksamhets-
formerna. För massproduktion och processproduktion utgörs de, 
enligt Woodward, främst av dokument medan det för enstycks-
produktion handlar om dagliga muntliga kontakter mellan funk-
tionerna.

 I föreliggande studie förefaller därför möten mellan människor 
vara betydelsefulla händelser, och därtill intressanta sociala scener 
(Merriam, 199�, Kunda, 1992).11 Ja, också i andra sammanhang och 
genom möten skapas bland annat arenor för allehanda prat. Claes 
Gustafsson (199�, s �1) skriver: ”Dagens och än mer framtidens ar-
bete, det som människor sysslar med när de påstår sig arbeta, går 
ut på sociala nätverk, på olika former av socialt umgänge”. Gus-
tafsson poängterar i detta sammanhang att arbete, detta pratande, 
umgänget, mötena inte är en lek: det är allvar. 

 I det här arbetet har jag funnit att det i vardagen på byggar-
betsplatserna där kraftverken uppförs genomförs en mängd olika 

10  Woodwards indelning återges i Aniander m.fl. (1998, s 1�).
11  Merriam liksom Kunda betonar nära studier av situationer, händelser, till exempel 
möten eller events, det vill säga avgränsade system eftersom de bidrar till att skapa fokus 
och �täthet� i beskrivningen, jmf. thick descriptions (Geertz 19�3/2000).   
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möten.12 Antagandet som görs, och ett tema som belyses i boken, 
är att projektpraktiken kan beskrivas som serier av möten. I pro-
jekthandböcker av senare datum tas också möten upp som medel 
för effektiv ledning, samt effektivt genomförande av projekt (t.ex. 
Holmberg och Naessén, 1995, Gido och Clements, 1999, Marttala 
och Karlsson, 1999, Keeling, 2000).  Där framhålls möten som cen-
trala för organisering, kommunikation och ledning och där ges re-
kommendationer till hur möten kan göras mer effektiva. I dessa 
handböcker lyfts framförallt, och ofta enbart, formella och plane-
rade möten fram, det vill säga möten som i rationalitetens namn 
ska göra projekt mer effektiva. Men, också andra möten som utspe-
lar sig i vardagen har avgörande betydelse för organiserandet och 
genomförandet av projekt, något jag ämnar visa.  

 Antagandet som görs, att projektpraktiken kan beskrivas som 
serier av möten, kan ses som ett av studiens delresultat eftersom 
det formulerats under studiens gång. Detta antagande är intressant 
eftersom det erbjuder en tolkning där människor ses som sociala 
varelser som interagerar och som beaktar andra människors åsik-
ter. Denna tolkning skiljer sig från det perspektiv som ser män-
niskor som isolerade eller distanserade aktörer. Genom att vidga 
perspektivet till serier av möten ansluter sig denna studie till Bar-
bara Czarniawskas (2001, s 23) linje då hon i samband med organi-
sationsstudier förespråkar studiet av kedjor av situationer, ”chains 
of events”.

 Valet av perspektiv utgör dock i sig varken receptet eller lös-
ningen. Ett perspektiv fungerar i stället som guide eller vägledare, 
vad som bör läggas märke till, vad som bör uppmärksammas och 
förväntas, och hur problem bör angripas. Naturligtvis bidrar ett 
perspektiv både till att framhäva och till att dölja – medan något 
blir klarare lämnas annat kvar i dunklet. Syftet att använda per-
spektivet projektpraktiken som serier av möten är tvåfaldigt. Dels 
belyser det behov av diskussion kring nya frågor om projektled-
ning och projektorganisering, exempelvis om ledning och organi-
sering som ständigt pågående sociala processer och samarbete som 

12  Här kan noteras att möten också ofta omnämns i Lindahl (2003) respektive Rehn 
(2003) vilka också studerar genomförandet av Wärtsiläs kraftverksleveranser.  



�5

inte nödvändigtvis bygger på långvariga relationer. Dels adresserar 
perspektivet gamla frågor ur nya perspektiv, till exempel om hur 
lärande fungerar i projekt.

 Med utgångspunkt i observationer av vardagshandlingarna på 
byggarbetsplatserna, och i utsagor från byggarbetsplatserna där 
kraftverken byggs, upptäckte jag att småprat utgör centralt hand-
lande. ”Att säga något är att handla. Varje utsaga är därmed en 
handling” skriver Gustafsson (199�, s 58).  Också Czarniawska-Jo-
erges (1988) skiver om prat som handling. Som jag ämnar visa, kan 
möten och småpratet i dessa sägas utgöra själva motorn i organi-
serandet och genomförandet av dylika projekt och, inte minst, för 
lärandet i och mellan projekt. 

 Nu kan det möjligen tyckas att småprat under genomförandet 
av kraftverksprojekt är relativt oviktigt i jämförelse med planering, 
styrning, uppföljning och inte minst ledning av projektet. Det ta-
lar bland annat innehållet i många projekthandböcker för. Jag vill 
dock hävda att småprat är centralt i projektpraktiken och det ut-
gör en betydande del av det dagliga samspelet mellan människorna 
som medverkar. Småprat utgör organisering – skapande – av såväl 
organisation som kraftverk, samtidigt.

 Att rikta uppmärksamheten mot just småprat har flera förde-
lar, enligt Sven-Erik Sjöstrand och Mats Tyrstrup (1999), speciellt 
då man studerar organisationer och ledarskap. Ett exempel på en 
sådan fördel är att samtal i olika former och sammanhang är en av 
ledarnas huvudsysselsättningar. Min uppfattning är, vilket ligger i 
linje med bland andra Sjöstrand och Tyrstrup, att perspektivet på 
ledarskap bör förskjutas från fokus på ledare som unika individer 
till ledarskap som en dimension i samspelet mellan människor. Mot 
den bakgrunden kan denna studie även sägas vara en studie i pro-
jektledning. 
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2 kraFtverksprojekt i praktiken

Detta kapitel syftar till att presentera de projekt som studerats 
samt ge läsaren en bild av hur det kan se ut när det studerade före-
taget bygger kraftverk. Kapitlet syftar också till att visa på projekt-
arbetets tillfälliga karaktär och omsättningen av människor under 
projektens genomförande. Slutligen presenteras bokens centrala 
fråga, huvudtes, syfte och mål. 

tre kraFtverksprojekt

I projektstudier har intresset ofta riktats mot stora, unika och 
extraordinära projekt. Globen (Sahlin-Andersson, 1989, Blomberg, 
1995), JAS (Antvik, 1999) och Hallandsåstunneln (Danielsson och 
Holmberg red., 2002) är tre exempel med svensk anknytning. Pro-
jekten som utgör den empiriska basen för detta arbete är, i jämfö-
relse med de ovan nämnda, relativt små sett till budget och antal 
aktörer.13 Projekten har också genomförts på avsevärt kortare tid.1� 
Kraftverksprojekten är inte heller helt unika. Givetvis är det ett 
nytt kraftverk som uppförs på en ny plats och det är en ny konstel-
lation människor som medverkar. Det är emellertid långt ifrån det 
första kraftverket som företaget levererar. Tvärtom. För företaget 
är projekten vardagen, de är deras business. Det innebär att även 
om varje kraftverk är unikt, med kundspecifika lösningar och va-
rierande omgivningar, är den tänkta processen att genomföra pro-
jekten på standardiserad i företagsspecifika handböcker.15

 Hur kan det då se ut när man bygger kraftverk? Nedan följer en 
kort bildsekvens av byggförloppet på byggarbetsplatsen i projektet 
Giro. 

13 Kraftverksprojekten varierar naturligtvis i storlek beroende på vad det är som kunden 
beställt.
1� Genomförandet har tagit omkring ett år.
15 Detta företags process, dess �ways of working�, beskrivs närmare i kapitel �, 
Organiserandets arena.
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Bild 1-5. Kraftverket under byggnation, projektet Giro16.

Bildserien visar steg för steg hur kraftverket byggs upp tekniskt. 
Den visar exempel på de tekniska komponenter, eller moduler, 
som ingår och hur de hänger ihop med varandra. Exempel på mo-
duler är motorer, generatorer, radiatorer, styrsystem och pumpar. 
Kraftverket, dess tekniska funktion och ingående komponenter, 
beskrivs mer utförligt i kapitel �, Organiserandets arena. 

16 Samtliga foton som ingår i boken är tagna av forskare och assistenter inom ramen för 
forskningsprojektet PBI (se kap. 5)
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cesar, giro och dira
Den empiriska och organisatoriska arenan utgörs här av tre die-

selkraftverksprojekt genomförda mellan åren 1999 och 2002. Jag 
benämner dem här Cesar, Giro och Dira.1� Kraftverken uppfördes 
på avlägsna platser, ett i öknen och två på små öar, och genom-
förandet tog omkring åtta till fjorton månader. På byggarbetsplat-
serna, eller siterna som fältet kallar dem, fanns personal som ledde 
och övervakade arbetet, den så kallade siteledningen. Uppförandet 
av kraftverken ingick i den så kallade genomförandefasen, som ur 
ett projektlivscykelperspektiv ligger mellan planeringsfasen och 
överlämnandet till kund. 

 På siten arbetade företagets sitepersonal (site personnel18) som 
utgör siteledningen (site management). Huvudansvarig på siten var 
sitechefen (site manager). Andra i siteledningen var arbetsledarna 
(supervisors), praktikanter (trainees), siteingenjörer (site engineers) 
och siteassistenter (site assistants)19. Sitepersonalen var tillsammans 
ansvariga för att leda aktiviteterna på siten. 

 På siten fanns också underentreprenörer (subcontractors eller 
contractors) och deras anställda, kundrepresentanter (customers) 
tillsammans med konsulter och specialister. Genomförandet av 
kraftverksprojekten omfattade arbeten av olika slag, till exempel 
byggnadsarbeten (civil works), elektriska arbeten (electrical works), 
mekaniska arbeten (mechanical works) och testköring (commis-
sioning) där olika kompetenser var behövliga i olika skeden av ge-
nomförandet. 

 I det dagliga arbetet på siten under genomförandet var det där-
för många människor som kom och gick. Några var med ett par 
dagar (däribland specialister) medan andra medverkade i flera må-
nader (däribland arbetsledare). Det var inte någon som var med 
alla dagar under hela genomförandet – också sitechefer har någon 
gång semester.

1�  De tre projekten kallades för något annat. 
18  De engelska uttrycken (eller ibland �svengelska� uttrycken) används, liksom de 
svenska, av praktikerna. 
19  Siteassistenten var en ny roll som infördes i samband med studierna av 
kraftverksprojekten. Mer om studierna av kraftverksprojekten och siteassistenternas roll i 
kapitel 5, Studiens praktiska genomgörande. 
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 Det första projektet av de tre som jag följde var Cesar. Cesar 
var ett relativt stort projekt om man ser till antal motorer och an-
tal deltagare på siten. Det bestod av sju dieselmotorer och under 
vissa perioder arbetade samtidigt ett par hundra personer på siten. 
Wärtsilä hade ett par år tidigare levererat ett mindre kraftverk till 
samma kund, ett lokalt statligt kraftbolag. Underentreprenörerna 
var både europeiska och lokala, och sammanlagt var det omkring 
ett tiotal underentreprenörsföretag som var kontrakterade för de 
olika arbetena (markberedning, fundament, byggnadsarbeten, me-
kaniska arbeten, elektriska arbeten, tankar etc.). 

 Det andra projektet, Giro, var ett mindre projekt som bestod av 
två dieselmotorer. När det var som flest personer på siten var det ett 
hundratal. Också i fallet Giro hade Wärtsilä ett par år tidigare sålt 
en kraftverkslösning till samma kund, ett lokalt statligt kraftbolag. 
Denna kraftverkslösning låg i anslutning till det nya kraftverket. 
Underentreprenörerna var både europeiska och lokala, och samti-
digt var mellan fem och tio underentreprenörsföretag kontrakte-
rade för olika arbeten.

 I det tredje projektet, Dira, levererades tre dieselmotorer och på 
siten var det under vissa perioder upp emot ett par hundra personer 
som arbetade samtidigt. Kunden var också här ett lokalt statligt 
kraftbolag. Underentreprenörerna var både europeiska och lokala, 
och sammantaget var det mellan fem och tio underentreprenörer 
kontrakterade för olika arbeten. I fallet Dira hade Wärtsilä inte 
ansvar för samtliga tre arbetsområden (kraftverk, administrations-
byggnader och switchyard) utan endast för kraftverket. Adminis-
trationsbyggnader och switchyard låg under andra leverantörer. 

 Det empiriska utsnittet är begränsat i tid och rum. I fokus i den 
här studien står siteledningens arbete på siten under själva genom-
förandet av projekten, det vill säga när kraftverken byggdes och 
testkördes. Givetvis hade mycket arbete lagts ner innan själva ge-
nomförandet på siten började och mycket arbete återstod efter det 
att kunden tagit anläggningen i bruk. Till exempel hade kraftver-
ken sålts, de hade projekterats och material och utrustning hade be-
ställts, tillverkats och transporterats. Därtill kommer att kraftver-
ken ska drivas, servas och underhållas under många år framöver. 
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Jag har emellertid inte riktat blickarna mot dessa ansträngningar. 
Det empiriska utsnittet i tiden är begränsat till när siteassistenterna 
deltog i det dagliga arbetet på siterna och förde fältdagböcker. För 
Cesar sträcker sig denna period över sex månader, för Giro om-
kring nio månader och för Dira omkring fem månader.

Bild 6. Det nästan färdigställda kraftverket i projektet Cesar.

ankomst till projektet giro20

När Cecilia21 kommer till den lilla flygplatsen efter många tim-
mars tröttsam flygresa över Atlanten möts hon av den fuktiga vär-
men men också av två män med företagets logotyp på tröjan. Det 
är Matti, en av arbetsledarna, och Kalle, en trainee, som har kom-
mit. De är glada över att se Cecilia igen och frågar hur ledigheten 
varit och hur det var i Finland. Väskorna släpas ut ur terminalen 
och läggs in i den väntande bilen. Efter fem minuters bilfärd släpps 
Cecilia av vid sin bostad som ligger i ett lägenhetskomplex intill 
stranden, bara någon kilometer från siten. Cecilia kliver ur bilen 
och Kalle hälsar att han kommer tillbaka om en stund.

20  Skildringen grundar sig på mina fältanteckningar och mina iakttagelser under mitt 
besök på siten. 
21  Cecilia arbetar som s.k. siteassistent på byggarbetsplatsen i projektet Giro. Cecilia 
kommer nu, den 19 september, tillbaka till byggarbetsplatsen efter två veckors ledighet 
hemma i Finland. Återresan sammanfaller med min ankomst och vi hade sällskap på 
planet, i bilen, i affären och vid poolen.
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 Omkring en timme senare kör en liten Atos upp framför grin-
den utanför lägenheten. Kalle ska skjutsa Cecilia till Supermarket 
för att handla. Det är en resa genom tät bebyggelse ungefär tio mi-
nuter enkel väg. Vägarna är smala, det är mycket trafik, många 
bilar tutar och det finns inga egentliga trottoarer. Kalle kör och Ce-
cilia sitter bredvid i framsätet. Det här är första gången Kalle är på 
siten och bygger kraftverk. Tidigare har han bara arbetat på hem-
kontoret. Cecilia frågar hur länge han varit här. Kalle säger att han 
varit på siten i sju veckor trots att han från början bara skulle ha 
stannat fem. I första hand är han med för att arbeta med ritningar 
och ritningsändringar, s.k. as-built drawings, men han har kommit 
att göra allt möjligt på siten. Det är roligt och han trivs. När Pekka, 
byggarbetsledaren, åkte på semester ett par veckor tidigare fick 
Kalle ta över som arbetsledare på byggsidan vilket inneburit mera 
ansvar. Kalle berättar att det nu är bestämt att han ska åka hem om 
drygt en och en halv vecka. Cecilia frågar vad som hänt sedan sist 
och vad som är på gång på siten. 

 Kalle berättar att Mats, sitechefen, har frågat honom om han vill 
vara med även i kommande projekt. Kalle har stolt tackat ja till 
erbjudandet och berättar att han fram till dess ska vara på hem-
kontoret och arbeta. Kalle berättar också att det under de senaste 
två veckorna varit mycket fart och festande här, så mycket att det 
en morgon kommit en kille full till siten. De fick gömma undan 
honom i en container så att Mats inte skulle få reda på det. Det ryk-
tas om att den här killen har varit full också på andra siter berättar 
Kalle. Och förra helgen var två killar ute och festade. Framåt nat-
ten somnade de i bilen och på natten blev de rånade, och en av dem 
blev av med både Visa-kort och 1000 US $. 

 Kalle fortsätter att berätta vad som hänt under de senaste veck-
orna. Han berättar att ägaren till byggnadsunderentreprenören har 
varit nere på siten några dagar. Men det fanns inte mycket gott att 
säga om honom. Han är en 35-åring med en 10-årings förstånd, 
säger Kalle. Till exempel hade han haft så lite pengar på kontot 
att hans anställda varken fått vatten eller värme i sina bostäder. 
Det slutade med att Mats sköt till extra pengar för att tillfälligt lösa 
situationen. Samtidigt har en extra byggkille varit på siten några 
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dagar och hjälpt till med byggandet eftersom byggnadsunderen-
treprenören ligger efter i tidtabellen. Kalle berättar också att det är 
dags för taklagsfest. Han tycker det skulle passa bra att ha den nu 
i helgen eftersom han snart ska åka hem och inte vill missa festen. 
Strax innan bilen svänger upp på parkeringen framför affären till-
lägger Kalle att Cecilia är utsedd till festfixare. 

 Väl i mataffären köper Cecilia yoghurt, frukt, nudlar och vat-
ten. Resan går sedan tillbaka samma väg, till lägenhetskomplexet. 
Där bor, förutom Cecilia, också en handfull av byggnadsunderen-
treprenörens anställda. Väl hemma i sin lägenhet ringer Cecilia 
upp en bekant i närheten som berättar att han blivit överfallen och 
nedslagen för ett par dagar sedan i en närliggande stad. Det hade 
varit otäckt men efter omständigheterna hade det gått ganska bra. 
Därefter sätter sig Kalle och Cecilia vid poolen. Där sitter redan två 
kranförare, två byggkillar och därtill den ena kranförarens fru och 
son som är här ett par veckor för att hälsa på. Kranförarna hälsar 
igenkännande på Cecilia och frågar sedan hur det var i Finland.

 Kranförarna gör jämförelser mellan det här projektet och det 
förra. De berättar att det är mycket sämre här, i varje fall när det 
gäller omgivningen. Det är mycket mer skräp här, och mycket mer 
turister. De berättar också att flera av dem nyligen fått erbjudande 
om att åka till Afrika härnäst och ”köra ett projekt”.  Men de vet 
inte ännu hur de ska göra, de har inte bestämt sig. Ingen av dem 
är särskilt sugen på att åka till Afrika. De talar sedan om det förra 
projektet och om dem som varit med där. Det förra projektet hade 
blivit försenat och det hade varit mycket strul mot slutet. Några 
har just åkt hem därifrån. De frågar om Cecilia under sin ledighet 
träffat en av assistenterna från det förra projektet. Kranförarna har 
fortfarande lite kontakt med denna assistent men nu var det länge 
sedan de hördes av. 

 Samtalet handlar sedan om tropiska stormar eftersom det just 
nu är s.k. hurricane season. De skrattar och säger att de hoppas på 
att det ska komma en liten, liten, liten storm eftersom det skulle 
vara spännande. När det gäller det här projektet kretsar samtalet 
just nu kring kunden och de återkommande strömavbrotten. Det 
är speciellt här på den södra sidan av ön som det är problem med 



��

strömavbrott och på borden finns stearinljus att kunna använda när 
strömmen försvinner. Kalle, Cecilia, kranförarna och byggunder-
entreprenörens killar berättar också för varandra om dem på hem-
kontoret och vilka som arbetar där och hur kontakten mellan siten 
och hemkontoret har fungerat hittills.  

 Det blir mörkt ganska tidigt på kvällen och redan halv sju är det 
becksvart ute. Detta gör att ingen kan ta sig någonstans utan bil. 
Det råder brist på bilar men det fungerar ganska bra ändå eftersom 
alla (utom en) bor mycket nära siten och de hjälps åt. Innan det är 
dags att gå in och lägga sig ringer Cecilia ett samtal till Heikki, den 
mekaniska arbetsledaren, och ordnar skjuts till siten morgonen 
därpå. 

siteorganisationen – i ständig Förändring

”En projektorganisation är en tillfällig organisation som skapas 
för att genomföra ett projekt. Den skiljer sig från traditionella 
organisationsformer genom att den medvetet byggs upp för 
att lösa en specifik uppgift och när uppgiften är löst upplöses 
projektorganisationen.” 

Ovanstående, hämtat ur Mats Engwalls avhandling Jakten på det 
effektiva projektet (1995, s 63), sammanfattar den gängse bilden av 
en projektorganisation som återfinns i praktiska handböcker och 
projektlitteratur. Projektorganisationen ses som en relativt stabil 
organisation, som något som existerar som sådan, som är.22 Denna 
projektorganisation, eller projektgrupp som den också kallas, ska 
enligt handboken skapas under den så kallade planeringsfasen, det 
vill säga före själva genomförandet, för att sedan upplösas i sam-
band med projektets slut (t.ex. Tonnqvist, 200�). 

 I praktiken var det emellertid sällan som hela siteledningen 
fanns på siten samtidigt. En processorienterad bild (se listan nedan) 
ger vid handen att det inte var en stabil organisation utan en orga-
nisation i ständig förändring, en organisation som ständigt skapa-
des och omskapades. Som exempel på orsaker till att människor 
kommer och går på siten kan nämnas byggnadsprocessen (där t.ex. 
22  Jmf. ostensiva definitioner i Czarniawska-Joerges (1993, s 8).
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markarbeten med nödvändighet föregår husbyggnation) flygav-
gångar, visum, specialarbete, kontroller och semestrar. Till att börja 
med var det en person på siten. Inte långt därefter var de två och 
sedan, allt eftersom tiden gick och arbetet tog fart blev de allt fler. 
Listan visar vilka som kom och gick, och när, under genomföran-
det i projektet Giro. Och, under den tid som genomförandet på-
gick fortskred arbetet också då människor kom och gick. Processen 
stannade inte upp när sitechefen eller någon av de andra åkte på 
semester, eller då en ny arbetsledare kom till. Rörelsen fortgick, 
transformationen likaså, handlingarna upphörde inte, inte heller 
berättelserna.  

 I Giro kom sitechefen till siten i början av mars. Genomförandet 
avslutades i december i och med överlämnandet till kunden den 
1� december då kunden signerade överlåtelsepappren. En officiell 
överlåtelsefest firades den 11 december. När arbetet på siten var 
som mest intensivt var det omkring 100 personer som arbetade 
där samtidigt.23 I siteledningen var de omkring tio personer som 
flest.2� 

 Listan nedan gör inte anspråk på att omfatta samtliga som kom-
mit och gått under genomförandet, inte heller att datumen eller be-
nämningarna i samtliga fall är kompletta. Det som återfinns i listan 
är hämtat från siteassistentens fältdagböcker, från siteassistentens 
återgivning av vad som hände på siten. Därav finns i listan en lucka 
på två veckor i september då siteassistenten var på semester. Syf-
tet uppfylls emellertid ändå; listan behöver inte vara komplett, den 
sammanfattar ändå ur ett processperspektiv hur organisationen var 
i ständig förändring, att besökarna var många och av olika slag. 
Listan aktualiserar följande, för projektpraktiken, projektlittera-
turen och för denna bok, centrala frågeställning: hur fungerar pro-
jekt i praktiken och vad organiserar människor i vardagen under 
genomförandet av dylika projekt?

Datum1 Kommer/
Åker

Aktör (specialområde)2

Början av mars Kommer Sitechefen 
Början av mars Kommer Byggarbetsledaren

23  Inkluderat underentreprenörer och deras anställda. 
2�  Inkluderat specialister och andra som var där på uppdrag av företaget.
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16/3 Kommer Siteassistenten
16/3
28/3 

Kommer
Åker

Civil CDE

21/3
22/3 

Kommer
Åker

Två leveransansvariga från företaget och 
representanter för transportföretaget

30/3 Kommer Siteingenjör
30/3
2/� 

Kommer
Åker

Sitechef på annan site

12/� Kommer Mekanisk underentreprenörs arbetsledare
18/�
20/� 

Åker
Kommer

Sitechefen besöker en annan site

20/� Kommer
En mekaniker från ett av företagets 
servicekontor kom för att renovera kundens 
gamla motorer

21/�
23/�

Åker
Kommer

Siteledningen på gemensam semesterresa

11/5
15/5

Kommer
Åker

En elektriker från företaget

15/5 Åker Mekanisk underentreprenörs arbetsledare
16/5
19/5

Kommer
Åker

En designingenjör från företaget

22/5 Kommer En byggledare som arbetar för ett byggföretag
9/6 Åker Sitechefen

11/6 Kommer
En mekaniker från ett av företagets kontor kom 
för att laga kundens motor

16/6
16/6

Åker
Kommer

Byggarbetsledaren åker till en annan site

22/6 Kommer En byggunderentreprenörs ägare
26/6 Kommer Mekanisk underentreprenörs arbetsledare
2�/6
2�/6

Åker
Kommer

Byggarbetsledaren åker till en annan site

2�/6 Kommer
Två från byggunderentreprenörsföretaget 
kommer

30/6 Kommer Sitechefen
30/6
30/6

Åker
Kommer

Byggarbetsledaren åker till en annan site

�/� Kommer Elarbetsledaren

8/� Kommer
En specialist på installation av motorer från 
företaget

12/� Kommer
Fyra från byggunderentreprenörsföretaget 
kommer samt ägaren till 
byggunderentreprenörsföretaget

13/�
13/�

Åker
Kommer

Byggarbetsledaren åker till en annan site

19/� Kommer Tre finska män som ska laga kundens motor
2�/� Åker Siteingenjören
29/� Kommer Byggtrainee

9/8 Kommer
Tre från byggunderentreprenörsföretaget 
kommer 

1�/8 
1�/8

Åker
Kommer

Byggarbetsledaren åker till en annan site

1�/8 Kommer Siteingenjören
20/8
23/8

Kommer
Åker

Svetsinspektör
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2�/8 Kommer Elektriker
25/8 Åker Byggarbetsledaren
2�/8 Åker Siteassistenten

--- ---
--- (tillkommit: Två vibrationsspecialister, en 
elektriker)

20/9 Kommer Siteassistenten
20/9 Kommer Byggarbetsledaren
22/9  Åker Vibrationsspecialisterna
28/9 Åker Två av mekaniska underentreprenörens killar
28/9 Åker En av byggunderentreprenörens killar
28/9 Åker Byggtrainee
3/10 Kommer Civil CDE

3/10 Kommer
Kille från företaget för att rita as-
buildritningarna för mekaniska delen

6/10 Kommer PLC-kille
9/10 Kommer Mekaniker
9/10
10/10

Kommer
Åker

Två svetsinspektörer

12/10 Åker En av byggunderentreprenörens killar

16/10 Kommer
Man från företaget för att hålla utbildning för 
kunden

16/10 Kommer Sitechefen på en annan site
19/10 Kommer Elektriker från en av elleverantörerna
20/10 Kommer Två röntgenkillar
2�/10 
30/10

Kommer
Åker

Projektgruppen (projektchefen, el CDE, mek 
CDE)

3/11 
9/11

Kommer
Åker

Byggunderentreprenörens ägare

1�/11 Kommer Mekaniker från företagets servicekontor

18/11 
19/11

Åker
Kommer

Kille från företaget för att rita as-
buildritningarna för mekaniska delen åker till 
en annan site

18/11
19/11

Åker
Kommer

Mekanisk underentreprenörs arbetsledare åker 
till en annan site.

19/11 Kommer En turbospecialist
19/11 Kommer Två vibrationsspecialister
19/11 Kommer Två män som utför mätningar

21/11 Åker
Kille från företaget för att rita as-
buildritningarna för mekaniska delen åker till 
en annan site

21/11 Kommer Specialist på steam containern
22/11 Kommer Inspektör
23/11 Åker En av elektrikerna
2�/11 Åker Två vibrationsspecialister
25/11 Åker Inspektör
30/11  Åker Byggarbetsledare
2/12 Åker PLC-kille
6/12 Åker Specialist på steam containern
11/12 Åker Siteassistent

12-16/12 Åker
Elarbetsledare, mekanisk arbetsledare, sitechef, 
siteingenjör, och de övriga.

Lista 1. Omsättning av människor i Giro. 
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studiens Fråga, huvudtes,  syFte och mål

Vad gör man när man levererar kraftverk?25 
Lägger pussel, säger sitepraktikerna.26 
Vad gör man då? 
Implementerar projekt, säger projektlitteraturen.27 
Men, vad gör man då? 

Utbytet av metaforer pågår ständigt. Men de lämnar mig fort-
farande undrande: hur fungerar projekt i praktiken och vad orga-
niserar människor under genomförandet av projekt? Denna fråga 
är intressant och relevant mot bakgrund av det faktum att projekt 
allt oftare förekommer i företag och organisationer, och att de ut-
gör mycket stora och betydelsefulla ekonomiska och industriella 
system. De flesta företag och organisationer, oavsett bransch, är be-
roende av förmågan att genomföra projekt. 

 

den röda tråden
Böcker bör ha en röd tråd, en linje, en huvudtanke. Här utgörs 

den röda tråden av huvudtesen som jag driver: att möten och små-
prat är nödvändigheter, inte tillfälligheter, för genomförandet av 
dylika projekt. Jag hävdar att serier av möten, och det till intet stort 
syftande småpratet, utgör själva organiseringen av projektens ge-
nomförande. I mötena och den ljudkuliss av småprat som omger 
aktörerna skapar de såväl organisationen som kraftverket – sam-
tidigt. Förmågan att genomföra dylika projekt ligger därav i ska-
pandet av, och deltagandet i, serier av möten och småpratsbruset.  

 Syftet med studien är att undersöka hur människor i praktiken 
i kraftverksprojekt arbetar och organiserar sin verksamhet. Varda-
gen på siten kan te sig oordnad, men den är inte helt utan ordning. 
Min tolkning är att strävan på siten ligger i att uppnå och upprätt-

25  Utsagan levererar kraftverk är min. 
26  Att lägga pussel är fältets beskrivning av vad man gör när man bygger kraftverk, se 
även kapitel 11, Sitepraktiken – Ett skapande kaos? Jmf. Czarniawska-Joerges (1988, s 22) om 
fältets metaforer, det vill säga fältets föreställning av vad det handlar om. 
2�  Projektlitteraturens föreställning om vad det handlar om. T.ex. PMBOK, Gido och 
Clements (1999).
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hålla vad jag kommit att kalla oordningens ordning.28 En svårighet 
i att beskriva sitepraktiken ligger emellertid i risken för att redu-
cera och abstrahera den komplexa tillvaron till fenomen, objekt el-
ler händelser som styr allt annat. Görs det har komplexiteten och 
spänningen troligen reducerats till det uppenbart triviala. Enligt 
mitt sätt att se finns det flera ordningar, flera uppfattningar, och 
jag har inte för avsikt att leverera den evigt sanna och heltäckande 
förklaringen till hur sitepraktiken fungerar. Den sociala konstruk-
tionen av verkligheten stannar inte av, den upphör inte för att dessa 
projekts praktik beskrivits. Det behövs därför nya studier, nya teo-
rier, nya begreppsapparater för att förstå verkligheten. Men, nytt 
betyder sällan helt nytt. Givetvis bygger jag vidare på andras arbe-
ten om hur människor arbetar och vad som organiserar människor 
i olika verksamheter.

 Det här arbetet ansluter sig till en rationalitetskritisk tradition29 
som intresserar sig för företagsekonomins ständiga dilemma – den 
djupa klyftan mellan abstrakt teori och verklighetens komplexitet 
och suddighet (Gustafsson, 199�, s �3). Här får empirin möta den 
teoretiska bilden om ledning, organisering, lärande och ekonomisk 
rationalitet. Målet med arbetet är att ta reda på hur vardagligt arbe-
te i projekt i praktiken ter sig och upplevs och hur det organiseras. 
Kunskap som denna är nödvändig för utvecklandet av projekt som 
organisationsform och arbetsform. 

tät beskrivning
Den här boken är ett resultat av en studie som genomförts som 

en tredelad fallstudie30, vars fokus legat på process snarare än resul-
tat, på kontext snarare än specifika variabler och på att upptäcka 
snarare än på att bevisa (jmf. Merriam, 199�, s 99). I en forsknings-

28  Jag återkommer till begreppet oordningens ordning, liksom begreppet ordningens 
oordning i kapitel 11, Sitepraktiken - Ett skapande kaos?
29  Begreppet �rationalitetskritiska studier� använde docent Anders Söderholm när han 
opponerade vid en disputation i Åbo i februari 2002 (Gustafsson [2002]). Med begreppet 
avses, enligt min tolkning, studier som har för avsikt att ifrågasätta det traditionella 
företagsekonomiska perspektivet om ekonomisk rationalitet - the economic man och den 
logiska kalkylen. Istället för abstrakta teoretiska modeller belyser dessa studier känsla, 
erfarenhet, berättelser och samhandling. 
30  Mer om metod och tillvägagångssätt i kapitel 5, Studiens praktiska genomförande.
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ansats som undersöker det vardagliga arbetet i projekt blir frågan 
hur empiri såväl som tolkningar presenteras mycket viktig. Clif-
ford Geertz (19�3/2000) påpekar att studien i de fallen står och fal-
ler med beskrivningens kvalitet. Geertz betonar nödvändigheten av 
”a thick description”31, det vill säga en tät och rik beskrivning. Det 
behöver inte nödvändigtvis innebära att beskrivningen måste vara 
omfattande i kvantitativ mening, även om så ofta blir fallet. Istäl-
let bör forskaren eftersträva såväl detaljrikedom som användandet 
av flera källor. En beskrivning utan detaljer, utan kontext, är inte 
mer än en abstrakt modell av en komplicerad och mångfacetterad 
verklighet. Det är först efter det att forskaren i sin tolkningsprocess 
knutit samman små detaljer och vaga samband till en helhet, en 
beskrivning, som tolkningen och förståelsen kan bedömas. 

 Det finns emellertid risker förenade med en alltför tät och rik 
beskrivning. Det gäller såväl forskningens resultat som dess till-
gänglighet. En myriad av detaljer kan skapa förvirring och göra 
någon form av fruktbar analys omöjlig. De mönster som eventu-
ellt finns kommer inte att kunna göras synliga. Det finns då också 
en uppenbar risk att läsaren uttröttad och uttråkad lägger boken 
ifrån sig. Jag försöker i möjligaste mån att ge en tät och rik be-
skrivning av det vardagliga arbetet i dessa kraftverksprojekt. De 
ovan nämnda riskerna finns och jag har efter bästa förmåga försökt 
undvika dem. En strategi har varit, vilket jag återkommer till i ka-
pitel 5, Studiens praktiska genomförande, att variera framställnings- 
eller berättarformen. Jag har också varit noga med att själv finnas 
med i flera av beskrivningarna eftersom jag, de facto, befann mig i 
samma rum, på samma lastbilsflak, uppe på samma motor etc. sam-
tidigt som de studerade. Jag har härigenom försökt göra framställ-
ningen läsvärd och tillgänglig. Frånsett formen på beskrivningen 
föreligger en djupare strategi som varit avgörande. Just i detta fall, 
där samhandlandet deltagarna emellan varit centralt för analysen, 
har utmaningen i hög grad legat i att lyckas förmedla en känsla av 
rörelse, såväl fysisk som mental, när de medverkande söker varan-
dras uppfattningar och erfarenheter, till läsaren.  

31  Geertz hänvisar här till Ryle (1968).
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avgränsningar
Organisationer kan, med fördel, studeras utifrån tre dimensio-

ner; en praktisk, en symbolisk och en politisk (Czarniawska-Joer-
ges, 1993). För att göra studien hanterlig och genomförbar har det 
emellertid varit nödvändigt att göra kraftiga avgränsningar. I den-
na studie har jag i första hand fokuserat den praktiska dimensio-
nen, det vill säga jag har betraktat serier av möten och småprat som 
praktiska verktyg eller redskap i organisering. Det betyder inte att 
möten och småprat inte också, samtidigt, hade andra dimensioner. 
Som exempel på den symboliska dimensionen kan nämnas somliga 
mötens och berättelsers funktion som ritualer. I detta sammanhang 
utgör taklagsfesterna, vilka av tradition hålls på byggplatser när ta-
ket kommit på plats, ett exempel. Andra ritualer, eller symboliska 
handlingar, kan berättelserna och anekdoterna om tidigare brava-
der sägas vara. Genom att berätta om handlingar i andra projekt 
skapades bilden av erfarenhet och förtrogenhet. 

 På siten pågick också politiska processer. En nyanländ kastas till 
exempel rakt in i det pågående politiska spelet: vem som gjort vad 
och hur, vad som var bra och dåligt och vem som var att lita på. Ett 
annat exempel på politiska processer kan bytet av roller sägas vara. 
I Cesar åkte sitechefen på semester under flera veckor och den me-
kaniska arbetsledaren utsågs då till tf. sitechef. 

 Nu är det inte så att det går att göra klara distinktioner mellan 
olika dimensioner. Istället är de, som Czarniawska-Joerges (1993) 
uttrycker det, ”sammanvävda”. Rehn (2003) har i sin studie om tid 
i projekt betraktat inträdet i sitepraktiken genom mötet med det 
materiella, den politiska processen och språket. Dessa tre, vilka 
korresponderar med Czarniawska-Joerges tre dimensioner, bildar 
tillsammans en form av förståelse för projektet och de samverkar 
på ett sätt som skapar projektet som kunskapsobjekt.

 Studien är fokuserad mot temana möten och småprat.32 Ett av-
snitt behandlar ledtrådar och länkar eftersom möten och småprat 
också kan sägas ha lärande funktioner.33 Empiriska avgränsningar 
har tagit form av utsnitt i tid och rum. Materialet är genererat från 

32  Möten och småprat behandlas mer utförligt i kapitlen �, 8 och 9.
33  Lärande behandlas i kapitel 10.
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själva genomförandet av kraftverksprojekten och då särskilt från 
siten, det vill säga där kraftverken uppfördes. 

 Praktiska skäl låg bakom att just Cesar, Giro och Dira valdes. 
De tre projekten genomfördes efter varandra och i dessa deltog 
forskningsassistenter i arbetet på siten. Tidsspannet har varit långt, 
genomförandet av respektive projekt tog flera månader. Hela stu-
dien av de tre projekten har i fråga om empirigenerering tagit nära 
tre år. Att de tre projekten varit av olika storlek utgående från antal 
motorer och antal medverkande, och att assistenterna varit olika 
väl förberedda, var tillfälligheter. Det går inte att på förhand säga 
exakt när ett projekt startar.  En av assistenterna fick vänta mycket 
lång tid innan det var dags att åka till siten. Här följer några citat 
ur assistenternas fältdagböcker från tiden före avresan till siten. 

”Igen i Vasa. Hoppas att det klarnar den här veckan när jag kan 
fara iväg.”3� 

”Ja, och sen till dagens absoluta nollpunkt. Blir igen jäkla arg när jag 
funderar på det. Tog upp mitt farande till site med projektchefen. 
Sade att jag funderat på någon dag i slutet på månaden. Han 
verkade inte alltför entusiastisk. Sade att det kanske inte lönar sig 
att fara dit ännu, för officen är inte färdig, sitechefen är borta 3 
veckor i mars och sen är det karnevaltider fr.o.m. mitten av mars 
en månad framåt och då händer inget. Måste bara säga att helvetes 
helvete. Får se hur många månader jag ännu får vänta på det här 
jäkla projektet.”35 

”Tog morgontåget till Vasa och för första gången hann jag till 
Wärtsiläbussen, som egentligen startar före tåget anländer. Vilken 
tur! Min goda tur höll sig tyvärr inte så länge. När jag kommer 
till kontoret frågar projektchefen mig om jag hört dom ”goda” 
nyheterna. Så nu gick det så som han sade veckan innan: projektet 
har stannat! Orkade inte ens bli hemskt överraskad mera. Hade 
redan efter förra veckan förberett mig för det här. Vad heter 
förberett, varit jäkla arg och mist tron på hela farandet.”36

3�  (Cecilia 8/2).
35  (Cecilia 10/2).
36  (Cecilia 15/2).
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Att assistenterna, vars fältdagböcker använts i den här studien, 
varit två män och två kvinnor, två ekonomstuderande och två in-
genjörsstuderande var inte helt och hållet en tillfällighet. Inom 
ledningen för forskningsgruppen PBI3� fördes diskussionen att det 
kunde vara en fördel om de kvinnliga assistenterna hade en kvinna 
som kontaktperson. Jag var vid denna tidpunkt det enda kvinnliga 
alternativet. Det för emellertid med sig uppslag och funderingar 
på fortsatta studier kring projekt.38 Studien har fokuserat på en re-
lativt avgränsad organisation, siteledningen, i syfte att möjliggöra 
djupa och nära beskrivningar. Naturligtvis deltog varken jag el-
ler assistenterna i alla möten som ägde rum men nog i tillräckligt 
många för att säga att möten utgjorde en betydelsefull del av var-
dagen på siten. 

bokens struktur
Bokens resterande del är disponerad enligt följande: i nästa ka-

pitel, kapitel 3 som har titeln Projekt, behandlas projekt som ak-
tuella samtida fenomen och där beskrivs också tidigare forskning 
inom projekt och temporära organisationer. 

 I kapitel �, Organiserandets arena, beskrivs företaget och dess pro-
jektverksamhet. Där beskrivs siterna och naturligtvis även männis-
korna på siterna eftersom de är med i såväl skapandet av organisa-
tion och kraftverk som i skapandet av mening. 

 I kapitel 5, Studiens praktiska genomförande, presenteras först ett 
urval inspirerande och vägledande studier. Därefter diskuterar jag 
studiens ansats, tillvägagångssätt och material. Kapitlet avslutas 
med reflektioner kring metod.  

 Kapitel 6 har titeln Dygnets organisering och där skildras en ty-
pisk dag på tre siter, så som de ter sig från författarens horisont. Det 
är således frågan om (re-) konstruktioner av vardagen på site. Syf-
tet är dels att sätta den formella strukturen i ett sammanhang, dels 
att exemplifiera vardagshandlingar på site under genomförandet 
av projekten. 

3�  Forskningsgruppen Research Group for Project-Based Industry (PBI) beskrivs närmare i 
kapitel 5, Studiens praktiska genomförande. 
38  Se kapitel 12, Organisering i tillfälliga organisationer.
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 Därpå följande kapitel, kapitel �, har titeln Möten – pratets arena. 
Där presenteras de möten som utspelar sig på site. Därefter presen-
teras såväl mötesarenor som mötesmönster. Bakomliggande struk-
turer avslutar kapitlet. 

 Scener i sitepraktiken är titeln på kapitel 8. Scenerna utgör exem-
pel på typiska mötesmönster i organiserandet i vardagen på site. 
Dessa handlingsmönster uttrycker, i vid mening, den ordning som 
stått att finna i sitepraktiken – sitepraktikens handlingsnät. Kapit-
let avslutas med en diskussion om möten som momentana stabili-
seringspunkter.    

 Om småprat handlar kapitel 9, Småprat som ljudkuliss. Vad pratas 
det om på siten under genomförandet av kraftverksprojekt? Och, 
vad pratas det inte om? Där redogör jag för småpratets betydelse i 
sitepraktiken.

 Därpå följande kapitel, kapitel 10, Ledtrådar och länkar, handlar 
om hur människor i sitt arbete förvärvar och använder praktisk 
kunskap och erfarenhet. Möten och småprat har, vid sidan om de 
organiserande funktionerna, också funktioner som ledtrådar till si-
tepraktiken och som länkar till andra projekt.

 I kapitel 11, Sitepraktiken – Ett skapande kaos? sammanfattar och 
återger jag vad som utmärker vardagen på site och vad som orga-
niserar människor i projektpraktiken. Där för jag en diskussion 
kring det samtidiga skapandet av såväl skaparen, det vill säga orga-
nisationen, som kraftverket. 

 Bokens sista kapitel, kapitel 12, kallar jag Organisering i tillfälliga 
organisationer. Där för jag tillbakablickande diskussioner och re-
flekterar kring såväl studiens metod som konklusioner och följder 
därav för praktik (projektledning och projektarbete) respektive te-
ori (temporära organisationer och temporär organisering). Kapitlet 
avslutas med en diskussion om vad som kunde ha gjorts annor-
lunda samt frågor som återstår att belysas framöver. Diskussionen 
kring genusfrågor får där, äntligen tycker kanske någon, utrymme 
eftersom en sådan diskussion varken kan, eller bör, ignoreras. 
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3 projekt 

I följande kapitel ges en bakgrund till projekt som aktuella sam-
tida fenomen. Här återges delar av vad andra skrivit om projekt 
och vad som kan sägas vara utmärkande för projekt som organi-
sationsform. Avslutningsvis specificeras denna studies inriktning: 
organisering i tillfälliga organisationer.  

  projekt som aktuella Fenomen

Snabbhet och flexibilitet är två ledord i vårt samtida samhälle 
och idag säljer många företag kundanpassade system som ska leve-
reras på kort tid. Konkurrensen på världsmarknaden är hård och 
det företag som kan lova snabbast leverans vinner ofta kontraktet. 
Internationella industriprojekt, till vilka de här studerade diesel-
kraftverksprojekten kan sägas höra, är idag av stor betydelse för fö-
retag och organisationer. Industriprojekten utgör en del av de mest 
betydelsefulla ekonomiska och industriella aktiviteterna i samhäl-
let (t.ex. Morris, 199�, Söderlund, 2000, 2005). För svensk industri 
som helhet har projektförsäljning fått en allt mer ökande betydelse 
i förhållande till traditionell produktförsäljning (Svensson, 1996).

 För att hantera komplexa uppgifter, förknippade med stor osä-
kerhet, till exempel kundanpassade system, har organisationsfor-
men projekt kommit att tillämpas i allt större utsträckning. Från 
att ha varit någonting unikt och extraordinärt – vid sidan av den 
egentliga verksamheten i många företag – utgör projekt idag en i 
allra högsta grad central del av industriell och offentlig verksamhet 
(Ekstedt m.fl., 1999). Projekt kan till och med sägas ha blivit ett av 
de mest karaktäristiska samtida sätten att strukturera människors 
tid och uppmärksamhet. Rolf A. Lundin och Anders Söderholm 
(1998) skriver om en ”projektifiering” av samhället. 

 Anell och Wilson (2002), vilka gått vidare med begreppet ”pro-
jektifiering”, och utvecklingen mot fler projekt, ser moderna fö-
retag som bestående av en blandning av permanent och temporär 
verksamhet. Enligt Anell och Wilson måste ”projektifieringen” 
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inte vara en trend. Det kan istället vara ett symptom på nuvarande 
situation med global ekonomi sett ur ett längre tidsperspektiv. Det 
förefaller så, sammanfattar Anell och Wilson, att permanenta orga-
nisationer blir mer flexibla medan projekt-baserade organisationer, 
såväl som enskilda projekt, utvecklar mer stabila strukturer. 

 Att temporära organisationer (eller med ett mer vedertaget ord, 
projekt) är aktuella samtida fenomen, av stort intresse och stor be-
tydelse för 2000-talet, betonas av bland andra Rolf A. Lundin (1998) 
och Jonas Söderlund (2000, 2005). Lundin skriver att det tycks fin-
nas ett stort intresse bland såväl praktiker som forskare kring hur 
projektorganisationer fungerar. Lundin (1998, s 196) skriver vidare: 
”Om än användningen av projektet som arbetsform är väl utbredd 
inom vissa verksamheter så är forskningen om projekt, om hur 
projekt fungerar som förebild, om hur projekt kan se ut empiriskt, 
om hur projektifieringen går till och vilka effekter en sådan pro-
jektifiering får, en relativt ny företeelse.” Söderlund i sin tur beto-
nar att företags utveckling, tillväxt och konkurrenskraft bättre kan 
förstås om vi mer tydligt inkluderar aktiviteter och kompetenser 
i anslutning till företagens projektverksamhet (Söderlund, 2005, s 
1�).

studier kring projekt

Projekt är på intet sätt ett nytt tema inom företagsekonomisk el-
ler industriell ekonomisk forskning och många är de som ställt frå-
gan: vad är ett projekt? Projekt bör emellertid knappast ses som ett 
begrepp vars definition måste klargöras en gång för alla (jmf. Eng-
wall, 1995, Nynäs, 2001). Av större vikt är istället ett tydliggörande 
av vad begreppet projekt belyser när man studerar organisering i 
internationell industriell verksamhet; vad det är som gör projekt 
intressanta. Relevant för denna studie är förmågan att genomföra 
projekt – organiserandet i den föränderliga och osäkra vardagen. 

 Inom vilka olika områden har då projekt studerats? En översikt 
av skolbildningar39 ges av Söderlund (2005). I listan Söderlund stäl-
ler upp ingår, i tur och ordning (s 128):
39  Med skolbildningar avser Söderlund teoritraditioner (Söderlund 2005, s 128).
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Optimeringsskolan, där systemanalysen utgör den huvudsakliga 
inspirationskällan.

Faktorskolan, där kvantitativa undersökningar om projekts ut-
fall och dess orsaker står i centrum.

Situationsskolan, där strukturorienterad organisationsteori utgör 
den huvudsakliga inspirationskällan.

Beteendeskolan, där beteende och läroorienterad organisations-
teori är den primära basen.

Transaktionsskolan, där transaktionsanalysen tillämpas på pro-
jekt.

Marknadsföringsskolan, där industriell marknadsföring breddas 
för att man ska kunna förstå systemförsäljning och projektleveran-
ser.

Beslutsskolan, där beslutsteori används för att man ska kunna 
förstå tillkomsten och spelet runt ett projekt.   

Jag återger här, i syfte att bringa lite klarhet i skillnaderna mellan 
de ovan angivna områdena, och för att belysa denna studies hem-
vist, nyckelorden för respektive skolbildning så som de presenteras 
av Söderlund (2005). 

•	 Optimeringsskolans nyckelord: system, logik, planering och 
kritiska linjer.

•	 Faktorskolans nyckelord: kriterier, faktorer, framgång och 
misslyckande.

•	 Situationsskolans nyckelord: struktur, organisation, komplexi-
tet och osäkerhet.

•	 Beteendeskolans nyckelord: lärande, meningsskapande och för-
ändring

•	 Transaktionsskolans nyckelord: unikhet, osäkerhet och inköps-
frekvens. 

•	 Marknadsföringsskolans nyckelord: relationer, inköp, upphand-
ling, försäljning och erbjudande. 

•	 Beslutsskolans nyckelord: politiska processer, komplexitet, nät-
verk och positioner.     
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Denna studie knyter, med sin inriktning mot organisering och 

lärande närmast an till det Söderlund benämner beteendeskolan. 
Söderlund refererar också i detta sammanhang till bland andra 
Lundin och Söderholm (1995) och deras teori om temporära orga-
nisationer. 

 I fortsättningen väljer jag emellertid följande indelning av om-
rådet. Till att börja med diskuterar jag kring det rationella projek-
tet för att sedan gå över till att diskutera projekt som temporära 
organisationer. Syftet är dels att kortfattat belysa historien, det vill 
säga hur projektledningsområdet vuxit fram, dels att närmare gå in 
på de, för denna studie, relevanta områdena. 

det rationella projektet
Traditionellt sett kan projektledning som teoretiskt område sä-

gas ha vuxit fram i USA under 1950-talet i samband med utveck-
lingen av nätverksplaneringsteknikerna CPM och PERT.�0 Områ-
det kan sägas härstamma från en effektivitetssökande ingenjörs-
tradition som riktat intresset mot områden som planering, styrning, 
ledning och uppföljning av projekt. Den process som ofta beskrivs 
i dessa sammanhang kan kortfattat återges som de på varandra 
följande faserna; initiering, planering, implementering och avslut.�1 
Ingenjörstraditionen, som utgått från ett generellt systemteoriper-
spektiv�2, har traditionellt sett projekt som verktyg, som medel för 
rationell verksamhet, vilket ligger i linje med Garreth Morgans 
(1986/199�) metafor av organisationen som en maskin (jmf. Pack-
endorff, 1995). 

 De flesta studier kring projekt och projektverksamhet har foku-
serat på det enskilda och avskilda projektet (Sjögren-Källqvist, 2002, 
Sahlin-Andersson och Söderholm red., 2002). Intresset har riktats 
mot projektledningen och den enskilda projektledaren har satts i 
�0  Hur projektledning som teoretiskt område vuxit fram återges tämligen ingående 
av Engwall (1995). En kortfattad genomgång ges av Packendorff (1995). Där bygger 
Packendorff sin beskrivning på en uppdelning i utvecklingen i två spår: projekt som 
�verktyg� respektive projekt som �temporär organisation�. 
�1  På engelska faserna: Concept/Initiating, Development/Planning, Implementation/
Executing samt Termination/Closing (PMBOOK®).
�2  Det slutna systemets logik (Thompson, 196�/1992).
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centrum för betraktandet. Studierna har ofta lyft fram vikten av, 
och i många fall verktygen för, ett effektivt ledarskap vid genom-
förandet av det enskilda projektet. Dessa studier har fokuserat på 
att utveckla planer och modeller som rationella medel för effek-
tiv ledning och styrning. Enligt detta, det dominerande normativa 
synsättet, är noggrann projektplanering både möjlig och eftersträ-
vansvärd och en noggrann plan ses som nyckeln till ett lyckat ge-
nomfört projekt (Packendorff, 1995). Men, No project is an island 
(Engwall, 2003) utan ett projekt måste alltid förstås och studeras 
i ett sammanhang. Det finns alltid en kontext bestående av såväl 
historia och traditioner som erfarenheter och rutiner som präglar 
projektet och dess verksamhet. 

 Den utbredda synen inom projektområdet är att ett projekt är 
en given, planerbar och unik uppgift som är tidsbegränsad, kom-
plex att genomföra och möjlig att utvärdera (Packendorff, 1995). 
Denna syn ifrågasätts emellertid av bland andra Packendorff 
(1995), Christensen och Kreiner (199�), Blomberg (1998), Lundin 
(1998) samt Rehn och Wikström (1999). Dessa författare betonar 
bland annat betydelsen av kontextuell osäkerhet, det vill säga sådan 
osäkerhet som härrör ur förändringar i omgivningen under själva 
genomförandet av projekten.�3 Lundin (1998) skriver att tendensen 
att uppfatta projekt som plan ”spiller över”, inte bara till alla pro-
jekt i industriella sammanhang utan också till det mesta av forsk-
ningen i industriella sammanhang. 

 I jakten på det effektiva projektet�� har intresset således riktats 
mot normativa modeller och verktyg kring hur projekt skall plane-
ras, organiseras och ledas för att på bästa sätt – det mest rationella 
– uppnå på förhand stipulerade mål (t.ex. Berggren, 2001, Engwall, 
1995). Planer och planering har ofta stått i fokus, och Rehn och 
Wikström (1999) uppmärksammar att projektledning i mångt och 
mycket kommit att handla om projektplanering: 

”A project,…, contains both a master plan and a series of 
happenstance. If project theory cannot take the latter into 

�3  Det öppna systemets logik (Thompson, 196�/1992).
��  Jag har lånat uttrycket från Engwall (1995) eftersom det väl beskriver den ofta 
förekommande ambitionen inom projektstudier. 
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consideration it is not a theory of project work but of project 
planning.”

Enligt Kim Wikström och Stefan Storholm (1999), som i många 
år följt och studerat kraftverksprojekt, förefaller det som om de 
mänskliga handlingarnas betydelse under själva genomförandet av 
projekt ofta glöms bort. Författarna anser emellertid att de mänsk-
liga aktiviteterna och handlingarna är det verkligt intressanta. 

temporära organisationer
Sedan slutet av 1980-talet har flera skandinaviska forskare in-

tresserat sig för projekt och temporära organisationer (t.ex. Sah-
lin-Andersson, 1989, Packendorff, 1993, 1995, Engwall, 1995, 2003, 
Lundin, 1995, 1998, Lundin och Söderholm, 1995, 1998, Hellgren 
och Stjernberg, 1995, Sahlin, 1996, Christensen och Kreiner, 199�, 
Ekstedt m.fl., 1999, Rehn och Wikström, 1999, Wikström, 2000, 
Berggren och Lindkvist, 2001). Bland annat bidrog flera av dem till 
ett temanummer om projekt där bland annat riktlinjer för fortsatt 
forskning kring projekt och temporära organisationer presentera-
des.�5 Ett relevant bidrag, med avseende på detta arbete, är Rolf A. 
Lundins och Anders Söderholms avsnitt A Theory of the Temporary 
Organization (1995). 

 Som centrala begrepp i teorin om temporära organisationer lyf-
ter författarna fram vad de ser som centrala egenskaper hos projekt 
– vad som särskiljer det temporära från det permanenta: Time, Task, 
Team och Transition. Författarna ser tiden i temporära organisatio-
ner som linjär och som en begränsad resurs. ”Time is money” och 
”it ends” (Lundin och Söderholm, 1995, s �39). Uppgiften, som kan 
vara unik eller repetitiv, legitimerar den temporära organisationen 
och motsvarar den permanenta organisationens fokus på mål. För-
fattarna utgår i sin teori om den temporära organisationen från att 
varje temporär organisation är uppbyggd kring en grupp av män-
niskor med olika ansvarsområden, som tillsammans ska lösa upp-
giften under en begränsad tidsrymd. Det fjärde centrala begreppet 
i teorin är omvandling. Enligt författarna kräver omvandlingen att 

�5  Scandinavian Journal of Management, Vol. 11, No. �, 1995.
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något förändras som en konsekvens av den temporära organisatio-
nen.      

 Av speciellt intresse i den här studien är Lundins och Söder-
holms Team, men även de tre övriga begreppen kommer att be-
lysas. Författarna diskuterar gruppen utifrån i huvudsak två as-
pekter: relationen mellan individerna och gruppen, som enligt 
författarna handlar om ”commitment building”, samt relationen 
mellan  gruppen och omgivningen, som enligt författarna handlar 
om ”legitimacy building”. Resonemangen förs på två analysnivåer: 
en organisationsnivå och en individnivå. På organisationsnivån ut-
går författarna från att det finns en grupp, en tillfällig organisation, 
”The temporary organization”, skapad vid projektets början och 
upplöst vid projektets slut. På individnivån, å andra sidan, skapas 
och omskapas organisationen ständigt beroende på när individer 
kommer och när de lämnar projektet, något som kan medföra för-
ändringar i ”rules of the game”. Lundin och Söderholm lyfter  i 
detta sammanhang fram fyra faser i livscykeln för den temporära 
organisationen: Action-based entrepreneurialism, Fragmentation for 
commitment-buildning, Planned isolation och Institutionalized termi-
nation (se även diskussionen om projektgruppers utveckling ned-
an).  

 Med lanserandet av en teori om temporära organisationer avsåg 
Lundin och Söderholm dels att föra en teoretisk diskussion kring 
kortlivade organisationer, dels att ge ett alternativ till de normativa 
modellerna i traditionell projektledningslitteratur. Enligt förfat-
tarna är mycket av organisationsteorin baserad på antagandet att 
organisationer är, eller borde vara, permanenta. Begreppen som 
definierar den permanenta organisationen – mål, överlevnad, ar-
betsorganisation, produktionsprocesser och kontinuerlig utveck-
ling – behöver därför bytas ut, anser de. Istället borde begrepp som 
beskriver och definierar den temporära organisationen införas. 

 Lundin och Söderholms grundargument till behovet av vad de 
kallar en handlingsbaserad teori om temporära organisationer är 
kritiken mot det implicita antagandet att beslut leder till handling, 
ett antagande som till stor del legat till grund för tidigare teorier 
om projektledning. Kritiken mot det implicita antagandet att be-
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slut leder till handling har framförts av bland andra Thompson 
(196�/1992) och March och Olsen (19�6). Det behöver emellertid 
inte finnas en logisk koppling mellan beslut och handling utan 
beslut kan mycket väl vara en följd av handling (Lindkvist och 
Söderlund, 2002). Lundin och Söderholm föreslår således ett al-
ternativ till beslutsperspektivet. Det gör de genom att använda ett 
handlingsangreppssätt (Czarniawska-Joerges, 1988), ett angrepps-
sätt som ser alla slags organisatoriska prestationer som olika slags 
handlingar.

 I bokens avslutande diskussioner återkommer jag till Lundin 
och Söderholms tankar kring temporära organisationer och jag 
kommer att närmare kommentera och komplettera diskussionerna 
kring gruppen och hur commitment respektive legitimacy skapas 
och upprätthålls i sitepraktiken. 

 Johann Packendorff (1995) argumenterar i samma temanum-
mer för perspektivet temporära organisationer. Där betonar han 
följande tre brister, eller svagheter, hos traditionell projektlednings-
forskning: att projektledning ses som en generell teori och ett eget 
teoretiskt fält, att forskning om projektledning inte är tillräckligt 
empirisk samt att projekt ofta ses som verktyg. Som riktlinjer för 
framtida projektforskning föreslår Packendorff byte av perspektiv, 
från projekt som verktyg till projekt som temporär organisation. 
Det skulle rikta uppmärksamheten mot bland annat förväntning-
ar, handlingar och lärande i projekt. 

projektgrupper och individen i projekt
Ytterligare en tradition inom projektstudier har riktat blickarna 

mot grupperna och grupputvecklingen i projektet. Exempel på 
frågor som då ställts är vem/vilka som ska arbeta i projektet för 
att en effektiv grupp ska uppnås, det vill säga bemanning, samt 
den tendens till fokusering som projektgrupper uppvisar när halva 
tiden gått (Gersick, 1988). En av projektledningens uppgifter är 
att skapa grund för ett gott samarbete i projektgruppen och flera 
forskare har intresserat sig för ”gruppers inre liv” (Holmberg och 
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Naessén, 1995) och hur grupper utvecklas (Eskerod, 1998, Eskerod 
och Blichfeldt, 2005). 

 Grupputvecklingsmodeller ingår både i internationell och svensk 
projektlitteratur (t.ex. Gido och Clements, 1999, Macheridis, 2001). 
Den process som ofta beskrivs i svensk projektledningslitteratur, 
och som mer ingående beskrivs av Barbro Lennéer-Axelson och 
Ingela Thylefors (1991), kan kortfattat återges som de på varandra 
följande faserna (eller stadierna); initialfas, smekmånad, integration, 
konflikter och mognad. I internationell litteratur används bland 
annat Tuckerman och Jensens (19��)�6 begrepp forming, storming, 
norming och performing för  samma utvecklingsprocess. Andra mo-
deller för gruppers utvecklingsstadier är Woodcocks (1989)�� The 
undeveloped team, The experimenting team, The consolidating team 
och The mature team, samt Lundin och Söderholms (1995) Action-
based entrepreneurialism, Fragmentation for commitment-buildning, 
Planned isolation och Institutionalized termination. Andemeningen 
är här de samma som i Lennéer-Axelsons och Thylefors process, 
det vill säga att den effektiva arbetsgruppen uppstår först efter att 
gruppen genomgått de ovan nämnda faserna och att den effektiva 
arbetsgruppen inte är stabil utan störs av en turbulent omgivning, 
till exempel när deltagare kommer eller lämnar gruppen.

 I projektledningslitteraturen, liksom i praktiken, finns vetska-
pen om att nyetablerade grupper behöver en viss tid för att anpassa 
sig. Det handlar om att veta vem som har vilken roll,  att etablera 
lojalitet inom gruppen liksom att skapa tillit till varandra. När rol-
ler, normer och kommunikation har etablerats uppfattas basen för 
det effektiva samarbetet mot målet vara lagd (jmf. Eskerod, 1998, 
Eskerod och Blichfeldt, 2005). I projektets idé ligger tanken att det 
är gruppen som ska lösa projektuppgiften. Där ligger också tan-
ken om att projektet ska vara rationellt och att projektgruppen ska 
sättas samman utifrån det aktuella projektets mål och behov. Här 
ligger dilemmat eftersom det inte alltid är så att mål och syfte är 
tydligt i projektets inledning utan projektets karaktär kan ändras 
under tiden det genomförs. Projektlitteraturen föreskriver alltså 

�6  Återges i Eskerod (1998) och i Eskerod och Blichfeldt (2005).
��  Återges i Eskerod (1998) och i Eskerod och Blichfeldt (2005).
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att gruppens sammansättning ska förändras under projektets gång 
om behovet föreligger. Kompetenserna ska användas när de är be-
hövliga, för att uteslutas när de inte längre är användbara. Det före-
kommer därför inte sällan i projekt i praktiken att människor ofta 
kommer och går.    

 Att se projektets utveckling som en livscykel, vilket ofta varit 
fallet inom projektlednings- och grupputvecklingslitteratur är att 
utgå från en normativ grupputveckling som grundar sig på tanken 
att grupper utvecklas över tid genom att gå igenom ett antal olika 
stadier. Den grupp som inte klarar av att genomgå stadierna antas 
oundvikligen hamna i problem och svårigheter. Projektledningslit-
teraturen har emellertid inte djupare behandlat detta område och 
den problematik som kan uppstå när gruppers sammansättning 
förändras (Eskerod, 1998, Eskerod och Blichfeldt, 2005). Eskerod 
och Blichfeldt (2005) argumenterar för behovet av att projektled-
ningslitteratur och grupputvecklingslitteratur utvidgas till att ock-
så omfatta problematik relaterad till förändrade sammansättningar 
av projektgrupperna.    

 Intresset för människan, individen, i projektet har aktualiserat, 
för projektområdet, delvis nya frågor. Ett exempel är individen i ett 
projektbaserat samhälle (Packendorff, 2002) och ytterligare ett hur 
projektarbete påverkar individen och identiteten (Lindgren, Pack-
endorff och Wåhlin, 2001). 

  

nya perspektiv på projekt 

I boken Beyond project management. New perspectives on the tem-
porary – permanent dilemma (2002) sammanfattar de skandinaviska 
projektforskarna var den s.k. Skandinaviska skolan för projektstu-
dier�8 står och vad som har hänt sedan temanumret år 1995. Bland 
annat beskrivs den skandinaviska projektforskningen ha följande 
särdrag: den vidgar perspektivet till att inte enbart omfatta det en-
skilda och avskilda projektet, den ser organisationer som öppna 
system påverkbara av omgivningen och organisatoriska fält, den 

�8  The Scandinavian School of Project Studies (Sahlin-Andersson och Söderholm, 2002).



�5

är teoretisk och den är baserad på djupa kvalitativa studier (Sahlin-
Andersson och Söderholm red., 2002). 

 Det visar sig emellertid att när skandinaviska projektforskare 
intresserat sig för temporära organisationer, projekt, har intresset 
ofta legat på fasaden, på formen. Detta trots att studiet av proces-
ser och handlingar betonats (t.ex. Lundin, 1995, 1998,  Lundin och 
Söderholm, 1995, Packendorff, 1995). Därmed har de antagit ett 
statiskt perspektiv och intresserat sig för projekts statiska delar 
– strukturen. De har bland annat frågat sig hur temporära organi-
sationer, projekt, kan beskrivas och vilka egenskaper som karaktä-
riserar dem. Frågan som fortfarande ofta ställs är alltså vad en tem-
porär organisation, ett projekt, är, inte hur det fungerar i praktiken. 

 Lars Lindkvist och Jonas Söderlund uppmärksammar detta i 
avsnittet What goes on in projects? (2002). Enligt dem är vad som 
egentligen händer i projekt under genomförandet, vad arbete i pro-
jekt i praktiken innebär, hur det ter sig och upplevs, fortfarande 
relativt lite studerat. Lindkvist och Söderlund framhåller att det 
hittills verkat vara upp till praktikerna att själva fundera ut hur det 
egentliga arbetet i projekt utförs. 

 Det processperspektiv som antas i denna bok har syftet att bred-
da och komplettera teorin kring temporära organisationer. Fokus 
ligger på innehållet i projekten – projektpraktiken – istället för på 
formen. Organisering i tillfälliga organisationer kan vara en lämplig 
benämning på mitt intresseområde.  

handling och organisering 

Handling och organisering är två ofta förekommande begrepp, 
i företagsekonomisk och industriellt ekonomisk litteratur, liksom 
i den här boken. Här redogör jag för med vilken syn jag, i denna 
studie, betraktar dessa begrepp. 

 Att handla innebär vanligen att ”göra någonting”. Enligt bland 
andra Max Weber  (1920/1983) är handling ett fundamentalt be-
grepp och handling ses som den centrala beståndsdelen i det sociala 
livet.�9 Synen på handling är emellertid inte entydig. Handling kan 
�9  Återgivet i Söderholm (1991, s 32). 
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dels, å ena sidan, betraktas ur ett deterministiskt perspektiv med 
vilket handling ses som resultat av yttre förhållanden, dels å andra 
sidan, ur ett voluntaristiskt perspektiv med vilket individen ses som 
fritt handlande (jmf. Söderholm, 1991). I likhet med bland andra 
Anders Söderholm (1991) betraktar jag handling utifrån en stånd-
punkt som närmast knyter an till den senare ståndpunkten. Det 
innebär att handling alltid genomförs av en aktör, en människa, 
som har en fri vilja, ett medvetande om sig själv och andra samt 
förmågan att välja. Det betyder att det finns en intention bakom 
handlingen (jmf. Söderholm, 1991).50  

 En människa handlar emellertid aldrig i ett vakuum utan hand-
lingar utförs alltid i ett socialt sammanhang och det finns en social 
omgivning som individen relaterar sig och sina handlingar till. Inom 
denna sociala omgivning ryms bland annat normer, traditioner, er-
farenhet och relationer som gör att den ”fria viljan” formas. I social 
interaktion skapas handlingar i samspel med andra människor och 
olika människors handlingar är beroende av varandra. Den en-
skilda individen kan, och måste, ta i beaktande andras handlingar 
för att själv kunna handla, och vice versa. Interaktionen bygger på 
just denna ömsesidighet i handlandet. Människans handlingar for-
mas ofrånkomligen i relation till det sociala sammanhang och den 
kultur som hon är en del utav. I detta sammanhang är tolkningar, 
meningsskapande och interaktion centrala sociala processer (jmf. 
Söderholm, 1991). Mening tillskrivs genom en tolkning av vad som 
sker. Vi tolkar i ljuset av oss själva och skapar förståelse, genom att 
tillskriva andra vissa intentioner. Att skapa mening och menings-
sammanhang utgör en central del i den sociala interaktionen.51 

 Nu är det en speciell typ av social interaktion som är av intres-
se i föreliggande studie – organisering. Liksom i fråga om hand-
lingsbegreppet finns det i fråga om organiseringsbegreppet olika 
perspektiv. Ett perspektiv är att betrakta strukturen, det vill säga 
organisationen. Det antagande som då görs är att organisationen 
är någonting som existerar som sådant, ett ting. En organisation 

50  Söderholm refererar här till von Wright (1966, s 121): �To act is intentionally (�at will�) 
to bring about or to prevent a change in the world (in nature)�. Enligt von Wright utgör 
även �icke-handlingen�, dvs. att inte göra något, en handling. 
51  Meningsskapande behandlas närmare i kapitel 8, Scener i sitepraktiken. 
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framstår i det perspektivet som något självständigt, av individer 
oberoende. Organisering kan också betraktas som process, som nå-
got icke existerande. Istället är det då individers handlingar som re-
lateras till varandra genom interaktion och varje individ är, genom 
sina handlingar, medskapare. Organisering inbegriper, utifrån 
detta perspektiv, såväl individer som handlingar, interaktioner och 
situationer. Men nu är det emellertid inte så att det uteslutande är 
det ena eller det andra perspektivet som är att föredra utan kombi-
nationen. Sven-Erik Sjöstrand (198�, s 1�8) skriver: 52

”Att ensidigt arbeta med strukturer tenderar att konservera eller 
vidmakthålla traditioner och förhållanden. Att ensidigt arbeta 
med processer kan skapa sammanhangslöshet, förbiseende av 
gemensamheter och en underskattning av regelbundenhetens 
betydelse.”

När en industriell verksamhet organiseras för att hantera en viss 
uppgift, till exempel för att bygga ett kraftverk, är detta en viss 
typ av social interaktion som avses: organiserad social interaktion. 
Denna interaktion kan förstås med utgångspunkt i begreppet orga-
nisering snarare än i begreppet organisation. Hur kan då organise-
ring beskrivas, vilka termer kan vara användbara? 

 Här kommer begreppen handlingsprocesser och handlingsmönster 
att användas (jmf. Söderholm, 1991). Eftersom det med handling 
avses såväl fysiska handlingar som prat kan handlingsprocesser 
förstås som den naturliga blandningen mellan handlingar i form av 
prat, beslut och utförande. En empiriskt bestämd handlingsprocess 
är en bestämning av ett visst empiriskt meningsfullt sammanhang 
uppbyggt genom interaktion. Här utgör ledningen av genomför-
andet av kraftverksprojekten en sådan handlingsprocess.

 Det förekommer olika former av mönster i handlingarna, möns-
ter som uppträder vid jämförelser (i tid och rum). De mönster som 
står att finna i sättet att interagera på siten och som kan utläsas 
ur handlingsprocesserna benämns handlingsmönster. Handlings-
mönster kan ses som sätt att bringa ordning i handlingsproces-
serna.
52  Återgivet i Söderholm (1991, s �5). 
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4 organiserandets arena

Detta kapitel syftar till att beskriva scenen för fenomenet av 
intresse, det som på engelska brukar kallas setting the stage (t.ex. 
Kunda, 1992). Här varvas skriftligt material med muntliga utsa-
gor. Tillsammans skapar de en berättelse om vad företaget, pro-
jekten och siten är och hur de kan förstås. Berättelsen kan ses som 
grundkunskap, eller bakgrundskunskap, för att läsaren skall förstå 
sitepraktiken. 

Företaget och projekten

Wärtsilä är ett stort multinationellt företag. Det huvudsakliga 
verksamhetsområdet är tillverkning och försäljning av industri-
dieslar för kraftverksproduktion. Försäljningen av motorer inrik-
tas på två områden, antingen som kraftkälla i kraftverk för energi-
produktion eller för framdrift och energiförsörjning i fartyg. Före-
taget har även inriktningar mot service och drifttjänster. Företagets 
kärna består, under studiens genomförande, av affärsområdena: 
Marine, Power och Service.53 Förutom dessa tre affärsområden finns 
enheterna Technology, vilket inkluderar forskning och utveckling 
och Manufacturing, vilket inkluderar produktion. 

 År 2001 hade företaget en omsättning på 2 1��,3 miljoner Euro 
och 9553 anställda i medeltal.5� Under de senaste två decennierna 
har företaget, främst genom uppköp av andra företag, genomgått 
en kraftig tillväxt.55 Företaget har också expanderat kraftigt inter-
nationellt i strävan att finnas nära sina marknader och är repre-
senterat, via egna bolag och agenter, i ett stort antal länder världen 
över. Till och med år 2000 hade företaget levererat ungefär 3600 
motorer i över 1�00 kraftverk världen över. 

53  Den empiriska studien genomfördes under åren 1999- 2002. Under dessa år har 
företaget fortsatt utvecklas vilket återspeglas bland annat på företagets hemsida som 
kontinuerligt uppdateras. För aktuell företagsinformation se företagets hemsida www.
wartsila.com
5�  Företagets hemsida www.wartsila.com (2002-0�-02). Jag utgår från år 2001 eftersom 
det var under denna tid som det empiriska materialet skapades.
55  För vidare diskussion om företagsuppköpen hänvisar jag till Frommer (2001).
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tradition och verksamhet
Företaget har en lång tradition som ledande tillverkare av diesel-

motorer och har länge förknippats med en blå dieselmotor. Redan 
år 1939 tillverkades dieselmotorer på licens vid Wärtsiläs varv i Åbo 
och den första så kallade wärtsilämotorn utvecklades på 1960-talet 
i Vasa. Företaget har, bland annat genom anläggningarna i Vasa 
och Åbo, en stark anknytning till de västra delarna av Finland. Fö-
retagets finska förankring illustreras bland annat av följande rub-
rik som står att läsa på första sidan i en av företagets broschyrer: 
”Internationell men stadigt förankrad i Finland.”56 En aspekt av 
finländskheten är sisu. Bland företagets värderingar, vilka presen-
teras och beskrivs på hemsidan, ingår förtroende, kreativitet, res-
pekt, toppkompetens och bästa praxis, öppenhet samt beslutsamhet 
och sisu – ”att aldrig ge upp och lämna något halvfärdigt.”5� När 
företaget beskriver sig själv återkommer ofta begreppen global och 
engineering. På hemsidan beskrivs företaget till exempel som ”a 
global engineering company”58 och i lokal dagspress som ”a glo-
bal engineering group”59. I externt presentationsmaterial beskriver 
företaget sig som ”a global systems and service provider for future 
power solutions” samt ”a Finnish engineering group with global 
operations”60. 

 De första stegen mot leveranser av energiproducerade lösningar 
på land togs under mitten av 1980-talet då företaget bland annat 
genomförde ett pilotkraftverksprojekt.61 Ett medvetet föränd-
ringsarbete inom företaget har kommit att förskjuta fokus från 
motorerna till att omfatta hela kraftverk (Wikström, 2000 s 9�-98). 
Under slutet av 1980-talet och under hela 1990-talet har företaget 
fortsatt att utveckla sin kraftverksproduktion. År 2002 utgjorde 
kraftverksdivisionens försäljning 28 % av företagets totala försälj-
ning. Räknat i MW levererade företagets kraftverksdivision 138� 

56  Broschyr Kraft för land och hav med beteckning WNS99M01.
5�  www.wartsila.com (2001-08-2�).
58  www.wartsila.com (1999-05-10).
59  Arbetsplatsannons i Vasabladet 15 september 2000 (s 23). 
60  Presentationsmaterial, doc id WNSCORP 03-00, år 2000. 
61  Samtal med Stefan Storholm, dåvarande direktör på företaget, i november 2001.
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MW vilket motsvarande 8 % av den totala marknaden (Lindahl, 
2003, s 89). 

 Varför kan det då vara aktuellt att köpa ett dieselkraftverk? Ett 
skäl kan vara energibehov på avlägsna platser dit lokala elnät inte 
når eller dit det inte är ekonomiskt lönsamt att dra nya elnät. Ett 
exempel på detta är projektet Dira. Ett annat skäl kan vara att en-
ergibehovet ökat och att det befintliga kraftverket följaktligen inte 
längre räcker till och/eller att det finns ett behov av jämn, tillförlit-
lig och kontinuerlig ström av elektricitet i det befintliga nätet. Så 
var fallet både för projektet Cesar och för projektet Giro. 

 En ökande kapacitetsbrist i kombination med en ökande av-
reglering av elmarknaden har lett till skapandet av nya fristående 
kraftbolag, så kallade IPP:n, eller Independent Power Producers.62 
Under 1990-talet var IPP:n Wärtsiläs största och viktigaste kund-
grupp. Dessa var styrda av kommersiella villkor, något som pas-
sade Wärtsilä som hade en energilösning som snabbt kunde tas i 
drift och som kunde erbjuda konkurrenskraftig driftsekonomi 
(Wikström, 2000, s 138). Wärtsiläs huvudsakliga kundgrupper be-
står av självständiga energiproducenter, statligt ägda energiföretag 
och industrier. 

 En viktig aspekt på en avreglerad elmarknad är tiden, det vill 
säga hur lång tid det tar att leverera och driftsätta en anläggning. 
Större kraftverk tar ofta lång tid att leverera, ofta flera år, vilket 
för med sig ökade investeringar, ökad kapitalbindning och därmed 
ökade risker. Mindre och flexiblare energilösningar med korta le-
veranstider kan därmed ofta vara att föredra för kunden och just 
tidsaspekten är ett av Wärtsiläs starkaste konkurrensmedel (Wik-
ström, 2000, s 138).63

 Wärtsilä levererar kraftverkslösningar för gas- och oljedrivna 
kraftverk inom effektområdet 1 till �00 MW. Kraftverken erbjuder 
flexibilitet och snabb leverans från kontrakt till drift, möjlighet till 
uppdatering med flera motorer, samt kan byggas även på mycket 

62  Independent Power Producers kan översättas med privata energiproducenter, 
privatföretag som producerar el för distribution genom det allmänna elnätet, www.
wartsila.com, ordlista.  
63  För ytterligare diskussioner om kunder och marknadsutveckling hänvisar jag till 
Wikström (2000).  
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isolerade platser. Företaget har varit en föregångare genom att pro-
duktifiera kraftverk och de olika produktkoncepten var något som 
infördes i samband med att företaget ändrade affärsstrategi i mit-
ten av 1990-talet (Wikström, 2000).6� Företaget satsade på ett mo-
dultänkande, modular technology65 eller industrial lego (Wikström 
och Storholm, 1999), dels för att möjliggöra kortare konstruktions-, 
leverans- och installationstider, dels för att möjliggöra uppdatering 
av befintliga anläggningar. Kunden kan inom ett bestämt intervall, 
genom modullösningarna, välja olika prestanda och tekniska kon-
figurationer. Kunden kan till exempel välja mellan olika typer av 
motorer, antalet motorer och olika slags bränslen. 

kraftverksleveranser som projekt
Wärtsiläs kraftverksverksamhet bedrivs i projektform och un-

der 1990-talet var projektorganisering och projektledning aktuella 
och prioriterade områden för företagets ledning. Mycket energi 
har lagts ner på att utveckla projektmanualer och projektmodeller. 
Under senare tid har intresset också kommit att riktas mot sociala, 
eller ”mjuka” faktorer kopplade till genomförandet av projekten, 
till exempel förtroende, kommunikation och lärande samt impro-
visation. 

 Projektarbetsformen innebär bland annat att kraftverksleveran-
serna är tidsbegränsade, att de har tilldelade resurser och att det 
finns en projektgrupp tillsatt för respektive projekt. Arbetssättet 
projekt kan ses som ett nödvändigt resultat av verksamhetsutveck-
lingen mot fokus på systemlösningar. Projektarbetsformen lämpar 
sig för komplexa produkter och system, och kraftverken utgör bra 
exempel på sådana. Just bygg- och anläggningsleveranser, till ex-
empel byggandet av pyramiderna (ett i projektsammanhang popu-
lärt exempel), ses ofta som urtypen för projekt. Kraftverksprojek-
ten kan därmed sägas utgöra goda exempel när projektpraktik är 
av intresse. 

 I industriell verksamhet kan olika principer tillämpas för att 
hantera störningar som uppkommer – för det gör de, förr eller se-

6�  För ytterligare diskussioner om strategi hänvisar jag till Wikström (2000).
65  Företagets hemsida www.wartsila.com (2001-08-2�).
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nare, både längs produktionslinan på bilfabriken och på site. En 
väg att gå är att i detalj planera och tillse att ha resurser för att 
hantera alla tänkbara problem som kan uppstå. En annan väg är att 
grovt planera och sedan tillse att duktiga människor finns på plats 
för att lösa de problem som uppstår, på något sätt. Båda alternati-
ven innebär skapandet av slack, det vill säga glapp, i verksamheten. 
Vid genomförandet av kraftverksprojekt på siten, där osäkerheten 
är stor och (nästan) vad som helst kan hända, är min tolkning att 
man grovt sett valt att tillämpa den senare av de två principerna, 
det vill säga att grovt planera och tillse att duktiga människor le-
der och organiserar arbetet på siten. Sitecheferna är oftast mycket 
erfarna, de har varit med i flera liknande projekt tidigare, och de 
är respekterade medarbetare inom företaget. Därmed inte sagt att 
planer och planering inte behövs, något som jag får anledning att 
återkomma till.

tekniken
Ett kraftverk består av ett stort antal olika delar. Många av de-

larna är så kallade moduler till exempel rörmoduler (pipemodules)66, 
det vill säga prefabricerade standardkomponenter. Motorsortimen-
tet omfattar motorer av olika storlek vilka drivs på olika bränslen: 
lättolja, tungolja, specialbränslen eller gas. Motorernas storlek anges 
oftast av sifferkombinationen i deras beteckningar där sifferkom-
binationen står för cylinderns diameter i centimeter. Till exempel 
har Wärtsilä �6:an, som är vanlig i kraftverk, en cylinderdiameter 
på �6 centimeter. En ”�6:a” väger cirka 200 ton. 

 I kraftverket ingår vid sidan om motorerna också andra tek-
niska delar. Här följer en beskrivning av de mest centrala delarna 
och deras funktion. Följande beskrivning ges med anledning av att 
tekniken ofta betonas i texter (på hemsidan, i årsredovisningen, i 
broschyrer och i presentationsmaterial) och i samtal (med anställda 
på hemkontoret och på siten). Flera av begreppen återkommer 
också i citat och beskrivningar varför det kan vara bra att känna till 

66  Här ges både den engelska och den svenska termen eftersom båda förekommer i det 
empiriska materialet. Den engelska används oftast av fältet och förekommer också oftast i 
texter producerade av företaget, till exempel broschyrer och produktblad. 
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dem och deras funktion. Det var också just genom tekniken, och 
intresset för de prefabricerade modulerna, som jag introducerades 
till sitepraktiken.  

 Det finns stora bränsletankar (tanks) varifrån bränslet går i rör 
(pipes) till bränslebehandlingshuset (fuel-treatement-house) där 
bränslet med hjälp av separatorer (separators) och filter (filter) renas 
från smuts och partiklar. Därifrån går sedan bränslet in i motorhal-
len (engine-hall) till en värmeregleringspump (booster-unit) som ger 
bränslet dess rätta temperatur. Därefter sprutas bränslet in i mo-
torn (engine). Motorn är kopplad till en generator (generator) som 
genererar el som går ut i en transformator (transformer) och vidare 
ut till nätet (grid). Motorn är kopplad till ett antal rör i kylsystemet 
(cooling-system) som reglerar motorns temperatur. Avgaserna går 
sedan ut via turboladdare (turbo) vilka genererar trycket i moto-
rerna och sedan vidare ut via skorstenen (stack). Hela anläggningen 
styrs av avancerade styrsystem (PLC6�) som finns i kontrollrummet 
(control-room). Där återfinns bland annat kontrollpanelerna (con-
trol-panels). Byggnaderna är byggda av förbearbetade stålstruktu-
rer (prefabricated steel-structures), väggpaneler (wall-panels) och tak-
paneler (roof-panels). Runt motorerna finns underhållsplattformar 
(maintenance platforms). 

kraftverksprojektens processer och organisation
Hur kraftverksprojekten är tänkta att organiseras och genom-

föras, det vill säga företagets projektmodeller eller ways of working, 
finns beskrivna i företagets interna dokument68. Projekten ska 
genomföras genom ett antal processer, så kallade Main Processes 
och Support Processes, och hela processen att genomföra projekten 
benämns Power Plant Business Process. Huvudprocesserna är Mar-

6�  PLC står fört Programmable Logic Control.
68   Den så kallade Personnel Site Handbook och presentationsmaterial från år 1999 och 
2000. Här är det aktuellt att kort stanna upp och notera att riktlinjerna som presenteras här 
gäller det �finska sättet� att genomföra kraftverksprojekt. Projekt som genomförs av andra 
hemkontor, till exempel det franska, gör på delvis andra sätt. Till exempel har franska 
projektteam färre projekt samtidigt än finska projektteam. Siteorganisationen är också 
mindre i franska projekt. Det franska hemkontoret uppstod i samband med Wärtsiläs 
köp av New Sulzer Diesel men har, under denna studies genomförande minskats och 
kontrollen över de �franska projekten� ligger nu på det finska hemkontoret.
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keting, Sales, Projects, CSO69 och Operations. Dessa processer är till 
viss del parallella och överlappande varandra. Beroende på typ av 
projekt kan processerna variera, till exempel har ett EPC-projekt 
(turn-key-projekt)�0 ingen drifts- och serviceprocess eftersom det är 
kunden som driver kraftverket vidare.

     Contract             Handing over

Figur 1. EPC-processer.�1

Projektadministrationen på hemkontoret (home office) består av 
en projektgrupp (project team). Projektgruppen, som bland annat 
består av projektchefen (project manager) och chefskonstruktörer 
(chief design engineers), konstruktörer (design engineers) och andra 
supportfunktioner, sitter ofta i nära anslutning till varandra, ibland 
i samma rum. Projektgruppen har vanligen ansvar för flera leve-
ranser samtidigt. En typisk bild av projektorganisationen ses i figur 
2 nedan. 

Figur 2. Projektorganisation.�2 

69  CSO står för Customer Support Operations.
�0  EPC står för Engineering, Procurement, Construction (Wikström 2000, s 13�). Det är 
i första hand EPC, eller turnkey-projekt, som jag intresserat mig för eftersom Cesar, Giro 
och Dira var sådana projekt.
�1  Power Plant Business, Business Process-Elements & Phases, EPC, processes, WNS-P 
OHM/Gcn. WDAAA100109 d, 28/10-1999 �/9. Modifierad av mig.
�2  Site Personnel Handbook (Doc. Id: WDAAA151�05. Approved 16-Aug-2000)
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Vid ett EPC-projekt (turn-key) skapas också en siteorganisation 
(site organization). Siteorganisationen ingår i den del av projektor-
ganisationen som benämns field resources. Ett exempel på en avbild-
ning av en siteorganisation är den för Cesar i figur 3 nedan. I siteor-
ganisationen, som också benämns siteledningen (site management) 
eller sitegruppen, ingår vid stora projekt en sitechef (site manager)�3, 
arbetsledare (supervisors) och siteingenjörer (site engineers). Vilka 
som ingår avgörs, enligt handboken, av projektchefen och chefen 
för field resources i samverkan med sitechefen. En sitegrupps sam-
mansättning beror dels på leveransens storlek, vilket i dessa sam-
manhang ofta beror på antalet motorer och teknisk komplexitet, 
till exempel om det är nya tekniska lösningar som ska testas, dels 
på vilka kompetenser som anses behövas i olika skeden av genom-
förandet. Den beror också på vilka resurser som för tillfället är le-
diga.

Figur 3. Siteorganisationen i projektet Cesar, daterad 1999.�� 

På siterna arbetar också olika underentreprenörer (subcontrac-
tors eller contractors). Huruvida det är lokala entreprenörsföretag 
eller inte beror på flera faktorer. En faktor kan vara om det är en ny 
teknisk lösning som ska testas i det aktuella projektet, det vill säga 
om kraftverket tekniskt sett är mera komplext än vanligt. Andra 
faktorer är kompetensen hos de lokala företagen och om det finns 
�3  Sitechefen ingår dels i siteorganisationen, dels i projektorganisationen. 
��  Källa: Konfidentiell magisteruppsats skriven av assistenten som deltog i projektet 
Cesar. Modifierad av mig.
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företag som Wärtsilä har förtroende för och tidigare erfarenheter 
av. Ytterligare en faktor kan vara lokal politik. 

 På siten leds arbetet av sitechefen som också har det huvudsakliga 
ansvaret att hålla kontakt och kontinuerligt rapportera genomför-
andets framåtskridande till projektgruppen på hemkontoret. Det 
är också sitechefen som har ansvaret för kontakterna med kunden 
och administrationen på siten. Arbetsledarnas ansvar ligger i första 
hand på kontroll av, och stöd till, underentreprenörerna. De siteak-
tiviteter som omnämns i handboken är: preparation, mobilisation, 
document archival system, time schedule, cost follow-up, reporting, 
material administration, site procurements, installation, testing, com-
missioning and handing over, design validation, demobilisation, och 
slutligen, working hours.

 Projektorganisationen består således av två delar, projektgrup-
pen vid hemkontoret och sitegruppen på siten. Tillsammans ansva-
rar de för projektets genomförande. Kontakten dem emellan sker 
ofta via telefon, fax eller e-post, men också genom besök. Sitechefen 
har, ofta veckovis, kontakt med projektchefen och övriga i projekt-
gruppen och siteledningen rapporterar kontinuerligt till projekt-
gruppen bland annat genom månadsrapporter, hur genomförandet 
framskrider. Rapporterandet sker också via fotorapporter, pro-
gressuppföljningsrapporter samt via informell kommunikation.

 I företagets Personnel Site Handbook ingår under rubriken Site 
Organization avsnittet Effective Site Management. Där specificeras 
hur projekt ska ledas effektivt på siten. Där ingår bland annat site-
chefens huvuduppgifter, vilka aktiviteter som ska ingå i EPC-pro-
jekt (turn-key), hur lokala underentreprenörer ska väljas ut, vilka 
projektmöten som ska genomföras på siten, vilka ämnen mötena 
ska behandla, hur transporter ska gå till, vilka tester som ska utfö-
ras samt vilken dokumentation som ska göras. 

en kraftverksleverans
Hur kan då en kraftverksleverans gå till? Här följer en kort-

fattad beskrivning av en kraftverksleverans (jmf. Lindahl 2003, s 
93-9�). Det börjar med att företagets försäljningsavdelning säljer 
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ett kraftverk till en kund någonstans i världen. Beroende på om 
anläggningen ska uppföras på land eller i vatten (på en pråm eller 
barge som den benämns på engelska), har kunden valt antingen ett 
kraftverk av typen PowerMaster, som är avsett för land, eller Power-
Commodore, som är avsett för vatten. PowerMaster respektive Po-
werCommodore är olika konceptlösningar som företaget utvecklat 
i syfte att standardisera verksamheten. Vid köp av en konceptlös-
ning är merparten av den tekniska utformningen standardiserad 
på förhand, vilket innebär att stora delar av konstruktionslösning-
arna redan finns tillgängliga och att de dessutom använts tidigare i 
andra projekt, något som förkortar tiden för konstruktionsarbetet. 
Möjligheterna till individuell anpassning enligt kundens önskemål 
finns visserligen, men med begränsningar. 

 När leverantör och kund kommit överens om avtalet och vad 
som där ska ingå övertar projektdivisionen ansvaret för projektet. 
Hos projektdivisionen övertar en s.k. projektgrupp ansvaret�5 till 
det att kraftverket är byggt, testkört och överlämnat till kund. I 
samband med överlämnandet till kund övergår ansvaret för kraft-
verket vidare internt till serviceavdelningen som ansvarar för ga-
ranti, service och underhåll. 

 Projektgruppen, vilken är stationerad på kraftverksdivisionens 
huvudkontor i Finland, övervakar projektet (och ofta också andra 
parallella projekt som den också är ansvarig för) och sköter för-
handlingar och rapportering med kunden. Projektgruppen, eller 
projektledningen som de utgör, är de som upprättar den övergri-
pande projekttidsplanen, beställer material och utrustning samt or-
ganiserar transporter till själva byggplatsen (siten). Projektgruppen 
ansvarar också för att skapa den sitegrupp som ska utgöra siteled-
ningen och vilka ska ansvara för att leda och organisera arbetet på 
byggplatsen. Projektgruppen är också ansvarig för att kontraktera 
de underentreprenörer som i praktiken ska bygga kraftverket.  

 Till skillnad mot projektgruppen är sitegruppen inte någon per-
manent organisation utan gruppen sätts samman inför varje nytt 

�5  Företagets verksamhet och utveckling stannar inte upp för att en avhandling håller på 
att arbetas fram. Mycket har förändrats inom företagets verksamhet under denna studies 
genomförande, bland annat försäljningsförfarandet där projektgruppen numera också tar 
del.
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projekt bland annat beroende på vilka resurser som finns tillgäng-
liga. Sitegruppen befinner sig, mer eller mindre, på siten under 
genomförandet, med avbrott för resor, semester etc. Antalet med-
lemmar i gruppen är inte heller något stabilt. Istället beror det på 
i vilken fas genomförandet befinner sig och följaktligen på vilka 
kompetenser som är behövliga i de olika skedena.  

 Transporterna av material och utrustning sker oftast i containrar 
på lastfartyg och trailers. Material och utrustning packas systema-
tiskt enligt de system de utgör, kylsystem, luftsystem, avgassystem, 
bränslesystem, tanksystem, kontrollsystem etc. Systemen tillver-
kas av Wärtsilä eller någon av deras systemleverantörer. Enklare 
utrustning införskaffas lokalt. Ofta krävs flera lastfartyg för att 
ombesörja transporten. Efter omlastning transporterar trailers ut-
rustningen till siten, en operation som kräver en hel del arbete och 
planering. 

 Det praktiska bygg- och anläggningsarbetet på siten utförs av 
kontrakterade underentreprenörer. Visst förekommer det att si-
techefen eller någon av arbetsledarna fysiskt arbetar med själva 
bygget eller installerandet men i stort ansvarar de för övervakning 
och samordning. Antalet underentreprenörer varierar beroende på 
projekt och inte minst beroende på kostnaderna att anlita dem. 

 Bygg- och anläggningsarbetet består till en början av markar-
bete och gjutning av fundament, en nog så krävande uppgift med 
tanke på tiden – fundamenten måste vara klara när motorerna an-
länder till siten för motorer som väger ett par hundra ton vardera 
placeras inte var som helst. När motorerna kommer sänks de ner 
på fundamenten och injusteras på plats, den så kallade linjeringen. 
I samband med att motorerna sätts på plats börjar också annan ut-
rustning monteras. Generatorerna placeras och justeras vid sidan 
om motorerna, stålstrukturer reses och moduler av olika slag pla-
ceras, förankras och ansluts på avsedd plats. Nu är det givetvis inte 
riktigt så enkelt i verkligheten. Justeringar och kompletteringar 
krävs. 

 Därefter fortsätter byggnadsarbetet med att montera väggpane-
ler samtidigt som det mekaniska arbetet med att installera moduler 
fortsätter. Rör och kablar dras. Underhållsplattformar monteras 
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och justeras. Stålkonstruktioner reses. Också utanför motorhallen 
pågår ett febrilt arbete. Där gjuts fundament för tankar, skorstenar 
och bränslereningsanläggning. Där svetsas tankar och skorstens-
konstruktioner. Detta är den mest omfattande fasen av genomför-
andet av projekten. Det är under denna fas som siten har som flest 
människor och det är också då som behovet av övervakning och 
samordning är som störst.

 Det är också under denna tid som det elektriska arbetet inleds. 
Kilometervis med kabel dras, kabelhyllor monteras och kontroll-
system (PLC) installeras. Kraftverket har en transformatorstation 
där strömmen som går ut från kraftverket transformeras upp. 
Transformatorstationen ska också reglera spänningen för kraft-
verkets eget driftsbehov. Kortfattat utgörs de elektriska systemen 
i anläggningen av ett hög-, ett medel- och ett lågspänningssystem. 
Arbetet inom verksamhetsområdena mekaniska installationer och 
elektriska installationer liknar varandra i den meningen att det till 
stora delar handlar om att placera, förankra och ansluta moduler. 

 Mot slutet av genomförandet, när starten av motorerna och över-
lämnandet till kund närmar sig, inleds den fas som kallas commis-
sioning, det vill säga besiktning, testkörning och dokumentering. 
En fellista upprättas för att hålla ordning på de fel och brister som 
uppmärksammas och som måste åtgärdas.   

   

siten

Site, ett begrepp som ofta återkommit i denna bok, och som ock-
så fortsättningsvis är centralt, betyder på engelska tomt eller bygg-
plats.�6 I företagets jargong menas med ordet platsen varpå kraft-
verket byggs. Siten kan vara en dammig jord- eller sandplan som 
ligger i anslutning till hav, flod eller sjö. På siten uppförs kraftver-
ket och det är på siten som de flesta av dygnets vakna timmar för-
drivs. En genomsnittlig arbetsdag på siten kan motsvara omkring 
tio timmar. Ett site office ligger ofta på eller i anslutning till siten 
och genomförandet av en kraftverksleverans kan inledas med att 
städa och inreda kontoret, söka efter kontorsutrustning i butiker, 
�6  Norstedts Engelska Ordbok, Student’s Edition (1995). 
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bygga toaletter, inhandla vattenkokare och kopieringsmaskin samt 
installera anslutning för telefon, fax och Internet – något som kan 
ta lång tid, ibland flera månader, beroende på var siten ligger. 

 Siten ligger ofta långt hemifrån i en annan del av världen.�� Inte 
sällan uppförs dieselkraftverk på öar eller andra avlägsna platser 
bortom det statliga elnätets räckvidd – de uppförs med fältets be-
skrivning bakom Guds rygg.78 Där är telefon, fax, Internet och regel-
bundna flygavgångar – sådant som oftast tas för givet att det finns 
och fungerar och som dessutom utgör en förutsatt infrastruktur 
för projektorganiserad verksamhet i manualernas verklighet – en 
svåråtkomlig och kostsam lyx. 

 Siten kan ligga långt hemifrån i flera avseenden. Det geografis-
ka avståndet är ofta stort, liksom det kulturella, språkliga och tek-
niska. Förutsättningarna för det effektiva projektgenomförandet 
– Effective Site Management – är således inte lika enkla och stabila 
som det antogs när modellerna utvecklades. De är mycket mera 
komplexa och föränderliga. På siten i kraftverksprojekt, liksom i 
de flesta andra projekt, råder oordning. Som en av assistenterna 
uttrycker det efter flera veckor på siten:

 
”Lite allmänt om hur det varit den första månad jag varit här: De 
första dagarna var en jävla rumba. Allt verkade vara upp och ner, 
men sen förstod jag att det är ju också så.”�9

Det som förefaller mycket enkelt, för att inte säga självklart och 
möjligen banalt hemma, kan på siten vara ett riktigt äventyr. Ett 
problem som inte uppfattas som särskilt stort eller komplext hem-
mavid kan på siten växa näst intill en omöjlighet. Huruvida det är 
möjligt att lösa problemet beror bland annat på vad som finns att 

��  Det beror givetvis på var hemma är. De flesta som arbetar på site i siteledningar i 
företagets kraftverksprojekt är finska medborgare. Det finns naturligtvis också andra, till 
exempel fransmän och svenskar.  
�8  Uttrycket bakom Guds rygg är lånat av titeln på Nynäs avhandling (Nynäs 2001). 
Nynäs har i sin tur lånat det från en av fältdagboksförfattarna. I uttrycket att leva bakom 
Guds rygg, vilket är direkt översatt från ett vanligt finskt uttryck: Jumalan selän takana, 
med vilket avses att leva bortom all redlighet, sammanfattade en av assistenterna sin 
upplevelse av internationellt industriellt projektarbete.
�9  (Björn 2�/6).
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tillgå på den aktuella platsen. Det beror också på uppfinningsrike-
dom och improvisationsförmåga. 

”Det finns inga sopsäckar på hela fucking ön. Otroligt!!!”80

För ett otränat öga kan det te sig fel, att det inte borde vara så; att 
det borde vara ordning. Men, det råder oordning och det ska vara 
så. Det behöver dock inte betyda att det råder kaos. 

siten som samhälle
En assistent som medverkade i ett kraftverksprojekt i Asien 

(Räihä, 2000, s 1�8-1�9)81 har skrivit följande om kraftverksbygget 
som samhälle:

”När jag kom på vad jag skulle skriva om, trodde jag att jag skulle 
hålla på med något väldigt speciellt. Dylika undersökningar har 
inte många människor gjort och lika djärv text har man säkert 
aldrig förut producerat. Till min stora besvikelse märkte jag, att 
helt samma saker har Knut Pipping skrivit om redan år 19�� [i 
Kompaniet som samhälle, min kommentar]. Livsstilen och attityderna 
hos kompaniets manskap är förvånansvärt lika sitegruppens sätt 
att leva livet. Isoleringen, den grabbiga livsstilen (kvinnor, sprit, 
gräl och fult språk) samt övertygelsen om den egna gruppens 
överlägsenhet är utmärkande för båda forskningsobjekten. 
(se även Watson 1980, s 2�0-2�1) Hos sitegruppen var det dock 
vanligare att betona allt man själv personligen hade gjort och varit 
med om (jmf. Pipping 19��, s. 1�2). Ännu en likhet är att alla 
anser sig ha varit på de tuffaste och svåraste ställena, samt klarat 
av sina uppgifter där med heder. Vid denna observation kommer 
Kortteinen (1992) med i spelet. Arbetet och livet är överhuvudtaget 
alltid hårt, men en sådan tuffing som man är kan man aldrig ge 
upp, utan man skall utföra sina arbetsuppgifter (helst snabbare 

80  (Annika 5/11). Assistenten skrev i sin fältdagbok det specifika namnet på ön men 
i syfte att anonymisera har jag ändrat till enbart ön. Liknande ändringar förekommer i 
andra fältdagboksutdrag i syfte att anonymisera och samtidigt göra texten lätt att läsa. 
Mer om dylika ändringar i avsnittet om forskningsetik i kapitel 5, Studiens praktiska 
genomförande.  
81  Detta projekt är inte bland de fyra som denna studie närmare betraktar. Projektet 
i Asien ingick emellertid i den långt mer omfattande studien som forskargruppen PBI 
genomförde under flera års tid och som jag var en aktiv del av. Mer om materialet och PBI 
i kapitel 5, Studiens praktiska genomförande. 
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och bättre än vad ledningen hade förväntat sig) varför man efter 
att ha klarat av allt kan fortsätta känna sig som en hård karl och 
på det sättet motivera sin existens i andra hårda karlarnas samhälle 
– ett kraftverksbygge i detta fall. -…- Dock bör man fortfarande 
komma ihåg att jag studerade bara ett enda projekt. Redan många 
av de projekt inom samma företag som PBI har studerat har visat 
sig mycket annorlunda.”

Bilden som ges av kraftverksbygget i citatet ovan, kan, som 
Räihä också noterar, ses som ett sätt på vilket siten kan beskrivas 
som samhälle. Det kan te sig annorlunda på andra siter. Vissa drag 
känns igen från Cesar, Giro och Dira, till exempel att det råder en 
isolerad manskultur. Ännu har jag inte stött på en kvinnlig sitechef 
eller arbetsledare. De kvinnor som jag mött på site har varit as-
sistenter, sekreterare eller har haft hand om mat, vatten eller städ-
ning. Ett annat drag som känns igen är berättelserna om tidigare 
erfarenheter och äventyr. Relaterandet till andra projekt och andra 
siter, och vad som görs/gjordes där är ofta förekommande. Inte säl-
lan föregås en nykomling av ryktet om tidigare bravader. 

”For igen för omväxlings skull till flygfältet. Denna gång för att 
möta Erik… Han lär ska ha varit bl.a. till Asien och en längre 
tid i Sydamerika… Byggunderentreprenörens arbetsledare 
berättade att Erik förstört 3 bilar i Sydamerika, väl då han kört 
full. Sitechefen blev inte så glad för den informationen.”82

På siten är de akademiskt utbildade få. En assistent skriver i en 
konfidentiell magisteruppsats att av 60 personer på siten var han en 
av två som hade akademisk utbildning. En rå men hjärtlig stäm-
ning råder och det hårda arbetet med många timmar på siten varje 
dag (ibland inklusive söndagar) och en ibland hård fritid känne-
tecknar arbetet och livet på siten. På siten står motorn i centrum, 
något som inte är så konstigt om man tar i beaktande att en motor 
väger 100 ton (32:a), alternativt 200 ton (�6:a), och att den därige-
nom tar stor plats. Sitesamhället är också, där det är finska team 

82  (Cecilia 2�/8). 



6�

som kör projektet83, starkt präglad av finländskheten. Till exempel 
är finska dagstidningar, finsk Vodka och Fazers blå choklad obli-
gatoriska presenter vid besök. 

”Så var ju projektteamet idag på siten. Alla verkade ganska 
energiska och positiva. Byggarbetsledaren och mekaniska 
arbetsledaren var lite missnöjda att de inte hade hämtat dagens 
tidningar med sig. Det lär på flera siter vara mycket viktigt. Om 
man inte får dessa tas gästerna inte heller bra emot.”8�

Samtliga siter kan beskrivas som mobila och tillfälliga arbetsplat-
ser. Under omkring ett års tid är siten en intensiv byggarbetsplats, 
för att sedan bli en plats för elproduktion, kanske också parkerings-
plats eller lagerutrymmen. Byggnaderna rymmande sitekontor och 
förråd/lager är oftast tillfälliga. Går de att flytta används de ofta på 
siter i kommande projekt. Att leva och arbeta på siten innebär hyr-
bostäder, hyrmöbler och hyrbilar. Siten är ofta den gemensamma 
samlingspunkten. Också näraliggande restauranger och bostäder 
utgör återkommande mötesplatser. 

 När en nykomling anländer är siten ofta det första som besöks. 
Att hälsa på sitepersonalen och gå en visningsrunda på siten utgör 
ofta hälsningsritualen. Gemensamt för siterna är att dörren till site-
kontoret ständigt öppnas och stängs. Med andra ord, det är många 
olika sociala aktörer på siten och de flesta av dem går någon gång, 
somliga oftare än andra, in till sitekontoret för att mötas, formellt 
eller informellt med sitechefen och övriga inom siteledningen. 

 Ytterligare en gemensamhet för de tre siterna är att de i site-
ledningen går så kallade siterundor, ofta flera gånger varje dag. 
En siterunda kan innebära att gå från kontoret, via motorhall och 
tankområde tillbaka till kontoret igen. På vägen hejar de som möts 
på varandra. De i siteledningen studerar vad som hänt sedan sist 
och ofta samspråkar de med dem de möter, må det vara kundens 
representant, en underentreprenörs arbetsledare eller en av bygg-
killarna.

83  Fältets beskrivning av vad det innebär att genomföra en kraftverksleverans.
8�  (Cecilia 25/10). 
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människorna på siten
När en site ska beskrivas måste naturligtvis människorna, de 

som arbetar på siten, tas med i presentationen. De är ju människor-
na som agerar i såväl skapandet av organisation och kraftverk som 
skapandet av mening. Aktörerna presenteras här enligt den kate-
gorisering som de själva använder i vardagen på siten. Vilka, och 
hur många, som finns på siten beror på när under genomförandet 
man tittar. En uppdelning i tre dominerande aktörsgrupper kan 
göras. En av dem är kunden (customer), det vill säga den aktör som 
köpt kraftverket och som oftast har för avsikt att driva det vidare 
efter färdigställandet. En annan är underentreprenörer eller kon-
traktorer (subcontractors) det vill säga de av företaget kontrakterade 
företagen. Den tredje aktörsgruppen är företaget självt, på siten re-
presenterat av sitegruppen, eller siteledningen (site management). 

 Kunden har ofta egna representanter på siten, det kan vara kun-
dens egna anställda, till exempel produktionschefer, det kan också 
vara konsulter. På samtliga tre siter som studerats närmare i denna 
studie har kunden haft kontor på eller i anslutning till siten. Möten 
och samtal med kundens representanter har varit återkommande 
inslag på siten. Många av kunderna har företaget erfarenhet av se-
dan tidigare leveranser. Kundrepresentanternas närvaro på siten 
har emellertid väckt blandade känslor. 

”Vi har kontor i samma byggnad som kundens representanter på 
plats men med separata ingångar. De springer ofta här och snokar 
gärna i inkomna fax och papper som ligger framme. Vi låser alltid 
dörren när ingen är på kontoret men jag tror inte det är bara för att 
hålla ute tjuvar...Jag skriver allting på svenska och engelska och de 
språken behärskar de åtminstone inte. Det viktigaste är att de inte 
ser de kontrakt vi har med våra underentreprenörer.”85

Med underentreprenörer avses anställda på företag som kon-
trakterats att göra olika arbeten på siten. Det kan vara europeis-
ka/finska företag och/eller lokala. I vissa länder finns inte kunniga 
underentreprenörer att anlita inom bygg- och anläggningsarbeten, 
svetsning, mekanisk installation och elektrisk installation varför 

85  (David 30/�).
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kontrakt upprättas med europeiska entreprenörer. Tidigare erfa-
renhet av entreprenörerna spelar en stor roll vid valet av entrepre-
nörer och i första hand anlitas de man har goda erfarenheter av. 
Det förekommer att de lokala myndigheterna kräver att lokala fö-
retag kontrakteras. Att hitta kunniga och pålitliga entreprenörer 
att anlita för arbeten på siten kan då framstå som en svårighet, ett 
hot, mot projektet.    

”Det kom upp ett intressant första hot idag, nämligen civila 
contractors. Vi har tre möjliga kontraktorer som gör gjutningarna 
och för två av dem har sitechefen, byggarbetsledaren och CDE 
inget förtroende. Dom säger att de tillhör lokala maffian. Alltså 
dom håller ihop och kan ha skyhöga priser.”86  

Siterna är ofta små och trånga, speciellt när flera underentrepre-
nörer arbetar samtidigt på siten. Det kan resultera i trängsel och 
kamp om utrymme och utrustning. Underentreprenörer kan också 
dela sociala utrymmen med siteledningen. De bor också ofta i an-
slutning till varandra och åker med varandra till och från siten. 
De kan också tillbringa fritiden tillsammans. När sociala tillställ-
ningar anordnas (till exempel volleybollturnering, midsommarfest, 
taklagsfest, segeltur eller öl i väntan på orkan) kan underentrepre-
nörer och kund bjudas in av siteledningen.

 Så till den tredje aktörsgruppen, i denna studie den mest centra-
la, siteledningen. Sitechefen kommer oftast först till siten och åker 
sist. Han har ansvaret för arbetet på siten och han är den som står i 
kontakt med projektchef och kund. De tre sitecheferna i denna stu-
die var alla män mellan 30 och �5 år. De hade samtliga tidigare er-
farenhet av kraftverksprojekt och de hade arbetat som arbetsledare 
eller sitechefer tidigare. Vad kan det innebära att vara sitechef?

”Han måste ju vara en kombination av en reseledare, läkare (en 
av tankkillarna har fått någon sorts allergisk reaktion på grund 
av solen, hela hans ansikte är uppsvullet), chaufför (det finns 
alltid någon som behöver skjuts någonstans) och dessutom site 
manager.”8�  

86  (Cecilia 1�/3).
8�  (Annika16/5).
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”… sitechefen har fruktansvärt mycket att göra. Han springer fram 
och tillbaka mellan kontoret, siten och underentreprenörerna för 
att se till att allt följer planen och upprättar en ny där det saknas 
en.”88

Om sitechefens och arbetsledarnas arbete i projektet Cesar skri-
ver en av assistenterna i sin magisteruppsats väl hemkommen från 
site:

”The supervisors’ and site manager’s roles were demanding, as 
the project environment was changing continuously and they 
had to have a cross-dimensional view over what was happening 
in the fast-changing environment. -…- On site co-ordination 
of civil, mechanical and electrical installations is important in 
a project like this in which different activities are taking place 
simultaneously.”89

Arbetsledarna är ofta flera på siten samtidigt. De kommer in-
för start av deras respektive arbetsområde och åker när det avslu-
tats. Det kan finnas flera arbetsledare för respektive arbetsområde 
i stora projekt. Arbetsledaren är ansvarig för att leda, övervaka och 
stödja underentreprenörerna. Arbetsledarna i de tre studerade pro-
jekten var samtliga män mellan 20 och 50 år. De flesta hade tidigare 
erfarenhet av liknande projekt och de flesta hade arbetat på siten ti-
digare. Några var emellertid unga och nyutbildade och var på siten 
för första gången. En siteingenjör ingår i siteledningen vid större 
EPC-projekt och har till uppgift att bistå och hjälpa sitechefen med 
administrativa uppgifter. I de projekt som studerats här har ett av 
dem haft en site engineer. Han var en man i 30-årsåldern.

 Siteassistenten arbetar som support och hjälp till sitechefen och 
arbetsledarna. Siteassistentens uppgifter, som inte specificeras i 
företagets sitemanual, består i att följa upp progress, det vill säga 
framdrift, skriva uppföljningsrapporter och dagsrapporter, skapa 
fotorapporter och annan dokumentation. Det kan också vara att 

88  (David 12/9).
89  Källa: Konfidentiell magisteruppsats skriven av assistenten som deltog i projektet 
Cesar.
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fungera som sekreterare på möten eller att åka på ärenden och 
uppköp. Andra uppgifter kan vara att ansvara för sitelogistik och 
lagerområde eller att komplettera ritningar. Siteassistenterna har 
i två av de studerade projekten arbetat nära sitechefen och delat 
rum eller kontor med honom och övriga siteledningen. I det tredje 
projektet hade sitechefen ett kontor, arbetsledarna ett annat och si-
teassistenterna ytterligare ett. 

 Ytterligare en kategori, en heterogen sådan, finns ofta på siten 
– besökare. Det kan vara specialister, till exempel vibrationsspecia-
lister, motorspecialister och PLC-specialister, det kan vara elektri-
ker, konstruktörer, transportansvariga eller bekanta från tidigare 
genomförda projekt. Några besökare är så kallade technical tourists. 
De kommer gärna när siten ligger i varma och behagliga länder. 
Familj, vänner och släktingar, liksom PBI-forskare, besöker också 
någon gång siten. 

”I kväll far jag med sitechefen och tar emot elektrikern, som 
stannar några dagar. En av kundens representanter har reserverat 
hela dagen i morgon för att diskutera med honom.”90

 

90  (Cecilia 11/5).



68

5 studiens praktiska genomFörande 

Avsikten med den här studien är att undersöka hur människor 
i praktiken i kraftverksprojekt arbetar och organiserar sin verk-
samhet. Studien är sprungen ur mina förföreställningar, den forsk-
ningsgemenskap som jag tagit del av, litteratur och de samtal jag 
haft med anställda på företaget. Istället för att inleda detta kapitel 
med en metodologisk redogörelse för hur kvalitativa studier bör 
genomföras – enligt skolboksexemplet – väljer jag här att presente-
ra och problematisera det jag faktiskt gjort eftersom jag inte valt en 
färdigförpackad metod. Jag har under studiens gång sökt vägled-
ning från olika håll och jag instämmer med Gideon Kunda (1992, 
s 233) som skriver att redogörelsen för själva arbetet, dess om- och 
genvägar, i många fall säger mer om den faktiska processen.

 Jag kommer här att redogöra för studiens omgivning, strategin, 
forskningsprocessen och materialet, samt bearbetningen av ma-
terialet. Därefter följer en diskussion och problematisering kring 
studiens ansats och tillvägagångssätt. En dos av självkritik med av-
seende på metod ges i slutet av kapitlet. 

vägledande studier

Raden av rationalitetskritiska studier börjar bli lång. Speciellt 
några av dem har inspirerat och väglett mig i denna studie, till ex-
empel i fråga om ansats och tillvägagångssätt. Dessa studier har 
bland annat intresset för den muntliga kulturen gemensamt när de 
undersöker how work gets done.91 Studierna visar att prat, småprat 
och berättelser har stor betydelse för såväl servicetekniker (Orr, 
1996) som poliser (Ekman, 1999) och redare (Forsberg, 2002) i utfö-
randet av arbetsuppgifterna. Samtliga ovan nämnda studier är re-
levanta här eftersom de utgör goda exempel på skildringar av hur 
människor arbetar och hur de förvärvar och använder kunskap och 
erfarenhet. Studierna lyfter fram innehållet i de verksamheter som 

91  Jag lånar frasen från Orr (1996). Den får exemplifiera vad det är jag är ute efter: ”what 
we really do in the doing of the work” (s 1), ”what is actually done in accomplishing a given 
job” (s 1). 
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studeras, det vill säga praktiken, hur den ter sig och de mekanismer 
som organiserar den. 

 Hur gör då servicetekniker när de ställer diagnoser, det vill säga 
definierar problem på trasiga kopieringsmaskiner? När servicetek-
nikern får problem med att finna felet på maskinen berättar han för 
sina kollegor om maskinen och vad kunden har uppgett som pro-
blematiskt. Kollegorna fyller då i berättelserna med utgångspunkt 
i sina egna erfarenheter och de berättar om andra maskiner med 
liknande problem. Genom pratet försöker de förstå vad som är fe-
let och hur det kan lösas. Pratet och berättelserna fungerar således 
som verktyg för att definiera problem (det vill säga att diagnostisera 
maskinen). Serviceteknikernas praktik kan ses som kontinuerlig 
och avancerad improvisation inom ett triangulärt förhållande mel-
lan tekniker, kund och maskin. Och det är i interaktion med kun-
den, maskinen och kollegorna som prat och berättelser används 
som verktyg. Julian Orr visar i sin studie Talking About Machines 
– an Ethnography of a Modern Job (1996) att teknisk kunskap kan 
ses som en socialt distribuerad resurs lagrad och spridd genom en 
muntlig kultur. 

 Den muntliga kulturen har visat sig central också i polisarbete. I 
vardagligt polisarbete tvingas poliser hantera många, ofta motstri-
diga, krav från flera olika kravställare. Kraven uttrycks dels i tex-
ter, dels av chefer, poliser och medborgare. Det finns en föreställ-
ning att organisationer kan styras av texter, en föreställning som 
ligger till grund för hur organisationer i allmänhet styrs inte minst 
inom den offentliga sektorn. Polisen är inget undantag, utan ett bra 
exempel på just en sådan organisation. I det vardagliga polisarbetet 
är det emellertid inte texterna som styr. I avhandlingen Från text till 
batong – om poliser, busar och svennar (1999) visar Gunnar Ekman 
att poliser istället hanterar de motstridiga kraven genom småprat. 
Det är genom småpratet mellan poliser som polisarbetet norme-
ras, det vill säga normer formas i småpratet, normer som styr den 
dagliga praktiken. I småpratet undersöks handlingsutrymme och 
sanktioner och det bestäms hur poliser bör förhålla sig till krav och 
kravställare. Småpratet är centralt också för nya poliser tidigt i so-
cialiseringsprocessen. Polislärare småpratar med polisaspiranterna 
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om bland annat ”farliga” situationer och äldre poliser betraktas ofta 
som förebilder. 

 Prat och berättelser är centrala också vid investeringsbedöm-
ning, till exempel när redare ska investera i en ny båt. Enligt Per 
Forsberg i avhandlingen Berättelser och omdömen i en redares vardag 
(2002) ligger skickligheten i bedömningen inte i första hand i an-
vändandet av investeringskalkyler eller andra abstrakta teoretiska 
modeller. Av betydelse är istället redogörelser, omdömen, sam-
handling och vad som är socialt resonabelt. 

 Naturligtvis har studier om projekt varit av stort intresse för 
mig. Det var med dessa jag började min studie. Av studier kring 
kraftverksprojekt har jag främst inspirerats och vägletts av Peter 
Nynäs (2001) som i sin avhandling om interkulturell kommunika-
tion i projekt skriver om samarbete, kommunikation och möten i 
internationell projektverksamhet. Nynäs fokuserar på hur indivi-
der återger erfarenheter av att kommunicera i sammanhang där 
flera kulturer möts. 

lean site management

Studien som denna bok är det mest framträdande resultatet av 
har ingått som ett led i det forskningsarbete som utförs på områ-
dena projekt, projektorganisering och projektledning vid institu-
tionen för industriell ekonomi och organisation vid Kungliga Tek-
niska Högskolan (KTH) i Stockholm. Studien har genomförts i 
samarbete med forskningsgruppen Research Group for Project Based 
Industry (PBI)92 vid Åbo Akademi. 

 PBI forskar kring internationella projekt och projektbaserade 
företag i nära samarbete med industri och består av forskare och 
forskarassistenter med olika bakgrund, till exempel civilingenjö-
rer, civilekonomer och religionsvetare. Inom ramen för PBI har 
flera studier genomförts parallellt med min. Några av dessa har re-

92  PBI var vid tiden för denna studies empirigenerering en forskningsorganisation 
vilken som mest bestod av ett tiotal doktorander och därtill drygt ett tiotal assistenter. 
Forskningsorganisationens vetenskapliga mentor var professor Claes Gustafsson 
och dess ledare var professor Kim Wikström. PBI drivs idag som en forsknings- och 
konsultorganisation, se organisationens hemsida www.pbi-institute.com.



7�

sulterat i avhandlingar i och kring ledningsmässiga och organisato-
riska aspekter av internationell industriell verksamhet. Exempel på 
avhandlingar är Det aldrig återupprepades teori. Tankar och idéer om 
industriella projekt (Wikström, 2000), Between Expectation and Ex-
perience (Frommer, 2001), Bakom Guds rygg. En hermeneutisk ansats 
till interkulturell kommunikation och förståelse i industriella projekt 
(Nynäs, 2001), Att leverera ett kraftverk. Förtroende, kontrakt och en-
gagemang i internationell projektindustri (Gustafsson, 2002), Produk-
tion till varje pris. Om planering och improvisation i anläggningsprojekt 
(Lindahl, 2003) samt Gränser och gränsöverskridanden. Skildrade er-
farenheter av kulturella möten i internationellt projektarbete (Illman, 
200�). Andra studier inom PBI har resulterat i magisteruppsatser i 
bland annat logistik, organisation och ledning, religionsvetenskap 
samt industriell ekonomi vid Åbo Akademi och vid KTH.   

 År 1998 initierade PBI ett forskningsprojekt kallat Lean Site 
Management i nära samarbete med Wärtsilä. Projektet finansiera-
des gemensamt av Wärtsilä och Tekes, den finska motsvarigheten 
till Vinnova, eller dåvarande Nutek. Syftet med Lean Site Mana-
gement var att ur flera perspektiv närmare studera den så kallade 
implementeringsfasen av kraftverksprojekten. Målet var dels att 
öka kunskapen och förståelsen för organisatoriska, kulturella och 
ledningsmässiga aspekter av genomförandet av industriprojekt, 
men också att bidra till ett utvecklande av projektarbetsformen för 
genomförandet av dylika projekt. Bakgrunden till projektet var 
ett intresse från ledningen i Wärtsilä, att få bättre insikt i sin egen 
verksamhet, specifikt den s.k. sitefasen. 

 PBI hade redan tidigare samarbetat med Wärtsilä inom forsk-
ning och utredningsarbete, bland annat inom projektet Customer 
Satisfaction. PBI och Wärtsilä hade således redan goda kontakter 
och ett fungerande samarbete. Jag har i denna studie inte haft nå-
gon direkt koppling till Customer Satisfaction-studien varför jag 
inte här behandlar den vidare.

 En av Lean Site Managementprojektets utgångspunkter var det 
Magnus Gustafsson (1999, 2002) kallar Between Before and After. 
Med det avses, enligt Gustafsson, att det traditionellt finns två sätt 
att tala om och att studera projekt – före projektet och efter. Före 
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projektet utgår man från planen, vad som är tänkt att utföras och 
när. Efter projektet har man ett historiskt perspektiv, då talas det 
om vad som gjordes och hur det gick. Det kan emellertid ifråga-
sättas, enligt Gustafsson, huruvida planen eller historien berättar 
vad som egentligen hände. Vid studier av nuet – vad som händer 
och sker just nu i projektet, det vill säga det som ligger mellan före 
och efter – kommer en annan bild fram. Denna ”nulägesbild” skil-
jer sig i många fall från ”före-bilden” och ”efter-bilden” då den är 
långt mindre kausal och systematisk eftersom själva genomföran-
det är dominerat av situationer och oväntade händelser. Gustafs-
son förespråkar därför studier av ”nuet”, det vill säga under själva 
genomförandet, om man vill förstå vad som utmärker projekt. 

 Inom Lean Site Managementprojektet lades mycket arbete på 
att kontinuerligt generera och bearbeta empiriskt material från 
själva genomförandet av projekten. Strävan var att följa det dagliga 
arbetet på siterna och därigenom generera data i ”primärtid”. Un-
der genomförandet av de studerade projekten har material således 
kontinuerligt genererats från siter och kontor, bland annat genom 
fältdagböcker skrivna av deltagande observatörer, foton, progress-
uppföljningsrapporter och intervjuer, samt fältanteckningar skriv-
na av forskare på besök. Materialet som forskningsgruppen gene-
rerat är mycket omfattande och det finns tillgängligt endast för en 
begränsad grupp vilka alla skrivit under sekretessavtal. Syftet har 
varit att materialet ska analyseras och bearbetas för specifika rap-
porter till företaget samt vetenskaplig forskning. Materialet omfat-
tar, fram till och med januari år 2003, 18 projekt vilket resulterat 
i närmare 3000 sidor fältdagbok, omkring 1�00 foton och ett stort 
antal rapporter där varje dokument kan ses som en berättelse om 
projektet just då. Tillsammans bildar dessa enskilda berättelser en 
kedja av berättelser om projekt från olika tidpunkter och olika per-
spektiv. 

 Under denna studies första tre år (1999-2002) har jag aktivt del-
tagit i Lean Site Managementprojektet och i dess aktiviteter. Jag 
har bland annat arbetat tillsammans med de andra forskarna och 
assistenterna i fråga om delar av materialgenereringen men också 
i materialbearbetningen. Vi har till exempel haft gemensamma se-
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minarier, interna och externa, och vi har skrivit artiklar tillsam-
mans (t.ex. Karrbom och Lindahl, 2000, Karrbom och Gustafsson, 
2001, Gustafsson m.fl., 2002). PBI har också bidragit med ett antal 
artiklar till ett temanummer i Finsk Tidskrift nr �-5, år 2001. I 
syfte att utvärdera och utveckla metoden har vi också haft årliga så 
kallade metoddagar då vi under två dagar samlats, assistenter, fors-
kare och handledare, och samtalat om tillvägagångssätt, material 
och framväxande mönster. Forskningsgruppen har också anordnat 
symposier där de pågående studierna presenterats inför forskare 
från olika nordiska universitet och högskolor. 

 Materialet som genererats är så omfattande att jag naturligtvis 
inte kunnat studera allt i detalj. Jag har varit tvungen att göra ett 
urval och det resulterade i projekten Cesar, Giro och Dira. De främ-
sta urvalskriterierna har varit att jag själv varit kontaktperson för 
assistenterna i dessa projekt samt att jag vistades en tid på samtliga 
tre siter. Även om materialet från dessa tre projekt utgjort basen för 
mina tolkningar och utsagor – min berättelse – har jag också tagit 
intryck från och lärt av det övriga materialet, främst genom samtal 
med de andra forskarna och assistenterna. Dessa samtal – både de 
jag aktivt deltagit i och de jag har haft möjlighet att lyssna till – har 
fungerat som en slags ljudkuliss, ett brus av berättelser och berät-
telsefragment om företaget, projekten, siterna och deltagarna på 
siterna vilka bidragit till min bakgrundskunskap. Därav följer att 
jag från de tre utvalda projekten har såväl fältdagböcker, foton och 
rapporter som egna fältanteckningar baserade på mina iakttagelser 
vid besök på siterna vilket i kombination med bakgrundskunska-
pen möjliggör ett slags triangulering. Tankarna kring mina egna 
iakttagelser från mina besök på siterna, från läsningen av assisten-
ternas fältdagböcker och från samtalen med övriga forskare i PBI 
har avlöst och utmanat varandra. Här kan tilläggas att jag, med 
stort intresse, tagit del av och inspirerats av de doktorsavhandlingar 
som PBI-forskarna publicerat under denna studies genomförande. 
Genom att ta del av tankarna i dessa arbeten har jag i hög grad 
reflekterat över mitt eget arbete och mitt eget tänkande. 

 Arbetet inom PBI och Lean Site Managementprojektet har såle-
des inte varit en kvinnas/mans verk. Tvärtom har det möjliggjorts 
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genom mångas insats under lång tid. Metoden som utvecklats har 
med fokus på kvalitativa metoder och genom en omfattande ma-
terialinsamling och kategorisering jämförts med det tillvägagångs-
sätt som Carl von Linné använde sig av i sin forskning (Wikström, 
2000, s 123-12�).93 Linnés arbete bestod till en början av lokala 
studier men utvecklades vidare till att omfatta den globala växt-
världen. Han samarbetade därvid med ett stort antal assistenter, av 
vilka de flesta på hans uppmaning reste ut i världen och samlade 
in växter som sedan analyserades, kategoriserades och namngavs. 
Namngivningen är central, för ”om du ej namnen vet, du saknar 
kunskap om tingen” (citat av Carl von Linné återgivet i Wikström 
2000, s 12�). Kim Wikström gör en jämförelse med flera projekt-
modeller, och namnen på de faser som ingår i dem. Dessa har, fort-
sätter författaren, skapats med en bristfällig empirisk kunskap. En-
ligt Wikström poängterar Linné att den omvända processen vore 
att föredra, det vill säga att en ändamålsenlig kategorisering och 
namngivning bygger på ett omsorgsfullt förarbete liksom även be-
aktande av tidigare arbeten såväl som den empiriska verkligheten. 

 Claes Gustafsson och hans resonemang i boken Produktion av 
allvar. Om det ekonomiska förnuftets metafysik (199�) har varit tongi-
vande för PBI:s ansats och forskningsprocess. Enligt Gustafsson är 
förmågan att särskilja fenomen i vår omvärld en av de grundläg-
gande förutsättningarna för mänskligt tänkande. Han konstaterar 
att detta uppträder i vetenskapliga arbeten i form av klassificering, 
namngivande och begreppskonstruktion.

 För Linné liksom för Lean Site Managementprojektet möjlig-
gjorde assistenternas arbete vetenskapliga studier på en stor mängd 
empiriskt material. Metoden är således ”effektiv” i fråga om om-
fattningen på materialgenerering. Att på egen hand generera ett 
lika omfattande material hade varit mycket tidsödande – om ens 
möjligt. Metoden är emellertid inte oproblematisk; grupptän-
kande, konflikter och gränsdragning kan vara problem i en forsk-
ningsgrupp. Därför kommer jag i kommande avsnitt att fördjupa 
beskrivningen av metoden.

93  Med hänvisning till Gustafsson (199�).
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 Utgångspunkterna för arbetets kunskapsgenerering finns i grun-
dad teori där källan för teorigenerering är empirisk data (Glaser och 
Strauss, 196�). Barney G. Glaser och Anslem L. Strauss framhåller, 
i likhet med Karl Poppers kritiska rationalism, att det intressanta 
inte är att generera ny kunskap som ska vara odödlig utan kunskap 
som för oss framåt (Wikström, 2000, s 126). PBI-forskarens arbets-
sätt har av Kim Wikström beskrivits som ett kontinuerligt förflyt-
tande mellan ett ”helikopterperspektiv”, där den holistiska helhets-
synen möjliggör en översikt, och ett ”arkeologperspektiv”, där de 
enskilda fenomenen granskas i detalj (Wikström, 2000, s 135).9� 

 Lean Site Managementprojektet upplöstes formellt år 2001 i 
samband med att Lean Site Managementprojektet formellt avslu-
tades. Ett informellt forskningsnätverk bestående av ett antal fors-
kare från Lean Site Managementprojektet med intressen av indu-
striell projektverksamhet fungerar vidare. 

om Forskningsprocessen och materialet

Industriell verksamhet kan studeras på många olika sätt. Ett 
ofta förekommande sätt är att intervjua företagsledare och därefter 
analysera intervjumaterialet. Ett annat sätt är att också intervjua 
medarbetare, kunder eller finansiärer. Ytterligare ett tillvägagångs-
sätt är att göra fallstudier, det vill säga kombinera intervjuer med 
informella samtal och egna observationer av verksamheten. Ett till-
vägagångssätt kan vara att utgå från bokslut och annan ekonomisk 
redovisning. Ytterligare ett tillvägagångssätt kan vara att skicka 
ut frågeformulär, enkäter, till företagsledare eller till kunder. Jag 
kombinerar i denna studie delar av de ovan nämnda tillvägagångs-
sätten för att fullgöra min forskningsuppgift och jag kommer här 
att redogöra för hur jag har gjort. Jag redogör också för materialet, 
hur det genererats och bearbetats. 

 Ingen forskare kommer tomhänt till en forskningsprocess, inte 
heller jag, även om mitt bagage var relativt lätt i fråga om tidigare 
projekt- och organisationsstudier. En begränsad beläsenhet på det 

9�  Från helikoptern kan du se mönster i marken som antyder arkeologiska lämningar. 
Sedan går du ner, hoppar ur helikoptern och börjar gräva.
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aktuella området uppfattas inom grundad teori som positivt: ”Läs 
inte för mycket om faktaområdet på det att Du må behålla ’fräscha 
ögon’ för detta” (Glaser och Strauss, 196�).95 Denna uppmaning får 
stöd, enligt Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (199�, s �2), av att ve-
tenskapshistorien visar att forskare som besuttit mindre inläsning 
på området ibland kunnat uppvisa större kreativitet och mer djärv-
het i tolkningsprocessen jämfört med dem som varit alltför inlästa 
på området. Det finns emellertid naturligtvis en risk för ”naiv em-
pirism” och ”common sense-tolkningar” där forskaren misslyckas 
med att säga något originellt och nytt, ett problem som enligt för-
fattarna är större vid en induktiv ansats än vid en abduktiv.

 Bakgrunden till min forskning var ett intresse kring projekt 
och projektledning grundlagt under en inspirerande kurs i ämnet 
i grundutbildningen till civilingenjör vid KTH. Det faktum att 
projekt var aktuella och intresseväckande samtida fenomen bidrog 
givetvis också. Någon färdigformulerad forskningsfråga fanns 
emellertid inte från början och således har jag inte heller på för-
hand valt en med avseende på frågan lämplig metod att arbeta efter. 
Utgångspunkterna var emellertid kvalitativ metod och fallstudier 
eftersom jag valde att medverka i Lean Site Managementprojek-
tets redan pågående verksamhet. Jag anslöt mig således i början 
av mina forskarstudier, i mars 1999, till forskningsgruppen PBI 
tack vare min huvudhandledare professor Claes Gustafsson. Han 
var en av forskningsgruppens initiativtagare och fungerade därtill 
som gruppens vetenskapliga mentor. Där kom jag inledningsvis att 
följa med i den redan pågående verksamheten och i kombination 
med många koppar svart kaffe i PBI:s lokaler i Åbo bekantade jag 
mig med forskningsgruppen och de pågående studierna. De många 
resorna till Åbo belönades dels genom ett poängstarkt stamgästkort 
hos ett av rederierna, dels genom att jag på nära håll fick stifta be-
kantskap med finländare och finländskheten. Jag introducerades 
till, och socialiserades in i, den praktik som PBI hade utvecklat. Att 
jag skulle ha haft en valsituation, det vill säga fri möjlighet att ut-
forma studien så som jag ansåg bäst, var därmed inte självklart. Gi-
vetvis kunde jag påverka utveckling av metod och arbetssätt, men 

95  Återgivet i Alvesson och Sköldberg (199�, s �2). 
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till stor del handlade det om att lära av dem som kommit längre i 
sina studier. Jag skriver också längre fram, i kapitel 10, Ledtrådar 
och länkar, om att träda in i en praktik och om att socialiseras in i en 
praxis.    

 Det bör här anges att jag inte sedan tidigare hade kännedom om 
det studerade företaget eller dess verksamhet varför denna studie 
med nödvändighet också inneburit att närmare bekanta mig med 
företagets verksamhet och omgivning. Jag fick tidigt möjlighet att 
åka till företagets kontor i Runsor i Vasa och träffa representanter 
för projektverksamheten. Detta möjliggjordes tack vare PBI:s le-
dare Kim Wikström och Lean Site Managementprojektets ledare 
Magnus Gustafsson, som redan etablerat bra och förtroendefulla 
kontakter med Wärtsilä. Jag fick också tidigt möjlighet att sitta 
med på intervjuer som Magnus Gustafsson genomförde med pro-
jektchefer, något som gav mig inblick både i intervjuandets svåra 
konst och i företagets verksamhet. 

 Jag har därefter vid ett flertal tillfällen varit på besök på företa-
gets kontor i Vasa, ibland på egen hand och ibland med andra fors-
kare inom Lean Site Managementprojektet. I Vasa deltog jag i en 
s.k. introduktionskurs arrangerad av företaget i syfte att närmare be-
kanta mig med företagets produkter och processer, och inte minst 
viktigt, företagets anställda. Där ingick bland annat presentationer 
av företagets verksamhet, organisation och kunder. Dessutom gavs 
en lektion i kraftverkens teknik och funktion. I samband med kur-
sen gjordes ett studiebesök vid företagets pilotkraftverk. 

 Inledningsvis genomförde jag fem intervjuer på kontoret i Vasa 
med representanter för företagets projektverksamhet. Syftet med 
intervjuerna var dels att bekanta mig med företagets projektverk-
samhet, dels att få en inblick i hur de på kontoret uppfattade projek-
ten och arbetet på siten. Under intervjuerna tillät och uppmuntrade 
jag till en samtalsform i syfte att få respondenterna, vilka utgjordes 
av projektchefer och designchefer för projektet Cesar, att berätta 
om projektverksamheten snarare än strikt svara på mina frågor.

 Eftersom min strävan var att skaffa mig insikt i en viss situation 
och närmare undersöka hur människor arbetar och organiserar 
sin verksamhet i projekt var Lean Site Managementprojektets ut-
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gångspunkter passande (jmf. Merriam, 199�). Jag ville, som Kunda 
(1992, s 232) uttrycker det: ”see for myself”, det vill säga bli invol-
verad och testa mina föreställningar om arbete och organisering i 
projekt. Till att börja med intresserade jag mig för det som låg mig 
nära, de tekniska modulerna. Det började med en lista som Wärt-
siläs hemkontor skrivit ihop över tio moduler; motor, generator, se-
parator, ventilationssystem, booster, brandsystem, fundament, etc. 
Syftet var att undersöka siteledningsgruppens uppfattningar om de 
olika modulerna, deras funktion och design, och sedan rapportera 
detta till hemkontoret. Långsamt kom jag emellertid att finna an-
dra intressanta uppslag i projektverksamheten men det var alltså 
hos de tekniska modulerna som studien som denna bok bygger på 
tog sin början. 

 Under arbetets gång, närmare bestämt under mitt första besök 
på siten, kom emellertid intresset att riktas mer mot dem som ar-
betar på siten och deras ”vardagsverklighet”. En avgörande anled-
ning till svängningen av studiefokus var kommentarer jag hörde 
på siten. Fraser som ”out here it is different…”, ”de där hemma 
har ingen aning om hur det fungerar här…” väckte nyfikenhet. 
Kanske var det så att de tekniska komponenterna inte var det mest 
centrala eller problematiska för dem som arbetar på siten. När jag 
pratade med dem på site sa de att de tekniska modulerna ”de är 
inga problem, och blir det problem så löser vi dem”. Nej, det som 
de på siten uttalade var verkligt svårt, det som var den verkliga 
utmaningen, det var att hantera omgivningen, den ständigt förän-
derliga omgivningen.

  

ett första tema
Det inledande orienterandet i det nya landskapet, Wärtsiläs 

kraftverksprojektverksamhet, väckte funderingar och ett tema 
för min studie som tidigt kom att figurera var arbetsförhållanden i 
projekt under genomförandet på siten. Samtal med en dåvarande 
direktör för företagets projektverksamhet gav vid handen att detta 
var något som också intresserade företaget.96 Här bör emellertid 
framhållas att jag alltid varit fri att studera det jag funnit intressant. 
96  Samtal med direktör Stefan Storholm under våren 1999 i PBI:s lokaler i Åbo.
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Det har alltså inte varit frågan om något konsultuppdrag utan det 
har varit min nyfikenhet och mitt intresse som avgjort riktning-
en.9� 

 Under studiens gång har jag vid upprepade tillfällen mött och 
informellt samtalat – småpratat – med representanter för företagets 
ledning.98 Jag har vid dessa möten tagit tillfället i akt och berättat 
om min studie och mina funderingar kring arbete och organisering 
på siten. Reaktionerna jag har fått har i stort gått ut på att studien 
är intressant, att arbetsförhållanden på siten är ett viktigt område 
och att de inte riktigt vet hur det fungerar på siten. Dessa reaktio-
ner har jag tagit med mig i det kommande arbetet där de bland 
annat konfirmerat de studerades uppfattning om att de på kontoret 
inte alltid vet vad som händer på siten under genomförandet. 

 Att högre chefer svårligen kan möta och se det vardagliga arbe-
tet på site och därigenom skaffa sig egna erfarenheter om vad som 
egentligen händer är emellertid inte särskilt konstigt. När chefer 
kommer ställs arenan ofta så att säga ”i ordning”, eller som kon-
cernchefen uttrycker det:

”Jag vet inte hur det fungerar på siten. Jag kommer alltid dit i 
slutet när det är fest.”99    

Och det kan inte förväntas vara på något annat sätt. Är det ingen 
fest ordnad så ordnas en så fort chefen anländer. För att få veta vad 
som egentligen händer och sker i den praktiska konkreta varda-
gen, hur vardagen i företag och projekt ter sig, måste chefen troli-
gen, likt den store kalifen i Bagdad, Harun al Rashid, i Tusen och en 
natt,  förklä sig, och uppge sig för att vara någon annan.

9�  Givetvis har samtal med, och handledning av, handledare påverkat studiens 
inriktning. 
98  Jag har informellt samtalat med den tidigare direktören Stefan Storholm dels i början 
av studien under våren 1999, dels under tiden för materialgenereringen i december 2000 
samt i slutet av materialgenereringen i november 2001. Jag har också informellt samtalat 
med Wärtsiläs koncernchef Ole Johansson i Stockholm i november 2001 och på KTH/
Indek  i september 2002. 
99  Återgivning av ett informellt samtal om min studie med koncernchefen Ole Johansson 
den 30/11-2001. 
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generering av material
I forskningsprojektet Lean Site Managements regi har totalt ett 

tjugotal kraftverksprojekt studerats. En sammanfattande historisk 
tillbakablick av Lean Site Managementprojektets tillvägagångssätt 
återfinns i artikeln Fields of Mud. Some Notes on Mass Participant 
Observation (Gustafsson m.fl., 2002). Mitt inträde i forskningspro-
jektet sammanträffade med att studiet av omkring det sjunde pro-
jektet i ordningen inleddes. Även om mitt tillvägagångssätt och 
mitt material i mycket är gemensamt med de andra forskarnas 
inom projektet skiljer det sig naturligtvis i viss mån. Jag har bland 
annat på egen hand genererat material vid besök, samtal och inter-
vjuer och jag har format denna studie utifrån min läsning av mate-
rialet. Naturligtvis kom jag inte som en tabula rasa, utan jag hade 
föreställningar och förväntningar som skilde sig från de övrigas. 
Jag var till exempel den enda civilingenjören i maskinteknik. 

 De tre kraftverksprojekt som jag personligen följt närmare, och 
vilka utgör de huvudsakliga empiriska fallen i det här arbetet är 
som nämndes ovan Cesar och Giro och Dira.100 Materialet som an-
vänts har främst varit fältdagböcker författade av deltagande obser-
vatörer, i fortsättning kallade assistenter, som deltagit i projekten 
och fältanteckningar författade av mig i samband med mina obser-
vationer på siterna. 

 Inget s.k. empiriskt material, eller empiriska data, uppkommer 
ur intet. Det utgör inte heller något faktum som speglar en objektiv 
sanning om verkligheten på site. Tvärtom är materialet en kon-
struerad produkt, ett resultat av tolkning mot bakgrund av per-
sonliga, kulturella, ideologiska och språkliga referensramar vi bär 
med oss (Alvesson och Sköldberg, 199�). Clifford Geertz skriver 
(19�3/2000, s 9): 

”...what we call our data are really our own constructions of 
other people’s constructions of what they and their compatriots 
are up to...”

100  Jag har under studiens gång också följt andra samtidigt pågående projekt genom att 
dels läsa fältdagböcker dels samtala med assistenter och forskare.
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Materialet som denna studie baserar sig på är av olika slag, till 
exempel intervjuer, fältdagböcker, fältanteckningar, foton, företa-
gets formella dokument och företagspresentationer. Det är således 
ett omfattande och varierande, naturligtvis också spretigt och tve-
tydigt, material som utgjort basen för den här studien. Inom kva-
litativa metoder, till exempel grundad teori och etnografi, ses till-
gången på ett rikt och varierande material som en förutsättning. 
Tillgången på ett omfattande material är emellertid inte tillräckligt 
för en väl genomförd kvalitativ studie. Avgörande för om arbetet 
är välgjort är också ett gott hanterande av materialet. Inom etno-
grafi krävs vidare, enligt Alvesson och Sköldberg (199�, s 110), en 
personlig involvering av forskaren och möjlighet att komma nära 
de studerade. Jag kommer nu att redogöra för hur jag har gjort 
då jag genererat materialet från dessa tre projekt, det vill säga hur 
jag genomfört den tredelade fallstudien jag refererade till i inled-
ningskapitlet. Här ges också en närmare beskrivning av materia-
lens olika karaktär. 

fältdagböcker
Fältdagböckerna är författade av assistenter vilka deltagit i det 

dagliga arbetet på siterna under genomförandet av projekten. As-
sistenterna, som i de flesta fall varit sistaårsstuderande vid Åbo 
Akademi eller KTH, har varit anställa av PBI som i sin tur haft 
samarbetsavtal med Wärtsilä. Assistenterna har under arbetet i 
projekten bott tillsammans med, eller i direkt anslutning till, övri-
ga deltagare. Assistenterna har också deltagit i gemensamma sam-
mankomster och de har haft sällskap med övriga deltagare till och 
från siterna, på fritiden samt på luncherna. 

 Jag har personligen träffat och samtalat med assistenterna som 
deltagit i Cesar, Giro och Dira före deras avresa i syfte att lära kän-
na dem – och vice versa. Fältdagböckerna har utgjort empiriskt 
underlag dels för assistenten själv till hennes/hans magisterupp-
sats101, dels för forskare inom Site Managementprojektet. Assisten-
101  Pro gradu-avhandling för dem som läser ekonomi vid Åbo Akademi. Diplomarbete 
för dem som läser teknik vid Kemisk-tekniska fakulteten vid Åbo Akademi. 
Examensarbete för dem som läser teknik vid institutionen för industriell ekonomi vid 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
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terna har således fungerat som mina ”ögon och öron” på siten, som 
ett slags ”flugor på väggen”. Det var emellertid inte så att dessa 
”flugor” satt stilla hela tiden. Istället var de med och bidrog till ge-
nomförandet av projekten i den mån de kunde. Samtliga ingick i 
den så kallade siteledningsgruppen och de hade olika administra-
tiva sysslor. 

 Fältdagböckerna är individuellt skrivna och var och en av as-
sistenterna har utformat dem samt fyllt dem med innehåll. Assis-
tenterna har var och en gett en bild sin bild, sin berättelse av arbetet 
i projektet under genomförandet. Jag har inte uppmanat dem att 
skriva om något specifikt tema. Istället har jag uppmanat dem att 
skriva om det som händer och sker, det som är aktuellt för dagen 
och vad de själva finner intressant. Jag har berättat att min studie 
har med projektarbete och arbetsförhållanden i projekt att göra 
och att jag är intresserad av möten och prat i projekt. 

 Fältdagböckerna är mycket innehållsrika och de individuella 
variationerna är stora. Vissa assistenter skriver personligt och spe-
cifikt, andra mer generellt. Som empiriskt material betraktat är 
fältdagböckerna mångtydiga och komplexa, något som av Alves-
son och Sköldberg (199�, s 9) betraktats som en bra utgångspunkt 
vid kvalitativa studier: ”Studier av en förvirrande, motsägelsefull 
och – många gånger – överraskande empiri har enligt våra erfa-
renheter mycket att ge.” Sammantaget skildrar fältdagböckerna 
projektförloppet i stort, men också hur den enskilda assistenten 
upplever arbetet på siten, organiseringen av arbetsuppgifter, möten 
mellan deltagare på siten och på fritiden samt sammanhanget för 
dessa möten. 

 I denna studie har jag närmare studerat fyra assistenters fält-
dagböcker, vilket innebär att jag har fyra olika berättelser av hur 
det dagliga arbetet ter sig och upplevs under genomförandet. Dessa 
olika berättelser kompletterar varandra i studiet av sitepraktiken. 
Fältdagböckerna erbjuder således flera fragmentariska men kom-
pletterande berättelser om hur arbetet på site ter sig och upplevs 
under genomförandet.

 Fältdagböckerna är skrivna för en begränsad läsarkrets och är 
alltså inte dagböcker i egentlig mening. Läsarkretsen består av en 
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begränsad grupp inom Lean Site Managementprojektet vilka alla 
skrev under sekretessavtal. Fältdagböckerna är också författade 
med vetskapen om att de läses av andra (jmf. Nynäs 2001, s 31). 
De har emellertid både form och innehåll som i mycket liknar vad 
vi i dagligt tal avser med dagbok. Fältdagböckerna är ofta skrivna 
när man haft fem minuter över, mellan olika aktiviteter eller på 
kvällen. De har i viss mån fungerat som ett ställe där problem och 
bekymmer kunnat ventileras. I fältdagböckerna har assistenterna 
bland annat skrivit om personliga problem och glädjeämnen, om 
den lokala kulturen, om vad det finns eller inte finns att göra på 
fritiden, om besök och om hemlängtan. 

 Fältdagböckerna är ungefär en sida (A�, datorskriven) per dag, 
ibland längre och ibland kortare och de omfattar oftast flera te-
man varje dag. Detta innebär att första stycket i fältdagboken kan 
handla om mötet med kunden, nästa om problem med flygfrakten 
och ytterligare nästa om arrangemangen kring midsommarfesten. 
Varje stycke ger således en ”glimt” av hur vardagligt arbete under 
genomförandet ter sig och upplevs. Till en början användes en in-
delning av dagböckerna i tekniska, administrativa/organisatoriska 
och personliga ärenden, något som efter hand gradvis omformades 
till att bli mer ostrukturerat. Omformningen var frukten av dis-
kussioner mellan forskare och assistenter. Assistenterna kom istäl-
let att skriva om vad de fann intressant och de fick själva forma 
strukturen på fältdagböckerna. 

 Fältdagböckerna har skickats till mig och andra forskare inom 
Lean Site Managementprojektet en gång i veckan, oftast på mån-
dagar tillsammans med fotorapporter. När dagböckerna kommit 
har jag läst igenom dem och gjort noteringar. Ibland har jag skickat 
kommentarer eller frågor tillbaka till assistenterna, ibland har jag 
ringt. Att kontinuerligt skriva och skicka fältdagböckerna visade 
sig stundom vara problematiskt. Arbetet på siten tog mycket av as-
sistenternas tid och de har i några fall valt bort skrivandet då tiden 
inte räckt till. Jag har då via e-post eller telefon efterfrågat fält-
dagböckerna och påmint om överenskommelsen om minst en sida 
varje dag i veckan, varje vecka. Oftast har tiden emellertid räckt till 
för både arbete, skrivande och fritid. 
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 Assistenterna som skrivit fältdagböckerna som denna studie ba-
serar sig på är två kvinnor och två män, tillika två ingenjörsstude-
rande och två ekonomistuderande. De var alla mellan 25 och 30 år 
gamla och det var första gången de medverkade i ett dylikt projekt. 
Alla fyra hade emellertid, dock i olika omfattning, före avresan be-
kantat sig med PBI och med företaget. Samtliga hade också tidigare 
erfarenhet av resor utomlands och de talade god engelska. På siten 
arbetade assistenterna formellt som s.k. site assistants. Väl hemma 
igen efter flera månader på siten skrev assistenterna sina magis-
teruppsatser där de behandlade olika frågeställningar kopplade till 
ledning och organisering av projekt, till exempel riskhantering och 
logistik.  

 I projektet Cesar medverkade två assistenter samtidigt. De skrev 
fältdagböcker under drygt halva genomförandetiden, det vill säga 
omkring sex månader. Fältdagböckerna betecknas Annika och 
Björn och omfattar omkring 190 respektive 165 datorskrivna si-
dor. Båda assistenterna hade under sitt deltagande i arbetet på siten 
tidvis problem med krånglande datorer.102 Detta fick bland annat 
till följd att fältdagböcker antingen skrevs för hand eller inte alls 
under vissa perioder. 

 Den ena assistenten arbetade främst med lager och logistikupp-
gifter. Det innebar kontakt med transportföretag, flygfraktsbolag 
och tull, samt med transport- och logistikansvariga på företaget. 
Den andra assistenten arbetade främst med uppföljningsarbete och 
gjorde allahanda ärenden åt sitechefen, arbetsledarna och under-
entreprenörerna. Uppföljningsarbetet bestod bland annat av att 
dagligen dokumentera arbetet som de olika underentreprenörerna 
gjorde, hur många personer som arbetade på siten, samt hur arbetet 
framskred. Dessutom genomförde assistenterna allehanda ärenden 
och praktiska uppgifter som att boka biljetter och hyra bilar. As-
sistenterna hade till en början sina arbetsplatser i arbetsledarnas 
kontorscontainer, därefter i en intilliggande kontorscontainer.103 

102  En orsak till problemen var det fuktiga och varma klimatet.
103  Arbetet på siterna är tillfälligt och till kontorslokaler används ibland containrar. 
Dessa containrar inreds med fönster, dörr, skrivbord, hyllor, belysning och ofta 
luftkonditionering. När ett kraftverk är överlämnat till kunden kan containern 
transporteras till en annan site där ett kraftverk ska byggas. 
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Det kan tilläggas att relativt lite tid fördrevs i kontorscontainern. 
Mycket av tiden tillbringades ute på siten, i möten eller på ären-
den.

 En assistent medverkade i projektet Giro. Assistentens fältdag-
bok betecknas Cecilia och omfattar omkring 200 datorskrivna si-
dor. Assistenten skrev fältdagbok under hela genomförandetiden, 
det vill säga omkring åtta månader. Assistenten arbetade som si-
techefens ”högra hand” vilket bland annat innebar att dela skriv-
bord med honom. De som var anställda av företaget, samt övriga 
arbetsledare delade kontorsrum, ett kontorsrum som rymde fem 
skrivbord och ett stort mötesbord. Assistenten arbetade bland an-
nat med uppföljnings- och progressrapportering, sekreterarupp-
gifter samt uträttade allehanda ärenden. 

 Assistenten som medverkade i projektet Dira skrev fältdagbok 
under fem månader. Assistentens fältdagbok betecknas David och 
omfattar omkring 135 datorskrivna sidor. Assistenten arbetade som 
sitechefens assistent vilket bland annat innebar att bli tf. ansvarig på 
siten när sitechefen var bortrest. Assistenten arbetade bland annat 
med uppföljnings- och progressrapportering, mindre ritnings- och 
konstruktionsuppgifter samt uträttade allehanda ärenden. Under 
inledningen av genomförandet hade assistenten vissa språksvårig-
heter eftersom många av deltagarna på siten inte talade engelska. 
Kraftverket levererades av företagets franska kontor och i kon-
traktet med kunden stod det att kommunikationen skulle ske på 
franska. Sitechefen kunde emellertid bra engelska och assistenten, 
som sedan tidigare studerat franska i skolan, kom så småningom 
att behärska språket allt bättre. 

 Sammantaget utgör fältdagböckerna en, mer eller mindre sam-
manhängande, kedja av nulägesbeskrivningar. Det är emellertid 
inte någon heltäckande eller objektiv bild som ges. Somliga fält-
dagböcker har författats följande dag och i några fall flera dagar 
senare. Personliga känslor och funderingar varvas med beskriv-
ningar, redogörelser, av händelseförloppet. Också andras åsikter, 
kommentarer och berättelser återges. Det är således en mycket per-
sonlig, slumpvis och subjektiv bild som ges (Nynäs, 2001, s 32). Det 
subjektiva inslaget bör emellertid inte ses som en nackdel eftersom 
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det är deltagarnas egna berättelser, redogörelser för och tolkningar 
av arbete på siten som intresserar. Fältdagböckerna är författade 
av assistenterna som deltagit i det dagliga arbetet på siten under 
genomförandet. Assistenterna är visserligen nykomlingar men kan 
sägas ”tillhöra fältet” eftersom samtliga i siteorganisationen i viss 
mening kan ses som nykomlingar då siteledningen är i ständig för-
ändring och ingen är med under hela genomförandet.10� Beskriv-
ningarna kan sammantaget ses som fragmentariska men komplet-
terande berättelser från fältet, ett slags tales of the field105. 

fältanteckningar
Under studiens gång har jag vid tre tillfällen, en gång för vartde-

ra projektet Cesar, Giro och Dira, besökt siten och på nära håll följt 
med det dagliga arbetet med att leda och övervaka byggandet och 
installerandet av kraftverket. Jag har varit på site under samman-
lagt nära fem veckors tid där jag kontinuerligt skrivit fältanteck-
ningar. Renskrivna på dator omfattar dessa drygt 100 datorskrivna 
sidor och därtill finns foton och flera handgjorda skisser och min-
nesbilder.106 Det är knappast möjligt att beskriva mitt genererande 
av material som deltagande observation, kanske är observant del-
tagande10� en bättre beskrivning; jag har följt med i vardagen och 
varit uppmärksam och intresserad. Jag har, när det varit möjligt, 
skrivit anteckningar i närheten av de andra. I de flesta fall har jag 
dock dragit mig undan, till toaletten, till kafferummet när det varit 
tomt, till ett tomt kontorsrum eller till hotellet/lägenheten för att 
skriva ner mina iakttagelser. 

 Fältanteckningarna, vilka kan beskrivas som mina fältdagböck-
er, omfattar två veckor i projektet Cesar, knappt två veckor i pro-
jektet Giro och knappt en vecka i projektet Dira. Fältanteckning-
arna har inte som assistenternas fältdagböcker lästs eller använts 

10�  Mer om nykomlingar i kommande avsnitt. 
105  Assistenternas accounts, det vill säga deras återgivna upplevda erfarenheter kan 
betraktas som fältets berättelser.  Tales of the field är titeln på Van Maanens kända bok om 
etnografi och etnografisk metod från 1988.      
106  Omkring �0 sidor från Cesar, �0 sidor från Giro och 30 sidor från Dira.
10�  Jag har lånat uttrycket från Czarniawska (199�, s 66). Hon beskriver sitt genererande 
av material som �observant participation�. Med detta vill jag säga att jag inte deltagit som 
medlem av siteorganisationen utan snarare följt med och iakttagit dem. 
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av andra. På siterna gjorde jag inga formella intervjuer utan jag 
samtalade och ställde frågor när tillfälle gavs respektive höll mig 
tyst och i bakgrunden när så behövdes. Jag använde också en digi-
talkamera efter att först ha frågat om lov.   

 Att göra observationer är ett omväxlande och spännande företag 
som kantas av tvetydighet (jmf. Kunda, 1992, s 233). Eftersom fält-
arbete kräver av forskaren att så långt det är möjligt dela vardagen 
med de studerade, deras miljö, problem, bakgrund, språk, ritua-
ler och sociala relationer har det varit mycket intensivt (jmf. Van 
Maanen, 1988, s 3). Det har bland annat inneburit många siterun-
dor, oftast flera varje dag och med olika personer som var och en 
haft mycket att berätta. Det har inneburit tidiga morgnar och sena 
kvällar eftersom jag valt att följa assistenternas dygnsrytm. Det har 
inneburit att ena timmen sitta inne i ett iskallt luftkonditionerat 
kontorsrum för att nästa timme stå ute i 35 graders stekande sol-
sken. Det har också inneburit långa och ibland mycket ensamma 
och tråkiga resor. 

 I min ”skuggning”108 har jag suttit många timmar på sitekontor, 
letat skurmedel i dagligvarubutiker, snorklat i de mest underbara 
vatten, klättrat upp i höga torn och vettskrämd suttit på lastbilsflak 
som i mörker på smala bergsvägar framförts långt över hastighets-
begränsningarna (om det nu fanns sådana). Kort sagt, jag har följt 
dem jag studerat på nära håll, jag har lyssnat på vad de berättat, 
för mig och för varandra. Jag har följt vad de gjort, på siten och 
på fritiden. Observationerna på siten har också inneburit att bo i 
anslutning till dem som deltar i genomförandet av projekten (i de-
ras lägenhet eller i lägenheter/hotellrum intill). John Van Maanen 
(1988, s 2) skriver: ”Fieldwork usually means living with and living 
like those who are studied.” 

 Att bli en av dem var aldrig ambitionen och detta är således inte 
en studie där jag övertagit den studerade kulturen. Ett sådant an-
greppssätt hade förutsatt att forskaren under lång tid vistats på 
fältet och därmed socialiseras in i den främmande kulturen (Van 
Maanen, 1988). Jag ser emellertid assistenterna som en av dem, det 

108  Skuggning eller shadowing var den �metod� som Johansson använde sig av när hon 
observerade organisationer (Johansson, 1998).
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vill säga som del av fältet. Anledningen är dels att de medverkade 
under en längre tid, dels att de hade specifika uppgifter i förhållan-
de till projektets mål liksom specifika roller i projektets formella 
organisation. Istället för att bli en av dem har jag strävat efter att 
bli en med dem, det vill säga en som de pratar med, visar sitt arbete 
för, visar runt på siten, låter gå runt och titta på egen hand och tar 
med i olika sammanhang i arbetet och på fritiden. Jag har försökt 
bemöta fältet med en öppen nyfikenhet och med respekt för deras 
kunnande – och jag kan på intet sätt köra ett projekt109 lika bra som 
de. Erfarenheterna från fältet har jag tagit med mig hem där jag 
bakom skrivbordet läst böcker och reflekterat över iakttagelserna.  

 Det är här av vikt att betona att jag aldrig kan veta vad de per-
soner jag sett, mött, samtalat med och lyssnat till egentligen menat 
med sina ord eller sina handlingar. Jag har betraktat dem och jag 
kan försöka begripa dem utifrån mina egna erfarenheter av dem 
och de meningssammanhang som jag bär på. Jag ägnar mig med 
andra ord åt tolkning. Det jag gjort är att jag tagit med mig delar 
ur en verklighet som är komplex, också för dem som deltar, och jag 
kan omöjligt sätta mig in i hela detta sammanhang. Det jag kan 
göra, och här försökt göra, är att skapa mening av delarna och däri-
genom säga något om min tolkning av hur människorna organise-
rar sin verksamhet under genomförandet av kraftverksprojekt. 

 Att få access till dessa inte enbart geografiskt distanserade delta-
gares arbetsplatser och fritidssysselsättningar är inte en enkel sak. 
Vid vart och ett av besöken har jag inledningsvis presenterats och 
introducerats för siteledningen och övriga på siten av assistenten. 
Det är också assistenter som hjälpt till med en del av arrangemang-
en kring besöken, till exempel bostad. Min strategi har varit att in-
ledningsvis följa assistenterna i deras dagliga arbete, på ärenden, 
vid skrivbordet, på siten och under luncher och pauser. Detta har 
gett mig möjligheter att efterhand också samtala med, och oftast 
även följa med, anställda från företaget, kunden och dessutom flera 
av underentreprenörernas anställda under både formella och infor-
mella former. 

109  Fältets eget uttryck. 
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 Jag har blivit hembjuden till assistenterna på samtliga tre siter 
och i samtliga fall har också andra från projektet slutit upp. Dessa 
informella möten, sittande på golvet i tv-rummet, vid poolen eller 
på balkongen har erbjudit tillfällen för småprat om det pågående 
projektet och andra tidigare genomförda eller samtidigt pågående 
projekt. Det har också erbjudit tillfällen att lyssna till vad de berät-
tar för varandra och vad de gör på fritiden. Jag har också i alla tre 
fall träffat sitecheferna under både formella och informella former. 
Som exempel kan nämnas på middagar, på stranden och i hemmet. 
Assistenterna har vid mina besök således fungerat som ”länk” till 
de övriga på fältet, eftersom deras relationer hjälpt mig att på rela-
tivt kort tid komma nära de betraktade. 

 Under besöken har jag försökt att i någon mån samtala med 
samtliga i siteledningen. Det var emellertid vissa som visade sig 
mer intresserade och engagerade i mitt besök än andra. Som ex-
empel kan nämnas den mekaniska arbetsledaren i projektet Cesar 
som erbjöd sig att på tu man hand förevisa mig ett tidigare byggt 
kraftverk, den mekaniska arbetsledaren i projektet Giro som dels 
gav mig flera ”lektioner” i motorteknik i motorhallen och fram-
för ritningarna, dels inviterade mig till sitt hem på plättfest med 
barnen, samt eltestkillen i projektet Dira som bjöd på middag i 
sitt hem och dessutom reste med samma flight som jag. Dessa, och 
några till kan, bredvid assistenterna, beskrivas som ”huvud- eller 
nyckelinformanter” eftersom de vid flera tillfällen och på eget ini-
tiativ berättat för mig om projektet och sitt arbete.  

 Att komma till en site som kvinna och forskare görs emeller-
tid inte obemärkt. Naturligtvis har det funnits de som varit miss-
tänksamma och undrande. Några har hållit sig i bakgrunden och 
därmed ökat distansen mellan mig och dem. Flera har frågat mig 
– flera har också frågat assistenterna – vem jag är och vad jag gör 
där. Jag har då berättat om forskningsprojektet och om min studie. 
Jag har berättat att jag är civilingenjör i maskinteknik från KTH 
i Stockholm och att jag forskar kring projektarbete och arbetsför-
hållanden. Jag har också, när någon frågat, berättat att varken min 
studie, min resa eller mitt uppehälle på sitenfinansierats av företa-
get och att det inte varit fråga om något konsultarbete. En strategi 
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som jag hade, och som jag fick berättad för mig inför den första 
resan till siten av de andra forskarna inom PBI, var att vid besök på 
siten klä mig så likt dem på fältet som möjligt. Min ”uniform” ut-
gjordes således av ljusbruna långbyxor och ljus tröja samt sandaler 
eller gymnastikskor.

 Hur har då de på siten uppfattat mig? Min ålder skiljer sig inte 
från assistenternas, inte heller min bakgrund som universitetsutbil-
dad från Norden. Mitt besök har varit tillfälligt och jag har inte haft 
formella uppgifter på siten. Jag har emellertid riktat intresse mot 
hur projektet genomförs och hur kraftverket byggs och jag har bett 
dem berätta för mig om deras arbete. Vid det första besöket hade 
jag till en början sällskap av två seniora forskare som också var 
intresserade av internationell industriell projektverksamhet. Dessa 
presenterades som professorer vilket hos några på siten bidrog till 
att också uppfatta mig som professor. Den allmänna uppfattningen 
var nog emellertid att jag framstod som en kombination av kamrat 
till assistenterna, ”technical tourist”, trainee och forskare.

 Några har testat mig genom att fråga mig om tryck och tempe-
raturer, om bränsleblandningar och moduler, om varvtal och ef-
fekter. Jag har inte kunnat svara på alla deras tekniska frågor men 
jag har i någon mån kunnat följa med i deras beskrivningar och 
jag har kunnat ställa följdfrågor. Min bakgrund som maskinare110 
bidrog enligt min mening till att legitimera min närvaro på siten. 
Det är starkt fokus på just motorerna i företaget och på siten och 
grundläggande kunskaper i maskinteknik var till stor hjälp. Vid 
mina besök har jag inledningsvis bett dem jag mött att berätta om 
kraftverket, till exempel de olika modulerna och de tekniska del-
systemen. Så gott som alla har varit mycket positiva till att berätta 
om kraftverket och sitt arbete liksom om omgivningen. Fältan-
teckningarna, där mina iakttagelser är noterade kan sammantaget 
beskrivas som tales from the field111. Jag har varit på fältet, observerat 
och därifrån genererat material – berättelser från fältet – som jag 
sedan analyserat bakom skrivbordet. 

110  Maskinare är slang för maskiningenjör och civilingenjör i maskinteknik.
111  Observera skillnaden mellan Van Maanens tales of the field, det vill säga fältets 
berättelser, och mina tales from the field, det vill säga berättelser från fältet. 



9�

bearbetning och skrivande
Här särskiljer jag inte mellan bearbetning och författande. Istäl-

let ser jag författandet som en senare del av bearbetningen, en bear-
betning som inte har något definitivt slut även om jag tvingats sätta 
punkt för den här boken. Med bearbetning avses det tolknings- och 
reflektionsarbete som jag gjort under hela studiens gång. Vägledd 
av Kunda (1992) har jag kommit att se att det finns goda skäl till 
att anta en tolkande ansats, det vill säga en fördjupad förståelse av 
ett fenomen eller sammanhang (Nynäs, 2001, s 35). Sociala feno-
men eller sammanhang är svårfångade och kontextberoende, in-
timt sammankopplade med det sätt på vilket människor förstår sin 
verklighet och reflekterar över den (Kunda, 1992, s 232-233). Att 
undersöka samhälleligt liv innebär att undersöka händelser och ak-
tiviteter som är meningsfulla för de människor som är delaktiga i 
dem. Detta har jag tagit med mig och fältet har gång efter annan 
erbjudit mig uppslag som tagit mig ett steg vidare. Litteraturen har 
i sin tur hjälpt mig att förstå organisering på siten. Nedan åter-
ger jag exempel på uppslag och frågor som väckts under studiens 
gång. 

 Ett tidigt uppslag var stillestånd i projekt. Det genererade frågan: 
vad händer när inget händer i projekt, det vill säga när arbetet för 
tillfället inte kan fortsätta som det var tänkt? Uppslaget föddes när 
jag tidigt i min studie gick igenom material genererat i ett projekt 
i Asien. Det aktuella projektet hade tillfälligt stannat upp bland 
annat beroende på strejker och försenade materialleveranser, något 
som assistenten skrev mycket om i fältdagboken. Ett annat uppslag 
var vattenhålen. Det genererade frågan: vilka är de informella mö-
tesplatserna och vilken är deras roll i projektet? Uppslaget föddes 
efter mitt första besök på siten där jag följt deltagarna i sin vardag 
och funnit att de ofta var i kontakt med varandra för att bestämma 
om var och när de skulle träffas. 

 Ytterligare ett exempel på uppslag var småpratet som jag fick ta 
del av och bevittna under besöken på siten och vilket genererade 
frågan: var, när och om vad småpratas det i projekt? Uppslag som 
dessa, vilka uppstått under tiden för materialgenereringen och 
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mynnat ur det empiriska materialet i kombination med litteratu-
ren, kan dels ses som resultat av den inledande bearbetningen av 
materialet, dels som vägledare för kommande materialgenerering. 
Uppslagen har i flera fall lett fram till s.k. working papers (t.ex. 
Karrbom, 2000, Karrbom och Lindahl, 2000, Karrbom, 2001). 
Som framgår av beskrivningen av tillvägagångssättet kan studien 
beskrivas som explorativ, det vill säga undersökande eller utfors-
kande.  

 Studien har genomförts som en tredelad fallstudie där materi-
algenerering, litteraturläsning och materialbearbetning avlöst och 
utmanat varandra. I den första delen av fallstudien, i studiet av pro-
jektet Cesar, väcktes bland annat frågor som föranledde litteratur-
studier kring temporära organisationer, det sociala livet, komplexi-
tet och osäkerhet (t.ex. Asplund, 198�a, Gustafsson, 1988, 199�, 
Christensen och Kreiner, 199�, Lundin och Söderholm, 1998, Lun-
din, 1998, 2000). Dessa litteraturstudier skapade i sin tur nya frågor, 
bland annat om kommunikation och socialisering, vilka fanns med 
under andra delen, det vill säga studiet av projektet Giro. Bearbet-
ningen av materialet med dessa nya teman aktuella i minnet väckte 
i sin tur nya frågor vilka föranledde vidare litteraturstudier om in-
formell kommunikation, småprat, kunskap och lärande (t.ex. Orr, 
1996, Lave och Wenger, 1991, Molander, 1996,  Wenger, 1998, Ek-
man, 1999, Adelswärd, 1999, Johannessen, 1999). Fallstudiens tred-
je del, det vill säga studiet av projektet Dira, intensifierade intresset 
för narration, social interaktion och organisering och det var under 
denna tid som serier av möten uppstod som centrala för organise-
randet på siten. Litteratur om möten, mötesbeteenden och berät-
telser om möten var nu till stöd (t.ex. Schwartzman, 1989, Czarni-
awska-Joerges, 1988, 1993, Kunda, 1992, Czarniawska, 199�, van 
Vree, 1999, Alvehus, 1999 och Westling, 2002). 

 I den ”grundade teorins” anda försökte jag inledningsvis, det vill 
säga i samband med studiet av projektet Cesar, använda datorverk-
tygen QSR NUD*IST och NVIVO för att ”koda” materialet, dock 
med blandat resultat. Verktygen erbjuder visserligen möjligheter 
att bearbeta ett omfattande material men samtidigt ”låser” de fors-
karen framför datorn. Jag kom därför relativt snabbt att övergå till 
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det klassiska bearbetningsverktyget pennan. Ett tentativt arbetssätt 
har använts och med pennan i handen har jag läst stycke för stycke 
och noterat i marginalen vad texten utgör ett exempel på. Dessa 
noteringar har sedermera bildat teman. Mötesplatser, småprat och 
lärande är exempel på sådana teman som mynnat ur läsningen av 
materialet. Vid en viss punkt i läsningen av materialet uppstod ett 
mönster – att projekt i praktiken kan beskrivas som serier av mö-
ten och arbete i projekt skapande av och deltagande i dessa möten. 

 Jag ställde mig slutligen frågan: Vad är detta ett exempel på? 
Vad skapas i mötena? Jag kom då underfund med att såväl pro-
jektdeltagare som projekt möttes i mötena. Jag fann handlingar 
som återkom i samtliga tre projekt, handlingar som skapade och 
återskapade ordning, i sitepraktiken ”oordningens ordning”, och 
vilka bildade handlingsmönster.112     

 Forskningsprocessens arbetssätt, som uppdagande och avslöjan-
de av underliggande djupstrukturer, kallar Alvesson och Sköld-
berg för en abduktiv process (199�, s �8). Forskningsprocessen kan 
beskrivas som en rekonstruktion av den sociala verkligheten på si-
ten, där jag samspelat med de studerade och där jag aktivt tolkande 
skapat bilder för mig själv och för andra; bilder som sedan kontinu-
erligt omtolkats (Alvesson och Sköldberg, 199�, s 13). 

 Så har processen löpt: bearbetningen av det empiriska materialet 
har genererat frågor som litteraturen hjälpt mig försöka förklara 
och min läsning av litteraturen har i sin tur genererat frågor som 
det empiriska materialet hjälpt mig försöka förklara. Inte sällan 
har förvirringen infunnit sig då litteratur och empiriskt material 
konfronterats. Kurser, konferenser och samtal med kollegor och 
handledare har genom kritiskt ifrågasättande bidragit till att hålla 
förvirringen uppe och därmed (förhoppningsvis) trivialiseringen 
på behörigt avstånd. Hur har jag då tagit mig ur förvirringen? Har 
jag överhuvudtaget gjort det? Kan jag säga att jag förstår hur si-
tepraktiken fungerar, vad som utmärker den och vad som organi-
serar den? Kan jag säga att jag förstår vad som organiserar män-
niskor i tillfälliga praktiker?

112  Dessa handlingar presenteras i kapitel 8, Scener i sitepraktiken. 
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 ”Att hitta mönster och teman” eller ”att skapa metaforer” är, 
enligt Sharan B. Merriam (199�, s 159-160), olika ”tekniker” eller 
”strategier” att skapa mening. Merriam skriver att när ”tekniker” 
kombineras är sannolikheten stor att insikter och förklaringar upp-
står. Att förstå något kan vara detsamma som att hitta en passande 
metafor. Här har mönstret projektpraktik som serier av möten hjälpt 
att skapa förståelse för fenomenet i fråga i egenskap av att fungera 
som meningsskapande struktur. Mönstret i sig räcker emellertid 
inte, utan det utgör snarare ”ryggraden” eller ”den röda tråden” 
kring vilken berättelsen om sitepraktiken utspelar sig. Berättelsen 
fungerar inte som en garnering, som utsmyckning av mönstret. 
Den utgör, i egenskap av min förståelse av hur organisering på 
siten fungerar, en (re-)konstruktion av sitepraktiken. Förståelsen 
kommer således av meningsbakgrund och inte genom förklaringar 
och orsakssamband (Alvesson och Sköldberg, 199�, s 116).

reFlektioner kring metod

I detta skede kan det vara skäl att reflektera över hur jag ge-
nomfört denna studie. Jag börjar med något mycket centralt för 
allt vetenskapligt arbete, något som inte får tas lättvindigt – forsk-
ningsetik. Jag har i min studie mött många människor vilka med 
förtroende delat sina erfarenheter med mig. Somliga har varit pro-
jektdeltagare på site, andra har varit samtalspartners, kollegor eller 
tillfälliga kontakter. Samtliga är också privatpersoner och det är 
min uppgift – en viktig sådan – att anonymisera så att ingen per-
sonligen pekas ut eller kränks. 

 Redan begreppet dagbok väcker tankar om intrång i den per-
sonliga integriteten. Här kan det vara anledning att påminna sig 
att barns (och möjligen också vuxnas) dagböcker ofta har ett lås 
vars nyckel göms med största omsorg. Dagboksskribenterna i den-
na studie har emellertid samtliga varit medvetna om, och gett sitt 
samtycke till, att texterna läses och bearbetas av mig. Jag har, med 
syftet att ingen personligen ska kränkas, anonymiserat assistenter-
nas fältdagböcker och jag har ”döpt om” projekten. Jag har också 
gjort ändringar i flera citat. Exempelvis: Där det ursprungligen ex-
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empelvis stått ett personnamn har jag skrivit befattningen, till me-
kanisk arbetsledare, eller valt ett helt annat namn. Där det stått ett 
namn på en stad eller ett land har jag skrivit staden, landet eller ett 
helt annat namn. Förutom att jag gjort ändringar i syfte att anony-
misera har jag också gjort smärre korrigeringar av stavfel och lik-
nande. Jag har emellertid varit mycket försiktig med korrigeringar 
eftersom jag inte velat förvränga fältdagböckernas fragmentariska, 
dagbokslika och personliga karaktär.

 Den täta beskrivningens behov av en rik och omfattande kontext 
(jmf. Geertz, 19�3/ 2000) har emellertid fört med sig att den som 
är väl insatt i företagets projektverksamhet utan större svårighet 
kan komma underfund med vilket projekt det är fråga om. Efter-
som mitt forskningsintresse kan ses som tämligen okontroversiellt 
– därmed inte sagt ointressant och oviktigt – har jag emellertid valt 
att ta den risken. Att se till att ingen företagshemlig information 
läcker ut har också varit av största vikt. Jag har varken velat även-
tyra företagets framtida verksamhet eller framtida samarbeten 
mellan näringsliv och akademi.        

 Ytterligare något centralt: hur kan denna studies validitet, det 
vill säga dess trovärdighet avgöras? Sharan B Merriam (199�, s 13�) 
skriver: ”I en kvantitativ studie måste läsaren övertygas om att fors-
karen följt alla regler till punkt och pricka, eftersom det normalt 
inte finns någon konkret beskrivning av hur man gått tillväga. En 
kvalitativ rapport förser dock läsaren med en beskrivning som är 
tillräckligt detaljerad för att denne ska kunna avgöra om forska-
rens slutsatser verkar vettiga eller ej.” I fråga om trovärdighet är 
forskarens egna kritiska reflektioner av betydelse och min uppgift 
är att så noga som möjligt redogöra för vad jag har gjort, varför och 
hur, och därmed ge läsaren en möjlighet att bedöma forskningsre-
sultaten. 

 Denna boks upplägg, med ett slags omvänt skrivsätt, där slutsat-
serna till en del presenteras redan i de inledande avsnitten, bidrar 
också till möjligheten att bedöma studiens validitet och trovärdig-
heten i tolkningarna. Med detta upplägg kan läsaren själv, under 
läsningens gång, ta ställning till mina tolkningar. Antingen håller 
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läsaren med, och tycker att de verkar vettiga, eller så finner läsaren 
dem märkliga eller inte ens trovärdiga. 

 Det finns dock inte, vill jag hävda, i någon absolut mening rätt 
eller fel tolkningar; det finns de som är bättre och de som är sämre 
– vilka tolkningar som helst duger inte (Alvesson och Sköldberg, 
199�, s 159). Ett exempel på en bra tolkning kan vara en som många 
håller med om och finner trovärdig. Målet är emellertid inte att 
alla som läser min berättelse om arbetet i kraftverksprojekten ska 
komma till exakt samma tolkning. Det är varken möjligt eller ens 
önskvärt. Om läsaren finner min berättelse om sitepraktiken tro-
värdig, inspirerande och läsvärd finns goda förutsättningar för egna 
associationer. Därigenom kastas mer ljus på området. Och diskus-
sionen kring hur projekt i praktiken fungerar och hur människor 
organiserar sin verksamhet kan fortsätta. Det är min förhoppning.      

olika utkikspunkter
Kultur och människor är ofta i rörelse och ett av modernitetens 

kännetecken är att det lokala formas av inflytande på långt håll 
(Giddens, 1990, s 18-19).113 Det är vid studier av kulturer därför 
betydelsefullt att röra sig i och mellan fält. Ulf Hannertz (2001, 
s 12) skriver: ”Det blir nödvändigt eller åtminstone önskvärt att 
kombinera flera observationspunkter.” Här kan studiens olika em-
piriska material och fallstudiens tre delar ses som exempel på olika 
observationspunkter. Jag har i min studie av sitepraktiken således 
studerat flera fält i ett, det vill säga flera olika siter med syftet att fö-
rebygga risk för ensidighet och för att låta flera människor komma 
till tals. Besöken och fältanteckningarna har till exempel fungerat 
som komplement till fältdagböckernas, ibland aningen överdrivna, 
bild av förhållandena på site (Nynäs, 2001, s 32). Att jag använt 
olika material, från olika siter, och medverkat i en grupp bestående 
av forskare med olika bakgrunder kan ses som försök till att verka 
för en mer valid fallundersökning (Merriam, 199�, s 1�9).

 Varför en tredelad fallstudie? Varför inte sex projekt eller sju? 
Är det så att empirigenereringen kan avslutas när inget nytt eller 
överraskande längre uppkommer vid bearbetningen av materialet? 
113  Återgivet i Hannertz (2001). 
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Är det då dags för forskaren att ordentligt ta tag i analysarbetet och 
skrivandet av boken eller rapporten? Att materialet ”tystnat”, det 
vill säga inte längre skapat nya frågor eller ny förvirring har emel-
lertid inte varit skälet till att denna studie omfattar tre och inte sex 
projekt. Materialet som generats har inte slutat att förvirra mig och 
frågan är om ett kvalitativt material någonsin ”tystnar”? Är det 
inte snarare så att det ”tystas ner” av forskaren när en meningsska-
pande struktur uppstått, till exempel ett mönster eller en metafor 
och att forskaren då slutar ställa frågor till materialet – och som vi 
vet: inga frågor, inga svar. En ny bok eller ett nytt möte, en ny tanke 
eller insikt kan ”väcka” ett material, få det att återigen framstå för-
virrande och överraskande. 

 Hanson (1958) skriver att fakta alltid är teoriladdade och han 
har intresserat sig för vad som menas med att ”se”. Det tycks som 
om vi aldrig ser enskilda sinnesdata utan alltid tolkande data, data 
som placerats in i en viss referensram. Vi lägger alltid in perspek-
tiv i det vi ser, och seendet är oskiljbart från perspektivet. Seendet 
är perspektiviskt. Till exempel ser en läkare inte bara en samling 
vita och svarta fläckar på en röntgenplåt, utan exempelvis en viss 
skuggning på lungan som indikerar en viss sjukdomsbild. Data är 
således alltid kontextuellt insatta i en semantisk ram som först ger 
dem deras innebörd. Resonemanget kan vidgas till forskningspro-
cesser. Hansson avvisar både induktion och deduktion som model-
ler för hur sådana processer går till. Det är istället genom arbete 
med det empiriska materialet som det vid en viss punkt dyker upp 
ett mönster och det är detta mönsterfinnande som enligt Hanson är 
vetenskapens kärna.11� 

 Någonstans måste processen stannas upp. Åtminstone för ett 
ögonblick, annars blir det ingen avslutande punkt i boken. Ett rikt 
kvalitativt material kan således väcka förvirring på olika sätt och 
ett praktiskt exempel på det är att vi är flera forskare som baserar 
våra, på flera sätt olika studier om internationellt industriellt pro-
jektarbete på samma empiriska material.   

11�  Återgivet i Alvesson och Sköldberg (199�, s �9-50).
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ingenjörens frågor
Jag har gjort en resa, ja, egentligen flera men det är en av dem 

som jag här kommer att reflektera kring. Jag är ingenjör med fyra 
års gymnasiala studier i teknik och fyra och ett halvt års universi-
tetsstudier i maskinteknik, med inslag av industriell ekonomi och 
organisation, bakom mig. Kanske borde jag skriva att jag var in-
genjör för den här boken är inte en typisk ingenjörsavhandling, så-
dana ser oftast annorlunda ut. Dels har de färre sidor men framfö-
rallt har de andra syften, mål och tillvägagångssätt. En ingenjör vill 
ofta förklara hur det ligger till, hur problem bör lösas på bästa sätt 
och vägen dit går ofta genom upprepade experiment, mätningar 
och ett noggrant räknande. Denna bok, med syfte att undersöka, 
med mål att beskriva och återge, och med ett explorativt och tol-
kande tillvägagångssätt liknar på flera sätt en samhällsvetenskaplig 
avhandling. Betyder det att jag inte längre är ingenjör? Nej, men 
– tror jag – avgjort mer reflekterande än jag var tidigare. 

 Ingen forskare kommer tomhänt till en forskningsprocess, nå-
got som kanske främst framkommer i de frågor jag ställt under 
studiens gång. I kvalitativa och tolkande studier av samtida arbete 
riktas intresset mot hur något görs (Forsberg, 2002, s 29), eller hur 
något blir vad det är (Porsander, 2000, s 60). Den kvalitativt intres-
serade forskaren, läs jag, är intresserad av process (vad det är som 
händer när tiden går) och innebörd (hur människor skapar mening 
i sina liv) (Merriam, 199�, s 31). Jag har under studiens gång ställt 
flera hur-frågor. Exempelvis: Hur fungerar projekt? 

 När jag betraktar frågan om hur projekt fungerar i ljuset av min 
bakgrund som ingenjör och därmed med maskinmetaforen (Mor-
gan 1986/199�) inpräntad i föreställningsvärlden finns det fog att 
misstänka att hur-frågan inget annat är än en förklädd varför-frå-
ga. Och så har det nog varit, i alla fall till en början. Jag trodde att 
jag undersökte förutsättningslöst. Det jag emellertid ofta kom att 
göra var att försöka hitta förklaringar till problem. Vägledning och 
kritiskt ifrågasättande från handledare och litteratur har emeller-
tid lett mig att ifrågasätta mina egna föreställningar och söka mig 
nya vägar, vilket framförallt har inneburit att ställa andra frågor, 
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nya frågor115, hur-frågor och att see for myself. Mitt bagage, det vill 
säga mina föreställningar, har under resans gång således kommit 
att ifrågasättas och stuvas om. Och resan fortsätter.     

nykomlingar
Assistenterna som deltagit i den här studien och skrivit fältdag-

böcker under sin vistelse på siten var där för första gången. De hade 
ingen tidigare erfarenhet av att bygga kraftverk och var således ny-
komlingar på siten. Nu har det emellertid visat sig att assistenterna 
är långt ifrån de enda nykomlingarna på site i ett kraftverkspro-
jekt. Om man ser nykomlingen som en som kommer in i ett helt 
eller devis nytt sammanhang gäller det samtliga på siten. För alla 
innebär projektet ett, åtminstone delvis, nytt sammanhang efter-
som alla projekt i viss mån är unika – det är alltid ett nytt kraftverk 
som byggs och det är en ny konstellation människor som medver-
kar. Dessutom är genomförandet av projektet en period av ständig 
förändring och under denna tid är det många som kommer och 
går. Även om samtliga i viss mån kan betraktas som nykomlingar 
är naturligtvis inte samtliga nybörjare. Många har varit med i lik-
nande projekt tidigare. De har erfarenheter av kraftverksprojekt 
i andra länder, ibland också andra slags anläggningsprojekt. För 
somliga är det emellertid första gången de medverkar, det gäller till 
exempel trainees, några arbetsledare och assistenterna, vilket gör 
dem till nykomlingar och nybörjare. 

 Vad har då en nykomling att berätta om organisatoriskt liv? Kan 
en nykomlings berättelse bidra till ökad förståelse om samtida ar-
bete och vad som organiserar människor i tillfälliga praktiker? Ste-
phen Fineman och Gabriel Yiannis bok Experiencing Organizations 
(1996) behandlar nykomlingars berättelser om upplevt vardagligt 
arbete i organisationer.116 Boken inleds på följande sätt (Fineman 
och Yannis, 1996, s 1): 

115  Somliga frågor har varit nya. Andra har återkommit men i ny �tappning�, t.ex. 
frågan: hur fungerar projekt? Jag har kommit att inse att frågan också kan ställas av den 
kvalitativt intresserade forskaren och att hon då främst vill förstå innebörden av ett visst 
skeende eller en viss företeelse, i mitt fall sitepraktiken.
116  En svensk variant på samma tema är Corvellec och Holmbergs Organisationers vardag 
- sett underifrån (200�). 
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”The tales told by new entrants to organizations are revealing. 
Their experiences of work are fresh and sharp; they will ’see’ 
what older hands no longer notice or care about. An articulate, 
critical, but naive worker can offer poignant insights on 
the rights and wrongs of organizational life – its passions, 
performances and pretences. As such, they open a window 
offering an unusual view of organizations...”

 
Boken presenterar en samling berättelser om livet i organisatio-

ner, skrivna av nykomlingar i arbetslivet. Nykomlingarna, som av 
författarna kom att kallas trainees, arbetade i företag i den offent-
liga och privata sektorn, stora och små, de flesta i Storbritannien 
men några utomlands. Strax efter hemkomst ombads de skriva en 
berättelse om sina erfarenheter. Deras berättelser skrevs efter sex 
månaders betalt arbete i olika företag – ett arbete som utgjorde en 
del av deras universitetsutbildning. De unga människor, vars berät-
telser Fineman och Yiannis reproducerat i boken, hade endast liten, 
om någon, tidigare erfarenhet av formellt arbete. Detta var deras 
”rendezvous with ’proper’ work” (Fineman och Yiannis, 1996, s 2). 
Detta sätt att arbeta och generera berättelser liknar det sätt på vil-
ket assistenterna arbetat, med den skillnaden att assistenterna skrev 
kontinuerligt, dag för dag, och inte i efterhand. 

 Fineman och Yiannis (1996, s 1) betraktar nykomlingarnas be-
rättelser som ”slices of organizational life”, vilka dels kan ge inblick 
i organisationer, dels kan kontrastera de traditionella textböckerna 
genom att vara presenterade med passion och autenticitet. Assisten-
ternas fältdagböcker, med inslag av glädje och frustration, nyfiken-
het och personliga reflektioner kan således, i egenskap av glimtar 
av upplevt vardagligt projektarbete, bidra till ifrågasättandet och 
utvecklandet av textböckerna i projektledning och projektarbete.  

 Hur förhåller sig då Fineman och Yannis studenters berättelser 
till PBI-assistenternas fältdagböcker? Vid studierna av kraftverks-
projekten inom ramen för PBI har det visat sig att händelsernas 
senare förlopp lätt leder till att den slutliga berättelsen anpassas 
till utfallet. Magnus Gustafsson (1999) visar till exempel hur vissa 
händelser helt enkelt försvann, och aldrig kommit upp i efterhand 
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om inte assistenterna rapporterat om dem i sina fältdagböcker. Ett 
konkret exempel var den pråm som var försvunnen under en viss 
tid enligt assistentens fältdagbok, men som, de efter projektets slut 
förnekade någonsin hade varit borta.  

 

presentationen
Min berättelse är resultatet av min bearbetning av många andras 

berättelser och utsagor, både de som assistenterna skrivit ner och 
de som jag fått berättade för mig – och jag har således skrivit en 
berättelse baserad på andras berättelser. Assistenternas berättelser är 
också delvis självupplevda och delvis i sin tur berättelser baserade 
på andras berättelser. Sättet på vilket jag presenterar min berät-
telse och min röst är inte betydelselöst (Mattingly, 1998, s vii) De 
traditionella kriterierna på vetenskapliga texter är att de ska vara 
trovärdiga, sannfärdiga och auktoritativa inom det område där de 
yttrar sig samt att de ska vara övertygande (Kärreman, 1996, s 5�). 
Tyvärr bidrar dessa kriterier sällan till att göra texterna mer läsar-
vänliga. Därtill för de med sig vissa problem. Dan Kärreman (1996, 
s 5�) skriver:

”Det finns en tradition inom samhällsvetenskapen att övertyga 
genom att framställa den vetenskapliga texten som om den inte 
vore en text. En sådan text är lätt att känna igen. Det är en 
opersonligt hållen text full med fakta, i regel ordnade i prydliga 
rader och kolumner, och med en författare som gör vad han 
eller hon kan för att få oss att tro att Vetenskapen själv, genom 
ombud, varit framme och författat texten.” 

Det finns emellertid, vilket Kärreman också tar upp, andra sätt 
att övertyga. Van Maanens tre framställnings- eller berättarformer, 
Realist Tales, Confessional Tales och Impressionist Tales, är exempel 
från etnografiska sammanhang (Van Maanen, 1988). Den realistis-
ka skildringen utmärker sig genom likheten med den traditionella 
vetenskapliga framställningen av ”objektiva fakta”. I den realis-
tiska skildringen är forskaren frånvarande. ”Only what the mem-
bers of the studied culture say and do and, presumably, think are 
visible in the text” (Van Maanen, 1988, s �6). Bekännelsen utmärks 
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av att vara en intensiv och personlig skildring av forskarens egna 
upplevelser och erfarenheter från fältet. Medan det i den realistiska 
skildringen står: Polisen gjorde X, står det i bekännelsen: Jag såg 
polisen göra X.11� I bekännelsen förmedlas forskarens subjektivitet. 
Slutligen, nämns den impressionistiska skildringen, som utmärker 
sig av att vara deltagarens eller åskådarens berättelse. Van Maanen 
skriver (1988, s 103):

”The form of an impressionist tale is dramatic recall. Events 
are recounted roughly in the order in which they are said to 
have occurred and carry with them all the odds and ends that 
are associated with the remembered events. The idea is to draw 
an audience into an unfamiliar story world and allow it, as far 
as possible, to see, hear, and feel as the fieldworker saw, heard 
and felt. Such tales seek to imaginatively place the audience in 
the fieldwork situation – seated ringside as witness to a tribal 
ceremony of consequence, tasting the low life with the Hell’s 
Angels in some sleazy beer bar, or shooting the falls in a barrel 
at Niagara.” 

Vilken tale som är bättre eller sämre beror på syftet; de är olika 
bra för olika uppgifter. Jag har försökt att använda olika framställ-
nings-, eller berättarformer i olika kapitel. Naturligtvis är skild-
ringarna mina rekonstruktioner, vad jag uppfattat som centralt och 
utmärkande för sitepraktiken under mina besök. Där varvas mina 
iakttagelser med de betraktades utsagor och berättelser. Jag har i 
flera fall försökt att träda in med min röst och betona att jag varit 
närvarande (jmf. Mattingly,1998). Syftet är att aktualisera att detta 
är min berättelse, min story, min förståelse av hur sitepraktiken 
fungerar och vad som organiserar den, och att läsaren inte ska se 
den som en objektiv spegelbild av verkligheten på siten. Joan Mar-
tin (1992, s 195) skriver:   

”When an author disappears, the voice that is speaking through 
the text becomes the impersonal, objective voice of scientific 
authority. If no person is doing the describing, then the 
description must be real – an objective view. The inclusion of 

11�  Exemplet är hämtat från Van Maanen (1988, s ��).
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any of the authors personal views (the ’I’) – indeed any evidence 
of the existence of the author as ’eye’ – undermines the illusion 
of scientific objectivity.”

 I detta kapitel har jag försökt, så noggrant som möjligt, beskriva 
vad jag gjort, hur och varför. Syftet var att visa hur denna studie ge-
nomförts, och på vilka grunder. Naturligtvis finns sådant att tycka 
till om, till exempel beroende på att jag inte valt en, av särdeles 
många före mig, beprövad metod. Istället har jag, liksom övriga 
PBI-forskare, strävat efter att hitta nya vägar till ny kunskap kring 
projekt, ledning, organisering och samtida arbete. Fler reflektioner 
med avseende på metod kommer i bokens avslutande kapitel. 
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6 dygnets organisering

Här följer blickar in i den konkreta vardagsvärlden – i pussel-
läggandets vardag på siten. Intresset riktas därmed mot vad som 
händer i projekt i praktiken, den sociala interaktionen i vardagen 
på siten. Här följer berättelser som skildrar ett typiskt dygn på var 
och en av de tre siterna. Berättelserna är rekonstruktioner av hur 
vardagen ter sig på siten från min horisont.118 Syftet med berättel-
serna är dels att sätta den formella strukturen i ett sammanhang, 
dels att exemplifiera konkreta handlingar i vardagen som möjlig-
gör genomförandet av kraftverksprojekten – som visar vad de på 
siten gör när de levererar kraftverk. 

cesar – en dag i augusti

Dagen börjar tidigt. Yrvaken går jag ner på gatan utanför lägen-
heten. Redan strax före sju är Annika på trötta ben på väg ner för 
trappan från lägenheten ut på trottoaren. Det blev sent igår kväll, 
igen. Vi hade varit på discot som ligger söder om siten. Under kväl-
len hade allt fler från sitegänget slutit upp vid baren, också projekt-
gänget som är på tillfälligt besök följde med. Innan Björn skjutsat 
hem alla var klockan nästan halv två på natten. 

 Nere vid en parkbänk intill parkeringen på andra sidan gatan 
samlas de som åker med de mekaniska killarnas minibuss till siten. 
Den här morgonen är det Annika, jag och en av de mekaniska kil-
larna som står och väntar. Det är full fart på trafiken så här dags, 
bilar, bussar och lastbilar åker förbi fulla med passagerare på väg 
till arbetet. Det är i stort sett samma tid som gäller varje morgon, 
förutom på söndagarna då det är ledig dag. Exakt när bussen kom-
mer, och hur många som ryms med har bestämts dagen innan. Då 
har mobiltelefonerna gått varma, vilket de för övrigt gör ofta här. 
Vilka som åker med bussen varierar, dels beroende på vilka som ar-

118  Berättelserna är rekonstruktioner av hur vardagen tedde sig vid tiden för mina 
besök. De baseras på mina fältanteckningar. Naturligtvis skiljer sig vardagen i början från 
vardagen i slutet av ett projekts genomförande. Assistenternas fältdagböcker har använts 
som stöd för att i möjligaste mån skildra en typisk dag på siten. 
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betar på siten för tillfället, dels vilka som bor längs vägen till siten. 
För tillfället är några av de mekaniska killarna hemma på semester 
varför både deras lägenheter och deras platser i bussen är lediga. 
Jag har därmed både bostad och skjuts ordnade.  

 Vid parkbänken är det ganska tyst, morgonhälsningen består av 
några artighetsfraser och en nickning. När väl bussen kommer är 
den nästan full. Resan till siten går söderut efter huvudvägen ett 
par kilometer och under resan går en tidning runt i bussen. Några 
kastar ett par snabba blickar i den medan andra snabbt låter den gå 
vidare. När bussen kör in på siten hälsar föraren på vakten med en 
nickning. Bussen är ganska tidig och det är inte många som kom-
mit ännu. Annika kliver ur, tackar för skjutsen och går för att låsa 
upp kontorscontainern. Jag följer efter. De mekaniska killarna går 
till sin container för att låsa upp, lämna sina väskor och komma 
igång för dagen. Medan Annika packar upp dator, kablar, disket-
ter, kamera och mus ur väskan kommer fler bilar, minibussar och 
pickuper till siten. 

 De som bor nära varandra och/eller arbetar ihop åker ofta till-
sammans. Klockan åtta har de flesta kommit och det kan höras att 
arbetet kommit i gång. Det hörs hammarslag och svetsar, lyftkra-
nar och grävmaskiner. Morgonbestyren bland arbetsledarna består 
bland annat i att lämna väskorna inne i deras kontorscontainer, 
starta upp datorer och hälsa på varandra. De samlas antingen vid 
bänken framför deras kontorscontainer eller inne i kontorscontai-
nern. Björn, den andra assistenten, kommer tillsammans med en av 
byggarbetsledarna och hans fru eftersom de bor i samma hus. 

 Efter att ha packat upp och hämtat en vattenflaska i kylskåpet 
hos arbetsledarna är det dags för Björns morgonrunda. Den börjar, 
som oftast, hos arbetsledarna vid bänken med en morgonhälsning 
och några kommentarer om gårdagen för att sedan fortsätta hos 
byggkillarna som arbetar med att montera vägg- och takpaneler. 
Därifrån går rundan via motorhall A och B där de mekaniska och 
elektriska killarna monterar och installerar moduler samt ansluter 
rör. Björn frågar en av killarna som svetsar hur det är med ögat, om 
det har läkt. Björn har i uppdrag att bistå skadade och sjuka med 
skjuts och tolkning hos läkaren och det har hittills blivit många 
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besök. Rundan avslutas vid tankområdet där tankkillarna arbetar 
med att svetsa ännu ett varv på en av de stora bränsletankarna. På 
vägen hälsar Björn på killarna, tar någon bild med digitalkame-
ran och frågar hur det är, för att veta vad som är på gång berättar 
Björn. 

 Efter rundan sätter sig Björn vid datorn för att skriva dags-
rapporten och dagboken. Dagsrapporterna, som behandlar både 
byggnadsarbeten och mekaniska arbeten, däremot inte elektriska 
arbeten, innehåller bland annat hur många som arbetar för tillfället 
och med vad. Dessa dagsrapporter förmedlas sedan till sitechefen 
som bland annat använder dem i uppföljningsarbetet. När Björn 
går in i arbetsledarnas container någon timme senare för att skriva 
ut dagsrapporten säger den mekaniska arbetsledaren, som ofta, att 
han vill ha hjälp. Idag är det att skriva sjukförsäkringsansökan. 
Andra dagar har det varit ärenden, tolkning eller att samla in upp-
gifter från underentreprenörerna. Arbetsledaren berättar för Björn 
att det kommer några nya killar till siten i dag och att det därför 
behöver inhandlas hushållsgrejor till dem, bland annat tvättmedel.  

 Annika sitter i containern och går igenom flygfraktslistorna, vad 
som har kommit och vad som är på väg. Byggarbetsledaren kom-
mer förbi och berättar att han saknar material. Annika tar lagerlis-
torna i handen och tillsammans går de till lagerområdet för att se 
efter. Tack vare att Annika har ansvar för logistiken på lagerområ-
det hittar de bra bland lådor och containrar. Den här gången hit-
tar de emellertid inte vad de söker och Annika tar mobiltelefonen 
och ringer upp en av leverantörerna för att fråga om de där tre 
containrarna som kommit för ungefär en månad sedan. Kvinnan i 
luren lovar att undersöka och återkomma. På väg tillbaka till kon-
torscontainern möter de den andra byggarbetsledaren som efter en 
inledande svordom berättar att testresultaten kommit för funda-
menten – och det är dåliga nyheter. Kanske måste fundamenten 
gjutas om.     

 Vid nio är det kaffe i matsalscontainern. Killarna sitter i olika 
gäng vid borden, några talar svenska, andra finska. Av dem som 
sitter där är några arbetsledare, andra är byggkillar som arbetar 
för byggunderentreprenören och ytterligare några är elkillar som 
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arbetar för elunderentreprenören. På de vaxduksbeklädda plast-
borden ligger tidningar, både finskspråkiga, svenskspråkiga och 
engelskspråkiga, och där står redan använda muggar. Diskussio-
nen vid bordet som jag sitter vid handlar den här morgonen om 
lokala körtillstånd. Några menar att företaget borde fixa dem, att 
det står i kontraktet mellan företaget och underentreprenören. An-
dra har redan tagit saken i egna händer och varit hos polisen och 
ordnat lokalt körtillstånd. Björn, som av de andra blivit utsedd till 
fritidsaktivitetsansvarig efter sina volleybollarrangemang vid mid-
sommar, kommer in och berättar att dagens uppgift bland annat är 
att arrangera en segelbåtstur. Sitechefen har sagt att det är dags för 
en fest nu, att han känner det på stämningen på siten. Tyvärr finns 
det ett problem berättar Björn. Båten som ligger nere i hamnen 
rymmer inte alla. Björn ska därför hänga upp anmälningslistor för 
att se hur många det kan bli som vill följa med. 

 Efter en stund börjar de flesta bryta upp för att gå ut och fortsät-
ta arbetet. Några av arbetsledarna stannar vid bänken utanför kon-
torscontainern, de röker en cigarett och samtalar. På bänken sitter 
sitechefen, som ofta, och tittar ut över siten. I bröstfickan har han 
mobiltelefonen. Då och då ringer den. En av byggarbetsledarna går 
till Annika för att be om hjälp att beställa tre färgkassetter till la-
serprintern eftersom de tar slut hela tiden. Annika berättar att det 
bästa är att beställa dem direkt från Singapore för det går mycket 
fortare än om man beställer dem via hemkontoret. Erfarenheten 
har visat vad som fungerar. 

 Under förmiddagen är det mycket arbete vid datorerna för Björn 
och Annika, det är bland annat manhourslistor, billistor, nyckellis-
tor och cocacolalistor som ska skrivas liksom listor för flygfrakter. 
Jag sitter vid byggarbetsledarens frus skrivbord, som hon tillfälligt 
upplåtit till mig, och skriver på min dator vad jag sett och hört. 
Samtidigt är det flera ansikten som sticker in genom den öppna 
dörren till assistenternas kontorscontainer och flera gånger ringer 
mobiltelefonerna. Än är det någon från flygplatsen som ringer för 
att informera om att det kommit flygfrakt, och än är det någon 
arbetsledare eller underentreprenör som behöver hjälp med ären-
den, översättning, tolkning eller skjuts. När den mekaniska ar-
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betsledaren kommer förbi berättar han att han har mycket att säga 
om boostern och han erbjuder sig att ta en rundtur i motorhallen 
nästkommande dag för att demonstrera hur man inte ska designa 
en booster. Såväl jag som Björn och Annika är intresserade av vad 
den mekaniska arbetsledaren har att säga om boostern eftersom 
den är en av de moduler som projektdeltagarna på hemkontoret 
visat extra intresse för. En stund senare kommer en av byggarbets-
ledarna för att be om hjälp med ett ärende i stan. Han behöver en 
skottkärra. Annika frågar först om det går bra att ta bilen och åker 
sedan iväg.  

 Lunchen närmar sig men strax dessförinnan kommer den ena 
byggarbetsledarens fru för att fråga vilka som vill ha lunch. I bilen 
på väg till en mindre restaurang i närheten berättar hon för mig att 
detta är den tredje eller fjärde restaurangen som maten beställts 
från hittills. I början är maten bra men den blir snabbt allt sämre 
och de tvingas byta restaurang. Hon berättar att hon inte haft något 
att göra under de tre första månaderna på siten och att det varit 
tråkigt. Till slut gick hon till sitechefen och frågade om det fanns 
något hon kunde göra och nu är hon ansvarig för att beställa och 
hämta mat, liksom för att fylla på vatten och dricka. När maten 
kommer till siten i små lådor klockan tolv, är det samling framför 
matsalscontainern. Alla tar en låda, någon får fel mat och någon 
annan tycker inte att det ser gott ut. De flesta sätter sig i matsals-
containern, några sätter sig utanför i skuggan. 

 Bland dem som äter finns de flesta arbetsledarna, bygg-, mek- 
och elunderentreprenörerna, men inte någon från den lokala un-
derentreprenören. De flesta äter fort och går sedan för att ta igen 
sig en stund. Några går och lägger sig på bryggan invid bastun. 
Under lunchen kommer sitechefen förbi och ber Annika om hjälp. 
Vi går in på sitechefens kontor, ett kontor som han delar med sin 
fru som hjälper till med bokföring och annat administrativt arbete. 
Sitechefens fru är sjuk för tillfället men hon är ändå på siten. Hon 
ber mig vara försiktig så jag inte blir kall och berättar att det är lätt 
att bli sjuk här eftersom den fuktiga luften gör att det är lätt att få 
influensa. Hon berättar också att läkaren som siten anlitar snart blir 
miljonär på alla sjukdomar som drabbar siten. Sitechefen går över 
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till att prata om ärendet och säger att han bland annat behöver en 
installationsdiskett till Windows NT.   

 Annika ordnar sig en bil genom att fråga arbetsledarna, i första 
hand ena byggarbetsledaren eftersom det är lättast att få låna hans 
bil, och åker sedan till staden för att leta efter en diskett. Efter att ha 
besökt flera affärer visar det sig att den inte går att få tag på lokalt 
utan den måste beställas. Det händer ibland att utrustning måste 
beställas men oftast hittar Björn och Annika vad de söker eller nå-
got motsvarande. På vägen tillbaka till siten passar Annika på att 
gå in på en resebyrå och göra en beställning på en resa vi ska göra 
tillsammans, assistenterna och jag, till helgen. 

 Vid femtiden är det dags för Björn att gå sin andra siterunda 
för dagen, eftermiddagsrundan, och uppdatera dagsrapporten. 
Också denna runda börjar i motorhallarna. Björn gör oftast flera 
rundor varje dag för att hinna samtala med så många som möjligt 
och hinna skapa sig en uppfattning av vad som händer och vad 
som ska komma att hända. Han går mellan motorerna och tittar 
sig omkring och hejar samtidigt på dem som håller på att installera 
moduler. Han frågar vad de gjort idag, hur långt de kommit, hur 
det gått och om de är klara med någon aktivitet, och skriver ner 
det på ett papper. Han stannar inte länge hos någon, kanske någon 
eller några minuter, förutom hos tankkillarna. Där klättrar Björn 
och jag in i en av tankarna och tittar hur arbetet fortskridit. Inne i 
tanken är det mycket varmt och Björn säger att det nog finns goda 
skäl till att tankkillarna mest arbetar på kvällen när det är svalare 
ute. Sedan handlar samtalet om vad som ska ske på kvällen, om det 
är några som vill med och dricka öl. När Björn står där på ett av 
tankfundamenten frågar en av tankkillarna om han vet vem den 
nya killen från Vasa är, han som just kommit, och vad han har för 
roll i Vasa. Men Björn vet inte.  

 Vid sextiden på kvällen går Björn och Annika tillsammans in i 
arbetsledarnas kontorscontainer för att koppla upp sig på Internet. 
De ska skicka några privata e-mail och fältdagboken. På siten finns 
två telefonlinjer, en inne hos sitechefen och en hos arbetsledarna. 
Inne i arbetsledarnas kontorscontainer står fem skrivbord på rad, 
där finns också en vattenkokare, ett kylskåp och en vatten-och-läsk-
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lista där alla ska sätta ett kryss när de tagit vatten eller läsk ur ky-
len. På borden ligger tidplaner och ritningar och där står halvfulla 
vattenflaskor. På väggarna sitter flera 3D-ritningar av kraftverket 
och några 2D-ritningar av motorhall A och B. I containern sitter 
några av arbetsledarna och pratar, de berättar att de snart ska åka 
hem. De bereder plats på skrivborden för assistenternas datorer ge-
nom att lägga sina papper i högar och slänga några vattenflaskor. 
Det tar lång tid att kopplas upp på nätet, och sedan ännu längre tid 
för att få iväg ett par e-mail. 

 Efter att ha satt sista punkten i e-mailet låser Annika containern 
och vi är på väg hem. Det är mörkt ute och många råttor prasslar i 
buskarna bakom containern. Råttorna trivs i resterna från lunchen 
och springer nu som bäst och letar efter mat. Arbetsledarna har åkt 
hem för dagen så det finns inga bilar kvar att få skjuts med. An-
nika, Björn och jag börjar därför gå men vi får snart skjuts av ett 
par av byggkillarna som kommer förbi och hemresan fortsätter på 
flaket på deras pickup. Ett par mobilsamtal senare har det bestämts 
att killen från Vasa ska komma förbi och hämta upp oss om en 
timme med sin bil. Vi ska åka till en pizzeria och äta middag.

 Vid åtta åker Annika, en av byggkillarna, jag och den nya killen 
från Vasa till en pizzeria ett tiotal kilometer bort. Den nya killen 
från Vasa berättar att han besökt en site tidigare, i Israel. Han är 
maskiningenjör och han arbetar med mekaniska frågor i Vasa. Han 
är här för att hjälpa till med att leda och övervaka det mekaniska 
arbetet. Byggkillen berättar att han tidigare arbetat på site i Kari-
bien, och att han är kompis med ägaren till byggentreprenörsföre-
taget. De berättar att det är många som har sin familj här, att det 
går bra för att det är ett bra ställe förutom att här inte finns några 
bra skolor för barnen. När skolan började nu på hösten for flera av 
familjerna tillbaka hem igen. De pratar länge om bilarna på siten. 
Alla arbetsledare har varsin bil som betalas av företaget. Övriga 
delar bil vilket innebär mycket fixande, trixande och ringande när 
någon ska hämtas eller lämnas. Det är lätt att bli frustrerad över att 
inte ha tillgång till bil berättar de som ingen har, och dessutom blir 
många isolerade på fritiden. Vid elva går resan tillbaka och i bilen 
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bestäms hur skjutsandet ska ske i morgon bitti samt vad som ska 
göras kommande kväll. Då ska det bli disco på stamstället.

giro – en dag i september

Klockan kvart i sju på morgonen åker Cecilia, en trainee, jag 
och två elektriker till siten, en resa på fem minuter ut till det närbe-
lägna industriområdet. Traineen och elektrikerna delar bostad och 
bil och de tar ofta vägen förbi Cecilia på morgonen. Det är ingen 
lång omväg. De dagar Cecilia inte åker med dem är det sitechefen 
eller den mekaniska byggarbetsledaren som svänger förbi. Sista bi-
ten fram mot siten är vägen dålig, det är mycket gropar och bilen 
åker slalom för att undvika de största hålen. Runt bilen springer 
flera hundar och skäller. Cecilia har ibland cyklat till siten men att 
det ibland blir bil istället för cykel beror bland annat på hundarna 
och risken att bli biten – något som hon redan fått erfara vid flera 
tillfällen. Också arbetsledarna var varit oroliga för hundbett men 
lite starka kryddor i fickan ska nog fungera som motmedel, menar 
Cecilia.  

 Bilen är tidig den här morgonen. Ingen av arbetsledarna har 
kommit ännu vilket tydliggörs av att ingen bil ännu står parke-
rad utanför sitekontoret, en låg byggnad med tre rum som ligger 
inklämd mellan ett stort förråd, det gamla kraftverket och det nya 
kraftverket. De låser upp ytterdörren och dörren till siteledningens 
kontor och vi går in. Elektrikerna och jag slår oss ner runt ett stort 
bord, Cecilia vid sitt skrivbord och traineen vid byggarbetsledarens 
skrivbord. Kaffebryggaren, som står i det angränsande rummet, 
det s.k. köket (men ingen sitter där och äter), sätts på. Den fylls 
till bredden. På det stora bordet ligger tidningar, bland annat den 
som byggarbetsledaren haft med sig när han nyligen kom tillbaka 
efter en semester i Finland, och en av elektrikerna tar upp den och 
bläddrar lite. På bordet ligger också företagets interntidning där 
det bland annat står vad som händer i företaget och vilka tjänster 
som är lediga, en ritning över kraftverket samt använda öronprop-
par. Jag bläddrar lite i företagets interntidning. Cecilia säger att det 



���

är viktig att hålla sig uppdaterad om vad som händer hemma och i 
företaget. 

 Mellan klockan sju och åtta kommer arbetsledarna en efter en 
in genom dörren, det är byggarbetsledaren, elarbetsledaren, meka-
niska arbetsledaren och siteingenjören, samt sitechefen. De hälsar 
och sätter sig vid sina skrivbord, packar upp och startar sina da-
torer samt tar en kopp nybryggt kaffe. I rummet finns sex skriv-
bord vilka står två och två mitt emot varandra i tre grupper. Mitt 
emot sitechefen sitter Cecilia, mitt emot byggarbetsledaren sitter 
siteingenjören och mitt emot mekaniska arbetsledaren sitter elar-
betsledaren. Morgonen är lugn och börjar med att de, en i taget 
kopplar upp sig på Internet, läser e-mail och nyheter och någon tar 
en titt på aktiekursen. Den här dagen har sitechefen problem med 
att komma in på Internet, eller rättare sagt sitt konto, men det går 
till slut. 

 Ett av dagens samtalsämnen under morgonkaffet är huruvida 
det är dags att börja med isoleringsarbetena som den mekaniska 
entreprenörens killar ska göra. Arbetsledarna talar hit och dit om 
saken. Sitechefen frågar också om det är någon som känner Mag-
nus. Han är den som företaget ska skicka hit för att ta hand om 
PLC-systemet, det har sitechefen läst i ett e-mail nu på morgonen. 
Ingen av dem som sitter i rummet har hört talas om Magnus och 
de frågar sig om han varit på siten någon gång. Annars kan det nog 
bli problem säger sitechefen och de andra håller med. Sitechefen 
ringer sedan upp kontoret i Finland för att fråga vad det är för 
kille. Han poängterar att det är mycket viktigt att det är en bra och 
duktig kille för annars kommer det här projektet aldrig bli klart i 
tid. Och han vill bara ha hit bra killar. Klockan halv nio tar arbets-
ledarna, en efter en, på sig hjälmarna och går ut på siten. 

 Också Cecilia tar en runda på siten eftersom det annars är svårt 
att följa med vad som händer. Rundan börjar hos byggkillarna i 
deras container. Där sitter arbetsledaren för byggunderentreprenö-
ren och arbetar med administrativa uppgifter. Han hälsar igenkän-
nande eftersom vi träffats också i det förra projektet liksom vid 
poolen häromkvällen. I hans container ligger det ritningar och pla-
ner i högar på bordet. Där ligger också allehanda verktyg på golvet. 
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Han berättar att han tycker det är jobbigt med alla papper. Han 
berättar att det har varit svårt att få elen att fungera trots att siten 
endast befinner sig tio meter från ett fungerande kraftverk. Det är 
ofta svängningar på nätet vilket ger problem med några av de elek-
triska verktygen. En byggkille kommer fram, tittar in i containern 
och nickar instämmande. 

 Rundan fortsätter inne i motorhallen där byggkillarna mon-
terar väggpaneler. Idag sågar de ut hål i väggen för fläkten. Den 
mekaniska arbetsledaren stannar upp i sitt arbete när Cecilia går 
förbi och han berättar lite om motorn och hur kraftverket fung-
erar tekniskt. Cecilia kunde inte mycket om tekniken tidigare men 
börjar följa med allt bättre. Rundan fortsätter sedan upp för trap-
pan till kontrollrummet där elektrikerna står mitt bland en myriad 
av kablar och markerar vilken som är vilken i samband med att 
de kopplar dem. Längs väggarna står vattenflaskor. Rundan avslu-
tas vid fuel treatment house där de mekaniska killarna svetsar rör. 
Rörkillarnas arbetsledare berättar att de har mycket att göra nu och 
att det börjar bli lite bråttom.    

 Tillbaka inne sitekontoret efter en halvtimmes runda står Ceci-
lia, traineen, elarbetsledaren och den mekaniska arbetsledaren böj-
da över ett progressdokument som de lagt ut på mötesbordet. Ceci-
lia frågar arbetsledarna vad progressen på deras respektive område 
är. Dessa uppgifter behöver Cecilia för att göra progresskurvorna 
till sitechefen som han i sin tur behöver för mötet med entreprenö-
rerna. Uppgifterna är bra att ha som argumentation berättar site-
chefen och de fungerar som trumf eftersom entreprenörerna inte 
har resurser att göra egna underlag. Traineen, som varit tf. byggar-
betsledare under ett par veckor i samband med byggarbetsledarens 
semester, har på morgonen gått en runda för att se efter vad som 
gjorts. När Cecilia frågar honom vad progressen är säger han att 
det är 95 %. Strax därefter, efter en stunds funderande, ändrar han 
sig och säger, nej förresten, sätt 93 %. När luftkonditioneringen 
kommer på tal säger traineen att det nog är 50 % gjort. En av elek-
trikerna säger då att det inte kan stämma, att det är mycket mer 
kvar. Efter en stunds diskussion enas de. Också elarbetsledaren och 
den mekaniska arbetsledaren ger därefter sina uppskattningar till 
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Cecilia som dokumenterar de överenskomna siffrorna, matar in 
dem i datorn, skriver ut och lämnar kurvorna till sitechefen.

Under förmiddagen är det möte med underentreprenörerna. 
Underentreprenörernas respektive arbetsledare samlas tillsam-
mans med sitechefen och företagets arbetsledare inne i kontoret för 
att diskutera progressen, det vill säga framdriften, och vad som ska 
göras framöver. Just nu är det risk för stormar varför alla måste 
se till att städa upp ordentligt efter sig så att det inte ligger skräp 
ute som kan blåsa omkring och förstöra något. Jag går en runda 
på siten och möter då byggunderentreprenörens arbetsledare som 
under mötet flera gånger springer mellan sitekontoret och sitt eget 
kontor. Han har papper under armen och han suckar. Under mö-
tet skriver Cecilia mötesanteckningar. Efter mötet är det lunch och 
arbetsledarna åker hem till sina familjer. Traineen, Cecilia, jag och 
elektrikerna åker till stamstället, en smörgåsrestaurang som ligger 
mitt i staden ungefär fem minuter från siten. Där är ingen kö och 
det går fort att få maten. Smörgåsarna äter vi ute i solen. Därefter 
åker vi för att hämta tvätten som de fått hjälp med via kvinnan 
som sköter hotellet där jag bor, innan det är tid att fara tillbaka till 
siten igen. 

 Eftermiddagen består bland annat av olika ärenden, bland annat 
städartiklar och rengöringsmedel som ska inhandlas till städerskan 
som städar sitekontoret. Cecilia och jag åker till en av matbutikerna 
i närheten av siten och inhandlar skurmedel, en hink och en mopp. 
Tillbaka på siten upptäcker Cecilia att kvittot saknas och vi drar 
slutsatsen att det måste ha blivit kvar i affären, varför resan går 
tillbaka till affären igen. Jo, där ligger kvittot, och så tillbaka igen 
till siten. Under kaffet senare på eftermiddagen sitter två vibra-
tionskillar, som de kallas av sitechefen, på kontoret. Vibrationskil-
larna är här ett par dagar för att sedan åka vidare till en site längre 
söderut. På kontoret sitter också en konsult som tillsammans med 
sitechefen diskuterar vindstyrkor. Sitechefen säger att det här med 
vindstyrkor inte är lätt. Det är svårt att förklara vad alla parame-
trar och siffror står för när man inte själv förstår riktigt hur alla 
dessa formler och parametrar fungerar berättar sitechefen. Vind-
styrkor har varit ett hett samtalsämne på siten under en längre tid 
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och de har aktualiserats av att hurricane season har börjat. Kunden 
är orolig för att kraftverket inte ska klara de vindstyrkor som kan 
uppstå, speciellt som kraftverket ligger precis vid havet. Under da-
gen knackar det då och då på dörren till siteledningens rum och där 
står kundens representant, lokala entreprenörer eller annat besök 
som har ärenden till någon i siteledningen.  

 Ett annat samtalsämne på kontoret är taklagsfesten och när den 
ska vara. Det brukar alltid vara en taklagsfest när taket på kraftver-
ket är uppe. Sitechefen, Cecilia, traineen och mekaniska arbetsle-
daren sitter en bra stund och pratar om när festen ska vara och vad 
de ska göra. Traineen vill väldigt gärna vara med och eftersom han 
åker hem på torsdag vill han att festen ska vara innan dess. Men 
det visar sig vara svårt att finna en lämplig tid. Dels har sitechefen 
besök nu av en kollega och hans fru som är här på smekmånad, dels 
är det svårt att hitta ett lämpligt ställe. Kanske får det bli en middag 
istället på någon av restaurangerna. Cecilia ringer sedan upp den 
kvinna som har hand om bostäderna där elektrikerna och traineen 
bor eftersom de har problem med låset i ytterdörren. Kvinnan lovar 
att det ska lagas i morgon. Innan dagen är slut påminner traineen 
ännu en gång om att det vore bra att planera in taklagsfesten. 

 På väg hem från siten åker Cecilia och jag med traineen och 
elektrikerna. De bestämmer att vi ska åka tillsammans för att äta 
på ett kasino på andra sidan flygplatsen; där har de billig och god 
mat – och dessutom får man ta så mycket man vill säger traineen. 
Elektrikerna har inte tid att följa med visar det sig, de måste till-
baka till siten för att arbeta ännu några timmar, det finns mycket 
kvar att göra ifall det kommer en storm. Vid halv sjutiden åker 
traineen, jag och en av byggkillarna till kasinot. På vägen passerar 
vi flera hotell som förstörts i samband med en storm ett par år ti-
digare och ännu inte restaurerats. På kasinot är det buffé till redu-
cerat pris och maten smakar bra efter en lång arbetsdag. Samtalet 
under middagen handlar bland annat om sitechefen och hans sätt 
att leda projektet. Byggkillen menar att sitechefen är ung och rela-
tivt oerfaren, jämfört med andra sitechefer, och att det då är lätt att 
göra missar. Att arbeta från sju på morgonen till sju på kvällen är 
tröttsamt i längden. 
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 Efter maten åker vi till en nattklubb på stranden en bit bort på 
andra sidan kanalen. Det är stället som gäller för kvällen. Varje 
kväll i veckan är det olika ställen som är aktuella och det gäller att 
hitta rätt ställe. Vid ett stort bord ute i den varma kvällsluften sitter 
flera av killarna från siten med en öl framför sig. Musiken ljuder 
och det är mycket stoj och stim runt omkring. Jag sitter bredvid en 
erfaren svetsare som arbetar för den mekaniska underentreprenö-
ren. Han berättar att han har varit på många siter och dessutom 
på båtar och svetsat. På min andra sida sitter en annan kille. Han 
berättar att han varit ute mycket och jobbat men aldrig tidigare på 
en kraftverkssite. Han beskriver sig som en rastlös nomad, men en 
nomad som då och då längtar hem till hundarna och frun. Vid bor-
det sitter också byggunderentreprenörens arbetsledare och några 
till. Efter ett tag ansluter sig de två elektrikerna. De hann jobba 
lite men sedan hade det blivit strömavbrott, igen. Några samtalar 
om projektet, andra om andra tidigare genomförda projekt, några 
talar om vad de ska göra i helgen och ytterligare några om sport. 
Kvällen blir sen och avslutas inte förrän efter midnatt.

dira – en dag i mars

Klockan åtta på morgonen går bilen till siten. Så har det nästan 
alltid varit. Undantaget var när en nyanländ mekaniker ville åka 
redan halv åtta. David berättar att det var för att han var timan-
ställd. Tidigareläggandet av avresan hade tyvärr fått till följd att 
David och elarbetsledaren, som också skulle åka med, inte hann 
äta frukost eftersom hotellet inte serverar frukost så tidigt. Tomma 
magar hade fått sitechefen att reagera och sedan dess har det varit 
klockan åtta som gäller. De flesta bor nära varandra. Till exempel 
bor David granne med byggentreprenörens arbetsledare och en-
dast ett kvarter från sitechefen. Elarbetsledaren bor tillsammans 
med eltestkillen och de bor i sin tur granne med tränings- och com-
missioningkillen. Nu bor de flesta i lägenheter men det har de inte 
gjort så länge. Tidigare bodde de på hotell eftersom det finns så få 
möblerade lägenheter att hyra här. Nu ärver de nya som kommer 
till siten lägenheterna från dem som lämnar siten. 
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 Solen skiner och det blåser som alltid här. Resan till siten tar om-
kring fem minuter och går söderut genom en nyare del av staden. 
Till viss del, det vill säga, för strax innan siten, som ligger ute på 
hamnområdet, ligger ett flyktingläger. Där står tälten och skjulen 
tätt. Barn går på sidan av gatan på väg till skolan. Vi ser åsnor och 
får som letar efter grässtrån i den torra sanden på vägen. När bilen 
kör förbi i hög fart lämnar den ett stort moln av sand efter sig. 

 Siten ligger ute på det vidsträckta och platta hamnområdet med 
ett ofärdigt vattentorn och ett område med stora frysar (för att 
frysa in bläckfisk som fångas längs kusten) som närmaste grannar. 
Kraftverket, som nästan är färdigbyggt, syns på långt håll med sina 
tvärrandiga skorstenar. David stannar bilen utanför sitekontoret, 
en liten byggnad med två ingångar. Vi är först här idag och David 
låser upp och vi går in. Siteledningen är liten här, mindre än vad 
den brukar vara på företagets siter. De som varit med under större 
delen av genomförandet har varit sitechefen, elarbetsledaren, en 
man från företagets lokala servicebolag och David. Nu finns också 
en tränings- och commissioningansvarig på siten och det har tidi-
gare varit mekaniska och elektriska specialister här. 

 David går in i det största rummet, hämtar kaffekannan och går 
sedan in på toaletten för att fylla den med vatten. Jag, och ytterli-
gare en PBI-forskare som besöker siten, väntar i det största rum-
met. Det är samma sak varje morgon, dagen börjar alltid med kaffe 
och en pratstund runt det stora bordet. Strax kommer det flera. 
Alla hälsar godmorgon och tar varandra i hand. Sitechefen, som 
först varit ute och startat black start unit – så att de får elektricitet 
till siten och kan koka kaffe – tar ett glas från bordet, tvättar det i 
handfatet på toaletten, häller upp kaffe och sätter sig vid ena änden 
av bordet. I den andra änden av bordet ligger ritningar i lutande 
högar. 

 Elarbetsledaren, en eltestkille, byggentreprenörens byggarbetsle-
dare och träningskillen kommer in, hälsar, tar i hand och tar sig ett 
glas från bordet. Också kundens representant tittar in för att hälsa 
och dricka kaffe. Det gör han lite väl ofta berättar David. Vid halv 
nio är rummet fullt av människor som dricker kaffe, röker och pra-
tar. Vi är så många att varken stolarna eller glasen riktigt räcker till. 
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På morgonen pratar de mycket teknik och jobb. De pratar också 
mycket om datum – när någon kommer, när någon åker, när något 
ska vara klart eller måste påbörjas. Nu är det elarbetsledaren som 
just kommit, PLC-killen som just åkt och testerna som ska vara 
klara. På kontoret pratas det ofta franska men David berättar att 
de övergick till engelska när det var finska killar här. Eltestkillen 
berättar att David blivit mycket bättre på franska under vistelsen 
på siten. David säger att det var svårt att förstå i början eftersom de 
pratar så fort, men att flera av dem, däribland sitechefen, talar bra 
engelska. 

 I siteoffice, som har fem rum och en toalett, sitter sitechefen, Da-
vid och killen från det lokala servicebolaget i egna rum. Ett rum 
står för tillfället tomt, där satt de finska mekanikerna när de var 
här. I det rummet har jag och den andra forskaren nu tilldelats 
varsin plats att sitta och skriva. I det största rummet står det stora 
bordet och kaffebryggaren och där samlas de flesta i siteledningen 
och entreprenörernas arbetsledare åtminstone tre gånger varje dag. 
Kontorsrummen är sparsamt möblerade med skrivbord, stol och 
hylla. På borden ligger pärmar med företagets tidigare namn på 
ryggen. Där ligger också några ritningar, ”Water Treatment Hou-
se” står det på en, ”Site Overview” på en annan. Under kaffet säger 
eltestkillen och elarbetsledaren till David att månadens progress-
rapport måste vara klar senast i morgon, helst före klockan fyra ef-
tersom eltestkillen åker hem på fredag. Eltestkillen kan då ta med 
sig rapporten på flyget. Det är en bra lösning eftersom nästa flyg 
går först den 2�:e och rapporten ska vara inne före den 25:e. 

 Klockan nio har de flesta gått ut på siten. David tar på sig hjälm, 
tar digitalkameran i handen och går ut på siten. Rundan börjar vid 
en av tankarna, för att se efter om tanken är tömd. Tanken har 
fyllts med vatten som ett led i testerna för att säkerställa att den är 
tät och nu ska den tömmas på vattnet. En slang är dragen från tan-
kens botten ut på sanden utanför siten och där rinner vattnet sakta 
ut. David läser av nivåmätaren som sitter på tankens utsida och 
klättrar sedan upp på en av tankarna för att se sig omkring. Däri-
från syns nästan hela siten. Överallt är det arbete på gång. Nedan-
för tanken vid rörledningarna är det några som svetsar. Uppe på 
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motorhallens tak är det också några som svetsar och där står också 
byggentreprenörens arbetsledare och assisterar. Mellan motorhal-
len och switchyard håller minst tio man och en liten grävmaskin på 
att gräva gångar för fler rör. 

 David går sedan vidare till motorhallen och hälsar på vägen på 
en av svetsarna. Därifrån går rundan upp till kontrollrummet där 
eltestkillen sitter framför kontrollpanelerna. Nästa stopp är switch-
yarden där ett annat företag håller på och arbetar, för att se efter 
hur långt de kommit berättar David och tillägger att de har mycket 
kvar att göra och det går inte så fort. David går sedan in i water 
treatment house och möter där sitechefen som står framför en dis-
play. Han håller på att kontrollera systemet och de växlar några ord 
innan David går tillbaka till kontoret. Inne vid det stora bordet vi-
ker David ut en ritning och drar med fingret längs rörledningarna 
för att avgöra vad som gjorts och vad som är kvar att göra. Med en 
överstrykningspenna ritas progressen in i ritningen, det vill säga de 
rör som är färdiga markeras med pennan.  

 I det här projektet har företaget endast ansvar för själva kraft-
verket, inte andra byggnader, vägar eller switchyard. Det betyder, 
berättar sitechefen, att företaget här är en leverantör bland flera och 
att de står på samma nivå. Och nu, när kraftverket nästan är fär-
digt, men inte alla byggnader, vägarna eller switchyarden, kan fö-
retaget inte göra så mycket mer än vänta. Sitechefen berättar också 
att det mesta av hans tid under projektet gått åt till att vara ute på 
siten, att tala i telefon och att sitta i möten. 

 På förmiddagen sitter David i sitt rum och skriver på progress-
rapporten. I övrigt är det tyst och tomt på kontoret. Faxen som står 
inne på sitechefens skrivbord ringer några gånger. Då och då kom-
mer det in killar som frågar om något, ofta efter sitechefen, eller så 
vill de ha en signatur på ett papper. Tränings- och commissionings-
ansvarige går in och sätter sig vid det stora bordet. Han har inte så 
mycket att göra idag, men det varierar. Det beror på när kunden 
har några av sina killar på siten. Han är van vid det här säger han. 
Eltestkillen kommer också in och tar en kopp kaffe. Han säger att 
han inte heller har så mycket att göra eftersom de just nu är i ett 
vänteläge. 
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 Sitechefen är nästa man som kommer in på kontoret. Han går 
till sitt rum och David gör honom sällskap med sin bärbara dator 
i famnen. De sätter sig sida vid sida vid sitechefens skrivbord och 
går igenom progressrapporten, de uppskattar framdriften siffra för 
siffra så som de gör varje månad. David gör oftast civila sidan i 
samråd med sitechefen. Den mekaniska sidan gör David på egen 
hand och elarbetsledaren och eltestkillen gör den elektriska sidan. 

 Vid 12-tiden är det dags för lunch och de flesta samlas på kon-
toret. De som har familjen med sig åker hem och äter medan de 
andra åker till en restaurang. Alltid, nästan, är det lunch på samma 
ställe, till och med vid samma bord. Det blir trångt i den lilla bi-
len när vi, två forskare, David, en eltestkille och en elarbetsledare 
klämmer oss in. Framför bilen in mot staden åker en gammal buss 
och i den sitter byggjobbarna som åker till sina tillfälliga bostäder 
och äter lunch. Det flesta av dem är från norra delen av landet och 
de bor tillfälligt här i staden. 

 Bilen parkeras och killarna hejar igenkännande på servitören. 
Alla känner till menyn, de har gått igenom den många gånger re-
dan. De har också själva komponerat nya maträtter för att få lite 
variation. Vid bordet sitter redan byggentreprenörens arbetsledare 
och väntar. David, eltestkillen och elarbetsledaren, den andra fors-
karen och jag slår oss ner. PLC-killen brukar också äta lunch på 
samma restaurang men han har just åkt tillbaka hem på semester 
eftersom det inte finns något att göra på siten. På lunchen pratar 
de inte jobb, säger eltestkillen, istället pratar de om behagliga och 
trevliga saker. Sport, musik och mat var några av samtalsämnena 
denna dag. Det skämtades också en del om de mekaniska killarna 
som varit på siten tidigare. Elarbetsledaren som nyligen kommit 
tillbaka efter en semester berättade hur det hade varit hemma och 
vad han hade gjort när han varit ledig. 

 Efter två rätter och kaffe åker vi tillbaka till siten. David stan-
nar till en kort stund vid en bensinmack på vägen för att handla. 
Tillbaka på siten samlas flera av dem som arbetar på siten runt det 
stora bordet. Också kundens representant kommer in och tar sig 
en kopp kaffe. Eltestkillen går efter en stund in i sitechefens rum 
och kopplar upp sig på Internet. Han tittar på e-mail och nyheter 
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bland annat. Eltestkillen säger att han aldrig tidigare varit med i 
ett projekt där det inte funnits något att göra. Det brukar vara fullt 
upp. Samtalsämnet vid det stora bordet är det muslimska nyåret. 
Någon säger att det börjar idag. Elarbetsledaren tar fram en kalky-
lator för att räkna ut när det muslimska året sammanfaller med det 
kristna. 

 På eftermiddagen, efter att David och sitechefen åter talats vid 
om progressrapporten, lämnas den till kundens representant som 
ska gå igenom och godkänna den. Men det brukar han aldrig göra 
direkt utan han brukar alltid trilskas lite. Det ska inte vara 98% 
utan 9�%, och det ska inte vara 95% utan 93%, härmar David kun-
dens representant.  

 Vid det stora bordet har eltestkillen och han som är tränings- 
och commissioningansvarig plockat upp sina bärbara datorer. De 
visar foton som de tagit med digitalkamera. Eltestkillen har tre 
mappar med foton, han kallar dem ”kraftverket”, ”fiske” och ”sta-
den”.  Eltestkillen säger att på den lediga tiden, det vill säga främst 
söndagar, åker de ut och fiskar. Själv tycker han inte om fisk men 
han tycker om havet och sällskap – och det finns inte så mycket 
annat att göra här. Kundens representant kommer in och beundrar 
fotona på kraftverket. Han säger att han gärna skulle vilja ha några 
av bilderna. Strax före klockan fyra kommer kundens representant 
med sina kommentarer kring progressrapporten. Sitechefen och 
David suckar och går igenom den, det tar sin tid. Klockan halv sex 
går David och sitechefen ut på siten igen. Det är dags att gå sista 
rundan för dagen. David ser efter vad som gjorts under dagen och 
läser bland annat av nivåmätaren på tanken. Han gör noteringar 
på ett papper. Innan sitechefen åker hem hör han efter vem som 
skjutsar eltestkillen till flygplatsen. Klockan sex åker de flesta hem 
och arbetet på siten har tystnat. 

 På kvällen bjuder eltestkillen och elarbetsledaren på middag. De 
bor tillsammans i samma lägenhet och har för att fira att elarbetsle-
daren kommit tillbaka till siten lagat paella. Runt bordet sitter de, 
den andra forskaren, jag, David, tränings- och commissioningkil-
len samt hans kvinna och äter, pratar och umgås. Byggentrepre-
nörens arbetsledare var också inbjuden men när David knackade 
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på hans dörr för att fråga om han skulle åka med hälsade han att 
han gick på diet och därför avstod. Runt bordet på kvällen hörs 
flera olika språk: italienska, portugisiska, spanska, franska, finska, 
svenska och engelska. Eftersom någon endast talar sitt modersmål 
och andra endast talar två språk blir samtalen ofta avbrutna. Det 
kommer sig av att de som kan flera språk samtidigt fungerar som 
tolk. En lek uppstår som går ut på att alla pekar på en banan som 
ligger på bordet och säger vad den heter på vars och ens modersmål. 
Elarbetsledaren får under kvällen frågor om hur det var hemma på 
semestern och han frågar också i sin tur vad som har hänt i projek-
tet. Efter middagen tas ett par försiktiga danssteg på golvet framför 
tv-apparaten. Runt midnatt åker David, den andra forskaren och 
jag hem igen.  

 vardagsvärlden på siten

Berättelserna ovan erbjuder en inblick i vardagsvärlden på siten, 
en vardagsvärld som till stor del kretsar kring rörelse. Rörelsen är 
dels fysisk, till exempel när de på siten går eller åker, dels mental 
när de på siten söker kontakt, bekräftelse och andra åsikter. Ur be-
rättelserna kan utläsas att det på siten råder ständig förändring och 
att olika sociala aktörer ständigt kommer och går. Och det ska vara 
så, det ska vara förändring, endast då går projektet framåt.

 Även om inte vardagen ter sig lika varje dag eller på varje site 
kan gemensamma drag utläsas. Till exempel är det flera handling-
ar som återkommer, dels under dygnet på en och samma site, dels 
på olika siter. Människor möts, på olika platser vid olika tider och 
de pratar med varandra, de utbyter åsikter, tankar och idéer om 
projektet och varandra, och de gör det ofta. Min tolkning är att 
möten är centrala handlingar som lett fram till överlämnandet av 
kraftverken och jag kommer, i de följande kapitlen, att undersöka 
och synliggöra möten i vardagsvärlden på siten. 
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7 möten – pratets arenor 

Så här långt har företagets och projektens formella organisation 
och arbetssätt presenterats, liksom hur företagets verksamhet ut-
vecklats genom åren och vad som karaktäriserar kraftverkspro-
jekten och siterna. En bild av sitepraktikens turbulenta omgivning 
och oordnade förutsättningar – kontexten – har börjat växa fram. 
Genom föregående kapitel har också en föreställning om hur en 
arbetsdag på siten ter sig skapats. 

 I detta kapitel riktas blickarna mot just möten som utspelade sig 
på och vid sidan av siten i de tre projekten. Det kommer att framgå 
att det i praktiken utspelade sig en mängd olika slags möten. Till 
exempel utspelade sig vissa möten relativt sällan, andra mera ofta. 
Vid vissa möten medverkade enbart ledare, i andra deltog såväl le-
dare som andra. 

möten 

Möten – att träffas och samtala om något – utgör en central del 
av vardagen i industriell verksamhet. Med möten avses här fysiska 
möten öga mot öga, såväl formella som informella, där människor 
växelvis pratar med varandra (Goffman, 1963). Vardagen består till 
stor del av möten, och möten anses ofta viktiga. Med möten av-
ses ofta formella möten, vilka utspelar sig på i förväg angiven tid 
och plats. De är återkommande och följer liknande mönster: med 
ordförande, dagordning och mötesanteckningar. Möten kan också 
vara plötsliga, spontana, de kan uppstå i nuet: kollegor som träffas 
i korridoren, i kapprummet, på parkeringsplatsen eller på bussen. 
Gamla vänner som möts på torget, i affären eller på biblioteket. 
Dessa möten är inte på förhand planerade, de utspelar sig inte på 
en given plats och de följer ingen dagordning. Det finns inte heller 
något rationellt syfte. De bara blir.

 Möten är intressanta och relevanta sociala fenomen att fokusera 
på i en företagsekonomisk eller industriell ekonomisk studie efter-
som de förekommer ofta, och inte sällan regelbundet, i organisa-
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torisk verksamhet. Möten är därför tacksamma empiriska arenor 
att studera utifrån intressen kring ledning, organisering, besluts-
fattande, planering, styrning, uppföljning, kultur, kontroll, makt, 
lärande, ja, en hel uppsättning centrala fenomen. Att de dessutom 
utgör en stor del av ledares vardag i företag och organisationer bi-
drar till intresset – eftersom det har med management att göra.

 I denna studie är möten relevanta att studera eftersom jag riktar 
intresset mot hur människor agerar i vardagen och hur de organi-
serar sin verksamhet. Wilbert van Vree (1999) skriver att studier av 
möten och mötesbeteenden har betydelse för förståelsen av civilisa-
tionsprocesser och utvecklingen av samhällen. Möten är aktuella, 
hävdar van Vree, bland annat på grund av en utveckling mot allt 
längre och mer permanenta och specialiserade kedjor av handling-
ar, skapandet av allt större grupper samt tydligare arbets- och an-
svarsuppdelning: en utveckling som bidragit till att de människor 
som genomför dessa handlingar dessutom – och samtidigt – måste 
ta hänsyn till andras handlingar. 

 Ett relativt aktuellt exempel på en studie av möten är Westling 
(2002). Gunnar Westling har, utifrån ett socio-tekniskt systemper-
spektiv, studerat fysiska möten (det vill säga möten öga mot öga) 
som fundamentala dagliga aktiviteter i informella och formella 
organisationer. Genom studier av fysiska möten undersöker och 
förklarar Westing hur organisationer som genomför komplexa ut-
vecklingsprojekt hanterar balanserandet mellan individuell hand-
ling och kreativitet å ena sidan och samarbete och kontroll å den 
andra. Enligt Westing fungerar de informella mötena som ett slags 
medel för hanterandet av komplexa och tvetydiga frågor genom 
skapandet av innovativa tolkningar. De formella mötena användes 
sedan som verktyg för att utvärdera och formalisera frågorna, för 
kontroll och strukturering. Westings studie visar mötesprocessen, 
kombinationen av informella och formella möten, vari tvetydighet 
och komplexitet reduceras och transformeras till mer hanterbara 
ting.  

 Kraftverksprojekten kan inte, som produktutvecklingsprojek-
ten i Westlings studie, betraktats som helt unika. Den osäkerhet och 
tvetydighet som Westling talar om i produktutvecklingsprojekten 
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skulle därmed kunna antas vara mindre i kraftverksprojekten. Nu 
är det emellertid så att omgivningen i allra högsta grad uppvisar 
osäkerhet och tvetydighet. Behovet av att reducera komplexitet 
och osäkerhet till mer hanterliga ting uppkommer således även i 
den mer repetitiva projektverksamheten. Innovativitet och impro-
visationsförmåga, blir nödvändiga inslag också här (jmf. Lindahl, 
2003). Och serierna av möten och småpratet är centralt i detta sam-
manhang.

likt och olikt

De tre kraftverksprojekt som ligger till grund för denna studie 
uppvisar givetvis både likheter och olikheter. Det gäller såväl i fråga 
om kontext som ifråga om själva genomförandet – handlandet. De 
tre projekten genomfördes alla som fast-track-turn-key-projekt. 
De leddes på siten av sitechefer som hade erfarenhet av tidigare 
kraftverksprojekt och som till sin hjälp hade både nya och erfarna 
medarbetare. De tre projekten genomfördes alla på varma och, i 
mångas ögon, exotiska platser. Det var emellertid långt ifrån fallet 
att samtliga tre platser erbjöd liknande förutsättningar. Tvärtom. 
Projekten genomfördes i olika länder, av olika siteledningar och 
det var olika kunder och (delvis) olika underentreprenörer. Pro-
jekten genomfördes också efter varandra i tiden, det vill säga de 
genomfördes olika år, och projekten var dessutom olika stora i ter-
mer av antal motorer och deltagare. Andra skillnader var att två av 
projekten leddes av det finska hemkontoret medan det tredje, till 
en början, leddes av det franska hemkontoret. 

 Med utgångspunkt i handlingarna på och vid sidan av siten 
kan flera mönster utläsas. Dessa mönster kan sägas utgöra en slags 
”ordning” i sättet att handla under genomförandet av projekten, 
i orienterandet och organiserandet i den föränderliga och osäkra 
vardagen. Här fokuseras specifikt möten och de likheter i hand-
lingarna i fråga om möten som kan utläsas. Dessa likheter skapar 
och återskapar handlingsmönster i sitepraktiken – mötesmönster. 
Nedan presenteras först de möten som av fältet omnämns som mö-
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ten, därefter följer andra möteslika situationer som utspelade sig i 
vardagen.

möten på siten 

På siten förekommer olika slags möten. I detta avsnitt redogör 
jag för de möten som benämns möten av fältet i de tre projekten 
Cesar, Giro och Dira, vilka som deltog och var dessa möten utspe-
lade sig. Jag berör även vad som möttes, något som jag betraktar 
närmare i nästa kapitel. 

enligt handboken
Enligt projekthandboken ska vissa möten genomföras. Det 

framgår i Personnel Site Handbook119 under rubriken Effective Site 
Management att sitechefen ska skapa en rutin för möten mellan 
site och hemkontor, det vill säga mellan siteteam och projektteam, 
så kallade Project Meetings. Regelbundna möten med kunden ska 
också genomföras. I dessa möten ska siteteam och projektteam 
medverka och mötena ska med fördel äga rum på site. Sitechefen 
ska också initiera så kallade Site Meetings med alla parter, här in-
räknat företagets inköpare, transportföretag, underentreprenörer 
respektive kund, liksom interna siteledningsmöten. Mötena ska 
också dokumenteras med mötesprotokoll, så kallade meeting me-
mos. Vilka var då mötena som ägde rum i de tre projekten under 
genomförandet?

möten i cesar
Mötena i projektet Cesar var veckomöten med kunden, vecko-

möten med underentreprenörerna och interna möten. Samtliga 
dessa möten var återkommande, de hölls på specifika platser och 
vid på förhand bestämda tider. Mötena leddes oftast av sitechefen, 
de flesta i siteledningen var närvarande och det skrevs mötespro-
tokoll.

119  Konfidentiellt företagsinternt material.
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 Vid veckomötena med kunden informerade siteledningen om 
arbetet och framdriften, vad som hade gjorts och vad som skulle 
göras. Kunden framförde i sin tur klagomål och kritik på genom-
förandet. Kundens kritik kunde till exempel gälla kvaliteten på 
arbetet eller de administrativa rutinerna hos någon av underentre-
prenörerna.120 På siten genomfördes också möten med underen-
treprenörerna. I mötena med underentreprenörerna informerade 
siteledningen bland annat om vad som gällde på siten, det vill säga 
de regler siteledningen och företaget hade gällande underentrepre-
nörernas arbete på siten. Det kunde vara säkerhet och uppförande 
samt samordning av transporter, visum och bostäder. 

”Idag kom fyra nya män från mekaniska underentreprenören…
Den mekaniska arbetsledaren höll möte åt mekaniska 
underentreprenören och tankunderentreprenören. Helt allmänna 
saker om boendet, visumen etc. Sedan pratade han länge om att 
han aldrig vill höra orden ’monkey’ eller neger på siten. ’Det är de 
lokala som betalar våra löner, och de ska behandlas sofistikerat’. 
Bra point. Sedan talade han om supande och droger. På fritiden får 
man supa hur mycket som helst, men det får inte påverka arbetet. 
Måste man stanna hemma pga. baksmälla så får man en varning, 
och sedan efter det sticker man hem, på egen bekostnad, om saken 
upprepas. Blir man fast för droger, så åker man hem genast. Hård 
disciplin.”121

På siten hölls också möten med underentreprenörernas chefer 
när planerna inte höll eller när arbetet höll bristfällig kvalitet.122 
Underentreprenörerna hade en arbetsledare på siten som ansvara-
de för att leda och samordna respektive underentreprenörs arbeta-
re, och en chef som kom till siten när större problem uppstod. Ofta 
handlade det om att underentreprenörerna skulle ”jobba ikapp” 
tidtabellen.

”Sitechefen försökte förklara hur viktigt det skulle vara att hans 

120  Ett exempel är elunderentreprenörens bristfälliga märkning och dokumentering av 
transporter (Annika �/�), ett annat att kundens specifikationer inte följts (Annika 6/8).
121  (Annika 31/5).
122   Till exempel var det brist på kompetent arbetskraft, maskiner, verktyg, byggmaterial 
och cement (Annika 6/5).
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tidtabell håller. Project Managern lovade att det finns ramper 
till motorbäddarna då motorerna kommer…Den 15/5 borde 
underentreprenören vara färdiga, för då kommer motorerna in. 
De är sena och alla är worried.”123 

Med interna möten, också kallade veckomöten, avses siteled-
ningens egna, avskilda möten i sitekontoret. Vid dessa möten, som 
kunde bestämmas dagen innan, informerade sitechefen och så 
diskuterades praktiska och administrativa frågor, frågor som site-
ledningen inte ville skulle komma ut till underentreprenörerna. I 
Cesar åkte sitechefen på semester under flera veckor och den me-
kaniska arbetsledaren utsågs då till tillfällig sitechef. Under denna 
period hölls flera möten för siteledningen. 

möten i giro
Mötena i projektet Giro var veckomöten med kunden, vecko-

möten med kontraktorerna (underentreprenörerna) och commis-
sioningmöten. Också dessa möten var återkommande, de hölls på 
specifika platser och vid på förhand bestämda tider. De leddes of-
tast av sitechefen, de flesta i siteledningen var närvarande och det 
skrevs mötesprotokoll.

 Vid mötena med kunden, som kunde vara flera timmar långa, 
närvarade vid de flesta tillfällena både kundens konsult och kun-
dens siterepresentant. Vid mötena informerade sitechefen och ar-
betsledarna om arbetets framskridande och vad som skulle göras. 
Kunden å sin sida förde inte enbart fram klagomål och kritik, även 
om det kunde förekomma12�, utan bidrog också med stöd till site-
ledningen, till exempel i praktiska och lokala frågor.

”På eftermiddagen hade vi möte med kundens konsult och 
kundens representant om byggnadstillstånd. Vi har ännu inget 
och därför kom vi överens under mötet att det ska vara konsultens 
ansvar att söka det.”125  
 

123  (Annika 6/5).
12�  Till exempel ifråga om någon av underentreprenörernas arbetssätt (Cecilia 3/8).
125  (Cecilia 1�/3).
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Vid veckomötena med underentreprenörerna samlade siteche-
fen representanter från samtliga kontraktorer på en gång för att 
gå igenom planen för veckan och koordinera vem som gör vad och 
när.126

”Hade för första gången möte tillsammans med alla kontraktorer. 
Tanken är att varje måndag kl. 10 ha ett möte med dom alla. Det är 
bra att ha alla på plats samtidigt då man kan koordinera vem som 
gör vad och när. Inte för det att kontraktorerna gör det dagligen 
sinsemellan. De hamnar dessutom att göra det kontinuerligt. Det 
är nämligen alltid något som ligger i vägen för någons arbete.”12� 

Syftet med mötena med underentreprenörerna, där de flesta i si-
teledningen medverkade, var dels att informera om gemensamma 
angelägenheter, hur det gått och vad de hade att göra kommande 
vecka. Genom mötena skedde en avstämning, dels mellan aktörer-
na, dels mellan planen, det vill säga förväntningar och progressen, 
eller ”verkligheten”. 

”Hade på förmiddagen också veckomöte med kontraktorerna. 
Där går vi snabbt igenom vad respektive kontraktor har 
planerat för veckan och om de har några problem så tas det 
upp. Byggunderentreprenören sackar lite efter tidtabellen för 
tillfället, men borde under denna vecka få en del gjort. Mekaniska 
underentreprenörens mekaniska installationer går bra igen. De 
ligger före i tidtabellen. Den lokala byggnadsunderentreprenören 
verkar inte göra någon progress alls.”128 

Mot slutet av genomförandet, när de olika modulerna och syste-
men skulle testas och godkännas av kunden, hölls commissioning-
möten. Vid dessa möten medverkade kunden och syftet med mö-
tena var att planera, koordinera och avrapportera testerna.

 

126  Cecilia benämnde ibland underentreprenörerna kontraktorer.
12�  (Cecilia 2�/�).

128  (Cecilia 1�/8).
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möten i dira
Slutligen så, mötena i projektet Dira. Det var framförallt två slags 

möten som genomfördes, månadsmöten med kunden och vecko-
möten med underentreprenörerna. Dessa möten var återkomman-
de och leddes av sitechefen och/eller projektchefen. Dessutom hölls 
varje månad en så kallad avstämningsdag då sitechefen, och ibland 
också assistenten, höll förhandlingar med underentreprenörer och 
kund om projektets framåtskridande. Dessa avstämningsdagar 
var månatliga och hörde ihop med faktureringsförfarandet som 
var reglerat av kontraktet. Redan i början av genomförandefasen 
utspelade sig avstämningsförhandlingar mellan siteledning och 
kund. Sedermera, efter att underentreprenörer kommit till siten, 
genomfördes också avstämningsförhandlingar med dessa. 

 Förfarandet gick till så att underentreprenörerna en gång i må-
naden rapporterade till sitechefen vad de gjort, det vill säga deras 
progress. Sitechefen gick sedan igenom dessa uppgifter för att jäm-
föra dem med sin uppfattning av hur långt respektive underentre-
prenör kommit i arbetet. Denna jämförelse möjliggjordes av det 
förarbete siteledningen gjort där de uppskattat hur mycket varje 
underentreprenör egentligen hade gjort och mot uppskattningen 
hur långt de borde ha kommit i förhållande till kontraktet. 

”Kontraktet är uppdelat i ett antal subtasks, dessa är i sin tur 
indelade i ännu mindre delar för att det ska gå att mäta eller 
uppskatta. Sitechefen får in ’förslag’ på procenttal från respektive 
underentreprenör och går sedan igenom dessa siffror. Det vi kan 
mäta och bevisa, t.ex. genom antal kubikmeter betong som gjutits 
eller antal meter kabel som dragits, är lättare. Det som inte går 
att mäta uppskattas efter bästa förmåga och sedan förhandlar 
man med varandra om vilket procenttal man anser representerar 
verkligheten bäst. När detta är klart så går förhandlingarna 
vidare fast nu med kunden. Här enas man på samma sätt om 
procenttal på samma subtasks och det blir nu dessa som utgör 
basen för våra fakturor till kunden och de fakturor vi får in från 
underentreprenörerna.”129

129  (David 19/�).
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Efter förhandlingarna med underentreprenörerna genomför-
des förhandlingarna med kundens siterepresentant. Kundens site-
representant gick sedan igenom dessa uppgifter och det blev ofta 
en diskussion med sitechefen om hur mycket som gjorts. Efter att 
kundens siterepresentant godkänt månadens progressrapport för-
des den, till en början av sitechefen, sedermera av assistenten, till 
kundens kontor i en av landets större städer. Därefter fick företaget 
betalt av kunden.

 Denna progressrapporteringsprocedur föregicks av ett månat-
ligt möte med kunden. En gång i månaden åkte projektchefen från 
hemkontoret till kundens kontor i staden. Vid dessa möten skulle 
kunden godkänna allt material som skulle användas på siten. Efter 
mötet med kunden for projektchefen till siten för att i möte med 
sitechefen sammanställa progressrapporten som skulle presenteras 
för kunden. Vid projektchefens och sitechefens månatliga möten 
på siten, när de gick igenom progressrapporten, uppdaterade de 
planen för vad som skulle göras framöver.  

”Projektchefen kom hit igår kväll efter månatligt möte med 
kunden i staden. Kunden måste godkänna alla material som ska 
användas och detta hade projektchefen tillsammans med chefen för 
underentreprenören presenterat för kunden. Nu har projektchefen 
och sitechefen möte för att sammanställa progressrapporten som 
ska föras upp till staden på måndag.”130

Veckomöten med underentreprenörerna hölls oftast av siteche-
fen. Vid dessa möten informerade sitechefen underentreprenörerna 
om detaljerna i arbetet, det vill säga vad de skulle göra. Han uppda-
terade sig också var de låg i arbetet för tillfället och de diskuterade 
eventuella problem som förelåg.

”Sitechefen hade möte med alla underentreprenörer var för sig. 
På dessa möten uppdaterar sitechefen sig var de ligger just nu och 
så diskuterar man var man bör lägga kraften under veckan som 
kommer. Man tittar på de eventuella tekniska problemen som 
kan finnas samt löser konflikter och flaskhalsar mellan de olika 
entreprenörerna. Detta är ett tillfälle att samköra entreprenörerna 

130  (David 21/�).
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som annars inte pratar så mycket med varandra utan kommer hit 
om de får problem med en annan firma.”131

Mötena syftade till att samordna underentreprenörernas ar-
bete. Vid de flesta veckomöten medverkade en underentreprenör 
åt gången vilket innebar att sitechefen kunde sitta i möte två hela 
dagar.132 Ibland medverkade också assistenten, elarbetsledaren och 
kundens representant.

möten på siten – en sammanfattning
Liknande möten återkom på samtliga tre siter, till exempel re-

gelbundna möten med kund och underentreprenörer samt interna 
möten. Somliga möten genomfördes på tu man hand, i de flesta 
var emellertid flera närvarande. I stor utsträckning genomfördes 
de i handboken föreskrivna mötena i praktiken och de uppfatta-
des som bidragande till projektens samordning och framfart. En 
relativt enkel mötesstruktur bestående av vecko- och månadsvisa 
möten, kan härmed utläsas. Här avser figur � illustrera dels pro-
jektets ”tidsaxel”, dels projektets ”omfattning”, det vill säga att det 
i mitten av projektets genomförande på siten är som flest personer 
och, oftast, som mest att göra. De svarta rektanglarna illustrerar 
vecko- och månadsmötena som genomfördes.

             
     

      

Figur �. Vecko- och månadsmöten.

131  (David 3/9).
132  (David 5/8).
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Mötena med underentreprenörerna syftade dels till att infor-
mera dem om vad de skulle göra, dels att inhämta information om 
hur de låg till och om de hade problem, samt samordna dem gente-
mot varandra. Dessa möten låg sedan till grund för siteledningens 
uppdatering av planen, eller tidtabellen som den också kallades. 
Då jämfördes ”verkligheten”, eller egentligen uppfattningen om 
”verkligheten”, det vill säga de uppskattade progresstalen, med 
planen. 

 Mötena med kunden syftade i sin tur till att informera kunden 
om hur projektet framskred, vad som gjorts och vad som skulle 
komma att göras, samt eventuella problem som fanns. Kunden å 
sin sida inhämtade information om hur projektet gick. Också i des-
sa möten jämfördes ”verkligheten”, eller uppfattningen om ”verk-
ligheten”, det vill säga progresstalen med kontraktet och planen. 
På de interna sitemötena, eller veckomötena som de också kallades, 
där sitechefen, arbetsledarna, assistenten, och ofta olika besökare 
medverkade, informerade de varandra om vad som hänt, händer 
och skulle komma att hända. Det kunde vara tekniskt relaterade 
frågor som kvaliteten på gjutningen eller administrativa frågor 
som tillstånd som behövde sökas. Syftet med mötena var informa-
tion och samordning av verksamheten.

 Vilka var det då som möttes i ett möte på siten? I stort sett samt-
liga möten på siten initierades av sitechefen eller någon av arbets-
ledarna. Runt mötesbordet satt även underentreprenörernas ar-
betsledare och chefer respektive kundens arbetsledare, konsulter 
och chefer. På de interna sitemötena var det i regel deltagarna i 
siteledningsgruppen som träffades. Ibland medverkade även be-
sökande specialister. På mötena diskuterade ledare projektet, vad 
som gjorts, vad som görs, samt vad som skulle komma att göras 
framöver. Mötena utgjorde således arenor för ledare. Undantaget 
de interna sitemötena, då deltagarna i siteledningsgruppen möttes, 
kan mötena på siten sägas ha utspelats på en ”företagsnivå”. Det var 
företagen (Wärtsilä, underentreprenörsföretagen, de olika myndig-
heterna respektive kundföretaget) som möttes och förhandlade. 

 Det var vid möten som protokoll skrevs, det vill säga då en of-
ficiell berättelse om projekten skapades. Denna berättelse återgav 
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vad som hänt och vad man avsåg skulle komma att hända. Det var 
också vid mötena som framtiden utstakades, det vill säga då plane-
ring och organisering av framtida handlingar gjordes. Mötena kan 
härav ses som medel, verktyg, i jakten på det effektiva projektet. 
Utgångspunkten för mötena, liksom för den berättelse om projek-
ten som skapades i månadsrapporter respektive veckorapporter, var 
planen eller kontraktet, båda formaliserade ex-antebeskrivningar 
av projektet. Och utfallet blev hur uppfattningen om ”verklighe-
ten” överensstämde med ex-antekonstruktionen av projektet. 

 Mötena hade, vid sidan om sin formella och rationella betydelse, 
också en utjämnande, eller likriktande betydelse. Då jämfördes och 
förhandlades mellan olika bilder eller uppfattningar av ”verklighe-
ten”, och en i någon mening gemensam uppfattning om ”verklig-
heten” skapades.133 Genom mötet skapades en gemensam rationell 
och logisk berättelse om projektet; en berättelse som verkade vettig 
och som kunde berättas för andra. Denna gemensamma bild be-
skrev läget i projektet.13� 

 Här kan det vara intressant att göra en jämförelse med ordbo-
ken och vad den anger som betydelsen av möte (Norstedts svenska 
ordbok, 1999). Där står att med möte avses att gå/komma (ngn), 
göra (ngn) till viljes. Det förefaller vara betydelsen också av de mö-
ten som utspelade sig på siten. Månads- och veckomöten kan, med 
hänvisning till Czarniawskas  (1993, s �1) diskussion om rationali-
tetsproduktion eller The Technology of Rationality Production, be-
skrivas som specialized rationalization actions. Initierandet av åter-
kommande möten med kund, underentreprenörer och siteledning 
kan ses som sätt att producera rationalitet, att skapa rationella, lo-
giska och samstämmiga beskrivningar om vad som hänt, vad som 
händer och vad som ska komma att hända. 

133   I form av mötesprotokollet.
13�  T.ex. progressrapporten i Dira-projektet som utgör resultatet av förhandlingar mellan 
siteledning och underentreprenörer samt siteledning och kund.
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Fler tankar om möten

Möten omnämns också i andra studier av kraftverksprojekt 
(t.ex. Lindahl, 2003, Rehn 2003). Marcus Lindahls studies empi-
riska arena utgörs av tre andra kraftverksprojekt genomförda av 
Wärtsilä parallellt med Cesar, Giro och Dira. Utan att förtydliga 
huruvida det är författarens eller fältets begrepp benämns bland 
annat följande möten i texten: avdelningsmöten135, veckomöten136, 
planeringsmöten13�, dagmöten138 och morgonmöten139. Bland dessa 
uppfattas till exempel morgonmötena som betydelsefulla. De var en 
viktig del i ledningen av projektet och fungerade som en operativ 
planeringspunkt för den närmaste framtiden. Varje dag samlades 
siteledningens medlemmar för ett kort möte där det viktigaste med 
dagen ventilerades. Dessa möten var centrala för organiseringen av 
verksamheten. Det var i dessa möten som deltagarna pratade med 
varandra, de informerade varandra och var intresserade av varan-
dras åsikter och erfarenheter. 

 Nu var det emellertid inte så att möten alltid sågs som odelat 
positiva av fältet. Det gällde varken för Cesar, Giro och Dira eller 
för de tre projekt som ingår i Lindahls studie. Generellt kan sägas 
att det inom siteledningsgruppen fanns en motvilja mot adminis-
tration och pappersarbete. En vanligt förekommande uppfattning 
var att ledning av projektet sköttes bäst ute på site och inte inne på 
sitekontoret (jmf. Lindahl, 1993, s 1�0). 

 Lindahl anger i sin studie  (2003, s 1��-180) två centrala platser 
eller sammanhang där siteledningen hade särskilt stora möjligheter 
att utöva direkt inflytande på byggnadsarbetena. Den ena platsen 
var i kontorscontainern där planerings- och uppföljningsmötena 
med underentreprenörerna ägde rum. De diskussioner som då på-
gick låg, menar Lindahl, på vad som kan kallas en ”företagsnivå”. 
Då förhandlade siteledningen med övriga aktörer och mötena 
syftade dels till att koordinera den enskilda underentreprenörens 

135  Lindahl (2003, s 1�5).
136  Lindahl (2003, s 1�1).
13�  Lindahl (2003, s 1��).
138  Lindahl (2003, s 166).
139  Lindahl (2003, s 1�2).
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arbete med de övriga underentreprenörernas verksamhet, dels till 
att informera om det planerade arbetet på respektive områden och 
jämka tidtabellerna mellan områden för att undvika krockar. I för-
längningen handlade det om att möjliggöra för siteledningen att 
göra en övergripande samordning av projektet. 

 Den andra platsen där siteledningen kunde leda, var ute på si-
ten vid de respektive installationerna som pågick. Såväl detta le-
dande som ledandet i kontorscontainern innebär social interaktion 
där parterna är öga mot öga. En skillnad ligger emellertid i vilken 
tids- och rymdhorisont som ledandet och övervakandet omfattar. 
Ledningen ute på siten är i hög grad mycket konkret samtidigt som 
den är begränsad till en liten del av projektet både i fråga om tid 
och omfång. Den ur siteledningen som övervakar och leder arbetet 
kan bara övervaka en aktivitet i taget. Ledningen blev i detta fall 
kraftigt begränsad till att uteslutande gälla nutid och den absolut 
närmaste framtiden. Skillnaden i ledning mellan de två platserna 
gäller också det faktum att det i det första fallet handlar om ett 
företag som försöker leda ett annat, till att i andra fallet handla om 
en individ som försöker leda en grupp individer. 

 Lindahl sammanfattar diskussionen med att konstatera att det 
i praktiken ofta visade sig vara problematiskt att leda, planera och 
samordna arbetet. En bidragande orsak var att underentrepre-
nörerna, vilka hade ansvar att göra uppföljning och planering av 
det egna arbetet och rapportera till siteledningen, i själva verket 
inte hade tillräckliga resurser. Siteledningen stod därför ofta inför 
situationen att planerna, som var avgörande för att överhuvudta-
get kunna bedriva sitt eget koordineringsarbete, inte lämnades in. 
I kraftverksprojekten blir resultatet, vad Lindblom (1959, 19�9) 
kallar ”muddling through”, det vill säga att verksamheten utveck-
las gradvis i små steg där tyngdpunkten ligger på nuet, och näralig-
gande framtid och dåtid spelar en avgörande roll och eventuella 
konsekvenser på lång sikt spelar mindre roll.   

 Lindahl gör, i sin uppdelning av platser eller sammanhang där 
ledning sker, en avgränsning till att studera organiseringen och 
samordningen mellan siteledningen och underentreprenörerna 
och analysen förs därmed på en ”företagsnivå”.  
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inFormella möten

Beroende på vilket perspektiv vi antar får vi olika fokus. Medan 
något hamnar i skuggan framträder annat mera klart. Hittills har 
jag lyft fram de möten som av fältet benämns just möten.1�0 Dessa 
kan beskrivas som planerade och formella. Med förgående kapitel, 
Dygnets organisering, i minne förefaller det vara så att människor 
träffades och pratade också vid andra tillfällen och på andra platser 
än vid vecko- och månadsmöten. Och de verkade dessutom göra 
det ofta. Det innebär att det vid sidan av de planerade formella 
mötena utspelade sig en mängd andra prattillfällen.

 Under ett dygn på siten träffades projektets medarbetare på 
olika platser och stor del av dagen tillbringade de pratandes med 
andra. Dessa möteslika situationer kan betraktas som möten uti-
från ett perspektiv där med möten menas situationer där männis-
kor interagerar, pratar, och där kunskap och erfarenhet (ja även 
normer, värderingar och ”spelregler”) skapas och traderas. Fältet 
har inte några särskilda beteckningar på dessa, som jag benämner 
informella möten, det vill säga sådana möten som uppstår i varda-
gen, som inte nödvändigtvis är planerade, och inte nödvändigtvis 
har ett på förhand specificerat rationellt syfte. Ändå var dessa så 
ofta förekommande att de näst intill utgjorde vardagen. 

 Här följer en närmare beskrivning av dygnets organisering med 
utgångspunkt i informella möten som utspelade sig under ett dygn 
på och vid sidan av siten. Naturligtvis låter sig långt i från alla in-
formella möten fångas. De pågick parallellt och på olika platser dit 
inte alla hade tillträde. 

informella möten i vardagen
Det är trångt i bilen, fortfarande yrvakna sitter arbetsledaren 

bakom ratten, assistenten bredvid i framsätet och underentrepre-
nörens killar i baksätet. Arbetsledaren frågar underentreprenörens 
killar om det gick bra i går trots strömavbrotten. En av underen-
treprenörens killar passar på att be assistenten om hjälp med att 

1�0  Jmf. det performativa perspektivet (Czarniawska-Joerges 1993, s 10). Porsander (2000) 
använder det performativa perspektivet i studien av Stockholm som kulturhuvudstad. 
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översätta en polisanmälan på en stulen mobiltelefon. På siten låser 
de upp containern och går in. Arbetsledaren och assistenten startar 
upp datorerna i siteoffice. Fler kommer in och under kaffet hälsar 
de på varandra och bläddrar lite i tidningarna. De pratar om vad 
som ska göras idag och om någon kommer med flyget. En arbetsle-
dare frågar om någon är på nätet. Han kopplar upp sig på Internet 
och tittar på favorittidningens hemsida och naturligtvis på börs-
kurserna. 

 En efter en beger sig sitechefen, arbetsledarna och assistenten 
ut på sina siterundor. Assistenten går sin morgonrunda för att se 
vad som är på gång och för att samla uppgifter till dagsrapporten. 
På rundorna träffas arbetsledarna och underentreprenörerna vid 
motorerna, vid tankarna eller vid cementblandaren. Ibland sitter 
sitechefen eller någon av arbetsledarna kvar vid datorn, det finns 
alltid någon rapport eller lista som ska skrivas. 

 Efter att ha gått runt och tittat på vad som hänt sedan igår och 
vilka som gör vad på siten samt ha gett några riktlinjer om dagens 
arbete möts arbetsledare och andra vid förmiddagskaffet. Under 
kaffet frågar de varandra om råd eller ber varandra om hjälp. En 
av arbetsledarna ber assistenten att uträtta ett ärende. Assistenten 
svarar med en fråga om vilken bil som är ledig. Några böjer sig 
över en ritning för att undersöka om den stämmer. Det verkar vara 
något galet. Sitechefen och byggarbetsledaren kommer också och 
tittar. 

 Efter kaffet är det siten igen som gäller, eller datorerna, eller 
något ärende, eller ett möte. Siteledningen har också en del admi-
nistrativt arbete att sköta, bland annat viss bokföring. Även om as-
sistenten tagit hand om en del av det administrativa arbetet blir 
det ändå en hel del pappersarbete kvar. När lunchen närmar sig 
går de runt och frågar varandra om det är dags att äta. De som har 
familjer åker hem, övriga åker till en restaurang i närheten. Under 
lunchen passar några på att göra lite privata ärenden och någon 
hämtar tvätten. En av arbetsledarna påpekar att det aldrig pratas 
jobb på lunchen. Medan kycklingen äts upp pratar de som sitter 
runt bordet om dem som varit här, om andra projekt och om varför 
somliga får mer fördelar än andra. 
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 Tillbaka på siten samlas de flesta i siteledningen i siteoffice; en 
kopp kaffe och en pratstund. Sitechefen berättar att en specialist 
kommer i morgon och frågar samtidigt vem som möter på flygplat-
sen. Kunden kommer in en kort stund för att fråga om de hört om 
strömavbrottet som ska vara i morgon. Strax därefter är de flesta 
ute på siten igen. En av underentreprenörernas killar kommer och 
frågar arbetsledaren efter byggmaterial. Tillsammans går de till la-
gerområdet och tittar. De hittar inte vad de söker och letar tillsam-
mans i lagerlistorna. De frågar sig om det verkligen har skickats 
med. Sitechefen går ut på siten och frågar underentreprenörens 
arbetsledare när de ska flytta kranen och om de kan ta bort skräpet. 
Han berättar att siten får kundbesök i morgon. En av arbetsledarna 
ska ha möte med kunden om tillstånden och åker i väg. Inne i site-
office sitter två av de nya killarna, de är här för att gå igenom trans-
portplanerna. En av arbetsledarna gör dem sällskap och de pratar 
om det förra projektet där material blev skadat för att det kom in 
regnvatten i lådorna. På eftermiddagen åker sitechefen och assis-
tenten för att undersöka om de kan hitta en bättre bostad till en av 
arbetsledarna.

 Strax före sex börjar dagen närma sig sitt slut. Underentreprenö-
rerna ligger efter så de jobbar vidare så länge mörkret tillåter dem. 
Några av entreprenörens killar går i bastun. Det är deras bastu-
kväll. Assistenten gör dem sällskap. En av killarna drar en historia 
från ett projekt i Asien. Där gick det vilt till, det var tufft men de 
klarade det. Arbetsledarna åker hem och assistenten och traineen 
får skjuts hem. I bilen ringer telefonen och de nya killarna och en av 
arbetsledarna frågar om de ska träffas på restaurangen och äta och 
ta några öl. På restaurangen frågar en av de nya killarna hur det är 
på siten, om det är bra stämning. På vägen hem från restaurangen 
sätter sig ett par av killarna på terrassen utanför lägenheterna och 
pratar om hurdant ställe det här är och hur mycket bättre det är här 
än på det förra stället. 
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arenor
Mötesarenorna varierade naturligtvis men det fanns gemen-

samma drag hos de tre kraftverksprojekten som jag här kommer 
att lyfta fram. Byggarbetsplatserna, siterna, var avgränsade geogra-
fiskt och de utgjorde i sig en mötesarena. På siterna låg sitekon-
toren och där fanns infrastruktur i form av telefon, fax, Internet, 
toalett, kaffe etc. Till sitekontoren kom underentreprenörerna, och 
ibland också kunderna och konsulterna, när de hade frågor eller 
funderingar eller bara för att umgås. Sitekontoren utgjorde således 
en mötesplats där informella möten ofta utspelade sig. I projektet 
Giro liksom i projektet Dira hade sitekontoren ett rum med ett 
stort bord. Runt det bordet satt ofta arbetsledare, specialister, kun-
den och underentreprenörer och pratade om projektet. I projektet 
Cesar var bänken framför arbetsledarnas kontorscontainer en frek-
vent bevistad mötesplats. 

 Deltagarna delade ofta bostad, bodde på samma hotell, eller i 
vissa fall i egna bostäder i närheten av varandra. Privata transport-
medel var ofta en bristvara, vilket bidrog till att deltagarna dess-
utom åkte tillsammans till och från arbetet morgon och kväll, samt 
ofta även i samband med matraster och fritidsaktiviteter. Deltagar-
na var bland annat på grund av långa arbetsdagar, ofta uppemot tio 
timmar om dagen, sex dagar i veckan, i stor utsträckning isolerade 
och distanserade från det lokala samhället och de umgicks sällan 
med lokalbefolkningen. De gemensamma arbets- och levnadsför-
hållandena bidrog till att projektets deltagare umgicks på arbetet 
liksom på fritiden.

 I ett av de studerade kraftverksprojekten byggde också del-
tagarna själva en bastu i anslutning till siten.1�1 Detta kan tyckas 
något underligt eftersom detta projekt utfördes i ett varmt och 
tropisk land. Det bör därför här tilläggas att de flesta av projekt-
deltagarna från företaget var finländska medborgare. Att bastun 
är ett varmt hus, oftast i trä, med funktionen att erbjuda en plats 
för värme, tvätt och avkoppling är möjligen den traditionella och i 
första hand förekommande bilden. En annan bild av bastun, vilken 

1�1  Bastun finns med i flera av de projekt som finns med som bakgrundsmaterial till 
denna studie, det vill säga de andra kraftverksprojekt som studerats inom ramen för PBI.
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i kraftverksprojekten har visats sig vara av betydelse, är funktionen 
att erbjuda en plats – en arena – för småprat, skvaller, rykten och 
vandringsberättelser. 

mönster
Mänskligt agerande och social interaktion skapar och återska-

par socialt konstruerade rutiner – mönster.1�2 Med utgångspunkt i 
handlandet i vardagen på och vid sidan om siterna kan utläsas olika 
handlingsmönster, eller mer specifikt; mötesmönster. Gemensamt 
för de tre siterna var bland annat samåkandet och samboendet. Få 
bilar och gemensamt eller näraliggande boende skapade återkom-
mande informella möten morgon, lunch och kväll. I många fall 
samåkte och sambodde de som arbetade för samma företag. Site-
ledningen delade också ofta kontor eller hade kontoren i nära an-
slutning till varandra. 

 Sitecheferna, arbetsledarna och assistenterna gick så kallade si-
terundor varje dag, och ibland flera gånger varje dag. Vid dessa 
rundor sökte sitecheferna kontakt med de olika underentreprenö-
rerna och specialisterna för att höra hur arbetet gick och för att ge 
instruktioner för kommande arbetsmoment. Arbetsledarna sökte 
i sin tur kontakt med, i första hand, sina respektive tekniska om-
rådens underentreprenörer. Assistenterna gick siterundor bland 
annat för att inhämta underlag från underentreprenörerna till 
sammanställandet av progressrapporterna. Allt eftersom arbetet 
fortskred, och hus, skorstenar och tankar reste sig, ökade behovet 
av att gå runt på siten eftersom det inte längre gick att skaffa sig en 
överblick från en och samma utkikspunkt. 

 Samtliga tre siter bevistades ofta av människor med olika funk-
tion; projektdeltagare från hemkontoret, konsulter, specialister, 
kontrollanter, tidigare kollegor, vänner och släktingar samt fors-
kare. Dessa besök skapade i sin tur möteslika situationer till exem-

1�2  Genom social interaktion skapar och återskapar aktörer inte enbart sociala mönster; 
de skapar och återskapar även artefakter (fysiska objekt). Exempel på artefakter i 
sitepraktiken är planen, eller tidtabellen som den ofta kallas, mötesprotokoll och, givetvis, 
kraftverket. Många av dessa artefakters existens och funktioner tas för givna men även 
de skapas och återskapas ständigt, de omformar och omformas. För en mer detaljerad 
framställning om artefakter på site, och då specifikt planen, hänvisar jag till Lindahl (2003).
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pel vid hämtning och lämning på flygplatsen, välkomstceremonier, 
guidning, middagar och utflykter. Andra exempel var de gemen-
samma evenemangen som initierades (vissa av dessa, till exempel 
taklagsfest, kan ses som kulturella ritualer, jmf. Rehn, 2003). Till 
exempel initierade sitecheferna i samtliga tre projekt gemensamma 
sammankomster på fritiden. 

 Bilden nedan, som till en början illustrerade de möten som av 
fältet benämns just möten kompletteras här med andra prattillfäl-
len i vardagen. Vid sidan om de formella och planerade mötena, 
det vill säga vecko- och månadsmöten, utspelade sig andra, mer 
frekventa, möten. Dessa möten var inte heller enbart möten för le-
dare. De svarta rektanglarna illustrerar vecko- och månadsmöten. 
Trianglarna illustrerar informella möten. Vissa informella möten 
utspelade sig långt ifrån den aktuella siten, till exempel på flygplat-
ser, flygresor, andra siter eller hemkontoret.

   
 
     

    
Figur 5. Formella (vecko- och månadsmöten) och informella möten 
(siterundor, middagar etc.).

Vid en närmare granskning tydliggörs att de informella mötes-
mönstren inte alltid var slumpmässiga. Det var till exempel inte 
någon tillfällighet att flera projektdeltagare bodde och åkte till-
sammans. Bostäder och bilar var kostsamma och ett sätt att minska 
kostnaderna var givetvis att dela. Siterundorna uppstod inte heller 
de av en tillfällighet utan kan ses som ett resultat av behovet av 
kontinuerlig uppdatering av information, kontroll och samord-
ning. De s.k. informella mötena visar sig således inte alltid helt 
oplanerade. 

                                                               tid 
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 Givetvis var många informella möten plötsliga och oplanerade, 
till exempel när projektdeltagare träffades när de uträttade ären-
den eller på fritiden, men vissa förefaller uppstått som resultat av 
strävan att uppnå ett visst syfte. Syftet kunde vara, till exempel vid 
siterundorna, att få och ge information och att samordna verksam-
heten på ett informellt plan. Syftet kunde också vara, till exempel i 
fallet med av sitechefen arrangerade evenemang, att låta deltagarna 
mötas, prata och lära känna varandra. Genom mötenas informella 
karaktär skapades utrymme för skvaller, berättelser, tyckande och 
tänkande, det vill säga praxis och sådant som kanske inte alltid läm-
par sig i mötesprotokoll. Också vissa informella möten kan därmed 
ses som verktyg i jakten på det effektiva projektet. 

 Vad händer om begreppen planerade och oplanerade ersätts 
med avsiktliga och oavsiktliga? Huruvida möten är avsiktliga el-
ler inte beror naturligtvis på vad de sätts i relation till, i förhål-
lande till vilket syfte de utspelar sig. I ett sedan länge planerat möte, 
till exempel ett månadsmöte på siten, kunde det givetvis uppstå, i 
förhållande till företagets och projektets instrumentella struktur, 
oavsiktliga möten.1�3 När människor träffades på avsiktliga möten 
samtalade de också om sådant som inte stod på dagordningen. Det 
är således inte enbart det ena eller det andra, det strikt planerade 
och det helt spontana som omfattas, utan också mellanformerna. 
Mötesmönstret måste nu kompletteras ytterligare, eller egentligen 
korrigeras. Bland de informella mötena fanns de spontana, plöts-
liga, men också de som var avsiktliga. De svarta rektanglarna illus-
trerar vecko- och månadsmöten. De ofyllda trianglarna illustrerar 
spontana informella möten. De fyllda trianglarna illustrerar avsikt-
liga informella möten.

                                                               

                                                                
     

1�3  Med instrumentell struktur avses regelverk och modeller.
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Figur 6. Formella möten, liksom avsiktliga och spontana informella 
möten.

Hittills har möten undersökts ur vad som kan ses som ett funk-
tionellt perspektiv, det vill säga möten har tolkats vara till nytta 
för projektets genomförande. Naturligtvis kan motsatsen också 
förekomma. Möten som syftar till att sabotera kan också utspela 
sig, till exempel genom att osanna rykten sprids. Ryktesspridning 
ska emellertid inte tolkas som negativt ur ett kunskapsperspektiv. 
I rykten, liksom i annat småprat, finns ”kunskapsdelar”, något jag 
får anledning att gå vidare med i kapitel 9, Småprat som ljudkuliss. 
Dylika möten kan, ur projektets instrumentella perspektiv, uppfat-
tas som dysfunktionella. Ur andra perspektiv, till exempel ur ett 
socialiserings- och gruppsammanhållningsperspektiv, kan dylika 
möten emellertid ses vara funktionella, främjandes såväl motiva-
tion som sammanhållning och ”vi-känsla”.  I figuren nedan sam-
manfattas de möten som hittills beskrivits.

                                              

Figur �. En mötesmatris.
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Nu är det emellertid inte så att möten enbart är planerade, av-
siktliga, eller spontana. De är också, i allra högsta grad, sociala. Syf-
tet med ett möte kan, vid sidan om eventuella instrumentella syf-
ten, vara social samvaro – att umgås. Och en viktig del i alla sociala 
sammanhang är de oväntade kombinationer som kan uppstå då 
människor möts och samtalar utanför de instrumentella ramarna. 
Somliga skulle påstå att det är i just dessa möten som det mest spän-
nande och nyskapande sker (jmf. Gustafsson, 199�). 

 Det är heller inte fallet att mötesfrekvensen är stabil under 
genomförandet av projekten, vilket illustrationerna verkar före-
spegla. Istället varierar mötesintensiteten under genomförandet, 
för såväl de avsiktliga som de spontana mötena. Till exempel upp-
visades en högre mötesfrekvens i fråga om de avsiktliga mötena i 
projektet Cesar då den mekaniska arbetsledaren skulle ta över som 
sitechef. Ett annat exempel uppvisar projektet Giro i samband med 
orkanvarningar. Ytterligare ett exempel på ökad mötesfrekvens är 
genomförandets ”mittpunkt”, det vill säga då halva tiden gått (och 
halva återstår).1�� En anledning kan vara, den av Connie Gersick 
(1988), uppvisade förhöjda känsla för projektet som inträffar unge-
fär mitt i dess livscykel. 

benägenheter
Mänskligt agerande och social interaktion leder till socialt ac-

cepterade rutiner (jmf. Blomberg, 2003, s 1�9). Exempel på rutiner 
i sitepraktiken var de möten som utspelade sig, möten som skapade 
och återskapade återkommande sociala och interaktiva mönster, 
dels i tiden (det vill säga i ett och samma projekt under genom-
förandet), dels mellan projekten. De planerade formella mötena 
skulle, enligt handboken, hållas. De informella mötena var inte på 
samma sätt styrda av regelverket. Somliga uppstod givetvis slump-
mässigt, dock inte alla. Vid närmare granskning kan bakomlig-
gande strukturer skönjas, strukturer som ökar benägenheten för 
informella möten. Karl Popper skriver i boken En värld av benä-
genheter (1990/1996) om benägenheten (på engelska propensity) att 

1��  Denna frekvensökning har uppmärksammats i Rehn (2003, s 12�). Jag har inte, i de tre 
projekten Cesar, Giro och Dira, kunnat påvisa samma frekvensökning vid mittidpunkten.  
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något ska uppstå. Med benägenhet avses egenskaper i situationen 
som skapar vad vi kallar sannolikhet.

 Ett exempel är infrastruktur, det vill säga mötet uppstod som 
följd av praktiska omständigheter som antalet bilar, bostäderna 
eller sitekontoret. Tekniken, eller det tekniska delområdet, är ett 
annat exempel. Till exempel möttes byggarbetsledaren och bygg-
underentreprenörerna oftare på siten än byggunderentreprenören 
och elarbetsledaren. Emellanåt uppstod möten beroende på orga-
nisatorisk tillhörighet. Naturligtvis möttes deltagare från olika fö-
retag vid olika tillfällen. Oftast var det emellertid så att de som var 
anställda av samma företag umgicks.

 Många informella möten skapades utifrån ett rationellt syfte. 
Som exempel kan nämnas arrangerade evenemang som taklagsfes-
ter, volleybollturneringar och seglatser. Det var inte bara för nöjes 
skull som dessa evenemang anordnades utan också, som sitechefen 
i projektet Cesar uttryckte det: ”Jag känner på stämningen på siten 
att det är dags att ordna en fest.” Andra exempel är siterundorna 
som genomfördes varje dag.

 Informella möten uppstår också beroende av historien, av de 
sediment som skapats i och genom praxis. De som arbetat tillsam-
mans i tidigare projekt, eller tidigare i det pågående projektet, träf-
fades och pratade om gemensamma minnen. Siterna fick också be-
sök av tidigare kollegor, det vill säga kollegor från tidigare projekt, 
som varit på resa och stannat till ett par dagar innan de rest vidare. 
De aktuella familjeförhållandena kan sägas vara ännu en bakom-
liggande struktur. De som hade familjen med sig träffades på friti-
den för att fira barnens födelsedagskalas eller, som också jag blivit 
inbjuden till, plättkalas.

 Det kan här noteras att strukturerna – infrastruktur, teknik, or-
ganisatorisk tillhörighet, strategi, historia och familjeförhållanden 
– var av liknande slag på samtliga tre siter. Strukturerna såg också 
tämligen lika ut under stora delar av genomförandet på respektive 
site. Vi har alltså att göra med omständigheter som är mer stabila 
än aktörerna som handlar.
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möten och politiska processer
På siten pågick, som tidigare nämnts, också politiska proces-

ser. Att deltagarna på siten skulle samsas om verktyg och annan 
utrustning, och samverka på en relativt liten yta samtidigt som 
tidspressen var hård bidrog till skapandet av konfliktsituationer. 
Ytterligare exempel på konfliktorsaker var underentreprenörernas 
olika villkor i fråga om infrastruktur liksom siteledningens olika 
behandling av underentreprenörerna. Assistenten i Cesar satt och 
småpratade med byggarbetsledaren (som nyligen hade anlänt) och 
skrev därefter i sin fältdagbok:

”En annan uppenbar konfliktsituation är då mekaniska 
underentreprenörens killar är mer eller mindre avundsjuka på 
civila underentreprenörens killar då dessa har en bil per hus och 
då de själva måste dela på en stor buss som de knappt ryms alla i. 
Detta gäller likaså tankkillarna. Och inte heller har de mekaniska 
supervisorerna bjudit på någon bastuöl åt sina arbetare då den 
civila sidan fungerat mer givmilt hittills.”1�5

Det var heller inte så att alla möten som utspelade sig på siten 
var ”öppna” för alla. I stället var det så att vissa var välkomna men 
inte andra. Till exempel var vecko- och månadsmötena möten för 
ledare och i de flesta fall, dock inte alla, också för siteassistenterna.

”Och måste säga att det är mycket svårt att få veta vad som 
diskuterades inom ledningsgruppen. Som exempel kan nämnas 
idag morse, då arbetsledarna skulle ha veckomöte. Ordern lydde 
’kan ni gå ut för en stund så att vi får hålla vårt möte’. De vill 
absolut inte att vi får veta någonting….Trodde i början att det inte 
alls hölls några möten härpå siten, men har nu på senare tid märkt 
att dessa möten nog hålls bakom våra ryggar. Det verkar verkligen 
som om de skulle tro att vi assistenter är spioner på siten och endast 
spionerar på dem. Och jag tror dessutom att detta också beror på 
att vi kommer bra överens med alla jobbare här, så de tror att vi 
går och berättar åt dem vad vi i administrationen sysslar med. Så 
hädanefter måste poängteras att man inte får bli för goda kompisar 
med underleverantörerna om man vill veta något.”1�6  

1�5  (Björn 13/8).
1�6  (Björn 2�/6).
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Beroende på vilka som var välkomna och inte till de olika möt-
ena skapades gränser mellan ”vi” och ”dom”. Sitechefen och ar-
betsledarna i projektet Cesar uteslöt under perioder assistenterna 
och tillät därmed inte dem att ta del av siteledningssamordningen. 
Istället gav sitechefen och arbetsledarna direkta order till assisten-
terna om vad de skulle göra och inte. Samtidigt träffade sitechefen 
och arbetsledarna emellertid assistenterna under informella former 
och då talades det om projektet och om de andra som medverkade. 
Andra möten, till exempel volleybollturneringen, var öppen för 
såväl underentreprenörer som Wärtsiläanställda. Men inte heller 
då deltog alla utan i första hand finländare. Människor från andra 
länder, till exempel lokala underentreprenörer, deltog sällan i de av 
siteledningen initierade evenemangen.

 Ett annat exempel på politiska processer var bytet av roller som 
skapade delvis nya rutiner och regler för arbetet på siten. Ett exem-
pel är projektet Cesar där sitechefen åkte på semester under flera 
veckor. Den mekaniska arbetsledaren utsågs då till tf. sitechef och 
under denna period hölls flera möten för siteledningen och assis-
tenterna. Mötena handlade bland annat om vilka regler som skulle 
gälla på siten medan tf. sitechef hade ansvar. Med dessa möten, som 
hölls i sitekontoret, lade den nya ansvarige upp de nya riktlinjerna 
för arbetet. Bland annat innebar det att han reglerade arbetsledar-
nas och assistenternas kontakter med omgivningen och varandra, 
samt med de andra aktörerna (underentreprenörer, kund och hem-
kontor). Basen för uppdelningen var de olika tekniska områdena 
och tf. sitechefen skulle vara den som utgjorde navet, eller noden, 
mellan dessa. Han skulle också vara den enda länken till kund res-
pektive projektchef.

”Mekaniska arbetsledaren ville ha möte 8.30. Nya regler igen: 
Ingen fick ha någon kontakt med kunden förutom den andra 
assistenten i logistikfrågor och han själv i alla övriga frågor. Ingen 
får heller ha några personliga kontakter med någon av våra kunder, 
leverantörer eller samarbetspartners. Likaså får arbetsledarna på 
civilsidan endast vara i kontakt med byggunderentreprenörerna, 
mekaniska cheferna med de mekaniska underentreprenörerna och 
elektriska cheferna med de elektriska. De skilda inriktningarna 
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(civil, mekaniska & elektriska) får endast hålla kontakt med 
hemkontoret till sina egna inriktningar. Personligen får jag endast 
åka till stan på tisdag och torsdag. Under dessa dagar ska allt 
material och alla uppköp fixas som saknas eller behöver inhandlas. 
Alla inköp ska jag ta hand om. Första hjälpen bör ännu utvecklas 
under de kommande veckorna. Huvudporten bör stängas klockan 
18.00 varje kväll. Allt detta var mekaniska arbetsledarens nya 
order. De flesta i kontorscontainern smilade bara åt mekaniska 
arbetsledaren och hans saker. Det märks att han är en gammal 
stammis från armén.”1�� 

social Friktion

Vid sidan av pratet i de formella och informella mötena, före-
kommer också annat, mer lågfrekvent och ouppmärksammat prat. 
Jag tänker på det prat som spontant sker under tiden som vi ar-
betar – på den sociala friktionen mellan människor som delar fy-
sisk arbetsplats. I arbetet på universitet kan det vara pratet över 
skrivbordet med rumskamraten, när vi ursäktar oss i trängseln vid 
postfacken eller när vi stressade på väg till en föreläsning står i kö 
till kopieringsapparaten. 

 På siten kan detta prat utspela sig uppe på motorn i samband 
med installationen, i kön till glassbilen, eller över skrivbordet i si-
tekontoret (se bilderna nedan). Detta prat, detta lågfrekventa brus, 
utgör den vardagliga sociala friktionen som kommer sig av att 
människan är social och socialt responsiv (Asplund, 198�a).1�8 Detta 
prat består dels av det vi själva säger, men också det vi hör andra 
säga, till oss eller till andra. Mycket av det vi hör är sådant vi åhör, 
eller mer krasst, sådant vi tjuvlyssnar till. Genom att lyssna på vad 
andra säger i den direkta omgivningen skapar vi oss en uppfattning 
om vad som händer och vad de andra tycker om det.

 Redogörelsen fram till nu har fokuserat fysiska möten och de 
mönster som där stått att finna. Vad var det då som möttes i möten 
i sitepraktiken? Nästa kapitel behandlar just detta. 

1��  (Björn 1�/�).
1�8  Jag återkommer i nästa kapitel till begreppet social responsivitet. Där beskriver jag det 
som en mekanism för prat i sociala sammanhang.
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Bild �-9. Social friktion i motorhallen, ute på site och inne i sitekontoret. 
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8 scener i sitepraktiken

Det är nu dags att gå vidare med möten i sitepraktiken, det vill 
säga där människor kom och gick och där de inte självklart byggde 
sina relationer på långvarigt samarbete.1�9 Här presenteras tre mö-
ten ur serierna av möten som utspelade sig. De visar, med utgångs-
punkt i vilka som möttes, vad som möttes och vad som skapades i 
mötena. Syftet är att visa hur människor på siten arbetade och hur 
de orienterade i den föränderliga och osäkra vardagen. Kapitlet av-
slutas med avsnitt om meningsskapande och möten som momen-
tana stabiliseringspunkter.

mötesscener

Mötena kan delas in i fyra kategorier utgående från vilka det var 
som möttes. 

• Mötet mellan nybörjaren och den erfarna
• Mötet mellan erfarna
• Åhörandet av möten
• Mötet mellan nykomlingen och den etablerade

Till att börja med, Scen (1): Pratade om projektet. Scenen av-
ser belysa möte mellan en nybörjare (assistenten var med för första 
gången i ett kraftverksprojekt) och en erfaren (byggkillen har varit 
med i flera liknande projekt). Båda var etablerade då ingen av dem 
nyligen anlänt till siten. 

 Därefter, Scen (2): Hade lite huvudbry. Scenen avser belysa dels 
möte mellan erfarna (både sitechefen och arbetsledaren hade tidi-
gare erfarenhet av kraftverksprojekt), dels åhörandet av möte (assis-
tenten, som delar kontor med sitechefen och arbetsledaren åhörde 
mötet). 

 Slutligen, Scen (3): Han undrade. Scenen avser belysa möte mellan 
en nykomling (den erfarne arbetsledaren hade nyligen kommit till 
siten) och en etablerad (assistenten, som visserligen var nybörjare, 
1�9  Jmf. Garsten om den moderna vagabonden, SvD 2002-10-21.
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men som varit med och kan berätta om det som hänt tidigare just 
där). 

pratade om projektet

Scenen utgör en skildring av ett möte på fritiden i hemmet 
mellan en nybörjare och en erfaren. Först en inramning av mö-
tet: kraftverket byggdes på en strand strax söder om staden. I detta 
skede hade det s.k. civil works pågått i flera månader. Ute på siten 
arbetade den lokala byggunderentreprenören bland annat med att 
gräva, armera och gjuta fundament medan den finska byggunder-
entreprenören också göt fundament, reste takstolar och byggde på 
de olika byggnaderna. Den finska mekaniska underentreprenören 
hade varit på siten i ungefär en månad och assistenten i drygt två 
månader. Sitechefen var sedan ett par veckor på semester och den 
mekaniska arbetsledaren hade tillfälligt tagit över som sitechef. I 
ett nybyggt hus inne i staden bodde assistenten i en mindre lägen-
het. I lägenheterna bredvid assistenten bodde flera av den finska 
maskinunderentreprenörens killar. 

 För något år sedan levererade samma företag ett mindre kraft-
verk till samma kund. Detta kraftverk byggdes endast någon kilo-
meter från den nu aktuella siten. Också då, i det tidigare projektet, 
var somliga av de mekaniska killarna med och byggde kraftverket. 
De flesta av de mekaniska killarna hade jobbat utomlands tidigare 
och de hade bra stämning i gänget. De mekaniska killarna arbeta-
de bland annat med att montera stålstrukturer, montera och svetsa 
serviceplattformar samt att kapa och svetsa rör, det som kallas pi-
ping. Också i det tidigare projektet hade de liknande uppgifter.

 Assistenten var med för första gången i ett kraftverksprojekt och 
hade ansvar för sitelogistiken, vilket bland annat innebar att orga-
nisera lagret samt hämtandet av material från lagret. Varje morgon 
åkte assistenten tillsammans med de mekaniska killarna till siten 
och ibland träffades de efter jobbet. De hade en hel del kontakt un-
der projektets gång och assistenten hade bland annat hjälpt dem att 
översätta dokument och tolka vid möten. En kväll satt assistenten 
och en av killarna på assistentens balkong som vette in mot gården. 
De pratade om projektet. Assistenten återgav mötet i sin fältdagbok: 
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”Jag satt på min balkong med en av mekaniska underentreprenörens 
killar och pratade om projektet. Mekaniska underentreprenörens 
killar är lite oroliga för projektets tidtabell, de tror de ligger 
efter i tidtabellen. Jag har ibland försökt att fråga den tillfällige 
sitechefen om han skulle kunna ge mig installationstidtabellen, 
men han vill inte, orsak till detta har jag inte fått. Nåja, jag skiter 
i det, det verkar lite som om några av de mekaniska killarna vore 
fed up på den tillfällige sitechefens project management. Han 
beter sig som en tyrann hela tiden, säger fult och ger inte efter om 
killarna kommer med sina egna idéer. Tex. platform legs, som vi 
nu väntat på i flera veckor att komma från Finland. Enligt en av de 
mekaniska killarna skulle man ha kunnat fixa dem på siten, helt 
enkelt gjort dem lite annorlunda. Men allt ”måste gå via kontoret”, 
och killarna måste avbryta med sitt arbete och börja med något 
annat i stället. De upplever, att arbetet är lite hackigt, och att de 
inte får tillräcklig frihet i sitt arbete. Två av de mekaniska killarna 
har ju varit med och arbetat på det förra kraftverket som byggdes 
här, så de har ganska mycket erfarenhet om just de här motorerna. 
Å andra sidan, den tillfällige sitechefen har nog förtroende för just 
dessa killar, han har flera gånger sagt att de är hans bästa män och 
att de vet mycket. Men han vill styra och vara boss, det är klart. 
Han är ju gammal armémänniska.”150 

Assistentens återberättande av mötet illustrerar ett, ur projektets 
instrumentella perspektiv, oplanerat informellt möte, ett möte där 
uppfattningar om projektet, hur det organiserades och leddes, möt-
tes och kalibrerades i förhållande till tidigare genomförda kraft-
verksprojekt. Exemplet illustrerar skapandet och kalibrerandet av 
verklighetsuppfattningen, bilden av projektet, genom småpratet 
mellan nybörjaren och den erfarne. 

hade lite huvudbry

Scenen utgör en skildring dels av mötet mellan två erfarna, dels 
av åhörandet av ett möte på siten i sitekontoret. Först en inramning 
av mötet: Kraftverket byggdes på ett industriområde strax utanför 
staden. I detta skede hade civil works just inletts och mycket av ti-
den fram tills nu hade ägnats åt att iordningställa sitekontoret samt 

150  (Annika �/�).
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att förhandla med kund respektive potentiella leverantörer. Site-
chefen, arbetsledaren och assistenten hade alla varit på siten i unge-
fär en månad. På siten hade siteledningen ett kontor som de delade. 
Kontoret låg alldeles invid själva siten. I siteoffice, som utgjordes av 
ett stort rum, stod flera skrivbord; där fanns telefon, fax, skrivare 
och intill finns kaffemaskinen. Till siteoffice kom besökare som vill 
ha kontakt med sitechefen eller någon av arbetsledarna. Det inne-
bar att många frågor dryftades mellan skrivborden. Inne i siteof-
fice fanns också ritningarna och planerna. Aktuella ritningar veks 
ut och lades på bordet. Den här morgonen var det sitechefen, som 
aldrig tidigare varit sitechef även om han varit med i kraftverks-
projekt tidigare, och byggarbetsledaren som varit sitechef tidigare 
och som varit med i ett stort antal projekt, som hade lite huvudbry. 
Assistenten återgav mötet mellan dessa i sin fältdagbok: 

”Genast på morgonen hade sitechefen och byggarbetsledaren lite 
huvudbry. På en ritning om conduiterna verkar flera krökar fattas, 
vilket betyder att om de inte finns på ritningarna är de inte heller 
beställda och finns inte i våra containrar. Det börjar visst bli på 
tiden att ganska snart installera conduiterna, så de borde redan 
vara här. Morgonens andra fråga var vart kan kablarna under 
motorerna dras: måste de gå under lean concreten eller kan de 
vara ovanför den, alltså mellan den och det egentliga cementet? 
Sitechefen undrade om det finns ett tryck ovanifrån som gör att 
kablarna kunde skadas. Byggarbetsledaren menade att det är inga 
problem att dra kablarna där, det kommer inte att hända något 
till dom.”151

Assistentens återberättande av mötet illustrerar ett oplanerat 
informellt möte där småpratet mellan de erfarna bidrog till att 
komma underfund med hur problem kunde lösas. Detta möte kan 
också ses som ett exempel på social friktion eftersom samtliga dessa 
tre, sitechefen, byggarbetsledaren och assistenten, hade sina skriv-
bord i samma rum. I hanterandet av problem som uppstod sökte de 
varandras uppfattningar och erfarenheter. 

151  (Cecilia 1�/�).
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han undrade

Scenen utgör en skildring av mötet på en fest på siten mellan en 
nykomling och en etablerad. Först en inramning av mötet: Kraft-
verket byggdes på en strand och i anslutning till siten hade en bastu 
med tillhörande badbrygga byggts. Framför bastun stod stolar och 
bord och det var en populär plats för grillkvällar och gemensamma 
fester. En dag när en del av byggarbetena färdigställts, i det här fal-
let mellangolvet, bjöd den erfarne byggarbetsledaren som nyligen 
kommit till siten byggsidans killar på fest på siten efter jobbet. Fram 
till denne arbetsledares ankomst hade en yngre och orutinerad ar-
betsledare haft ansvar för civil works. Byggsidan stod emellertid 
inför en hel del svårigheter. Till exempel hade inga tester på gjut-
ningarnas kvalitet gjorts varför det rådde stor osäkerhet om gjut-
ningarnas kvalitet motsvarade vad som specificerats i kontraktet. 
Tester hade nyligen utförts och de hade skickats för analys. Svaren 
hade dock ännu inte kommit. Byggsidan var dessutom försenad. 

 Arbetsledaren arrangerade en fest och köpte in dricka för att 
bjuda byggkillarna. Han bjöd också in assistenten som varit på si-
ten i ungefär tre månader. På kvällen satt assistenten och byggar-
betsledaren och småpratade. Arbetsledaren undrade vilken assisten-
tens uppfattning var. Assistenten återgav mötet i sin fältdagbok:

”Blev lurad av civila arbetsledaren på gjutningsfest efter att 
mellangolvet på Utility Block blivit färdigt. Civila arbetsledaren 
hade köpt några korgar med öl samt förstärkt stämningen med ett 
par flaskor tropical rum. Snackade med honom om den allmänna 
situationen och stämningen på siten. Också han konstaterade 
att gänget var relativt splittrat jämfört med de tidigare siter han 
varit på. Likaså konstaterade han att detta inte bara gällde bland 
underentreprenörerna och arbetarna, utan stämningen var mycket 
uppdelad bland supervisorerna också. Gnistor flög inte bara i 
motorhallarna där killarna svetsade utan likaså mellan den högre 
nivån för mekaniska och civila. Han undrade också om jag hade 
någon förklaring till detta. Berättade om konflikterna angående 
bastuturerna, lånandet av verktyg som inte återlämnades, och 
problemet med svetsarna. Mekaniska underentreprenörens killar 
vill inte låna ut sina svetsar åt civila underentreprenörens killar då 
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dessa inte återlämnat de prylar de lånat hittills. Och enligt civila 
underentreprenörens killar så borde alla verktyg på siten vara 
gemensamma (enligt kontrakten). Och sedan när alla kontrakt är 
olika och mekaniska underentreprenörens killar hävdar att det 
finns både saker som är gemensamma och prylar som är endast 
menade för dem är konflikten uppenbar. Och inte underlättar det 
heller då ingen vet vilka prylar som egentligen tillhör vem.”152 

Assistentens återberättande av det planerade informella mötet 
(ett evenemang) skapar en berättelse om ledningen och stämningen 
på siten, om konflikter och konflikthärdar. Det illustrerar hur en 
nyanländ sökte en etablerads uppfattningar. Det illustrerar även en 
nybörjares frågor till en erfaren, frågor om hur det brukar vara på 
siten. 

sammanFattning av scenerna

Genom mötena och småpratet i dessa, skapades informella och 
inofficiella berättelser om ledandet och organiserandet av projek-
ten. I dessa informella och inofficiella berättelser skapades (den till-
fälliga) bilden av sitepraktiken; vad den handlade om, vad den gick 
ut på och hur den fungerade. Scenerna syftar dels till att visa att 
inte endast nybörjare, utan även erfarna, var i behov av orientering 
i den specifika kontexten för att kunna skapa mening och handla. 
Dessutom visar de att oplanerade möten, i förhållande till projek-
tets instrumentella struktur, i stor utsträckning fyllde en funktion 
för orienterandet i tillvaron. Vad var det då som möttes och vad 
skapades i mötena?

 Mötet på balkongen utgör ett exempel på hur den aktuella bil-
den av projektet ställdes i relation till andra tidigare projekt, hur 
de leddes och hur problem löstes.  Det visar hur historien införlivas 
i det aktuella projektet bland annat genom småpratet i möten där 
erfarna medverkar. Den erfarne relaterar i sitt meningsskapande 
av den aktuella situationen till sin egen tidigare erfarenhet. Ny-
börjaren, som inte hade egen erfarenhet av kraftverksprojekt att 
relatera till, skapade mening utifrån det som berättades av andra. 
152  (Björn 13/8).
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I mötet söktes och gavs en förklaring till varför situationen såg ut 
som den gjorde – ”Han är ju gammal armémänniska”. 

 Mötet på sitekontoret utgör även det ett exempel på hur kun-
skap baserad på tidigare erfarenheter införlivades i det aktuella 
projektet. I detta fall när ett specifikt problem skulle lösas. Det vi-
sar också hur aktörerna sökte varandras åsikter och erfarenheter 
när problem skulle lösas. Åhörandet av mötet illustrerar också hur 
lärande kunde gå till genom att en nybörjare fick ta del av hur de 
erfarna agerade i, och reflekterade över, en praktisk situation. 

 Mötet på festen visar i sin tur den nyanländes intresse av att veta 
den etablerades uppfattningar om projektet. Den nyanlände be-
hövde, trots sin erfarenhet av liknande projekt, orientera sig i den 
specifika situationen. Samtidigt sökte den etablerade (som i detta 
fall också var nybörjare) den nyanländes erfarenheter av hur det 
brukar vara på siten. 

 Mötena och småpratet i dessa, bidrog till att skapa det sociala 
och historiska sammanhang som behövdes för att skapa mening 
av den aktuella situationen. De gav den nuvarande situationen en 
kontext, vilket möjliggjorde ett värderande av projektet, hur det 
leddes och organiserades just då, och hur erfarenhet användes och 
värderades. Alla möten, oavsett om de var planerade eller inte, kan 
ses som verktyg för meningsskapande i den föränderliga vardagen 
på siten. Och, det är genom serier av möten, av möten av olika slag, 
möten som följer på varandra, möten som kompletterar, och ibland 
konkurrerar med varandra, som orienterandet och organiserandet 
i vardagen sker. Samtliga tre möten kan ses som exempel på hur 
problemformulering, problemlösning och socialisering gick till i 
sitepraktiken. 

 Med en traditionell syn på kunskapens roll i företag represen-
teras kunnandet i företag av experterna, den kunskap som syste-
matiserats i handböcker, manualer och rutiner, av de verksamma 
deltagarna samt av ledningen och cheferna (Löwstedt och Stymne, 
2002). I denna traditionella syn på kunskap, vilken kan beskrivas 
som starkt individualistisk, har lärandet i första hand setts som en-
kelriktat. ”Yngre lär av äldre, novisen lär av mer erfarna och av 
specialister” (Löwstedt och Stymne, 2002, s 12). Ett syfte med sce-
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nerna ovan är att betona att inte enbart fokusera på mötet mellan 
mästare och lärling (det vill säga den kunskap som skapas och tra-
deras i mötet mellan mästare och lärling) utan också på två andra 
aspekter av mötet mellan mästare och lärling, här mötet mellan 
nykomling och etablerad (det vill säga mötet mellan den som följt 
med det pågående dramat och den som nyligen gjort entré) och 
åhörandet av möten. 

närvaro och frånvaro
Vad avses här med begreppen närvaro respektive frånvaro? 

Närvaro, å ena sidan, representeras här dels av den som ofta be-
funnit sig i liknande sammanhang, till exempel den arbetsledare 
som deltagit i tiotalet kraftverksprojekt. Närvaro kan emellertid 
också representeras av den som varit på just den specifika siten en 
tid, till exempel assistenten som har varit med sedan flera månader. 
Frånvaro, å andra sidan, representeras dels av den som aldrig varit 
med i liknande sammanhang tidigare och därmed inte har tidigare 
erfarenheter av dylika projekt att luta sig tillbaka mot, det kan till 
exempel vara assistenten som är med i ett kraftverksprojekt för 
första gången. Frånvaro kan här också representeras av den som 
nyligen kommit till siten och därmed varit frånvarande fram till 
nu, det kan till exempel vara den erfarna arbetsledaren som just 
kommit till siten.

 Att skapa förståelse är i högsta grad en social process där män-
niskor i interaktion socialt konstruerar sin värld (Löwstedt och 
Stymne, 2002). Här har samspelet i möten med de andra som agerar 
i landskapet fokuserats. Tidigare erfarenhet av projekt har byggt 
upp en känsla för den generella kontexten och olika möjliga hand-
lingsalternativ. Tidigare erfarenhet har skapat en handlingsbered-
skap, en repertoar av handlingsalternativ. Men, för att veta vad 
som är lämpligt just i det aktuella landskapet, krävs detaljkunskap. 
Och det gäller även för den mest erfarna. Också mästaren behöver 
skapa mening av tillvaron för att handla, liksom nykomlingen. Jan 
Löwstedt och Bengt Stymne (2002, s 18) skriver:
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”Inte ens den mest kunnige experten handlar,…, enbart utifrån 
den egna kunskapen, utan anpassar sig till den situation hon 
eller han verkar i.”

I studier av lärande har det traditionellt varit mästaren som lärt 
ut och eleven som lärt in (Lave och Wenger, 1991, Wenger, 1998). 
Lärandet har varit enkelriktat. När vi antar ett perspektiv som ser 
lärande som en i första hand social process kan vi se att lärandet 
är dubbelriktat (Lave och Wenger, 1991).153 Den erfarne och den 
oerfarne lär tillsammans. De skapar mening tillsammans, mening 
i den specifika situationen de befinner sig i. Som börjat skönjas, 
och som kommer att betraktas närmare i kommande kapitel, har 
möten och småprat betydelse för såväl organisering och orientering 
som för lärande i projektpraktiken. 

handlingsnät

Vissa handlingar utfördes och upprepades, om och om igen, i 
samtliga tre projekt. Att handlingar upprepats kan bero på att de 
åstadkommit önskad funktion, det vill säga skapat önskat resultat. 
Det kan också vara så att de visade sig ha en praktisk eller estetisk 
funktion, eller att de helt enkelt var slumpmässiga (Czarniawska, 
2000, s 16). Intressant är själva upprepandet – att vissa handlingar 
görs om och om igen. Och, när upprepningen är så tydlig att den 
kan urskiljas av en observatör kan vi tala om ett handlingsmönster 
och att en institution växer fram (Czarniawska, 2000, s 16). 

 På siten, i förändringens, osäkerhetens och förvirringens var-
dagsvärld kan rutiner skönjas – återkommande sociala handlings-
mönster, så kallade ”handlingsnät”, eller Nets of collective actions 
(Czarniawska-Jeorges 1993, s 61, Czarniawska 199�, s 5). I site-
praktiken, där samarbete inte nödvändigtvis bygger på långvariga 
relationer, kan handlingsnät vara till hjälp för att förstå vad som 
organiserar praktiken – vad som får praktiken att fungera. Hand-
lingsnät fokuserar, till skillnad från nätverk, handlingar och inte 
aktörer. Aktörerna, till exempel organisationerna, blir här pro-

153  Behandlas mer ingående i kapitel 10, Ledtrådar och länkar.



�60

dukter av nätet, det vill säga betraktas som stabiliserande effekter 
av organiserandet (handlingarna) och inte som något som finns a 
priori. Berger och Luckmann hävdade redan år 1966 i boken The 
Social Construction of Reality uppfattningen att verkligheten är so-
cialt konstruerad.

 Sitepraktikens aktörer introducerades i kapitel �, Organiseran-
dets arena. Där ingick de fyra aktörsgrupperna; sitegrupp, kund, 
underentreprenörer och besökare. Till dessa kan vi lägga andra 
aktörer, till exempel projektgrupp, lokala myndigheter, transport- 
och logistikföretag samt finansiärer, som också medverkar i ge-
nomförandet av kraftverksprojekt. När relationerna mellan dessa 
tas i beaktande växer ett nätverk av aktörer fram. 

 Ett sådant nätverk säger emellertid inte något om vilka hand-
lingar som utfördes. Det ger sken av att det först fanns aktörer som 
sedan skaffade sig kontakter. När istället handlingar betraktas görs 
ett antagande om att det är handlingar som skapar aktörer. En fi-
nansiär blir till för att det är hon/han som erbjuder lån. En kund 
blir kund just därför att hon/han vill köpa ett kraftverk. Besökaren 
blir besökare just därför att hon/han kommer till siten i syfte att 
umgås, kontrollera något eller ställa frågor. Likaså blir en siteman 
en siteman just därför att han (och här är det just han!) utför hand-
lingar på site. Sammantaget skapar handlingarna handlingsnätet. 

 I uppgiften, som återkommer i liknande tappning i projekt efter 
projekt – det är ett kraftverk som ska levereras på en anvisad plats 
– ligger inneboende karakteristika, betingelser, som tvingar fram 
vissa handlingsmönster. Av nödvändighet måste vissa arbetsmo-
ment utföras före andra. Ett enkelt exempel är att fundamenten 
måste vara klara när motorerna kommer för då ska motorerna pla-
ceras, riktas och förankras. Och det finns otaliga andra ”villkor” 
som måste vara uppfyllda för att processen ska kunna fortsätta. 

 Det är dags att stanna upp något och reflektera kring handlings-
nät. Jag gör det genom att dra en parallell till Claes Gustafssons 
(1995) så kallade Bellmankultur. Nog har alla någon gång hört, och 
troligtvis också berättat, en Bellmanhistoria. De börjar alltid i stil 
med: Bellman, tysken och … som skulle … och så vidare. Bellman-
historier ”lever” på skolgårdar och i lekparker, de finns, frodas och 
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utvecklas där barn i sju- till tioårsåldern träffas och pratar med var-
andra. När barnen växer upp lämnar de så småningom över Bell-
mankulturen till andra barn, för att träda in i någon annan subkul-
tur, må det vara popkulturen eller någon annan. Nu är det emeller-
tid inte så att Bellmankulturen inte förändras med tiden. Tvärtom. 
Medan vissa berättelser finns i stort sett oförändrade kvar sedan 
länge är andra tidsanpassade variationer på gamla teman. 

 Bellmanhistorierna belyser kulturbegreppets grundelement, 
skriver Gustafsson (1995, s 6): ”En tanke eller beteende-enhet som 
lever ett eget liv – i detta fall på skolgården – decennium efter de-
cennium. Den fortplantar sig, ’smittar’, genom att berättas vidare.” 
Gustafsson fortsätter på samma sida: ”Bellmankulturen består, som 
kulturer gör, inte av de individer som råkar tillhöra den, utan av de 
berättelser, känslor, föreställningar och vanor som med större el-
ler mindre beständighet och enhetlighet präglar de människor som 
råkar befinna sig inom den. Dessa människor kommer och går. De 
flyter in i kulturen, de suger upp delar av den, de reproducerar i sin 
tur dessa delar på senare tillkomna medlemmar, de flyter så små-
ningom ur den.”

 Liknande skulle kunna sägas om sitekulturen, eller hellre, site-
praktiken. Den ”lever” vidare och utvecklas också där människor 
kommer och går. Sitepraktiken, handlingsmönstren, handlingsnä-
tet, fortlever och utvecklas också efter det att några har lämnat och 
nya kommit till. Och, det lever vidare också i andra projekt, senare 
förekommande och parallella. Handlingsnäten är mer stabila än 
de individer som utför de enskilda handlingarna och upphör först 
när ingen längre utför handlingarna. I detta sammanhang utgör 
Kenneth Burkes (195�, s 9�-9�)15� insiktsfulla svar på sin egen fråga 
varifrån alla berättelser kommer ett beskrivande exempel.  Dessa 
kommer, säger han:

”From the ’unending conversation’ that is going on in history 
when we are born. Imagine you enter a parlor. You come late. 
When you arrive, others have long preceded you, and they 
are engaged in a heated discussion, a discussion too heated for 
them to pause and tell you exactely what it is about. In fact, 

15�  Återgivet i Gustafsson (199�, s 122). 
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the discussion had already begun long before any of them got 
there, so that no one present is qualified to retrace for you all 
the steps that had gone before. You listen for awhile, until you 
decide that you have caught the tenor of the argument; then 
you put in our oar. Someone answers; you answer him; another 
comes to your defense; another alignes himself against you, to 
either the embarrassment or gratification of your opponent, 
depending upon the quality of your ally’s assistance. However, 
the discussion is interminable. The hours grow late, you must 
depart. And you depart, when the discussion is still vigorously
in progress.”

meningsskapande

För att åstadkomma något tillsammans, till exempel bygga ett 
kraftverk, krävs en förmåga att orientera sig i förhållande till de 
andra som medverkar och förstå deras roller såväl som deras per-
spektiv. Behovet av att skapa mening uppkommer när en eller flera 
människor ska handla tillsammans och när det finns en omgivning 
med flera andra människor. Den osäkerhet som infinner sig när 
flera människor ska samarbeta måste hela tiden reduceras genom 
meningsskapande processer. Att skapa mening är således inte nå-
got som sker en gång och sedan aldrig mer. Tvärtom är det ständigt 
pågående processer och mening är något som, beroende på omvärl-
dens ständiga förändring, måste förvärvas på nytt. 

 Karl Weick (1995) skriver att behovet att se mening i det som 
händer uppkommer när något oväntat, förvånande eller oönskat 
sker. Det kan vara något vi hör eller ser som vi inte riktigt får grepp 
om eller när vår tillvaro är tvetydig. Meningsskapande behövs 
emellertid inte bara när ett problem ska lösas, utan också, och kan-
ske framförallt, när ett problem ska formuleras (jmf. Orr, 1996). I 
kraftverksprojektens vardag är det ofta oväntade saker som sker 
och vardagen är präglad av ständig osäkerhet och förändring – att 
skapa och upprätthålla rörelse, transformation, utgör hela projek-
tets idé. Det innebär att det för handlande på site uppkommer be-
hov av kontinuerligt meningsskapande. 

 Människan agerar alltid i det konkreta varför också de mest 
erfarna behöver detaljkunskaper för att kunna handla. Också de 
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mest erfarna behöver orientera sig i vardagsvärlden. Grunden för 
orienterandet är att du vet var du står och människan behöver där-
för skapa bilder av verkligheten och kalibrera dem mot varandra. 
Mats Alvesson (2001, s 9) skriver:

”Att dela vissa givna idéer, föreställningar och tolkningar 
är nödvändigt för organiserad verksamhet. Det möjliggör 
samarbete utan att man ständigt blir osäker eller tvingas 
noga tolka eller omtolka innebörder av olika yttranden eller 
handlingar.”

Men, hur skapas gemensam mening och förståelse i en praktik 
som inte självklart bygger på långvariga relationer? Hur skapas 
mening och förståelse i en praktik där samarbete förutsätts fungera 
trots att de som samarbetar inte självklart känner varandra? 

 När människan ska handla står hon inför osäkerhet och kom-
plexitet. Att skapa sig en bild av sammanhanget, kontexten, av vad 
som hänt fram tills nu i projektet är ett sätt att skapa mening i vad 
som gäller just här och vad som förväntas av var och en. I strävan 
att förstå sin egen roll och andras roller söker människan kontakt 
och respons av andra. Den specifika kontexten förstås genom orien-
tering i det specifika landskapet, här och nu, genom samspel med 
andra. 

momentana stabiliseringspunkter
I rörelsens vardag på och vid sidan av siten skapas och återskapas 

vad jag benämner momentana stabiliseringspunkter, exemplifierade 
i olika möten mellan människor. I dessa möten, det kan vara i bi-
len på morgonen, i sitekontoret strax före lunch eller vid poolen 
på kvällen, söks och skapas (tillfällig) mening i tillvaron. I möten 
söker de på siten varandras åsikter och synpunkter, varandras er-
farenheter. I utbytet av åsikter, av tyckande och tänkande, skapas, 
delas och traderas praktiken på siten.

 På siten, där ständig förändring råder, där olika sociala aktörer 
ofta kommer och går och där omgivningen präglas av osäkerhet, 
uppkommer behov av meningsskapande också vid andra tillfällen 
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än de på förhand, i handboken angivna, mötestillfällena. Min tolk-
ning är att de planerade formella mötena, det vill säga vecko- och 
månadsmötena, inte är tillräckliga för deltagarna i skapandet av 
mening i den turbulenta projektpraktiken och att de därför skapat 
ytterligare mötesmönster. Aktörerna i siteledningsgruppen skapar 
till exempel informella möten i form av siterundor och evenemang. 
Många informella möten är således i allra högsta grad avsiktliga 
och syftar till att göra projektgenomförandet mer effektivt. Vid 
sidan om de avsiktliga och planerade informella mötena skapas 
också andra möten, informella, men inte nödvändigtvis planerade. 
Dessa, det kan vara i bilen på väg till affären eller vid poolen på 
kvällen för att nämna några exempel från avsnittet om ankomsten 
till projektet Giro i bokens inledning, är likaväl nödvändiga för 
meningsskapandet i sitepraktiken.

 Möten på siten är exempel på sätt att utföra specifika, mycket 
strukturerade handlingar, men också att interagera på ett mång-
tydigt sätt. I mötet kombineras ordning (det kan vara protokoll, 
planer, listor och kontrakt) och praxis (småprat, funderande, tän-
kande och tyckande). Genom mötenas diskursiva praktik skapas 
såväl projektets plan som dess organisation och i förlängningen 
också kraftverket (jmf. Rehn, 2003). Med hänvisning till Anthony 
Giddens (19�9) och hans diskussion om strukturer som möjliggö-
rare, kan möten – genom den diskursiva praktiken – förstås som 
möjliggörare, som verktyg för att skapa ordning.

 Bruno Latour skriver om Centres of calculation (Latour, 198�, 
1990).155 Med det avses platser i organiserad handling där världens 
multipliciteter omvandlas till mer hanterliga ting, till exempel tids-
planer eller mötesprotokoll. Sitekontoret och hemkontoret, avbil-
das här som dylika center eftersom där skapas hanterliga ting, i 
form av såväl tidsplaner som protokoll, kontrakt, progressrappor-
tering och listor av alla möjliga slag. I dessa center, och andra så 
som i bilen och vid poolen, skapas också berättelser om siteprakti-
ken och vad den går ut på. Dessa berättelser är visserligen inte ned-
tecknade på papper eller datafil (som planer och listor ofta är) men 

155  Återgivet i Rehn (2003, s 150). 
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de kan mycket väl göras det.156 Dessa berättelser, vare sig de är på 
papper eller inte, fungerar, liksom planer och allehanda listor, som 
stabilisatorer i det ständigt föränderliga. De momentana stabilise-
ringspunkterna – mötena – avbildas här som centres of calculation 
i och med att de vart och ett, på olika sätt, resulterar i någon slags 
ordning, ett mer hanterligt ting.   

 I detta och det föregående kapitlet har jag undersökt möten på 
siten. Möten, som jag tolkar som momentana stabiliseringspunkter, 
kan ses som verktyg för orientering och organisering, i den för-
änderliga vardagen. Genom dessa möjliggörs kollektiv handling 
– samhandling. Möten utgör, menar jag, därigenom en nödvändig 
(organiserings)mekanism i sitepraktiken. Utan möten, planerade 
och plötsliga, formella och informella, skulle projekten inte fung-
era i praktiken. Utan möten av olika slag, och småpratet i dessa, 
hade rörelse inte kunnat skapas och kraftverken hade följaktligen 
inte stått färdiga att överlämnas till kund på utsatt tid. I nästa kapi-
tel är det hög tid att närmare undersöka just småpratet. 

 

156  Denna bok är ett exempel. Fältdagböckerna ett annat. 
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9 småprat som ljudkuliss

Många möten utspelar sig på siten och möten är bland annat are-
nor för småprat. Vad småpratar deltagarna på siten om? Och, vad 
skapas i småpratet? 

prat 

Prat är en i högsta grad naturlig del av vardagen i privatlivet 
liksom i arbetslivet (Gustafsson, 199�, Dunbar, 1998, Dimbleby och 
Burton, 199�, Ekman, 1999, 2003, Sjöstrand och Tyrstrup, 1999). 
Hur kan prat förstås? Vad säger de akademiska rösterna? Prat är 
en generell och fundamental social aktivitet som äger rum mellan 
aktörer i ett visst sammanhang eller nätverk (Sjöstrand och Tyr-
strup, 1999, s 19). Genom prat länkas verklighetsuppfattningar 
till symboler och gemensam förståelse och kollektiv handling blir 
möjlig (Czarniawska-Joerges, 1988). Pratande utgör en aktivitet i 
sig, görande, men är också centralt för att skapa aktivitet, görande 
(Sjöstrand och Tyrstrup, 1999, s 20). Pratande kan också betraktas 
som själva arbetsinnehållet för somliga. Sven-Erik Sjöstrand och 
Mats Tyrstrup (1999) anger präster, lärare och konsulter som ex-
empel. Här finns det anledning att också lägga till ledare, det vill 
säga de som organiserar och styr andra, aktiviteter som ofta görs 
genom prat.

 Prat kan ses som en social handling sammansatt av mänskliga 
intentionella handlingar vilka utspelar sig inom en viss social ord-
ning (Czarniawska-Joerges, 1993, s 18). Prat kan därför uppfattas 
som en slags social handling vilken använder språket i intentionellt 
kommunicerande. Organisatoriskt prat i sin tur kan uppfattas 
som handling utförd inom den sociala ordningen av en organisa-
tion. Dess grundläggande funktion är, enligt Czarniawska-Joerges 
(1993, s 18), att skapa länkar mellan kultur och organisatoriska 
symboler, mellan olika organisatoriska symboler och andra or-
ganisatoriska verkligheter. Det är genom prat som praktiska och 
uttryckta ordningar förenas och därigenom förses en mångfald 
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av organisatoriska situationer med mening. Prat är intressant vid 
studier av organiserande dels därför att det förutsätter mänsklig 
interaktion, dels därför att det har en vardaglig karaktär. Genom 
vardagligt prat skapas mening som vägleder, upplyser, vardagligt 
organisatoriskt liv.  

småprat

”Att småprata är i hög grad att berätta – om sig själv, om andra, 
vad man sett, vad man hört, roliga historier, vandringssägner, 
skrönor, skvaller, allt. Ibland är själva berättande själva 
huvudsaken; man måste bara få berätta”. (Melin och Melin, 
1996)

Människor småpratar ofta och gärna, i hemmet och på arbetet, 
liksom på vägen till eller från arbetet. De småpratar i affären, i his-
sen, i lunchmatsalen, hos frisören och ofta framför spegeln på of-
fentliga toaletter. Också på biblioteket kan höras ett dovt brus av 
viskningar och små skratt trots att där påbjuds tystnad. Småpratet 
kan bestå av nästan vad som helst, det kan handla om något som 
man sett, läst eller hört, något synnerligen allvarligt, det kan vara 
en komplimang eller en rolig historia. Det kan handla om gårda-
gens tv-såpa, om sommarens väder, om höstens klädmode, om vän-
tandet i telefonköer, om aktiekursen är på väg upp eller ner, om 
fästingar eller om cyklister utan hjälm. 

Bild 10. Jan Berglins tolkning av småpratets totalitet (SvD 2001). 
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Småpratet utgör sålunda en central och en i allra högsta grad na-
turlig del av vardagen, ja av dagen som sådan. På sätt och vis, kan 
man hävda, lever vi, var och en, i ett ständigt närvarande brus av 
struntprat, av kommentarer, påståenden, förnekanden, viskningar 
och rop. Tillsammans utgör detta en ljudkuliss, ett moln av lågt 
mummel, rykten, skvaller, kommentarer, berättelser, förklaringar 
och vandringshistorier. Människans mest dominerande omgivning 
består otvivelaktigt av prat, framför allt av det ganska odramatiska 
och till intet stort syftande småpratet (Gustafsson, 199�).

 Nu är det inte så att människor småpratar hur som helst. Det 
finns sociala regler som vi följer i det sociala samspelet med andra 
människor, till exempel när vi hälsar på varandra. När vi möter 
någon som vi har en anknytning till, det kan vara vår granne, chef, 
barnens lärare eller en ytlig bekant, kan vi inte passera utan att 
hälsa. Johan Asplund (198�b) skriver att det vore att bryta mot en 
fundamental social regel, ja det vore att inte vara socialt responsibel 
(Asplund, 198�a, 198�b). Och den sociala responsiviteten kan, även 
om vi egentligen inte vill, tvinga fram åtminstone en nickning. 

 Lars Melin och Martin Melin (1996) konstaterar att många tror 
att människan har språket för att kunna säga viktiga saker till var-
andra. Och visst, menar de, informerar vi ibland om viktiga saker 
– under sakliga sammanträden, seriösa föredrag och skärpta lek-
tioner – fast inte under alla sammanträden, föredrag och lektioner. 
Det mesta som sägs, hävdar de, är istället ganska lite informativt: 
småprat, nojsande, hälsande, tjatande, tjattrande och skvallrande. 
Författarna hävdar också att det är dessa sociala aktiviteter i sig 
som är målet, inte några få informativa ögonblick. Att prata fyller 
således en social funktion, det är ett sätt att umgås. Och detta, vi 
kan kalla det ”umgåspratet” eller hellre: småpratet, är så vanligt och 
självklart att vi alltför sällan stannar upp reflekterar över det. 

 Vad skiljer då småprat från annat prat? Sjöstrand och Tyrstrup 
(1999) anger att småprat ofta utgörs av berättelser som innehåller 
ett visst mått av värdering, bland annat av människor (och vanligen 
då av icke närvarande) och att det i småpratet byggs och raseras 
bland annat anseenden. Som ytterligare exempel på vanliga organi-
sationsrelaterade samtalsämnen anger de omdömen om händelser, 
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aktiviteter och ting, service och procedurer och situationer. Adels-
wärd (1999), Ekman (1999, 2003) och Gustafsson (199�) framhåller 
också småpratets moraliska dimension. I småpratet kommenterar 
man, tar ställning och värderar – ofta negativt – det skedda. Det är 
i småpratande som flertalet ideal, normer och regler skapas upp-
kommer, odlas och vinner spridning inom organisationer (Gustafs-
son, 199�). Det är också i småpratet som känslor stäms av och am-
bitioner formas. I småpratet kalibreras människors förväntningar 
i och på organisationer, och trots dess tillfälliga och fragmenterade 
karaktär – småprat utgör sällan långa monologer – uppstår och od-
las gemensamma konstruktioner om vad som har hänt, vad som 
händer och vad som tros kommer att hända (Sjöstrand och Tyr-
stup, 1999). Dessa kollektiva berättelser bildar sediment av förstå-
else och förväntningar och som sådana kan de bistå eller försvåra 
för den som försöker påverka ett skeende (Ekman, 1999). 

 Småprat kan således, med hänvisning till Czarniawska-Joerges 
(1988), Gustafsson (199�) och Ekman (1999, 2003), ses som en fun-
damental social aktivitet som möjliggör skapandet av gemensam 
förståelse och kollektiv handling. I det allmänna tyckandet och tän-
kandet, skvallret, ryktena och historierna ryms erfarenhetsbaserad 
och personlig kunskap. Och genom småpratet kan den kunskapen 
delas, traderas, mellan människor och mellan projekt. Därmed kan 
småpratet bidra till skapandet, eller uppbyggandet, av den enskilda 
människans kunskap och förtrogenhet – till repertoaren av hand-
lingsalternativ.

 Småpratet och skvallret behöver inte vara funktionellt, det be-
höver inte vara till för något alls. Ändå finns det och uppenbarligen 
lär sig människor av det. Speciellt då det är kontextuellt innefat-
tat. Pratet utgör helt enkelt en dominerande del av varje individs 
direkta omvärld, det utgör omvärlden, det beskriver omvärlden, 
det tolkar omvärlden (jmf. Gustafsson, 199�). Det moraliska pratet 
kommer på detta sätt, till följd av sin konkreta tillämpning i prak-
tisk situation och kultur, att ständigt forma och omforma män-
niskors uppfattning om gott och ont, om rätt och fel. Människors 
handlingar och moraliserande kan i sin tur väntas påverka och för-
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ändra det etiska teoretiserandets och argumenterandets inriktning 
och innehåll.

småpratsbruset på site

Jag intresserar mig här inte enbart för de medvetet formulerade 
och riktade budskapens kommunikation, utan – i detta samman-
hang – för icke avsedda effekter härrörande ur det allmänna små-
pratet. Det vill säga vad småpratet för med sig, vilka effekter det kan 
sägas ha, oberoende syftet. Det som intresserar mig här är således en 
annan sida hos kommunikationen än det målmedvetna förnuftets. 
Den ljudkuliss, det brus av mer eller mindre meningsfullt eller mer 
eller mindre meningslöst struntprat som omger varje människa, 
har inte bara riktade avsedda effekter, utan, menar jag, också – och 
möjligen i än högre grad – icke-avsedda effekter på lyssnaren – ja, 
möjligen också effekter på den som pratar. Jag riktar alltså i för-
sta hand mitt intresse mot mottagarsidan, mot åhöraren, i stället 
för mot den mer eller mindre intentionella ”sändaren”. Jag är inte 
heller speciellt intresserad av informationsteorins klassiska fråga, 
det vill säga i vilken mån sändaren lyckas överföra det budskap 
hon/han vill. Snarare riktar jag mig mot effekter – avsiktliga eller 
oavsiktliga – som pratet åstadkommer.

småpratsexempel
Vad säger fältets röster? Här kommer den småpratande männis-

kan att få göra sig hörd.15� De två exempel som behandlas här ingick 
i skildringen av ankomsten till projektet Giro i bokens inledning. 
Nu är det hög tid att titta närmare på dem. Det första exemplet ut-
gjorde en skildring av småpratet i bilen mellan assistenten, som var 
nykomling och just kommit tillbaka till siten efter två veckors från-
varo, och traineen som var etablerad och som varit på siten i flera 
veckor. Kraftverket var nästan halvfärdigt. Byggnaderna var i stort 
sett klara och det som var aktuellt var de mekaniska och elektriska 
installationerna. Siten låg strax utanför staden i ett industriområde 
och i andra ändan av staden låg flygplatsen. Till flygplatsen gick 
15�  Jmf. det performativa perspektivet (Czarniawska-Joerges, 1993).
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ofta en av siteledningens bilar eftersom det ofta var någon, eller 
något material, som kom med flyg. Assistenten, som var med för 
första gången i ett kraftverksprojekt, hade just kommit tillbaka till 
siten igen efter två veckors semester hemma i Finland. Vid flyg-
platsen möttes assistenten av en av arbetsledarna och traineen. En 
stund senare kom traineen, som också var med i ett kraftverkspro-
jekt för första gången, för att skjutsa assistenten till affären. I bilen 
pratade de om vad som hänt medan assistenten varit borta.  

 Det andra exemplet var från senare samma dag. Exemplet ut-
gjorde en skildring av småpratet vid poolen. Skildringen belyste 
småpratet i mötet mellan erfarna kranförare och nybörjare. Un-
gefär mitt emellan siten och flygplatsen låg det lägenhetskomplex 
där assistenten, kranförarna och de flesta av den finska byggunder-
entreprenörens killar bodde. Inne på gården, med fin utsikt över 
stranden och havet, låg poolen och där stod några plastbord med 
tillhörande stolar. Assistenten och traineen var två av dem som var 
med för första gången på siten i ett kraftverksprojekt. Kranförarna 
och flera av byggkillarna hade däremot varit med flera gånger tidi-
gare. En kväll satt de som ofta vid poolen. En av kranförarna hade 
sin fru och son på besök och kranföraren och sonen busade i poolen. 
En stund senare öppnades några öl medan mörkret föll och havet 
inte längre sågs utan bara hördes som brus i bakgrunden.

 

småpratets teman
Exemplen ovan är inte slumpmässigt utvalda. De har valts där-

för att de utgör goda exempel på småprat i informella möten på site 
under genomförandet av kraftverksprojekt och jag har fått delta 
i flera dylika möten under mina besök på siterna. Småpratsexem-
plen illustrerar de ofta förekommande småpratstemana: vad som 
hänt, vad som händer och vad som ska komma att hända, samt vem 
som gjort vad och hur, gör vad och hur, eller ska göra vad och hur. 
Småpratsexemplen visar att småpratet i dess allmänhet och var-
daglighet rymmer många verksamhetsanknutna och kontextuellt 
anknutna aspekter.
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 Deltagarna i kraftverksprojekten småpratade ofta och gärna, 
men om vad? Liksom på andra arbetsplatser och i andra samman-
hang småpratades det naturligtvis om allt möjligt: om väder och 
vind, om vänner och ovänner, om vad man skall göra när man blir 
ledig, och så vidare. Men jag har funnit att det stora samtalsämnet, 
framför andra, var det pågående projektet och de som hade an-
knytning till projektet. Det pratades också ofta om andra projekt 
(tidigare genomförda och parallellt pågående) och vad som gjordes 
där. 

 Småpratet var således i stor utsträckning verksamhetsanknutet, 
det vill säga knutet till vad som för tillfället är aktuellt på siten, vad 
som hänt tidigare eller vad som ska komma att hända, vilket kan 
förstås som en naturlig följd av det faktum att samtliga deltagare i 
projektet hade en sak gemensamt – att bygga kraftverket. Att små-
pratet framförallt handlade om projekt kan också ha sin förkla-
ring i det faktum att aktörerna i sitt handlande i vardagen ständigt 
tvingades hantera osäkerhet och förändringar. Ingen dag var den 
andra lik och behovet att skapa mening var, som tidigare noterats, 
ständigt närvarande. 

 Låt mig också ställa frågan: om vad pratas det inte? Den frågan 
är svårare än den förra att besvara. Vad hörde jag inte under mina 
besök på site? I bokens inledning, framgick att de på site använ-
de metaforen ”lägga pussel” när de talade om vad de gjorde. Det 
kan allmänt sägas att det talades mer om ”utsidan” på de tekniska 
modulerna, det vill säga deras interface och om sociala aktörer 
och sociala relationer, än ”insidan”, det vill säga modulernas eller 
kraftverkets tekniska funktion. Under större delen av genomför-
andet av projektet var modulerna inte kopplade till varandra och 
kraftverket kunde följaktligen inte heller startas. I fokus stod då 
deras förhållanden till andra moduler och till omgivningen. Till 
exempel: Kan trailern transportera motorena? Ryms modulerna på 
lagerområdet? Vem övervakar lossningen? 

 I samband med ”first smoke”, det vill säga första start av moto-
rerna, testades för första gången de tekniska modulernas tekniska 
funktion på site158. Då, först, uppmärksammades modulernas och 

158  Till exempel motorerna har testats på fabrik före leverans.
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kraftverkets prestanda och funktion på siten. Då, först, aktualise-
rades energiproduktionen enligt kraven i kontraktet. Fram till dess 
kan det generellt sägas ha varit fokus på pusselbitarnas utseende 
och hur de passade ihop, samt olika sociala aktörer och sociala re-
lationer.

 Följande citat är hämtat från en av fältdagböckerna och det be-
lyser, liksom exemplen ovan, att det i småpratets vardaglighet ryms 
olika verksamhetsknutna aspekter. 

”Vi sitter och pratar skit … det handlar uteslutande om projektet 
eller andra tidigare projekt, varvat med legendariska vitsar.”159

I kraftverkskontexten småpratades det ofta om andra kraft-
verksprojekt, nu pågående eller tidigare avslutade, och om vad som 
gjordes där och hur det gick. Det småpratades också om aktörer 
som till exempel entreprenörer, speditörer, personer på hemkon-
toret, myndigheter, underleverantörer och andra projektmedlem-
mar. Andra teman var ritningar, konstruktioner, bemanning, lo-
gistik, tullbestämmelser och lagar, med andra ord sådant som var 
av intresse för själva genomförandet. I exemplen ovan kan också 
utläsas moraliska dimensioner – vad som var bra och dåligt och 
vem som gjort vad och hur. Det framgår i exemplen bland annat 
att somliga var att lita på, andra inte. Det framgår också att vissa 
platser var bättre att vara på än andra. Dessa tankar leder in på 
funderingar kring småpratets dimensioner. 

småpratets dimensioner
Det småprat som belysts i exemplen ovan illustrerar delar av 

småpratets mångdimensionalitet. Låt mig ta några exempel: små-
prat som informationskälla (det har varit mycket folk här den se-
naste tiden), som plan (traineen berättar att han fram tills nästa 
projekt ska vara på hemkontoret och arbeta), som länk till andra 
praktiker (det förra projektet som blivit försenat), som moralisk 
vägvisare (vi gömde undan honom så att sitechefen inte skulle få 
veta) som moralisk domare (han är inte att lita på), som order eller 

159  Ur en fältdagbok skriven av en assistent i ett projekt i Sydamerika.  
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befallning (du är utsedd till festfixare), som länk till andra aktö-
rer (har du träffat de andra assistenterna), som länk till traditioner 
(dags för taklagsfest), som länk till den lokala omgivningen (rånet 
i bilen). Naturligtvis är det inte så enkelt att småpratet antingen 
fungerade som informationskälla eller som plan, utan det kunde 
fylla flera funktioner samtidigt.

 Småpratet kan förstås som länk till det som varit, det som är 
och det som ska komma, det vill säga till de tidsmässiga dimensio-
nerna dåtid, ’härtid’, ’därtid’ och framtid (se figur 8 nedan). Här kan 
en koppling till Lundin och Söderholms teori om temporära orga-
nisationer göras där ett av huvudbegreppen är Time, det vill säga 
tid. Tid omfattas i teorin av den löpande tiden, det vill säga tiden 
mellan projektets start- och slutpunkt. Ur småpratet i projektprak-
tiken kan utläsas att tiden existerar i flera dimensioner (jmf. Rehn, 
2003). 

  Småpratet kan härur ses som en navigatör i oordningen, som 
en organisatorisk mekanism. I kraftverksprojekt är det inte, som 
hos poliser (jmf. Ekman, 1999), i första hand många motstridiga 
krav som måste hanteras utan den ständigt närvarande oordning-
en, osäkerheten och tidspressen: Vad gäller? Vad ska vi göra? Vad 
händer? Hur ligger vi till? Om polisers småprat navigerar poliser 
genom polispraktikens dilemma (många och motstridiga krav från 
många kravställare) så navigerar det allmänna småpratet på site 
siteledningsdeltagarna genom sitepraktikens dilemma (oordning 
och osäkerhet under tidspress).
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Figur 8. Småpratets tidsmässiga dimensioner.

I småpratet skapas berättelsen om projektet och dess kontext vil-
ken bidrar till att skapa mening och kunskap om praktiken – som 
”utgör” meningen och kunskapen i praktiken. Berättelsen är något 
gemensamt, det är en kollektiv skapelse och den har många röster. 
Bland medförfattarna finns de som är på siten, de som har varit på 
siten och de som ska komma till siten. Också de på hemkontoret är 
medförfattare, och alla de olika besökare som någon gång stannar 
till på en site. Berättelsen är emellertid inte entydig; den formas 
och omformas i småpratet. Det finns inte heller en berättelse om 
sitepraktiken – siteberättelsen – utan det finns flera berättelser. Och 
berättelserna ändras ständigt. Att berättelserna ändras innebär att 
bilden av sitepraktiken också ändras. Följaktligen ändras också si-
tepraktiken, eftersom den ”är” vad den upplevs vara. Vad den sägs 
vara.  

en berättelse från siten
Här följer en av assisternas utsagor från site, hämtade ur assis-

tentens fältdagböcker.160 Här reflekterar assistenten bland annat 
över sin roll i projektet och specifikt över sin relation till sitechefen. 
Som bakgrund till berättelsen kan tilläggas att assistenten varit på 
siten i fyra veckor under juli månad. Därefter har assistenten varit 

160  Utsagorna återges här i kronologisk ordning. Utsagorna nedan är citat från 
assistentens fältdagböcker.

              ’Härtid’ 

           (det aktuella projektet)  

     

          

                             Dåtid                                                               Framtid 

                   (tidigare projekt)                                (kommande projekt) 

                                                                    ’Därtid’  

                                                            (parallella projekt) 

       

   Småprat 
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hemma i tre veckor under augusti månad på grund av sjukdom i 
familjen. När assistenten kom tillbaka till siten hade förutsättning-
arna förändrats. Berättelsen som följer är kronologisk. Utsagorna 
är från olika tidpunkter och tillsammans skapar de en löpande be-
rättelse om sitepraktiken:

”Sitechefens familj, fru och två små barn, kom hit samtidigt som 
jag och de bor nu i en lägenhet på andra sidan stan. Jag ser ett visst 
problem med detta och det att jag kommer att tillbringa mycket 
mindre tid tillsammans med sitechefen. Det var under fritiden 
mycket nyttig information kom fram om projektet när vi satt och 
pratade över en öl eller två. Jag måste börja fråga mer på dagarna 
om det finns tid till det, sitechefen är normalt mycket upptagen 
under arbetstid.”161 

”Min kontakt med sitechefen har minskat avsevärt sedan hans 
familj kom hit. Dagtid är vi mycket upptagna och har sällan tid 
att prata, vi varken äter lunch eller middag tillsammans och på 
kvällstid träffas vi inte. Jag måste bli bättre på att pumpa honom 
på dagtid, annars känns det som om jag aldrig kommer att få reda 
på någonting.162 Jag måste vara mer vaksam. Jag får känslan av 
att ingenting händer längre. Sitechefen har ett bedrägligt lugn 
när problem uppstår och bagatelliserar gärna. Att vi dessutom 
tillbringar mindre tid tillsammans gör att jag inte kan dra ur 
honom dessa.”163 

”I övrigt flyter arbetet på och sitechefen har fruktansvärt mycket 
att göra. Han springer fram och tillbaka mellan kontoret, siten och 
underentreprenörerna för att se till alla följer planen eller upprättar 
en ny där det saknas en.16� Vi jobbar aldrig med planeringen och 
sitechefen har för mycket att göra för att hinna uppdatera den. 
Detta görs endast när projektchefen är här varje månad. Jag har 
därför ingen koll på hur de olika företagen egentligen ligger till 
utan får gå på det som sitechefen berättar.”165 

”Kontakten med sitechefen är fortfarande inte speciellt bra. I och 
med alla problem som dyker upp hela tiden samt allt normalt jobb 

161  (David 28/8).
162  (David 31/8).
163  (David �/9).
16�  (David 12/9).
165  (David 1�/9).
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så har vi sällan tid att prata speciellt mycket. Även hans humör har 
inte varit det bästa på sista tiden, jag gissar och hoppas att det är 
stress. Jag försöker erbjuda mig att hjälpa till även med tekniska 
uppdrag men jag måste säga att han är relativt dålig på att delegera 
ansvar. Vissa små uppdrag kan han ge och han vill alltid själv kolla 
slutresultatet. Sitechefen stressar runt från morgon till kväll och 
när dagen är slut så skjutsar han oss (elarbetsledaren och mig) till 
hotellet för att sedan åka direkt hem till sin familj. De två första 
fredagarna efter att hans familj kom hit blev vi hembjudna till 
sitechefen efter jobbet på en drink men även detta har upphört. 
På våra lediga dagar så ser jag inte av honom utan jag och 
elarbetsledaren är strandsatta på hotellet.”166 

”Jag blev hembjuden till sitechefen på drink för första gången på 
länge. Han skiljer verkligen på jobb och fritid och jag tolkar det 
som en ära att bli bjuden då han endast bjuder in folk han vill och 
inte av artighet, elarbetsledaren var t.ex. inte bjuden och kundens 
representant kommer aldrig att bli bjuden…”16�

”Det finns mycket praktiskt jobb som ligger under företagets 
eget ansvar. Vi jobbar därför mycket ute på siten och mycket lite 
på kontoret. Så fort jag visat att jag inte var rädd att bli smutsig 
om händerna så började sitechefen ge mig uppgifter ute på siten. 
Uppgifterna har blivit mer och mer tekniskt avancerade och idag 
nivåjusterade jag motor 2 och 3. Detta innebär nivåjustering i 
höjd med hjälp av jack screws. Samtidigt som jag tycker det är 
roligt med detta ansvar och trivs med uppdragen så har jag märkt 
att sitechefen blivit mer öppen och trevlig mot mig. Han var inte 
otrevlig innan men var lätt stressad, hade sällan tid att prata och 
kunde vara lite tvär. Jag fick ibland känslan att han tyckte jag var 
lite i vägen och inte gjorde så mycket nytta, inbillad kanske. Det 
hela kan ju vara så att han stressat av lite av att vi är fler som jobbar 
ute på siten och kan avlasta honom lite. Han tar sig mer tid nu 
och vi sitter och pratar en liten stund varje dag, inte planerat men 
ändå. Jag var lite stressad tidigare över att vi pratade lite och det 
kändes som om jag missade massor av information, jag hade svårt 
att fråga och ibland även veta vad jag skulle fråga om.”168 

”Vi (sitechefen och jag) har kommit fram till att, efter att ha sett 

166  (David 6/10).
16�  (David 8/10).
168  (David 10/10).
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generatorn som placerats, vi bör gjuta non-shrink cementen så 
sent som möjligt. Nivån på generatoraxelns centrum diffar lite 
mot ritningen och efter alla felaktiga ritningar vi haft så tar vi 
inga risker. Genom att gjuta senare så kan vi fortfarande höja 
eller sänka motorn om det skulle behövas.169 Det har varit bra att 
gå runt på siten och jobba med många olika saker. Jag har fått 
en mycket bra bild över hela kraftverket och det underlättar 
på många sätt. Dels är det bra i kontakten med sitechefen då 
man vet vad man pratar om, detta förutsätts dessutom också av 
underentreprenörerna och kunden som av någon anledning ser 
på en som en auktoritet. Genom helhetsbilden är det lättare att 
förstå var och hur de problem som hela tiden uppstår sker. Det är 
dessutom bra för franskan då man tvingas lära sig alla de tekniska 
termer som ingår i ett kraftverksbygge.”1�0

”Denna vecka har jag inte tillbringat många timmar på kontoret 
trots de långa dagarna. Det är klart att jag skulle kunna hitta en 
hel del administrativt arbete att göra men sitechefen frågar efter 
hjälp ute på siten och verkar ha förtroende för mitt jobb där. Jag 
känner dessutom att jag får mer information om projektet genom 
att springa ute på siten, på kontoret finns just ingen att prata med.1�1 
Det har blivit en hel del konkret byggande och arbetsledande på 
sista tiden. Jag tror att detta var precis vad som behövdes för att 
stiga lite i sitechefens anseende. Vår kontakt har som jag nämnt 
tidigare blivit bättre (om det nu beror på detta) och vi pratar och 
skojar betydligt mer nu. Att vi är så få i siteteamet gör ju också 
sitt, det är sällan någon som sitter någon längre stund på kontoret 
och varje hand som kan hjälpa till ute på site är bra nu när våra 
ansvarspunkter dykt upp.”1�2 

”Nu har jag visserligen haft kontorstjänst hela veckan men detta 
är beroende på progressarbetet. Just nu har vi ingenting i vårt 
ansvar som är i trängande behov att fås klart ute på siten heller. 
Motorerna höjs upp på gummibussningar och detta klaras faktiskt 
utan arbetsledning av mina tre lokala vänner; de gjorde en motor 
medan jag tittade på och nu kan de proceduren även om de haft 
lite småproblem och är allmänt ineffektiva. Sitechefen har också 
suttit på kontoret en hel del denna vecka och vi har ibland haft det 

169  (David 11/10).
1�0  (David 11/10).
1�1  (David 1�/10).
1�2  (David 21/10).
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bedrägligt lugnt, sådär att man tror sig missa någonting för att det 
inte händer lika mycket som man är van vid (man kanske har vant 
sig och det hänt massor men man inte registrerat detta som något 
märkvärdigt).”1�3 

”Det känns ibland när jag skriver dagbok, och läser vad jag tidigare 
skrivit, att det är ett saligt hattande fram och tillbaka. Jag säger en 
sak en dag för att ett par dagar senare korrigera eller säga något 
helt annat. Så är min tillvaro här på siten; jag tror mig ha kontroll 
på vad som händer genom egna iakttagelser och samtal med 
sitechefen för att nästa dag få det bekräftat att jag visste ingenting 
och min kontroll är om inte obefintlig så åtminstone dålig. Det 
är genom direkta frågor som man kommer längst. Sitechefen 
har blivit bättre på att berätta och jag förstår mer franska och 
kan därför i lite större utsträckning fråga andra men luckorna 
är ibland stora och det gäller att veta vad man ska fråga om. De 
mest spektakulära fadäserna får man alltid reda på, det finns ju 
ofta ett humorvärde i att berätta detta, men detaljerna och mindre 
problem måste jag lirka fram om jag överhuvudtaget upptäcker 
dem.”1�� 

”Sitechefen berättade i dag att vi kommer att bli sena. Vi resonerade 
en stund och det är en hel del problem. Kunden kommer troligtvis 
inte att godkänna att vi förvarar bränsle utan att ha brandsystemet 
klart och vi saknar material, färskvattensystemet är knappt 
påbörjat och vi saknar rör. Picklingen av rörsystemen har inte 
börjat och tar tid, flushing av systemen tar också tid, ramadan 
sänker tempot på siten, vid jul åker alla européer hem och de 
lokala har inga övervakare, vi behöver få igång black-starten för 
att få ström och kunna göra tester, fylla tankar med vatten, fylla 
tankar med bränsle, etc, etc…”1�5

småprat som (organiserande) mekanism

Vad säger berättelsen ovan? Vilken betydelse tillskrivs småpra-
tet med sitechefen och de andra aktörerna i projektet? Min läsning 
av assistentens berättelse är att informella möten och småpratet i 
dessa, liksom åhörandet av andras möten, är centrala mekanismer 

1�3  (David 21/10).
1��  (David 21/10).
1�5  (David 2�/11).
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för sitepraktikens dynamik. Temat för berättelsen ovan kan tolkas 
vara vad som händer när småpratet försvinner, eller egentligen när 
förutsättningarna för informella möten förändras, det vill säga när 
det invanda handlingsmönstret tillfälligt förändras. Från att ofta 
ha träffats och småpratat vid sidan av siten, eller över en öl på kväl-
len på hotellet, på lunchen, middagen, eller i bilen på väg till eller 
från lunchen, har de informella mötesarenorna – småpratsarenor-
na – och den sociala friktionen mellan assistent och sitechef efter 
sitechefens familjs ankomst kommit att begränsas till arbetsdagen 
och siten.

 Berättelsen ovan kan tolkas som exempel på vad som kan hända 
när småpratet minskar i omfattning, hur det kan upplevas när små-
pratet avtar, störs eller avbryts; hur det kan upplevas när småpra-
tet inte längre fungerar. En tolkning som erbjuder en möjlighet 
till att fånga småpratets betydelse på site. När småpratet försvin-
ner eller minskar i omfattning uppstår, menar jag, förvirring och 
osäkerhet och känslan av att ingenting längre händer infinner sig. 
En reflektion i förhållande till denna känsla kan här göras. Jag gör 
det i relation till Wikströms och Gustafssons (1999) resonemang 
om processlogik och projektlogik, som diskuterats tidigare. Enligt 
författarna bygger processlogik på kalibrering och optimering un-
der relativt stabila förutsättningar, medan projektlogik bygger på 
rörelse och ständig förändring under relativt turbulenta förutsätt-
ningar.  

 Jag tänker mig en processindustri, varför inte ett pappersbruk. 
Jag väljer exemplet pappersbruk eftersom jag själv under flera 
somrar på 1990-talet arbetat som semesteravlösande processopera-
tör (närmare bestämt ”�:e bestrykare”) på Ortvikens pappersbruk 
i Sundsvall. På pappersbruket sitter driftsoperatören framför da-
taskärmen i kontrollrummet, när allt går som det ska, vill säga. 
Utifrån informationen på dataskärmen och de olika processflödes-
diagrammen kan operatören skapa sig en bild av situationen. Med 
stöd av mätvärden, siffror (jmf. Porter, 1996), kan operatören skapa 
sig känslan av kontroll, känslan av ordning – i processlogiken: 
känslan av steady state. Wikström och Gustafsson (1999) diskuterar 
processlogikens strävan efter steady state – av stabil och störnings-
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fri produktion. Jag vill här notera att detta givetvis är en kraftig 
förenkling. Driftsoperatören använder sig inte enbart av mätvär-
den för att skapa bilden av situationen, för att skapa ordning. Även 
hon/han samspelar med sin omgivning, med sina kollegor, och an-
vänder sig av sin känsla och sin erfarenhet i utövandet av arbetet.

 På siten å andra sidan, där råder en annan logik, projektlogi-
ken. Där finns ingen dataskärm att kontinuerligt följa, inga siffror 
som automatiskt, via givare och sensorer, uppdateras på skärmen 
att förlita sig till. Istället skapas alla ”mätvärden” av aktörerna själ-
va. ”Mätvärdena”, eller progressen, skapas i förhandlingar mellan 
arbetsledare, kund och underentreprenör. En sådan förhandling 
beskrevs i kapitel 6, Dygnets organisering. På siten i projektet Giro 
stod arbetsledare, traineen och assistenten och diskuterade hur 
långt arbetet egentligen kommit. Utifrån förhandlingarna mellan 
dessa tre aktörer skapas de officiella ”mätvärden” som registreras i 
protokoll och vilka förmedlas till hemkontor och andra intressen-
ter.  

 Ett sätt att skapa sig en bild av situationen; att skapa känslan av 
kontroll, av ordning, kan, enligt berättelsen ovan, vara att delta i 
småpratsbruset, det vill säga befinna sig på småpratsarenorna. Ge-
nom att interagera med de andra, i småprat och informella möten, 
skapar sig var och en bilden av situationen, de skapar sig ett slags 
inofficiella ”mätvärden”. Där skapar sig var och en bilden av hur 
projektet går och hur arbetet ligger till i förhållande till planen. 
Denna bild är under ständig revidering. Beroende på vad som hän-
der och vad de andra säger om det kommer bilden att ändras. I 
småpratet, i kombination med känsla och erfarenhet, skapas och 
upprätthålls ordning i oordningen.

 Assistenten skriver i sin fältdagbok att frånvaron av informella 
möten och småpratat i vardagen gör att det blir nödvändigt att 
vara mer vaksam och agera mer aktivt genom att specifikt fråga 
sitechefen för att få reda på någonting. Det blir tvunget att aktivt 
söka efter, leta efter, småprat. Bristen på småprat måste alltså ersät-
tas med något, enligt assistenten genom att fråga mer: ”nu måste 
jag börja fråga mer” och ”bli bättre på att pumpa honom dagtid”. 
Frågorna blir, i småpratets frånvaro, nödvändiga för att stilla det 
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alltjämt närvarande behovet av att få reda på vad som händer: ska-
pandet av känslan av ordning. Assistenten tillskriver direkta frågor 
det största värdet: ”det är genom direkta frågor som man kommer 
längst”. Men, att fråga innebär också svårigheter. Det kan vara pro-
blematiskt att veta vilka frågor som ska ställas, och inte minst vilka 
frågor som kan ställas, vilka frågor som är legitima. Assistenten 
skriver: ”jag hade svårt att fråga och ibland även veta vad jag skulle 
fråga om”.  

 I syfte att skapa möjlighet för, det vill säga öka chansen till, in-
formella möten i vardagen tillbringar assistenten mycket av sin tid 
där de andra är. En strategi för att skapa mening om sin och andras 
situation – bilden av projektet och känslan av ordning – kan alltså 
vara att undvika ensamhet och isolering. Assistenten skriver: ”jag 
känner dessutom att jag får mer information om projektet genom 
att springa ute på siten, på kontoret finns just ingen att prata med.” 
Det är alltså ute på siten, där de andra finns, som social friktion 
kan uppstå. I ensamarbete, sittandes ensam i sitekontoret, uppstår 
ingen social friktion.

 Naturligtvis kan ingen vara på alla ställen samtidigt. Men i 
småpratsbruset, genom de berättelser som där berättas, nås många 
möten, långt fler än de den enskilda själv deltagit i. Det kan vara 
möten som andra deltagit i men inte den enskilda. Dessa möten 
kan ha varit sådana dit den enskilda inte haft tillträde, eller sådana 
som utspelat sig samtidigt som de möten den enskilda deltagit i. I 
småprat med sitechefen får assistenten till exempel vetskap om vad 
som sagts i möten mellan sitechefen och projektchefen: ”jag har 
därför ingen koll på hur de olika företagen egentligen ligger till 
utan får gå på det som sitechefen berättar.”

ljudkulissens nödvändighet
Ur assistentens berättelse kan utläsas uttryck för behov av till-

gång till småpratsbruset. Strävan kan ligga i att småprata med de 
andra som medverkar, kanske speciellt dem som varit där länge 
och som har lång erfarenhet. Det förefaller också som om det inte 
är planen, modellen eller ritningen som i första hand bidrar till me-
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ningsskapandet och lärandet i sitepraktiken, utan småpratet med 
de andra. I pratet formas en kompassriktning för vad som gäller, 
hur det går och vad som är ett bra sätt och inte. Här belyses således 
behovet av ljudkulissen för meningsskapandet, organiserandet och 
orienterandet i det ständigt föränderliga landskapet – för skapan-
det och upprätthållandet av känslan av ordning. 

 I de informella mötena och småpratet i dessa skapas en bild av 
vad som hänt, vad som händer och vad som ska komma att hända. I 
småpratet blir assistenten introducerad till sitepraktiken, till spelet 
och hur det fungerar. I småpratet kalibreras och konfirmeras bilden 
av projektet och sitepraktiken, en bild som är nödvändig för hand-
lande. Småpratet introducerar nykomlingen i sitepraktiken. I små-
pratet med den erfarna orienterar nykomlingen sig i sitepraktiken. 
I småpratet skapas bekantskap och deltagande – känslan av ”vi”. I 
småpratet skapas en bild av situationen och vad som förväntas av 
siteledningen och den enskilda. Mötesmönstret som behandlades i 
kapitel �, Möten – pratets arena, blir här åter aktuellt att komplet-
tera. Det finns, vid sidan om de möten vi kan betrakta som möten 
också en ljudkuliss av småprat, berättelser och anekdoter.

     

Figur 9. Formella möten, liksom planerade och spontana informella 
möten, och småpratskulissen.1�6 

1�6  Skuggningen avser illustrera småpratskulissen som omger projektet. 
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Assistenten i Dira har, som ovan noterades, inte varit ensam om 
att uttala sig om småpratet betydelse på siten. Också i utsagor från 
de andra projekten har småpratets och den fysiska närhetens be-
tydelse belysts. Jag ger här några exempel på vilken betydelse till-
gången till ljudkulissen, och den sociala friktionen på arbetsplatsen, 
tillskrivs i kraftverksprojekt. 

”Den mekaniska arbetsledaren påminde oss, civila arbetsledarens 
fru, mig och assistenten om att vi måste flytta till en ny 
officecontainer. Han byggde ju den åt sig själv, men nu är det vi 
som ska flytta dit. Nå, jag förstår nog hans point, det är ju bra om 
alla supervisors sitter under samma tak. Men jag och assistenten 
går nog miste om många intressanta diskussioner om vi sitter på 
ett annat kontor.”1��

”Gick min eftermiddagsrunda efter att ha kommit tillbaka från 
tandläkaren. Uppdaterade dagsrapporten. Måste medge att det 
nog känns lite skönt att sitta i en egen container och inte hela tiden 
behöva lyssna på mekaniska arbetsledarens gnäll. Men å andra 
sidan så är det alls inte bra. Man har inte mer samma möjligheter 
att snappa upp information som de snackar om.”1�8 

”Jag har ju inte följt med vad som händer i Finland, jag varken 
läser Vasabladet eller aftontidningarna som vi får hit till siten. Men 
på kaffepauserna får man ju höra vad som händer och fötter.”1�9 

småpratets betydelse
Vari ligger då det vetenskapliga bidraget? Småprat kan låta ba-

nalt och underförstått. Är det så? Sjöstrand och Tyrstrup (1999) 
påminner om att kommunikation är ett grundligt studerat område 
inom ramen för ledarskap och företagsledning. Vad däremot är be-
tydligt mindre undersökt, skriver författarna, är betydelsen av vad 
som förefaller vara småprat.180 Det finns skäl, anser författarna, att 
tro att den typen av konversation är betydelsefull såväl för konstru-
erandet och återskapandet av ledarskapskonstruktioner som för 
1��  (Annika 22/�).
1�8  (Björn 29/�).
1�9  (Annika 20/9).
180  Som exempel anger författarna informella samtal, det som nämns i förbigående, 
förtroliga diskussioner, osv.
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utövandet och iscensättandet av dem. Sannolikt, fortsätter förfat-
tarna, är det den privata och stundom intima karaktären i dessa 
samtal som ibland ger upphov till en känsla av att det som där sägs 
har en alldeles speciell betydelse.

 Vid studier av småpratets betydelse ligger det nära till hands 
att också reflektera över informella, privata, ja, ofta osynliga och 
därmed bortglömda arenor. Den här typen av arenor, där männis-
kor möts och småpratar spontant, blir viktiga mötesplatser genom 
att de adresserar frågor kring vem, vad, var och när (Sjöstrand och 
Tyrstrup, 1999). Att ha tillträde till, och förekomma på, vissa are-
nor skapar möjligheter. Det innebär att ha inkluderats i vissa säll-
skap och sammanhang och ett deltagande och påverkande av vissa 
samtal. Att ha tillträde till vissa arenor innebär dock uteslutning 
från andra. Om tillträde innebär möjligheter innebär att bli uteslu-
ten begränsningar.   

 I en given organisation existerar samtidigt flera normsystem, 
betonar Sjöstrand och Tyrstrup (1999, s 18). I mycket av lednings- 
och ledarskapsforskningen har ett specifikt sådant normsystem 
stått i fokus, nämligen det som framträder genom namngivna, mer 
eller mindre officiella och formella, och därigenom också synliga 
arenor (styrelsen, ledningsgruppen, veckomötet etc.). Att dessa are-
nor varit i fokus kan, menar Sjöstrand och Tyrstrup, inte enbart 
försvaras av att de är mer lättillgängliga för forskare utan till bilden 
hör också det starka inflytande som rationalistisk teoribildning haft 
och i hög grad fortfarande har.

 I detta kapitel har jag lyft fram småpratet, hur det ter sig, var 
det förekommer och hur det uppfattas av fältet. Jag har också visat 
exempel på den sociala friktion som uppkommer när människor 
arbetar nära varandra. I nästa kapitel behandlar jag kunskap och 
lärande i projekt eftersom småprat, vid sidan om den organiseran-
de förmågan, också bidrar till skapandet av handlingsrepertoaren. 
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10 ledtrådar och länkar 

Exempel på frågor som aktualiseras i detta kapitel är: Hur byggs 
kunskapen och erfarenheten, handlingsrepertoaren, om den specifika 
situationen och kontexten, upp? Hur introduceras nykomlingar i 
sitepraktiken? Hur sker lärande mellan siter och mellan projekt? 

 Kapitlet behandlar framförallt s.k. praktisk kunskap, eller kun-
skap i handling och mynnar ut i en diskussion om småprat som led-
trådar, tysta budskap, och som länkar mellan människor och mellan 
projekt. Mina funderingar rör sig slutligen främst kring vad som i 
samband med texter, kanske främst brev, sägs ”stå skrivet mellan 
raderna”, det vill säga sådant som inte nödvändigtvis explicit eller 
avsiktligt framhålls men som ändå i någon mening finns där och 
präglar mottagaren. 

projekt, kunskap och lärande

Varför är kunskap och lärande intressant att reflektera över i 
projektsammanhang? I ett av bokens inledande kapitel karaktä-
riserades projektarbete som kunskapsarbete. En avgörande utma-
ning för dem som arbetar i projekt ligger, vilket jag tidigare note-
rat, just i förmågan att hantera osäkerhet och ständig förändring. 
Utmaningen ligger i att försöka förstå en luddig och stundom kao-
tisk omgivning med oordnade kriterier och med en mängd olika 
sociala aktörer, en förståelse som är nödvändig för handling (Lun-
din och Midler, 1998). Hur skaffar sig då människan den kunskap 
som behövs? 

 Projektbaserade företag sägs balansera mellan, å ena sidan att 
åstadkomma repeterbarhet bland annat genom att ”återanvända” 
erfarenheter och kunskaper, och å andra sidan att hantera det uni-
ka (Wikström, 2000). Det finns också, skriver Lundin (1995), ett 
antagande, en förhoppning, om repeterbarhet även i projektbase-
rade företag. På sätt och vis är detta orsaken till att ekonomer och 
industriella ekonomer över huvud taget intresserar sig för frågan. 
Syftet är att ta reda på vad man kan veta om ett projekt på förhand, 
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så att man kan planera och organisera på förhand – det vill säga 
vara förberedd. Repeterbarhet är ett slags variant av detta – man är 
förberedd. Projektorganisationer har emellertid den svagheten, en-
ligt Lundin (2000), att de saknar en i förväg etablerad infrastruktur 
för att hantera genererad kunskap och erfarenhet under projektets 
genomförande.

 Traditionellt i den s.k. permanenta verksamheten på kontoret 
eller i fabriken, fanns etablerade fysiska gemensamma arenor, till 
exempel korridorer och matsalar där människor ofta möttes och 
pratade. I en projektbaserad verksamhet ser det inte längre alltid 
ut så menar Lundin. Istället förflyttar sig människor ofta och de 
arbetar inte tillsammans på samma fysiska platser. Christina Gar-
sten (2001) skriver till exempel om konsulter som är på uppdrag 
hos kund och inte naturligt möter och samtalar med sina kollegor i 
vardagen.

 I projektsammanhang har det ofta påpekats att det i praktiken 
är mycket svårt att få till stånd ett lärande mellan projekt (t.ex. Tell 
och Söderlund, 2001). Inte sällan beskrivs lärande mellan projekt 
som en problematik vilken akut söker efter lösningar. Grunden till 
dessa påpekanden sägs bland annat ligga i att samma eller liknande 
problem uppkommer i efter varandra följande projekt. Det påtalas 
till exempel att tidigare erfarenheter inte i tillräcklig utsträckning 
traderas till andra så att problemen kan undvikas i fortsättningen. 
Ett i praktiken ofta förekommande förslag på lösning är införandet 
och utvecklandet av databaser. I dessa förväntas de erfarna efter 
ett projekts slut teckna ner sina erfarenheter och kunskaper så att 
andra i sin tur kan hämta informationen och lära sig. 

 Man kan emellertid fråga sig huruvida det som finns i databaser-
na verkligen kan ses som kunskap eller om det snarare kan ses som 
information, information som i sin tur behöver bearbetas och re-
flekteras kring för att bli kunskap. Sven-Eric Liedman skriver i bo-
ken Ett oändligt äventyr. Om människans kunskaper (2001, s 5) att det 
är av största vikt att inte sammanblanda information och kunskap, 
att inte ta information för kunskap. Förväxlingen av information 
och kunskap hänger samman, menar han, med förväxlingen att 
människa och dator är lika. Men så är inte fallet. Datorn kan utföra 
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människolika prestationer men den är inte social som människan, 
inte heller sinnlig och den har inga känslor. Dess utgångspunkt är 
kalkylen och inte ögat, örat eller handen. Kunskapen är inte något 
ytligt, något som en människa tar till sig en dag för att nästa dag 
göra sig av med. Istället, hävdar Liedman, är kunskapen införlivad 
i hennes sätt att leva och förstå världen. 

 Att projekt är tämligen unika och tidsbegränsade, samt att pro-
jektgrupperna ofta utgörs av tämligen autonoma enheter framhålls 
bidra till svårigheten i att överföra kunskaper och erfarenheter 
mellan olika projektgrupper (Björkegren, 1999, Tell och Söder-
lund, 2001). Och, enligt Fredrik Tell och Jonas Söderlund (2001, s 
220) är projekt per definition en avgränsad aktivitet. Definitionen 
kan emellertid, med utgångspunkt i detta arbete, ifrågasättas ef-
tersom denna studie visar att andra projekt, och vad som hände/
händer i dessa, är ständigt närvarande och högst aktuella teman i 
småpratet. Studien visar också att människor kan medverka i flera 
projekt samtidigt och att de ofta rör sig mellan olika projekt. Tell 
och Söderlund (2001, s 239) sammanfattar sina ställningstaganden 
genom att betona att: ”Projektmedarbetarens kunskapsutveckling 
sker dock inte i något vakuum. Den sociala och organisatoriska di-
mensionen av den kunskap som företaget besitter och nyttjar spelar 
också en vikig roll för möjligheten att lära mellan projekt”. 

 Charlotte Björkegren (1999) kommer i sin studie till slutsatsen 
att även om olika projekt har varierande slutprodukter så kan er-
farenheter och kunskap från tidigare projekt bli användbara i lik-
nande nya projekt. Att individens samlade kunskap och erfaren-
heter byggs upp i takt med att hon deltar och arbetar i projekt är 
naturligt, men organisationens minne byggs inte upp om inte dessa 
kunskaper och erfarenheter sprids mellan individer och mellan 
projekt. Björkegren ställer frågan huruvida den tysta dimensionen 
av kunskap gör överföring av kunskap omöjlig. I sitt svar hänvisar 
hon till Michael Polanyi (19�6/1983) som menar att vi kan lära av 
andras erfarenheter bland annat genom att lyssna på historier och 
berättelser. Polanyi framhåller dock att det trots allt aldrig kan bli 
detsamma som att själv uppleva någonting genom att själv deltaga 
i aktiviteterna. Rika och utförliga berättelser sätter emellertid kun-
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skapen i en kontext och berättelser fungerar där som medel för ut-
förandet av arbetet.

kunskapens vägar är omvägar 
Som noterades ovan bör kunskap och information inte förväx-

las. ”Kunskapens vägar är omvägar”, skriver Liedman (2001, s 223) 
och fortsätter några sidor längre fram (s 23�): ”I kunskapens värld 
finns inga snabba klipp. Bredbanden öppnar vägen till informa-
tionsmängder men inte automatiskt till kunskap.” Skaparkraft är, 
enligt honom, beroende av andra människors erfarenheter, fanta-
sier och slutledningskraft, och lösandet av ett problem är inte något 
som sker i ensamhet utan oftare som en social process. En grupp av 
människor som försöker komma fram till svaret på en fråga använ-
der sig av en mångfald av insikter, erfarenheter, minnen, vardag-
liga småtankar och bisarra infall. I själva verket är det inte enbart 
de närvarande som medverkar i processen eller ens de samtida. Det 
till synes främmande, annorlunda och avlägsna medverkar också. 

 Som ett exempel på en läroprocess anger Liedman (2001, s 253) 
skrivandet av en elevuppsats. Den som väljer att kopiera sin upp-
sats från Internet har inte lärt sig något i det ämne som uppsatsen 
gäller. Kopieringen ger ingen kunskap. ”Artikeln måste läsas, be-
grundas, jämföras med andra artiklar eller böcker och inte minst 
diskuteras.” Det innebär att läroprocessen verkligen är en process, 
en process som tar tid. Och det är inte den färdiga elevuppsatsen 
som är intressant, menar Liedman, utan vägen dit. 

kontexten gör motstånd
Liedman (2001) skriver vidare om kunskapens nödvändiga om-

väg, om att det finns ett motstånd på vägen från information till 
kunskap. För att skapa kunskap av information krävs det mot-
stånd och inte minst, ett intresse att forcera motståndet. I läsandet 
om görandet, till exempel i handböcker och checklistor, finns inget 
motstånd. Rationaliteten, den strikta kalkylen, har tagit bort mot-
ståndet. Kalkylen tar inte hänsyn till något motstånd. I kalkylen 
ryms inget motstånd, ingen kontext. Det har avgränsats bort. Men 
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det är motståndet, kontexten – eller omgivningen, som deltagarna 
på siten beskriver det – som spräcker planer, som försvårar samar-
bete, kommunikation, ja görandet.

”Det som är svårt med att sälja, planera och bygga kraftverk är 
omgivningen, inte tekniken. Tekniken kan man lösa men man har 
inte koll på allt som finns i omgivningen.”181

På siten finns motståndet mitt framför näsan, och det har många 
skepnader. Motståndet kan utgöras av rörigheten, oförutsägbar-
heten och osäkerheten. Eller mer konkret, av kundens ändringar, 
av underentreprenörernas klagomål, av hotande orkaner, brist på 
betong eller försenade flygavgångar. Dylikt motstånd finns inte i 
böcker om det bästa, och mest effektiva, sättet att leda, planera och 
organisera ett projekt. Där står visserligen att det i projekt finns 
osäkerhet. Och där står visserligen att projekt är svåra att planera 
på förhand. Men motståndet blir aldrig påtagligt i böckerna. Och 
kan aldrig bli så. 

 Detta motstånd blir heller inte alltid riktigt påtagligt på hem-
kontoret. Visserligen når somliga berättelser, anekdoter och visst 
skvaller hemkontoret. Och de bidrar säkerligen till förståelsen. 
Men det är inte alltid tillräckligt. Motståndet i sin helhet realiseras, 
upplevs, levandegörs i själva praktiken på siten, i deltagandet i själ-
va vardagsgörandet. Liedman hävdar (2001, s 86) att all kunskap är 
praktisk och att de teoretiska manualerna visserligen har skiftan-
de omfång och inriktning, men att det avgörande är den ständigt 
praktiserande förmågan att utföra de olika konkreta moment som 
utmärker en verksamhet. 

 För att belysa hur motstånd kan uppstå och forceras i prakti-
ken på siten återger jag här ett exempel från projektet Cesar. Mitt i 
genomförandefasen, när det civila arbetet pågått en längre tid och 
det mekaniska arbetet börjat ta fart, upptäckte byggarbetsledaren, 
av vad som verkar som en slump, att betongen smulas sönder när 
han kliver på kanten på ett av skorstensfundamenten. Byggarbets-
ledaren, som just kommit till siten, frågade då sin kollega som varit 

181  Samtal med arbetsledare i september 2000 (Giro).
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med sedan projektets början och som ansvarat för just gjutningen 
av fundamenten, hur testerna såg ut. Det kom då fram att det inte 
genomförts några tester på betongens hållfasthet. Det brukar man i 
allmänhet göra, enligt byggarbetsledaren, men det hade inte gjorts 
i det här fallet. Oro uppstod på siten, bland såväl sitechef som ar-
betsledare, assistenter och underentreprenörer. Ryktena och frå-
gorna gick mellan kontorscontainrarna: Hur stark var egentligen 
betongen i skorstensfundamenten, och inte bara i dem, utan be-
tongen i samtliga fundament? Skulle fundament behöva rivas och 
göras om? Skulle samtliga fundament behöva rivas? Hur mycket 
arbete skulle det innebära? Och, hur skulle det påverka tidsplanen 
som redan var mycket ansträngd? 

 I kontraktet mellan leverantör och kund fanns specifikationer för 
hur stark betongen skulle vara. Tester gjordes därför omedelbart. 
Cylinderformiga testbitar borrades upp ur betongen på de olika 
fundamenten och skickades i väg med flyg för analys. Undertiden 
rådde det en spänd väntan. Dåliga testresultat skulle innebära att 
kraftverket, som var på god väg att resas, skulle behöva monteras 
ner och modulerna som redan stod på motorhallsgolvet skulle be-
höva flyttas. Betongen skulle behöva brytas upp och fundamenten 
gjutas om. Det skulle innebära kraftiga förseningar och stora extra 
kostnader. Ingen vågade riktigt tänka på konsekvenserna.

 Vad gjordes då under tiden testerna var på analys? Hur force-
rades motståndet som uppkommit i vardagen? Hur hanterade si-
teledningen situationen? Jo, siteledningen beslöt att arbetet skulle 
fortsätta som vanligt. Lösningen, forceringen av motståndet, gick 
ut på att göra, att arbeta vidare, att fortsätta som om inget hänt och 
chansa på att testerna visar positivt resultat. Lösningen, enkel och 
pragmatisk, kan sägas vara relativt typisk för sitepraktiken. Den 
gick ut på att inte förlora någon arbetstid i onödan eftersom det 
värsta som kan hända på siten är att inget händer – att projektet 
går i stå (jmf. Lindahl, 2003). Projektets kraft ligger i rörelsen, i 
transformationen.  
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var finns kunskapen?
’Kunskapen sitter i väggarna’ är ett uttryck som ibland kan hö-

ras. Vad kan menas med uttrycket? Kan kunskap sitta i väggarna? 
Möjligen har uttrycket att göra med tanken om att där har vistats 
så många erfarna människor att deras samlade kunskaper och er-
farenheter finns bevarade, likt sediment, i verksamhetens fysiska 
utrustning. Mot detta uttryck kan Liedmans (2001, s �9) rubrik 
Kunskap sitter i kroppen ställas. Med väggar avses det fysiska, det 
konkreta. Med kroppen avses människan, det sociala.

 Liedman berättar ett exempel om författaren Göran Sonnevi 
som skrivit en dikt i en handvändning, stående på en perrong efter 
en resa. En sådan dikt borde, menar Liedman, kräva ett långt och 
tålmodigt arbete och många preliminära versioner. Göran Sonnevi 
förklarar: ”När man skrivit i mer än trettio år, sitter det liksom i 
hela kroppen.”182 Kunskapen har, skriver Liedman, alltid en per-
sonlig sida och det människan lär sig ingår i en livshistoria. Det 
som människan lär sig är oupplösligt förbundet med en inlärnings-
process och präglas av tidigare erfarenheter.  

perspektiv på kunskap och lärande
Det finns flera olika perspektiv på hur kunskap skapas och tra-

deras. Traditionellt har lärande studerats ur ett kognitivt perspek-
tiv där den enskilda individen stått i centrum och intresset legat på 
processer inne i hjärnan. Det traditionella perspektivet har i stor 
utsträckning sett på lärande som en individuell process, en pro-
cess som har en början och ett slut och som är avskild från övriga 
aktiviteter. Pratandet var, i det traditionella perspektivet, lärarens 
domän och lyssnandet elevens. Kommunikationen var enkelriktad 
och lärande sågs som en passiv konsumtion av vad som presentera-
des. Överföringen gick till så att en sändare förmedlade eller lärde 
ut, och en mottagare tog emot, eller lärde in. Överföringen gick 
genom ett medium, till exempel det talade språket, en text eller en 
bild. När sedan kunskaperna fanns lagrade hos mottagaren i den-
nes kunskapsförråd var allt klart.

182  Göran Sonnevi, återgivet i Liedman (2001, s 81).
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 Detta perspektiv utgör emellertid en förenklad och missvisande 
bild över hur människor socialt interagerar, samspelar, och lär av 
varandra (Lave och Wenger 1991, Molander 1996). Lärande kan 
istället betraktas som en i första hand social process, en process som 
utspelar sig i en social kontext, och inte i människans huvud. Lave 
och Wenger (1991) föreslår att lärande kan ses som en process av 
deltagande i en praktik, ett deltagande som till en början är peri-
fert men som gradvis ökar i engagemang och komplexitet. Proces-
sen kallar de legitimate peripheral participation. Lärande kan, givet 
denna sociala tankeram, ses som en dimension av praktik, vilken 
finns i alla vardagliga aktiviteter, inte enbart undervisning och ut-
bildning. Denna process erbjuder, enligt Lave och Wenger, bland 
annat ett nytt sätt att tala om relationerna mellan nykomlingar och 
redan etablerade deltagare och om gemenskaper/samhällen, eller 
kunskapskluster, så kallade communities of practice, av kunskap och 
praktik. I centrum för betraktandet står inte individen, den sociala 
institutionen eller organisationen, utan de communities of practice 
som människor skapar genom att verka i gemensamma ansträng-
ningar över tid. 

 Laves och Wengers perspektiv på kunskap och lärande kan ses 
som ett tolkande kontextuellt synsätt som inte enbart fokuserar på 
den sociala värld som människan agerar i, utan också på hur den 
sociala världen skapas genom social interaktion. Intresset ligger 
hos den sociala egenskapen hos/i lärande, något som omfattar hur 
människor förhandlar183 om mening, om dualismen mellan delta-
gande18� och förtingligande185, hur människors identiteter skapas 
och omskapas, hur människor hanterar gränser, hur lärande är re-
laterat till makt och hur lärande kan ses som en del av engagemang 
och fantasi. 

Kunskapsutveckling i så kallade communities of practice sker 
genom berättelser, samarbete och social konstruktion (Schenkel, 
2002). Den sociala interaktionen bidrar till utvecklingen av en delad 
repertoar och en gemensam uppgiftsformulering. Genom berättan-
det av verksamhetsrelaterade berättelser hjälper de medverkande 
183  På engelska negotiate.
18�  På engelska participate.
185  På engelska reification.
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varandra att bringa ordning i det oklara, och i det sammanhanget 
övas och utvecklas icke explicitgjorda handlingsmönster.

 En utgångspunkt för den fortsätta diskussionen är att lärande 
är en aspekt av all mänsklig verksamhet. Det finns i varje trivi-
alt samtal, handling eller händelse en möjlighet att människor tar 
med sig någonting som de kan komma att använda i en framtida 
situation. Lärande kan således ses som ett möjligt resultat av all 
mänsklig verksamhet och kan inte på något enkelt sätt kopplas till 
just skola eller undervisning. Kunskaper och färdigheter kommer 
från de insikter och handlingsmönster som byggts upp historiskt i 
ett samhälle och som vi blir delaktiga av genom interaktion med 
andra människor.

kunskap i handling

Här riktas blickarna främst mot kunskap i handling, vilket också 
är titeln på Bengt Molanders bok (1996). Med kunskap i handling 
avses praktisk kunskap, kunnande, skicklighet, färdighet och för-
trogenhet, ett kunnande som finns i skärningspunkten mellan öv-
ning eller träning, diskussioner om teknik, reflektion över hur något 
gjordes, de möjligheter som fanns och de som kan skapas och det 
personliga inträdet i en tradition, genom en mästare (jmf. Molander, 
1996, s 9). I inträdet har berättelser och minnen en viktig funktion 
för att skapa en professionell identitet (Molander, 1996, s 13). 

yrkeskunnande
Vad detta kunnande består av, hur det byggs upp och traderas 

har studerats av bland andra Maja-Lisa Perby (1988) och Bo Gö-
ranzon (1990). De har i sina studier undersökt yrkeskunnande hos 
meteorologer respektive skogsmästare. Perby fann att meteorolo-
gerna gör sina bedömningar i kraft av att de haft tillfälle att bygga 
upp en välgrundad inre väderbild. Det är denna bild, och inte tek-
niken, som ger dem säkerhet. Tekniken måste behärskas men får 
inte ta uppmärksamheten från yrkeskunnandet (jmf. Göranzon, 
1990, s 133). I skogsmästarnas arbete står ett beräkningskunnande i 
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fokus och den datorisering som infördes visade sig vara problema-
tisk för yrkeskunnandet. 

 I sin analys kring praxis – att följa en regel – lutar sig Göranzon 
mot Wittgenstein och hans resonemang i Om visshet (Wittgenstein, 
1981)186. I detta resonemang framhålls inte regeln utan regelföljan-
det – görandet. Det är våra handlingar eller vår praxis som djupast 
visar hur vi förstår någonting eftersom regeln är inbyggd i hand-
lingen. Det betyder att andan i en praxis inte kan göras explicit 
genom en formell beskrivning. Den kunskap som finns inom en 
praxis kan inte meddelas andra direkt. Istället lärs vi in i en prax-
is genom exempel, förebilder och övning. Och det som ingår i en 
praxis kan överföras, till en del, med hjälp av analogier och konkre-
ta exempel. För att fördjupa insikterna och yrkeskunnandet krävs 
emellertid ett eget arbete. 

 Det är genom att delta i en praxis som man får del av andras 
erfarenheter (Göranzon, 1990, s 135). Tidigare erfarenheter, så 
kallade sediment, övergår i ett regelföljande som är grunden i den 
praxis vi lärs in i. Göranzon återger i detta sammanhang ett citat av 
Wittgenstein (1981, s �3): 18�  

”Om erfarenheten är grunden för denna vår visshet, så är det 
naturligtvis den förgångna erfarenheten. Och det är inte bara 
genom min erfarenhet, utan genom de andras, som jag får 
kunskap.”

Göranzon sammanfattar citatet med att konstatera att för att 
uppnå skicklighet och expertis på ett område krävs en arbetsor-
ganisation som underhåller de sociala kontakterna mellan de an-
ställda. De upprätthållna sociala kontakterna är en förutsättning 
för att kunskapen ska kunna traderas. Analogier och exempel 
måste emellertid hämtas inifrån en praxis, de är inte överförbara 
mellan olika områden. Det går inte att, här lånar jag Göranzons 
exempel, växla mellan felsökning på flygplan och felsökning i ett 
dataprogram för skogsvärdering – det rör sig i dessa fall om helt 
olika praxis för felsökning. 
186  Återgivet i Göranzon (1990, s 132-1�0).
18�  Återgivet i Göranzon (1990, s 135).
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en tredelning av kunskap inom en praxis
Göranzon (1990, s 139) presenterar en tredelning av kunskap: 

påståendekunskap eller teoretisk kunskap, färdighetskunskap eller 
praktisk kunskap samt förtrogenhetskunskap.188 Tre kunskaper som 
i själva verket hänger samman. Förhållandet dem emellan uttryck-
er Göranzon (s 139), enligt följande: 

”Vi tolkar teorier, metoder, föreskrifter genom den förtrogenhet 
och färdighet vi har förvärvat genom att delta i en praxis. 
Dialogen mellan dem som ingår i en praxis innehåller ett 
inslag av friktion mellan olika uppfattningar som bygger på 
skilda erfarenheter och exempel i förtrogenhet och färdighet. 
För att fördjupa sitt yrkeskunnande är det nödvändigt att föra 
en fortlöpande dialog.” 

Det är ur de samlade erfarenheterna inom en verksamhet som 
kompetensen byggs upp, inte bara utifrån de exempel vi får ta del 
av utav andra. Samspelet med andra inom yrkesgruppen är i detta 
sammanhang avgörande. 

 Göranzon (1990, s1�0) diskuterar även en uppdelning mellan 
kunskapens tekniska och normativa sida.189 Den tekniska sidan ut-
gör förmågan som visar sig i att behärska de redskap som finns inom 
en verksamhet medan den normativa sidan utgörs av den kunskap 
som innehåller bra och dåliga exempel/förebilder som vi fått utpe-
kade för oss. Det handlar alltså om att känna till. Den normativa 
kunskapen gör det möjligt att göra bedömningar inom verksam-
heten, om vad som är bra/dåligt, rätt/fel osv. Denna, den normativa 
sidan av kunnandet inom en verksamhet gör att inträdet i och in-
skolandet till en verksamhet inte enbart handlar om överföring av 
praktiskt kunnande utan om en överföring av såväl tekniska som 
normativa moment. För att citera Göranzon (1990, s 1�0): ”Vi har 
en överföring av en yrkeskultur.”  

188  Göranzon refererar i detta sammanhang Johannessen (1988). 
189  Göranzon refererar i detta sammanhang Degerblad (1985).
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lära av berättelser

Vilken plats har då berättandet och berättelserna för männis-
kan? Walter Fisher (1989) framhåller starkt de medvetna berättel-
serna i sin konstruktion av ”den sanna människan”, Homo narrans. 
Vi binds samman, vi styr och skapar vår kunskap, vi formar oss 
till människor och samhällen genom ständiga berättelser, konstru-
erade och dramatiserade på ett sätt öppet för analys. Homo narrans 
är en varelse full av betydelsefulla och meningsfyllda berättelser, 
vilka hon vill överföra till sina medmänniskor så gott det nu låter 
sig göras.

 Inom antropologi och etnografi har berättelser länge varit vik-
tiga och centrala. Sedan 1980-talet har de också kommit att bli cen-
trala inom organisationsforskningen. Stephen Fineman och Gab-
riel Yiannis (1996) skriver att berättelser är viktiga ingredienser i en 
organisations kultur eftersom de uttrycker personliga och organi-
satoriska meningar och känslor, speciellt genom de metaforer som 
används. Berättelser kan också sägas ha andra ”funktioner”; de kan 
till exempel berätta något om de myter och fördolda hemligheter 
som en organisation besitter. Berättelser kan bland annat fungera 
som terapeutiskt medel vid konflikter inom organisationen och 
som mekanismer för organisationsförändringar. Fineman och Yi-
annis (1996, s 2) skriver:

”Stories can tell something of the myths that an organization 
preserves, along with its heroes and heroines, and deeper-seated 
conflicts and anxieties. Finally, story-sharing can be therapeutic 
– a safety-valve for discontent or a route to improving an 
organization and its working relationships.”

Fineman och Yiannis ser berättelser som: ”…expressions of 
how people ’naturally’ code their feelings, experiences and cultural 
expectations. Stories are a rich mixture of the storyteller’s needs 
and wishes, as well as his or her reconstructions for a particular 
audience.” Sanningen, eller sanningarna i varje berättelse ligger 
emellertid inte i berättelsens exakthet utan i dess innebörd, efter-
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som berättelser är rekonstruktioner av upplevd verklighet snarare 
än objektiva representationer av fakta.  Varje berättelse kan därför 
läsas som ett tecken på vad berättaren kommer ihåg eller tycker 
är värt att berätta vidare. Enligt Fineman och Yannis responderar 
människor olika på samma berättelse eftersom de reagerar på olika 
detaljer och olika känslomässiga nyanser. Och en berättelse är en 
bra berättelse om människor identifierar sig olika med den. Små-
pratet, det vill säga berättelser, anekdoter, kommentarer, skvaller, 
etcetera är värdefullt och innehållsrikt i praktiken eftersom det när 
det tolkas avslöjar underliggande subtexter och dolda meningar. 
Fineman och Yiannis skriver (1996, s 2): 

”Stories can also be analysed more systematically and decoded 
for their subtexts and hidden meanings – what particular words, 
phrases and details suggest about the qualities of working life 
and the storyteller’s sensibilities.”

Berättelser och berättande är centralt i projektsammanhang, och 
då bland annat som stödjande verktyg för projektledningen. Mette 
Amtoft, med en bakgrund som terapeut,  skriver i artikeln Storytel-
ling as a support tool for project management (1995) att hon ofta kall-
las in när medlemmar i projekt upplever problem och frustration 
och att hennes erfarenhet säger att berättande (”storytelling”) är ett 
mycket användbart redskap i strävan att komma underfund med 
och förändra vad som händer i projekt. Berättelserna fungerar som 
näring för myter, rykten och tabubelagda historier och det är av 
största vikt, argumenterar Amtoft (1995, s 231), ”that such taboo 
stories are told, as they generally tie up a great deal of energy, which 
could otherwise be used to complete a project successfully”.

 I alla sociala sammanhang omges människan av berättelser, så 
också i projekt. Berättelserna ger sammanhang och skapar mening 
i den aktuella situationen och länkar nuet till framtiden. Berättel-
serna som  berättas kan delas in i två kategorier: life stories och re-
putation stories (Amtoft, 199�, s 231). Livsberättelserna innehåller 
information om omständigheterna som omger det aktuella projek-
tet och som skapar situationen. De ger information om behoven 



�99

och förväntningarna och de berättar vilka problem som projektet 
ursprungligen skulle lösa, för vem och när. Livsberättelserna be-
handlar alltså syftet med projektet. Det finns emellertid inte en ver-
sion av berättelsen utan den varierar beroende på vem som berättar 
den. 

 De återkommande berättelserna, vilka berättar om projektet så 
som det är just nu, innehåller information om nuet och framtiden 
och de reflekterar hur projektet upplevs av omgivningen. Där in-
går bra berättelser och dåliga, myter och rykten. Tillsammans ger 
de ledtrådar till de problem som föreligger i projektet. Dessa åter-
kommande berättelser behandlar uppfattningarna om projektet. 
Amtoft (199�) sammanfattar med att konstatera att berättelser kan 
ses som dörrar till nuet och framtida handlingar i projektet.    

 

ljudkulissens icke avsedda eFFekter

Småprat har, med det lärandeperspektiv jag här använder, en 
funktion att skapa, tradera, utveckla och underbygga den praktik, 
kultur och de normer som finns inom en verksamhet. När män-
niskor pratar utbyts ständigt tankar, åsikter och värderingar om 
andra individer, ting eller situationer. Och i småpratet kalibreras 
människors förväntningar i och på organisationer, och trots dess 
tillfälliga karaktär uppstår och odlas gemensamma konstruktioner 
av vad som har hänt, vad som händer och vad som tros ska komma 
att hända (jmf. Ekman, 1999). Småprat har, som noterades tidigare, 
ofta en moralisk dimension, där man kommenterar, tar ställning 
till och värderar – ofta negativt – det skedda (Adelswärd, 1999). 
En stor del av pratet är moraliserande, det vill säga åsiktsutbyte 
om individrelaterade, handlingsrelaterade och tillståndsrelaterade 
värden (Gustafsson, 1988, 199�, Ekman 1999, 2003).

 I exemplen från siten framkommer att småpratet fanns som en 
ständigt närvarande ljudkuliss, att det fanns speciella platser där 
det ofta tog sig uttryck, att det ofta var värderande, samt att det ofta 
var verksamhetsanknutet. Den normala förståelseram eller tanke-
struktur på vilken diskussion kring prat – eller kommunikation 
– bygger, är för det mesta starkt funktionalistisk och intentiona-



�00

listisk. Man ser pratet som varande till för något, som hade det en 
given funktion eller nytta, utan vilken människan – eller företaget 
– har svårt att överleva. Framför allt, verkar det, intresserar man sig 
för pratets instrumentella del, den medvetet budskapsöverförande, 
eller informationsspridande, sidan. På ett jordnära plan ses små-
pratet i regel som starkt funktionellt, som varande till för något. Vi 
pratar för att vi vill något, vill överföra budskap, vill åstadkomma 
handling. Vi pratar för att uppnå något som är gott och nyttigt. 

 I fortsättningen väljer jag ett i viss mån avvikande perspektiv. 
Visserligen är det svårt att förneka den seriösa tanken om pratets 
och kommunikationens starka funktionalitet och meningsfullhet. 
Det är uppenbart att ett samhälle eller ett företag, ja en familj, 
svårligen kan upprätthållas utan kommunikation. Vidare ingår 
i begreppet kommunikation att det är en fråga om transport, om 
överförande av något – i detta fall av att (avsiktligt) överföra me-
ning. Den starkt instrumentella och intentionella funktionaliteten 
kan dock ifrågasättas. Det är inte givet att prat alltid är till för att i 
”klartext” formulera och överföra budskap – information – på det 
öppna kognitiva planet. I det kommande riktas blickarna specifikt 
mot vad som skapas i småpratet, oavsett syfte.

i och mellan projekt

Med skildringen av ankomsten till Giro i bokens inledning i 
minne kan följande frågor formuleras: Varför satt de i bilen och 
vid poolen och pratade om vad några kanske skulle kalla ”’strunt”? 
Vad har det för betydelse i sitepraktiken? Enligt min tolkning 
handlade mötena i bilen och vid poolen om problemformulering, 
problemlösning och socialisering det vill säga orienterandet i, or-
ganiserandet av, och introducerandet till den specifika kontexten. 
Assistenten, som visserligen deltagit under flera månaders tid, hade 
samma dag kommit tillbaka på siten efter två veckors bortavaro. 
I de informella mötena skapade assistenten, genom småpratet, en 
bild av vad som hänt på siten, vad som händer för tillfället och vad 
som kommer att hända, om sin roll och andras roller. Med hjälp 
av småpratet med de andra orienterade assistenten sig i den nya 
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situationen. Genom småpratet ”läste” assistenten av situationen, 
stämningen på siten. Samtidigt bidrog assistenten, genom att delta 
i småpratsbruset, till skapandet av den gemensamma berättelsen. I 
småpratet engagerade sig assistenten i skapandet och återskapandet 
av den gemensamma tillvaron. I småpratet länkades den specifika 
siten till andra siter och i småpratet skapades ledtrådar till vad site-
praktiken handlar om och vad den går ut på. Det omvända gällde 
naturligtvis också. Traineen och de andra skapade också mening 
genom småpratet. 

 Introducerandet av en nykomling i sitepraktiken sker ofta ge-
nom möten av olika slag. Ett konkret exempel är att en nykomling 
oftast hämtas upp på flygplatsen av en etablerad. Redan i bilen, på 
resan som går direkt till siten eller hotell, skapas genom småpratet 
den första bilden av situationen. Andra konkreta exempel på in-
troducerande mötestillfällen är den ofta obligatoriska siterundan. 
Redan första dagen visas nykomlingen runt på siten av någon i si-
teledningen. Gemensamma middagar, utflykter och fester är andra 
inslag i välkomnandet av en nykomling. 

 Nu är de informella mötena inte helt avskilda från andra pro-
jekt och småpratet utgörs inte heller enbart av sådant som rör just 
det enskilda projektet. Istället länkas olika projekt – tidigare, sam-
tida och kommande – med varandra i möten och i det småprat 
som utspelar sig. I skildringen av ankomsten till Giro i bokens in-
ledning kunde småpratet om mannen som varit full också i andra 
projekt följas. Det var också möjligt att följa männen som deltagit 
i tidigare projekt och som nu blivit erbjudna arbete i kommande 
projekt. Småpratet är således projektöverbryggande, i tid och rum. 
Det länkar den specifika situationen till andra liknande situatio-
ner. 

flera fält i ett 
Traditionellt har antropologer och etnografer studerat ett av-

gränsat fält, ett rum, till exempel ett samhälle. Rummet håller 
emellertid på att förändras. Ulf Hannertz (2001) tar upp jetplan, 
Internet, världskonferenser och rostiga flyktingskepp som exem-
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pel på det förändrade rummet. Dessa exempel bidrar också till att 
tydliggöra att kultur och människor är i rörelse. Det betyder att 
man från en lokal utkikspunkt bara kan få en ofullständig bild av 
somliga slags aktiviteter (Hannertz, 2001, s 10). En som lyft fram 
förändringen i världens rumsliga ordning är Anthony Giddens 
(1990, s 18-19). Han har påpekat att det är ett av modernitetens 
kännetecken att det lokala formas av inflytande på långt håll och 
därmed trots sin påtaglighet kan sägas utgöra något av en skenbild. 
Hannertz (2001, s 11) ger också ett dramatiskt exempel:

”Om jag kan tala direkt eller via e-post med en vän i Paris 
fastän jag sitter i Kalifornien, om jag kan bevittna politiska 
skeenden eller kulturella evenemang var de än äger rum i 
världen utan att lämna mitt hem, om en databas någonstans 
långt borta har en profil på mig och kan meddela myndigheter 
som fattar beslut som påverkar mig utan att jag vet något om 
allt detta, om jag kan göra mina inköp hemifrån med min TV 
eller dator, var är jag då, och vem är jag?”

Man skulle kunna säga att fältet som studeras i detta arbete 
handlar om ett fält som i sig består av flera fält. Jag studerar arbete 
och organisering på siten under genomförandet av ett kraftverks-
projekt – det vill säga sitepraktiken. Det jag gör är att närmare 
studera tre siter som, trots att de ligger i olika delar av världen och 
trots att projekten genomfördes vid olika tidpunkter, hänger ihop 
på många sätt – de är länkade till varandra och till andra projekt. 
De olika siterna ingår i ett handlingsnät, i något som är mer stabilt 
än aktörerna som agerar inom dem. Länkarna består av handlings-
mönster och social kontext. De tre studerade projekten var inte de 
första som företaget genomförde. Många hundra kraftverksprojekt 
har genomförts före dessa. Flertalet av dem som deltog i siteled-
ningsgrupperna i de tre studerade projekten hade deltagit också i 
andra kraftverksprojekt. Många berättelser och anekdoter är också 
de samma. Till exempel får ofta en nykomling på siten höra om 
hur det ser ut på andra siter, hur det brukar vara, men också om 
tidigare bravader och äventyr, vilka som är hjältarna och vilka som 
gjort bort sig.
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”Träffade första gången den nya byggarbetsledaren. Lugn och 
trevlig typ. Lite skum och fick inte något grepp om honom. 
Började genast snacka om på hur många ställen han varit. 
Frågade genast om vi har någon kaffemaskin. När han fick höra 
om att vi inte ens har någon vattenkokare blev han förskräckt. 
Droppen som fick bägaren att rinna över var då vi inte har någon 
kopieringsmaskin på siten. Han har aldrig varit med om något 
liknande. En kopymaskin är normalt det första som skaffas till 
siten, och om inte situationen fixas till tar han nästa plan hem, 
hotade han lekfullt men allvarligt.”190

Ur det empiriska materialet från kraftverksprojekten framkom-
mer det att småpratet ofta handlar om tidigare genomförda pro-
jekt och vad som hände där, liksom om det nu pågående projektet. 
I samband med kaffepauser, middagar, fester och i andra sociala 
sammanhang – ofta i den på siten eller i anslutning till bostäderna 
uppförda bastun – liksom under det vardagliga arbetet ute i ma-
skinhallen, i kontrollrummet eller på sitekontoret, framförs, som 
ett slags alltid närvarande ljudkuliss, åsikter, kommentarer, skval-
ler, rykten, historier, tyckande och tänkande. Genom att småpratet 
ofta är verksamhetsanknutet bidrar det samtidigt till den allmänna 
kunskap och specifika handlingsberedskap om verksamheten som 
krävs i komplexa industriprojekt. 

”Varje gång som vi är någonstans ute med gänget så diskuteras det 
ju projekt, samt också på kafferaster och annat…Och visst, när det 
kommer någon på besök så diskuteras tidigare projekt.”191

En site är således inte ett autonomt och avgränsat fält. Tvärtom. 
Handlingar, berättelser, besökare, nykomlingar, uppföljningsrap-
porter och leveranser bidrar till att länka siten med flera andra fält, 
till exempel tidigare projekt, andra samtidigt pågående projekt, 
hemkontoret, transportföretag etc. Och sitepraktiken färgas natur-
ligtvis av andra fält liksom de som verkar på siten tar del av andra 
fält när de kontinuerligt återskapar den gemensamma praktiken.

190  (Björn 9/�).
191  Giro, samtal med assistent.
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”For till siten vid halv tiotiden. Då hade en stor kran redan anlänt 
och första containern lastades av. Veikko (som var sitechef i ett 
tidigare projekt och som nu drar ett projekt i Brasilien) hade 
kommit på fredagskvällen och skulle stanna över veckoslutet 
här. Han är god vän med vår sitechef och byggarbetsledare. 
Byggarbetsledaren arbetade med honom bl.a. på den andra siten. 
Nu hade han varit några dagar i Brasilien och passade på att hälsa 
på när han är på väg hem.”192 

nykomlingar
Hur skaffar nykomlingar sig den kunskap som är nödvändig för 

handlande? Jag har tidigare noterat att det i projektorganisationer 
är vanligt att människor kommer och arbetar för en kortare eller 
längre tid för att sedan lämna projektet. Att lära sig förstå den nya 
situationen när man kommer som ny till gruppen – att lära sig spelet 
och dess regler, formella liksom informella – blir härmed centralt. 
”Mötet med ett nytt och främmande meningssammanhang leder 
till desorientering och endera flykt eller försök att lära känna det 
nya för att omsider göra det vardagligt” (Liedman, 2001, s 1�1). 

 Vad är det som händer när en ny medlem kommer in i en ar-
betsgrupp? Vanligtvis fyller den nya medlemmen en lucka och väl-
komnas därför att han eller hon behövs för att arbetet skall kunna 
slutföras. Men även om inträdet är till synes oproblematiskt och 
den nya medlemmen inte gör några direkta fel, så kan det ändå 
vara svårt att komma in i gemenskapen. Det finns inom de flesta 
grupper outtalade normer om hur en nykomling skall agera. Vid 
en introduktion behövs därför inte bara formell information om 
hur arbetet skall utföras, utan den nya medlemmen behöver också 
lotsas in i den sociala gemenskapen (Lennéer-Axelson och Thyle-
fors, 1991). 

 Under den första tiden på en ny plats i ett nytt sammanhang är 
de rådande reglerna och normerna inte något som en nykomling 
självklart känner till. I småpratet, och de ledtrådar som där ryms, 
formas en kompassriktning som hjälper nykomlingen att navi-
gera sig in i gemenskapen. Småprat, skvaller, historier och rykten 

192  (Cecilia 1/�).
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– småpratsbruset – kan då förstås som en mekanism för att lära sig 
det aktuella spelet och dess regler – verksamhetens praxis för att 
återknyta till diskussionen om kunskap i handling.

 Gunnar Ekman visar i sin studie av poliser (1999) att småpratet 
är centralt, och blir det redan i ett tidigt skede för nya poliser, i 
och med att polislärare småpratar med polisaspiranterna om bl.a. 
”farliga” situationer i polisarbetet. I följande citat hämtat från en 
av fältdagböckerna beskriver en av forskningsassistenterna inträ-
det i sitegruppen. Även här blir småpratet centralt redan i ett tidigt 
skede. 

”Kom direkt till siten från flygplatsen. Träffade sitechefen, 
mekaniska arbetsledaren, byggentreprenörens arbetsledare samt 
byggnadsarbetsledaren. Sitechefens fru tar hand om bokföringen 
och byggnadsarbetsledarens fru tar hand om olika ting angående 
praktiska uppgifter (till exempel vatten till gänget). Träffade en 
som haft hand om transporterna, en trevlig och skoj figur i �0-
årsåldern. Gick omkring på siten och hälsade på arbetarna. Måste 
säga att det handlar om ett jättetrevligt gäng. Alla är mycket 
vänliga och mycket villiga att snacka.”193

Rehn (2003) behandlar ett specifikt kraftverksprojekt genomfört 
i Sydamerika. Han utgår från planen och vad som var tänkt att 
göras och undersöker, med hjälp av fältdagböcker och andra tex-
ter skapade under projektets gång, fenomenen tid och projekt. Av 
relevans i detta sammanhang är bland annat hans diskussioner om 
inträdet i praktiken och mötens funktion. 

 Rehn menar att inträdet till sitepraktiken sker på tre sätt. Den 
nya (vilken Rehn benämner informanten) som ska inträda i prakti-
ken möter först och främst det fysiska, det materiella, det vill säga 
flygplatsen, siten, sanden och motorerna. Redan i det första mötet 
med aktörerna på siten kastas den nya in i en ständigt pågående 
politisk process där aktörerna är i ständig förhandling med var-
andra. I och med språket introduceras den nya in i de berättelser 
som återfinns på site. Dessa tre sätt, det materiella, den politiska 
processen och språket, bildar en form av förståelse för projektet och 

193  (Björn 2�/5).
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de interagerar på ett sätt som skapar projektet som kunskapsob-
jekt. Vad den nya deltagaren kontinuerligt gör, är att försöka lära 
sig det komplex av regelstrukturer och språkspel som projektet 
också består av. Genom att delta i möten och till exempel planera 
verksamheten utsätts den nya deltagaren för de specifika former 
av flexibilitet/oordning och reglerande, lär den nya sig också vad 
projektet är. I världen kommer projektet till den nya i form av ett 
språks grammatik, hur projektet kan talas.

tysta budskap
Det jag här vill aktualisera är effekter av det allmänna småprats-

bruset som omger siten, ja som omger i stort sett varje människa i 
hennes vardag. I småpratsbruset, och de värderingar och omdömen 
som följer med det, möjliggörs skapandet av ledtrådar om vad site-
praktiken är och vad den går ut på, vad som är bra och dåligt, vad 
som är önskvärt och inte. Det är dock inte så att ledtrådarna finns 
där, är där, mellan raderna, utan de skapas av den som lyssnar när 
hon/han försöker skapa sig en förståelse av vad som sägs. Givetvis 
spelar lyssnarens tidigare kunskaper och erfarenheter in när hon/
han försöker skapa mening av situationen. 

 I småpratets, vitsberättandets, vandringshistoriernas och skvall-
rets kölvatten, vid sidan av småpratets eventuella direkta och inten-
tionella innehåll, föds s.k. tysta budskap. Dessa tysta budskap kan 
ses som kunskapsdelar vilka inte explicit framhålls, men icke desto 
mindre etsar sig in i åhörarens sinne, minne och verklighetsföre-
ställning. Kunskapsdelarna bidrar till att färga uppfattningen om, 
och förståelsen av, sitepraktiken, liksom den egna och andras roller 
och perspektiv. Då den tysta kunskapens obestridliga betydelse så 
klart påvisats, vill jag här visa fram en del av dess ursprung – det 
tysta budskapet – härstammande ur det ständigt pågående bruset 
av småprat. Öronen, liksom ögonen och den känsliga handen, bidrar 
således till skapandet av kunskap och mening i praktiken. 

 Enkelt kunde man kanske säga att varje levande samtal kän-
netecknas av en mycket stor, mångfaldig och mångdimensionell 
redundans, det vill säga ett stort oavsiktligt överflöd. Utöver det 
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i många fall kanske enkla och kortfattade avsiktliga budskapet, 
kommer gester, blickar, ordrikedom, harklanden, leenden, ryn-
kade pannor och sneda ögonbryn, pauser, bisatser etc, att överföra 
information som inte hör till det intentionella budskapet. Liksom 
man i en detektivhistoria eller brottsutredning i efterhand kan de-
taljstudera varje sådan komponent och ur deras mönster dra slut-
satser som sändaren aldrig avsett skulle komma fram, så kommer 
många av dessa fragment på ett mer eller mindre undermedvetet 
plan att ”informera” åhöraren (betraktaren). Småpratets brus går 
fram. Om inte i sin helhet, så i varje fall långt utöver det instrumen-
tella strikta samtalets enkla satser. Redundans, alltså, är småpratets 
grundläggande mekanism. 

 Jag knyter här an till Lave och Wenger (1991) och deras teori 
om situationsspecifik och social kunskap. I effekterna av det all-
männa småpratsbruset skapas och återskapas all möjlig och möj-
ligen en hel del till synes oviktig kunskap. Småpratet och de tysta 
budskapen som skapas därvid, bidrar till traderingen av kunskap 
om praktiken och dess kontext mellan människor och mellan pro-
jekt – det länkar fält till flera fält i ett. 

vad säger detta om lärande i praktiken?
Det är genom att delta i den sociala gemenskapen, genom att 

successivt introduceras till, socialiseras in i och engagera sig i ge-
menskapen, och genom att delta i såväl det fysiska arbetet som små-
pratsbruset på och vid sidan av siten, som nykomlingens (och alla 
de andras) kunskap om vad sitepraktiken är och vad den går ut på 
växer fram. När småpratsbruset inte längre finns, till exempel ge-
nom att de informella mötena inte längre utspelar sig eller genom 
att inte ha tillträde till dessa, uppstår förvirring och osäkerhet om 
vad som händer och vad som ska hända. När småpratsbruset för-
svinner förloras känslan av kontroll. Deltagandet i småpratsbruset 
bidrar således till mening i sitepraktiken. Deltagandet bidrar till 
den specifika handlingsberedskap som krävs i en föränderlig prak-
tik. 
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 Lärande är inte något som endast utspelar sig mellan mästare 
och lärling, det vill säga mellan den som har lång erfarenhet på 
området och den som är nybörjare. Också den mest erfarna behö-
ver som nykomling skapa sig mening om situationen för att kunna 
handla. Nykomlingen har inte, vare sig hon är erfaren eller ej, nöd-
vändig kunskap om situationen för att kunna handla. Genom att 
delta i det allmänna småpratsbruset skapar sig nykomlingen bilden 
av situationen (givetvis skiljer sig denna bild mellan en erfaren ny-
komling och en nykomling som samtidigt är nybörjare). 

 Kunskap skapas i den specifika situationen (Lave och Wenger, 
1991). Det handlar också om det kontextuella, om att det finns ett 
motstånd mellan information och kunskap. Detta motstånd kan till 
exempel vara den specifika kontext som är aktuell. Vad läroböcker, 
handböcker och checklistor om projektledning säger om genom-
förandet av projekt är förenklat och ”motståndslöst”. Väl ute på 
siten, ja redan innan själva avresan, skapar den specifika kontexten 
motstånd. Den enskilda har till exempel svårt att på förhand av-
göra när ett kraftverksprojekt börjar. Det avgörs istället av en rad 
olika faktorer, till exempel finansiering, tekniska specifikationer, 
lokala tillstånd etc. 

 Spridningen, eller traderandet av kunskap och erfarenhet, sker 
genom gemensamma lärprocesser. Lärandet sker kontinuerligt 
”som ett växelspel” (Stjernberg, 1993, s 23�) mellan händelserna i 
situationen som aktörerna möter och den meningsskapande pro-
cessen – att förstå dessa händelser. I detta sammanhang är de ge-
mensamma arenorna – prattillfällena – centrala. Det är i dessa, och 
i den småpratskuliss som omger aktörerna, som kunskap skapas 
och traderas.    

 Slutligen så, lärande är inte något som måste ske medvetet. 
Människan kan lära sig om något utan att hon medvetet strävat 
efter att lära sig just det. Det återknyter till småpratet och de tysta 
budskapen. Kunskap om den specifika situationen skapas genom 
deltagande i eller lyssnande till småprat – det vill säga i social in-
teraktion. Denna kunskap skapas så att säga ”mellan raderna” i 
det som explicit sägs. Oavsett om den som pratar vill lära ut något 
speciellt och oavsett om den som lyssnar vill lära sig något speciellt 
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kommer kunskapsfragment att etsas in i minnet, sinnet och verk-
lighetsföreställningen. 

”Man talar nog mycket om tidigare projekt, vad som hänt där, vilka 
problem man haft etc. och överhuvudtaget om erfarenheterna 
där. Kanske inte så mycket i meningen att lära något, utan man 
berättar mer som ’berättelser’, något extra roligt eller skit som 
hänt. Berättelserna ska vara underhållande.”19�

Lärande kan ses som en aspekt av all mänsklig verksamhet. I 
varje trivialt samtal, handling eller händelse finns en möjlighet att 
människor tar med sig något de kan komma att använda i en fram-
tida situation. Och, som Bertrand Russel (1961/2003) noterar i sin 
essä om Useless knowledge, kunskaperna finns där och är ofta till 
glädje, även om de aldrig skulle komma till bruk i något som helst 
instrumentellt sammanhang. Jag vill här betona att det varken är 
pratet eller handlingen, som sådana, utan pratet och handlingen 
tillsammans, som skapar kunskap i handling. Sven-Eric Liedman 
(2001, s �) får avsluta detta kapitel om småprat som skapare av led-
trådar och länkar i projektpraktiken: 

”Ofta har jag lockats bort från de områden där jag kan röra 
mig med någon egen säkerhet. Jag har gjort det i den trotsiga 
övertygelsen att människan är och förblir ett läraktigt djur och 
att även en allmän orientering har sitt värde, i synnerhet om 
den kan relateras till områden där insikterna är djupare. Ändå 
hade utflykterna och det relativt främmande varit ogörliga utan 
samtal och råd från en rad specialister inom bland annat musik 
och matematik, fysik och biologi, psykologi och genusforskning 
och datalogi. Dessa samtal har för mig inneburit ett odelat 
nöje och övertygat mig om samtalets överlägsna värde även för 
kunskapsförmedling. Alltför ofta möts vi ängsligt parkerade på 
varsin sida om specialiteternas gränslinjer. Det är först när man 
vågar sig ut på det främmande territoriet som man kan lära sig 
något verkligt nytt.”

19�  Mailkonversation med assistenten i Giro, 2�/8 2000.
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11 sitepraktiken – ett skapande kaos? 

Denna bok behandlar organisering i tillfälliga organisationer. I 
detta, det sammanfattande kapitlet, återges vad som utmärker var-
dagen på siten – hur projekt fungerar – och vad som organiserar 
människor i det tillfälligas praktik. Här diskuteras det samtidiga 
skapandet av skaparen, det vill säga organisationen, och kraftver-
ket. Jag diskuterar också skapandet och upprätthållandet av oord-
ningens ordning. 

lägga pussel

Hur beskrivs då arbetet på siten – sitepraktiken – av praktiker-
na? Vilka begrepp använder de själva när de ska beskriva vad de 
gör? Det har föreslagits av Czarniawska-Joerges (1988) och Czar-
niawska (199�), att det vid organisationsstudier kan vara fruktbart 
att använda fältets metaforer, det vill säga de metaforer som fältet 
använder, eftersom fältets metaforer är betydligt mer än bara de-
korativa, bildliga uttryck. Genom att vara symboliska uttryck är de 
verksamma så att de sammanbinder uttryckliga och ändamålsen-
liga befallningar, önskemål och arbete (Czarniawska-Joerges, 1988, 
s 22). Genom att studera fältmetaforer kan vi lära oss mycket om de 
värderingar och övertygelser som organisationsmedlemmar har.

 Vid samtal med praktiker på siten har flera själva beskrivit sitt 
arbete som att lägga pussel. Det är när sitepersonalen kommer till 
siten som ”det stora pusslet påbörjas”.195 Och enligt dem är det just 
att lägga pusslet som de är experter på, inte att leverera energi. En 
sitechef poängterade: 

”Projektkillarna är världsbäst på att snabbt få ett projekt i hamn 
– att lägga pusslet.”196 

I pusslandet fogas de olika delarna samman till en fungerande 
helhet. Samma sitechef berättade: 

195  (Cecilia 15/9).
196  Samtal med sitechef i september 2000 (Giro).
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”Företaget är inte ett energibolag utan vi tillverkar och säljer 
kraftverk. Att bygga kraftverk är vad vi är bra på och det är vad vi 
kan, inte att producera energi.”19� 

Det finns anledning att reflektera över pusselmetaforen eftersom 
den kan säga något om föreställningarna och förväntningarna på 
uppdraget eller uppgiften. Pusselmetaforen, vilken kan sägas vara 
relativt teknisk, säger bland annat att där finns förväntningar om 
en korrekt ritning, rätt antal bitar med rätt form, och en anpassad 
plats att lägga pusslet på. Hur går jag till väga när jag ska lägga ett 
pussel?  Visst utgår jag från att alla detaljer finns med på ritningen 
och att de är skalenliga. Visst utgår jag också från att samtliga bitar 
är med och att de har rätt form. Troligen har jag också en plan och 
tillräckligt stor yta att arbeta vid. 

 Varifrån kan pusselmetaforen tänkas kommit? Troligen här-
stammar den från företagsledningens ”modulkoncept”-ambitio-
ner under 1990-talet. Likt Scanias lastbilar skulle kraftverken i 
möjligaste mån sättas samman av färdiga förtillverkade moduler 
som transporterades till siten. Målet var ett så kallat ”plug-in-and-
play”-system där arbetet på siten skulle bestå av att sätta samman 
modulerna och sedan testköra kraftverket. Detta förfarande skulle 
dels minska genomförandetiden, dels möjliggöra utbyggnad198 av 
kraftverken. Nu har det emellertid visat sig att riktigt så enkelt var 
det inte att jämföra en site i öken, på paradisön eller i djungeln med 
Scanias fabrikslokaler. På siten råder förutsättningar som vid första 
anblick liknar kaos.   

sitepraktikens förutsättningar
Förutsättningarna varierar mellan olika siter men gemensamt 

för dem är att tiden är knapp, i alla fall mot slutet, att ritningarna 
inte sällan är felaktiga och att modulerna ibland är felkonstruera-
de. Omgivningen är ständigt föränderlig och svår, för att inte säga 
omöjlig, att påverka. Lägg till att det konkreta arbetet ligger efter 
det som var tänkt att göras i planen och bilden av det skapande 
19�  Samtal med sitechef i september 2000 (Giro).
198  På engelska extension.
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kaoset börjar växa fram. En av assistenterna berättade för oss fors-
kare om en av arbetsledarna och hans uttryck: ”Säg mig en sak som 
gått enligt planerna, så sätter jag det i min dagbok!” Nedan ges 
fler exempel på hur vardagen på siten ter sig: ständigt föränderlig, 
osäker och tvetydig. 

”Det verkar inte så troligt att ingenting skulle gå fel eller inga 
problem skulle uppkomma mera. Det kommer ju kontinuerligt 
nya.”199

”Med gjutningarna var det precis samma problem som alltid: var 
är cementet? Ingen visste hur länge det skulle ta att få cementet 
till siten. Förstås lovade de leverera genast, men genast är aldrig 
genast med cementföretaget.”200

”En kille har vi tappat bort. En kille från ett elföretag skulle ha 
kommit går, men som sagt flög inga plan hit, och nu vet ingen var 
i världen han befinner sig. Troligtvis är han ännu på Paris flygplats 
för han var inte på dagens flyg heller.”201 

Planen, eller tidtabellen som den ofta kallas, liksom ritningarna 
används i vardagen som stöd för arbetet. Dessvärre tenderar pla-
nerna att ofta ligga före verkligheten och ritningarna är inte sällan 
bristfälliga och/eller missvisande. 

”Tidtabellen som gjordes för några veckor sedan har inte hållit ens 
till att börja med.”202  

”En modul finns med på en ritning över var den ska placeras men 
saknas på en annan ritning över rörledningarna. Skämt åsido så 
vet vi var vi ska ställa den men inte var vi ska ansluta den...”203

Kraftverket består av tusentals delar, vilka tillsammans väger 
många hundra ton. Det är motorer, generatorer, pumpar, stål-
strukturer, kablar, bultar, rör, isolering, fönster etc. Material och 
199  (Cecilia 9/11).
200  (Cecilia 2�/�).
201  (Cecilia 23/8).
202  (Cecilia 12/10).
203  (David 10/10).
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utrustning kan vara svårt att uppbringa lokalt varför det mesta 
transporteras med båt från norra Europa till näraliggande hamn 
och sedan med lastbilar till siten. En projektchef har berättat att det 
är ”ungefär som att bygga en stuga i skärgården, allt måste bäras 
med”.20� Att få rätt saker i rätt tid till siten är emellertid inte lätt. 
Flygfrakter och specialleveranser är vanliga och inte sällan får en 
besökare ta med sig extra utrustning i handbagaget. 

”Ett problem som igen dykt upp är leveranserna. Ett paket som 
elektrikerna väntar på tycks ha stora svårigheter att hitta hit. 
Siteingenjören kollade på DHL:s webbsidor var paketet håller hus. 
Det visade sig att det farit till Amsterdam, därifrån till Belgien, 
Tyskland, tillbaka till Amsterdam och nu var det i Paris. Det tycks 
vara svårt att hitta hit. Nu hoppades siteingenjören att paketet 
kommer med planet från Paris. Men tyvärr vet man aldrig.”205 

Att lägga pusslet framstår av citaten som rörigt. Allt kan hända, 
och händer, svårigheten är att ingen vet exakt när. Vad säger prak-
tikerna själva är svårt?  

”Det som är svårt med att sälja, planera och bygga kraftverk är 
omgivningen, inte tekniken. Tekniken kan man lösa men man har 
inte koll på allt som finns i omgivningen.”206

En sitechef berättade att det svåraste utan att tvekan hade varit 
myndigheterna. Tekniken menade han är inte så svår, det är inga 
problem och är det problem går de att lösa. Myndigheterna däre-
mot är så oberäkneliga och du kan inte planera för dem. Här kan 
de lova att komma nästa dag, ”svära vid bibeln att de kommer”20�, 
och sedan är det ingen som dyker upp nästa dag.  Omgivningen, 
att få alla delar att passa ihop till ett fungerande kraftverk samt 
att överlämna kraftverket till kunden i tid är exempel på sådant 
som praktikerna anser vara svårt. Tid förefaller dessutom, med ut-
gångspunkt i nästa citat bli än mer centralt i framtiden.

20�  Intervju med projektchef 11/5 1999.
205  (Cecilia 2�/10).
206  Samtal med arbetsledare i september 2000 (Giro).
20�  Samtal med sitechef i september 2000 (Giro).
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”Tiden blir mer och mer viktig och kunderna blir i allmänhet 
mindre och mindre intresserade av tekniken och innehållet i 
själva kraftverket. Kunderna är idag investerare och liksom som 
om de investerar i aktier är de bara intresserade av profit. De vill 
att kraftverket ska generera en massa pengar och det så fort som 
möjligt.”208

Vad utmärker då arbete i projekt på siten? Rehn och Wikström 
(1999), vilka studerat projekt i olika samanhang, bland annat kraft-
verksprojekt, menar att arbete på siten handlar om att hantera det 
som kommer upp, vad det än är.

”You work with what happens. Even though this sounds like 
”down-home”-advice, it is a point curiously absent from project 
theory. Project work, being filled with unexpected aberrations 
and unforeseen events, is improvisational in nature – but 
treated like a series of orchestrated actions by its own theory. 
Talk of ”best practice” is very good and all, but such modeling 
fails to see the innate arbitrariness of lived project work.”

handlingsprocesser och handlingsmönster 
Vilka är då sitepraktikens handlingsprocesser och handlings-

mönster? I kapitel 6, Dygnets organisering beskrevs vardagsvärlden 
på siten. Där återgav jag sitepraktikens handlingsprocesser, det vill 
säga den sociala interaktionen i form av fysiska handlingar och prat 
som utgjorde organiseringen på siten. Där framgick att det på si-
ten råder ständig förändring och att olika sociala aktörer ständigt 
kommer och går. Det sades också att det är så det ska vara. Det ska 
råda turbulens på siten, då går projektet framåt. Att allt är i föränd-
ring betyder inte att det inom ramen för den sociala interaktionen 
inte skapas och återskapas mönster. Som exempel på mönster gavs, 
i kapitel �, Möten – pratets arena och i kapitel 8, Scener i siteprakti-
ken, återkommande sociala handlingsmönster. Det handlade bland 
annat om vilka sociala aktörer som träffades, när, var och hur, och 
framförallt, tre centrala scener som beskrev vad det var som möttes 
och vad det var som åstadkoms. Dessa handlingsmönster formade 
s.k. momentana stabiliseringspunkter i den föränderliga vardagen, 
208  Samtal med arbetsledare i september 2000 (Giro).
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punkter som bidrog till skapandet av bilden av situationen, av kon-
troll och ordning.

oordning och organisering

Hur fungerar projekt i praktiken och vad organiserar männis-
kor i vardagen under genomförandet av dylika projekt? Denna 
fråga som ställdes i bokens början. Utgående från min tolkning av 
det empiriska materialet vill jag hävda att sitepraktiken handlar 
om att skapa rörelse – transformation. Här följer sitepraktikens 
utmärkande drag; vad som karaktäriserar sitepraktiken. Därefter, 
i nästa avsnitt, vad som organiserar människor i vardagen på siten.

sitepraktikens utmärkande drag
Två teman är här värda att åter kommentera. Först, nykomling-

arna. I kraftverksprojekt, liksom i de flesta andra projekt, är det 
många människor med olika kompetenser och erfarenheter som 
förväntas delta och samarbeta effektivt. Sällan är det så att alla 
dessa deltar under hela projektförloppet. Sällan är det också så att 
de alla sitter i anslutning till varandra och delar den fysiska arbets-
platsen. Istället är det ofta några som inleder, andra som tar vid och 
ännu några andra som avslutar och de kan sitta i olika korridorer, 
i olika byggnader, ja i olika länder. Givetvis kan någon (oftast pro-
jektledaren) eller flera finnas med under hela förloppet, något som 
bland annat beror på hur lång tid projektet varar. Det är inte svårt 
att inse att om ett projekt varar i flera år så är det mycket troligt 
att flera slutar och byter arbete, tar ledigt eller helt enkelt byter ar-
betsuppgifter. Bilden av projektgruppen som något som skapas i 
projektets början och som upplöses i projektets slut behöver därför 
förnyas och kompletteras. Mycket händer under ett projekt och det 
är långt ifrån självklart att samarbete i projekt bygger på att delta-
garna känner varandra väl.

 Det andra temat hör delvis ihop med det förra, det handlar om 
fysiska möten. I min tolkning av det empiriska materialet kan fy-
siska möten – öga mot öga – ses spela stor roll för samarbetet och 
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organiseringen i kraftverksprojekten. I fysiska möten, när män-
niskor träffas och samtalar, när de befinner sig i småpratsbruset, 
tar var och en del av vad som är på gång och vad som ska komma 
att hända. Genom att delta i småpratsbruset tar var och en också 
del i skapandet och återskapandet av sitepraktiken, att kunskaper 
och erfarenheter skapas och traderas inom ett projekt och mellan 
projekt. Givetvis kan videokonferenser, telefonsamtal och e-post 
bidra till skapandet och traderandet av kunskap och erfarenhet. 
De kan emellertid inte ersätta den ljudkuliss av värderingar och 
omdömen som småpratet innebär. Genom delandet av den fysiska 
miljön skapas också den tredje kategorin av möten, social friktion. 
Åhörandet, lyssnandet till andras småprat i samma miljö, bör inte 
underskattas. Där ligger många av den framgångsrika organisatio-
nens hemligheter bevarade. 

rörelse
Sitepraktiken handlar om rörelse. Rörelse av olika slag. Lindahl 

(2003, s 16�) skriver: ”Om man vill beskriva situationen på bygg-
platserna med ett enda ord kanske bråttom är det som bäst återger 
essensen av arbetet…Aktiviteten måste därför vara hög från dag 
ett…platsledningarna för det mesta arbetade efter devisen ’så fort 
som möjligt’”. Rörelsen handlar dels om den förändring som pro-
jektet i sig syftar till att skapa – transformationen – från ett tillstånd 
till ett annat, från en äng, en strand eller ett träsk till en kraftverks-
anläggning ungefär ett år senare (jmf. Lundin och Söderholms 
(1995)  Transition). Denna rörelse för också med sig rörelse i form av 
till exempel transporter av olika slag, till exempel människor som 
kommer och går samt utrustning som levereras. Rörelsen handlar 
också om den förändring som omgivningen i sig utgör – oordning-
en. Varje kontext är olik och förändrar sig ständigt. Det som ena 
dagen kan te sig på ett sätt kan dagen därpå te sig på ett annat.

 Samtidigt som sitepraktiken strävar efter att skapa, möjliggöra, 
åstadkomma, den ena rörelsen – transformationen – strävar den till 
att kontrollera, bemästra, hantera, den andra – oordningen. De två 
behöver inte vara varandras fiender. Men de kan vara det. Till ex-
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empel kan kontexten ofta utgöra ett hinder för transformationen. 
Oordning i omgivningen behöver dock inte hindra transformatio-
nen. Oordning i omgivningen kan också ge transformationen extra 
energi. Ett exempel är då hoten om orkaner skapade ökat fokus i 
arbetet på siten i Giro. 

 Sitepraktiken strävar således dels till att skapa rörelse: att ”få 
fram” rörelse, att skapa transformation. Och styrkan, kraften, lig-
ger i rörelsen. Ett stannat projekt, ett projekt i stiltje (Karrbom, 
2000), har liten eller ingen kraft eftersom det är genom rörelsen 
som nya möjligheter – nästa steg i processen – skapas. Siteprakti-
ken strävar emellertid också till att bemästra rörelse: att ”stävja” rö-
relse, att skapa kontroll. Det handlar då om att hantera en situation 
som är i förändring, att skapa förståelse av en situation så att den 
blir hanterbar. 

 Vänder och vrider jag lite på tankarna om rörelse kan det tän-
kas att skapandet av transformation också innebär skapandet av 
oordning. Från ett ”stabilt tillstånd”; en äng eller ett träsk, skapas 
en byggarbetsplats full av olika aktiviteter – av oordning – för att 
sedermera, ett år senare eller så, återigen bli ett ”stabilt tillstånd”; ett 
kraftverk. Bemästrandet av kontextuell rörelse, oordning, skulle i 
sin tur innebära att skapa ordning. Som exempel: Från ovisshet om 
bygglov har ett kontrakt upprättats. I fortsättningen undersöker 
jag skapandet av oordning respektive skapandet av ordning med 
hjälp av begreppen ordningens oordning och oordningens ord-
ning.

ordningens oordning och oordningens ordning
Jag återvänder här till exemplet med processindustrin och pap-

persbruket. När pappersmaskinen går och produktionen flyter 
råder ordning. De förändringar som görs är justeringar och kali-
breringar för att tillse kontinuerlig produktion, upprätthållandet 
av ordning. Ovan noterades att oordning skapar möjlighet till nya 
steg i processen, till förändring, till utveckling. Vad skulle oordning 
i processlogiken kunna tänkas vara? Vad kan menas med ordning-
ens oordning? Kan det vara ”rutinens projekt”?
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 Oordning i processlogiken skulle kunna utgöras av ett projekt, 
till exempel ett utvecklingsprojekt. Detta projekt skulle innebära 
att ordningen tillfälligt störs, att oordning tillförs processen. En så-
dan störning kan vara en risk, den kan ge upphov till förvirring, 
kaos och förlorad mening. Störningen kan emellertid också vara en 
grundförutsättning för utveckling, för ökad konkurrenskraft, för 
skapandet av nya möjligheter. Införandet av oordning i ordningen 
kan således ha fram- och baksidor. 

 I inget projekt råder totalt kaos, total oordning. Då skulle det 
inte vara ett projekt utan just kaos. I det oordnade, i det som kan 
verka som kaos, finns ordning. Det kan vara handlingsmönster 
eller andra stabiliserande strukturer. Med oordningens ordning 
avses således motsatsen till ordningens oordning, nämligen ”pro-
jektets rutin”. Viss ordning är en förutsättning för handlande no-
terade jag tidigare, för skapandet av mening och handling. Men 
ordning i oordningen kan också vara en risk. Ordningen kan skapa 
stabiliserande strukturer som växer sig så starka, att de hämmar 
utvecklingen, att de hämmar oordningen. Strukturerna kan bli 
självförstärkande och då är vi tillbaka i rutinen, i den rutinartade 
verksamheten, i ordningen.    

 Gustafsson (2001a) har skrivit om ”surfandet på vågen”. Han 
skriver att det är vanligt att man säger att företag strävar till att 
uppnå balans men att man sällan möter företag i balans. Ännu mer 
sällan möter man en företagsledare som säger att företaget – eller 
ledaren i sin ledning – strävar efter balans. Istället lever företag ge-
nom att snubbla framåt – på gränsen till kaos. ”Ett steg för mycket, 
och man faller framåt. Ett steg för litet, och man somnar bort i 
förstening, för att – sedan alla andra sprungit förbi – långsamt gå 
under” (Gustafsson, 2001a, s 12). Ledning av ordning kräver såle-
des införandet av en smula oordning – ett steg närmare vågtop-
pen – medan ledning av oordning kräver införandet av en smula 
ordning – ett steg bakåt. För mycket av det ena eller det andra, och 
företaget faller. Enligt Gustafsson (2001a, s 12) blir den stabila värl-
den allt mer ointressant. Fastnar man där är konkurrenterna redan 
ointagligt före:
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”Ju mera globaliserad ekonomin blir, ju snabbare den 
elektroniska världen agerar, dess ointressantare blir den stabila 
världen. De framgångsrika företagen – och företagsledarna 
– tvingas allt längre fram i skummet på vågtoppen. För det är 
där, just då man snubblar in i kaos, som livet finns.”

småprat och organisering

Om sitepraktiken handlar om rörelse vad organiserar männis-
kor i vardagen på site? Vad möjliggör skapandet av mening – ord-
ning – och lärande i vardagen? Det är här som småpratandet, eller 
egentligen småpratsbruset, kommer in. Jag menar att småpratan-
det har en avgörande betydelse både för förståelsen av den specifika 
situationen och för handlandet i densamma. För att förklara hur 
tar jag hjälp av begreppen småpratets organisering och organiseran-
dets småprat. 

småpratets organisering
Med småpratets organisering avses hur småpratet ter sig i varda-

gen. En sådan beskrivning kan bidra bland annat att förstå småpra-
tets närvaro och utbredning. Exempel på momentana stabiliserings-
punkter i det föränderliga var möten av olika slag. Gemensamt för 
de tre siter som studerats var att där utspelades en mängd formella 
möten mellan de sociala aktörerna på siten. Möten som bland annat 
syftade till att informera, delegera och samordna. I dessa möten var 
det företrädesvis ledare som deltog och diskussionerna rörde sig 
ofta på en ”företagsnivå”.

 Det utspelade sig också en mängd informella möten, till exem-
pel gemensamma fester, middagar eller en öl på puben eller vid 
poolen. I dessa möten deltog nybörjare och erfarna, nykomlingar 
och etablerade. Ofta var det mer eller mindre självklara syftet med 
de informella mötena just att möjliggöra möten mellan dessa. Till 
exempel träffades erfarna och nybörjare, nykomlingar och etable-
rade vid poolen. Dessa möten kan ses som ett exempel på hur ny-
komlingar introduceras i sitepraktiken. I småpratet i dessa möten, 
i berättelserna, anekdoterna, skvallret, vitsarna och åsikterna ska-
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pades och återskapades sitepraktiken – bilden av vad det innebar 
att arbeta på siten i ett kraftverksprojekt. I mötena och i småpratet, 
söktes och skapades gemensam förståelse av tillvaron. 

 Småpratet visade sig ofta vara verksamhetsanknutet, det utspe-
lade sig på vissa platser och det var ofta värderande. Utifrån min 
tolkning av det empiriska materialet kan småpratet sägas ha flera 
funktioner. Det som diskuterades i kapitel 9, Småprat som ljudkuliss 
är: småprat som informationskälla, som plan, som länk till andra 
praktiker, som moralisk vägvisare, som moralisk domare, som or-
der, som länk till andra aktörer, som länk till traditioner och som 
länk till den lokala omgivningen. 

 Det fanns olika småpratsarenor på och vid sidan av siten. På 
dessa arenor möttes människor regelbundet och där omgavs de av 
en ljudkuliss av småprat. Alla fick emellertid inte delta i alla möten. 
De formella mötena var i första hand arenor för ledare men också 
informella möten utspelade sig på och vid sidan av siten. Exem-
pel på orsaker som ökat benägenheten till skapandet av informella 
mötesarenor, och som mer i detalj gicks igenom i kapitel �, Möten 
– pratets arena, är infrastruktur, teknik, organisatorisk tillhörighet, 
historik och familjeförhållanden. 

organiserandets småprat
Med organiserandets småprat avses hur organisering ter sig ge-

nom småprat. Det säger oss något om samarbete i sitepraktiken. 
Organiserandets småprat handlar om att söka andras bekräftelse, 
att söka delaktighet, och att ta andras åsikter i beaktande. Organi-
serandets småprat handlar om att genom själva pratandet försöka 
hantera det föränderliga och samtidigt följa med förändringen, det 
vill säga skapa och återskapa bilden av situationen. Pratet ger en 
existentiell bekräftelse, en bekräftelse som leder till känslor av triv-
sel, meningsfullhet och trygghet – kontroll (jmf. Gustafsson, 199�, 
s 20�).

 Sammantaget kan sägas att pratet finns där människor finns och 
det är till för att vara där. Människan omges av en småpratets kuliss, 
och det är denna kuliss som utgör hennes dominerande omgivning. 
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Kulissen formar och omformar hennes idealföreställningar, hennes 
bilder av bra och eftersträvansvärda, liksom dåliga och förkastliga, 
egenskaper, aktiviteter och tillstånd (jmf. Gustafsson, 199�, s 20�). 

studier av projekt

Vid studier av projekt, ja egentligen vilket som helst instrumen-
tellt system, är det den suddiga verkligheten, den föränderliga och 
svårfångade kontextens luddighet som måste tas i beaktande (jmf. 
Wikström och Gustafsson, 1999, Rehn, 2003, s 2�). Det intressanta 
är dynamiken i mötet mellan idealbilden, projektmodellen, och 
verkligheten – mellan intentionen och motståndet. I praktiken, det 
vill säga i handlandets vardag, möts dessa. Intentionen är en, verk-
lighetens friktion en annan. ”Mechanical Installation” säger model-
len. ”Delayed” säger ankommande-tavlan på flygplatsen. Projekt 
är temporära, tillfälliga, i teori såväl som i praktik. I teorin beskrivs 
de som varande mellan två tidpunkter, mellan start och slut. I prak-
tiken är de tillfälliga i många dimensioner. Världen i sig förändras 
hela tiden, den är inte statisk och stabil. Vad som gäller idag, kan 
vara något helt annat i morgon.  

grupper och grupputvecklingsmodeller
 (Hand)böcker om projektledning presenterar projektorga-

nisationer och projektgrupper som något tämligen stabilt.209 Där 
framställs projektorganisationen, eller projektgruppen som skapad 
före projektets genomförande och upplöst i och med att projek-
tet avslutas.  I praktiken på siten finns emellertid inte sitegruppen 
som sådan. Istället skapas och omskapas den genom ”commitment 
building” och ”legitimacy building” som Lundin och Söderholm 
(1995) benämner processerna. Att skapa commitment, samhörig-
het, är enligt Lundin och Söderholm en inomorganisatorisk pro-
cess mellan individer. Legitimacy, legitimitet, skapas å andra sidan, 
enligt författarna, mellan organisationen och omgivningen. Med 

209 T.ex. Tonnqvist (200�).  En anledning till detta val är att boken, som är relativt 
nyutgiven stödjer IPMA/PMI-certifiering, dvs. den innehåller sådant som en certifierad 
projektledare förväntas behärska.
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utgångspunkt i handlingarna i sitepraktiken kan emellertid sägas 
att såväl samhörighet som legitimitet skapas på både individ- och 
organisationsnivå. 

 Individerna på siten skapar samhörighet och legitimerar sin när-
varo och sitt deltagande i förhållande till varandra. Det sker bland 
annat genom att berätta om tidigare erfarenheter och jämföra det 
aktuella projektet med tidigare genomförda projekt. Till exempel 
fastslog den nyanlända erfarna byggarbetsledaren i projektet Cesar 
att det närmast var en katastrof att det inte fanns en kopierings-
maskin på siten, sådana brukade ju alltid finnas.210 Genom detta 
uttalande skapade han såväl samhörighet (”jag är också en site-
man”)211 och legitimitet (”jag skiljer mig från dig för jag har varit 
med förr”)212. 

 Organisationer skapar också samhörighet och legitimitet gente-
mot varandra. Ett exempel på samhörighetsbyggandet på siten är 
när organisationer ställer sig enade i en fråga i förhållande till en 
tredje part, till exempel i förhållande till myndigheter. Sitegrup-
pen och underentreprenörerna utgjorde ofta ”vi” i förhållande till 
myndigheterna, ”dom”. Såväl Wärtsilä som underentreprenörsfö-
retagen tjänade ofta på att olika tillstånd snabbt kom i ordning. Ett 
exempel på legitimitetsbyggande organisationer emellan var när si-
techefen berättade att progressuppgifterna är bra att ha som argu-
mentation och att de fungerar som trumf eftersom entreprenörerna 
inte har resurser att göra egna underlag.213 Siteorganisationen stod 
då som ”vi” i förhållande till underentreprenörerna, ”dom”, i pro-
gressförhandlingarna.

 Olika grupputvecklingsmodeller finns presenterade i kapitel om 
grupper och samarbete i projektledningslitteratur. De beskriver vad 
som gör samarbete möjligt respektive vad som försvårar samarbete 
i projekt. Till exempel uppges att det effektiva projektsamarbetet 
uppnås först efter lång tid och efter att samtliga faser i grupplivscy-
keln genomlevts. Långvariga relationer, liksom vetskap om andras 

210  Hela citatet återfinns under rubriken Flera fält i ett i kapitel 10, Ledtrådar och länkar.
211  Min tolkning.
212  Min tolkning. 
213  Hela sammanhanget återfinns under rubriken Giro – En dag i september i kapitel 6, 
Dygnets organisering.
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mål, intressen och syften, sägs vara grundläggande för det effektiva 
samarbetet. Ett exempel på försvårande omständigheter, som bland 
annat innebär steg bakåt i grupplivscykeln är att någon kommer 
eller lämnar gruppen. 

 Eskerod och Blichfelt (2005) har studerat inträde och utträde i 
projektgrupper under ett projekts genomförande. De konstaterar 
att den stabila projektgruppen knappast existerar varför in- och ut-
träde ur projektgrupper och den problematik som därvid förelig-
ger måste få större utrymme i projektledningslitteratur. Utifrån en 
empirisk studie av ett projekt identifierar författarna fem problem-
områden: 1) De nya deltagarnas bakgrund och erfarenheter. 2) In-
troduktionsprocessen för nya och ’gamla’ deltagare. 3) Kunskaps-
spridningen vid inträden. �) Omskapandet av projektets identitet 
och 5) Olika utträden ur projektet.  

 Eskerod och Blichfeldt konstaterar att deras studie visar att för-
ändringar i gruppsammansättningen kostar både tid och energi. 
Förändringarna är också en grogrund för berättelser i syfte att 
skapa mening av situationen. Slutsatserna som presenteras har for-
men av råd till projektledare att bland annat genomföra individu-
ella introduktioner för nya medlemmar. Dessa introduktioner bör 
samtidigt vara formaliserade och standardiserade, något som mins-
kar störningen på projektet. Balanserandet av dessa två i konflikt 
stående behov utgör en utmaning för projektledaren. Rådet här ly-
der att ha standardiserade ritualer, i kombination med individuella 
aktiviteter, vid introducerandet av nya medlemmar. Inträdet bör 
också kombineras med någon form av mentorskap eller guidning 
i syfte att socialisera in den nya i praktiken. Också vid utträdet bör 
ceremonier genomföras. Då kan tankar och känslor ventileras och 
separationen bli mindre dramatisk. 

 Hur gick då inträde och utträde till i sitepraktiken? Här knyter 
jag åter an till skildringen av ankomsten till projektet Giro. En ny-
anländ i sitepraktiken möts så gott som alltid av någon från siten. 
Redan vid flygplatsen tas den nya emot och inträdet börjar således 
redan före ankomsten till själva siten. Traditionen säger också att 
nya medlemmar, så väl som besökare, alltid tas med på en runda 
på siten tillsammans med sitechefen eller någon av arbetsledarna. 
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Sitepraktikerna är stolta över att visa upp siten och kraftverket som 
håller på att resas och de berättar ofta gärna om projektets arbets-
takt och status. När någon kommer eller lämnar projektet görs det 
sällan obemärkt, utan såväl välkomstfester som avskedsfester är 
återkommande inslag i praktiken. 

 De ritualer som Eskerod och Blichfeldt (2005) skriver om kan 
på siten kännas igen i såväl välkomst- och avskedsfester som tak-
lagsfester, seglatser och plättkalas. Syftet med ritualerna är ofta att 
deltagarna ska få träffas och ”prata av sig” och därmed undviks  
(förhoppningsvis) många konflikter. 

 Det är här hög tid att kommentera det faktum att jag aldrig, 
inte av någon vare sig på siten eller vid hemkontoret, hört att det 
skulle vara problematiskt, eller ens svårt, att människor på siten 
ofta kommer och går. Denna studie talar således för att samarbete i 
projekt är möjligt även om det inte bygger på långvariga relationer. 
I inget av de tre projekten som studerades var det någon som del-
tog under hela genomförandet. Givetvis var några där större delen 
av tiden. De lämnade dock siten ett flertal gånger samtidigt som 
arbetet fortskred. I samtliga tre projekt var det också ofta nya män-
niskor som kom och gick. Samtidigt fortsatte processen.

 Den här studien visar att projektsamarbete utan långvariga re-
lationer kan vara möjligt, till och med lyckosamt. Flera av de råd 
som Eskerod och Blichfeldt (2005) ger tillämpas i sitepraktiken. 
Denna studie visar att såväl social interaktion som introducerandet 
av nykomlingar utgör ”ryggraden” i sitepraktiken. Förmågan att 
söka och dela varandras åsikter och erfarenheter är utbredd även 
om studien också visar på konflikthärdar. Slutsatsen blir att grup-
putvecklingsdiskussioner som förs i projektledningslitteratur speg-
lar en brist på kunskap om hur (sam-)arbete i projekt i praktiken 
ter sig och vilka de faktiska förutsättningarna är. 

bokens huvudtes

Slutligen så, tillbaka till bokens huvudtes. Huvudtesen som drivs 
i boken är att möten och småprat är nödvändigheter, inte tillfällig-
heter, för genomförandet av projekt. Jag hävdar att serier av mö-
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ten, och det till intet stort syftande småpratet, utgör själva organi-
seringen av projektets genomförande. I mötena och den ljudkuliss 
av småprat som omger aktörerna skapas såväl organisationen som 
kraftverket – samtidigt. Samtidigt är det skäl att notera att små-
pratet inte finns där som en följd av att ledningen skulle inse att 
det är betydelsefullt och därför medvetet skulle initiera det. Även 
om så ibland kan ske är förhållandet snarare det omvända. Små-
pratet är så dominerande, så ständigt närvarande och oundvikligt, 
att dess förekomst och effekter är en självklarhet. Att projektets 
genomförande inte skulle vara möjligt dessförutan, är något man 
inte reflekterar över, liksom man i planeringen inte reflekterar över 
att medarbetarna måste kunna andas för att göra sitt jobb. Men i 
planen, liksom i projektlitteraturen, noteras inte denna självklar-
het – och inte heller dess konsekvenser. Där förblindas man av den 
rationella planeringens elegans, även om den rationella planen för 
det mesta skulle vara ogenomförbar om småpratet inte fanns.  

 Denna ”maskin”, organisationen, fungerar också när männis-
kor kommer och går. Det är således inte som i teorin, att det först 
skapas en organisation och sedan ett kraftverk. Av nödvändighet 
skapas de samtidigt. Organisationen skapar sig själv samtidigt som 
den skapar kraftverket.

2�/8 Kommer Elektriker
25/8 Åker Byggarbetsledaren
2�/8 Åker Siteassistenten
--- --- --- (tillkommit: Två vibrationsspecialister, 

en elektriker)
20/9 Kommer Siteassistenten
20/9 Kommer Byggarbetsledaren
22/9  Åker Vibrationsspecialisterna
28/9 Åker Två av mekaniska underentreprenörens 

killar
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Bild10. Det samtidiga skapandet av kraftverk och organisation.

självorganiserande organisationer
Här kan det vara av intresse att göra en koppling till teorin om 

självgenererande, eller självorganiserande organisationer, s.k. ”self 
designing organisations” (t.ex. Winroth, 2002, Wikström, 2000). 
I projektsammanhang hävdas till exempel att självorganiserande 
projektteam bör användas antingen då det råder en hög grad av 
osäkerhet om slutresultaten och en låg grad av osäkerhet om me-
toder och procedurer för aktiviteter, eller då det råder en låg grad 
av osäkerhet om slutresultaten och en hög grad av osäkerhet om 
metoder och procedurer (Wikström, 2000, s 35). I internationell 
projektverksamhet verkar tyngden ligga på det senare fallet, det 
vill säga osäkerhet i förhållande till metoder och procedurer, speci-
ellt vid aktiviteter som är lokala på den plats där anläggningen ska 
byggas (Wikström, 2000, s 35). 

 I en studie av experters arbete inom investeringsbanker och hur 
det organiseras, beskriver Karin Winroth (2002) det arbetet som 
självorganiserande. Organiseringen kräver kontinuerlig justering 
i förhållande till den aktuella situationen och stabila grupper blir 
därmed en omöjlighet. Istället skapas specialiserade grupper ge-
nom en kontinuerlig interaktiv process. Det tillfälliga samarbetet 
beskriver Winroth (2002, s 33) som ett ”fluent network”. Den själv-
genererade organisationen bygger på aktörernas förmåga att skapa 
nätverk.  
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utveckling av teorin om temporära organisationer
Mot bakgrund av det som skrivits hittills hävdar jag att Lundin 

och Söderholms (1995) teori om den temporära organisationen, A 
Theory of the Temporary Organization, är i behov av en komplet-
tering. Time, Task, Team och Transition beskriver egenskaper hos 
formen, inte innehållet. De beskriver inte själva praktiken. För att 
förstå praktiken, det vill säga hur projekt fungerar i praktiken be-
höver begreppen nyanseras och kompletteras: 

 Time (tid) utgörs i praktiken inte enbart av tiden mellan start- 
och slutpunkt. I praktiken används såväl dåtid som ’härtid’, ’därtid’ 
och framtid. Tiden existerar och fungerar således i flera dimensio-
ner. 

 Task (uppgift) är i praktiken inte enbart att bygga ett kraftverk. 
Istället handlar det om det samtidiga skapandet av såväl organisa-
tion som kraftverk – ett skapande som pågår under hela genomför-
andet. 

 Team (grupp eller organisation) är i praktiken inte något som 
existerar som sådan. Organisationen måste skapa sig själv samti-
digt som kraftverket håller på att resas. Det faktum att människor 
ofta kommer och går tvingar fram ett kontinuerligt omskapande 
av organisationen, genom ett kontinuerligt samhörighets- och legi-
timitetsbyggande.

 Slutligen så, Transition (omvandling). Det är av vikt att betona 
att det i praktiken handlar om såväl förflyttning som förändring 
– transformation. Det är inte enbart en gräs- eller sandyta som 
ska bebyggas för att husera ett kraftverk ett år senare, det är också 
mängder av material, utrustning och människor som förflyttas i tid 
och rum. 

 Nu är jag inte ensam om att utveckla Lundin och Söderholms 
teori. Ett annat exempel är Annica Bragds studie av Volvos XC90-
projekt som sammanfattas i Bragd (2003). Genom utvecklingen 
syftar Bragd bland annat till att inkludera lärande till teorin om 
temporära organisationer. Enligt Bragds studie är tiden i projekt 
inte så begränsad som det verkar. I praktiken är tiden varken lin-
jär eller begränsad. Tiden i projekt är förhandlingsbar, den kan 
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bli kortare eller längre och den kan ersättas av pengar. Det bety-
der, skriver Bragd, att tidens betydelse för organiseringen av ar-
betet, och för fokuseringen på målet, varierar. Bragd visar också i 
sin studie att det specifika resultatet var unikt, själva uppgifterna 
inom projektet var emellertid mestadels repetitiva. Och, när upp-
gifterna är repetitiva, så är sätten att hantera dem också repetitiva. 
Bilprojekt är inte unika företeelser på Volvo, även om just detta 
projekt var unikt, vilket förde med sig att de inblandade gjorde så 
som de brukade göra. Företaget tittade tillbaka på andra tidigare 
framgångsrika projekt och härmade dem. Handlingsmönstret var 
således invant snarare än strategiskt. 

 Enligt Bragd var projektgruppen mindre viktig än det nätverk 
som omger den. I Volvo-projektet var de inblandade personerna 
(både direkt och indirekt inblandade) långt fler än de som ingick 
i själva gruppen. En enskild grupp skulle inte själv kunna utfö-
ra uppgiften enligt Bragd, istället var gruppen tvungen att vara i 
kontakt med, och ha kännedom om, olika andra grupperingar och 
kompetenser inom företaget. 

 Slutligen så, Lundins och Söderholms omvandling. Bragd häv-
dar i sin studie att begreppet ”looping” är mer lämpligt. Med ”loo-
ping” avses ett imaginärt slutet system där feed-back och feed-for-
ward loopar kontinuerligt binder samman projektets historia med 
samtiden och dess framtid. ”Looping” bygger på repetition och ge-
nom att sätta det i rörelse skapas förändring.

projekt i praktiken
För att förstå projekt i praktiken, det vill säga hur projekt i prak-

tiken genomförs och hur de i praktiken fungerar (och detta gäller 
även för Bragds Volvo-projekt), måste skapandet av, och deltagan-
det i, serier av möten och småprat läggas till. Dessa är nödvändig-
heter för det samtidiga skapandet av organisationen och kraftver-
ket. Utan serier av möten och småprat är det knappast intressant att 
tala om projekt. Utan möten och småprat har det istället troligen 
med en relativt banal och tidsbegränsad uppgift att göra. 
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 Visst kan jag tänka mig att enklare uppgifter kan genomföras 
utan möten och prat. Jag tänker till exempel på när jag då och då 
rensar mitt skrivbord. Jag varken träffar eller kommunicerar med 
någon. Men, så snart uppgiften är någorlunda komplex, det vill säga 
då det är intressant att överhuvudtaget kalla uppdraget ett projekt, 
kommer möten och prat att utgöra en del av organiserandet.  

 Men, på vilket sätt är möten och småprat nödvändigheter i pro-
jektpraktiken? Jo, i möten pratar människor med varandra, de 
kommenterar vad som pågår och pratande organiserar, det skapar 
och upprätthåller nödvändig tillfällig gemensam mening – ord-
ning – en mening som är nödvändig för handling och inte minst 
samhandling. I pratandet skapar sig varje människa en bild av hur 
arbetet organiseras och vad det går ut på (jmf. Löwstedt och Stym-
ne, 2002, s 9). I möten och prat, speciellt det till intet stort syftande 
småpratet, kalibrerar människor sina uppfattningar mot varandra, 
de orienterar sig och lär. Lundin (1998, s 195) skriver:

”Organisering kan ju innebära att skapa ordning och reda 
ur kaos och hantera komplexitet på ett sådant sätt att denna 
komplexitet blir överskådlig och begriplig.”

Men möten och småprat har också en annan funktion, en vik-
tig sådan, vid sidan om den ordnande – skapandet av gemensam 
mening som möjliggör samhandling. Möten och pratande kan 
också ses som möjliggörare av oordning, som mekanism för oord-
ning – disharmoni och oenighet – och sökandet efter lösningar i 
den turbulenta och ständigt föränderliga vardagen. Det är också 
organisering. Och i sökandet efter lösningar till problem utveck-
las samtidigt var och ens erfarenhet och handlingsrepertoar. Möten 
och pratande har således flera funktioner – samtidigt! I grund och 
botten handlar det om en dynamik mellan stabilitet och innovativi-
tet, mellan det invanda och det kittlande nya, eller, för att knyta an 
till Westlings studie av produktutecklingsprojekt (2002), om balan-
serandet mellan innovation och kontroll.
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men planen då?
Förmågan att skapa rörelse, det vill säga uppnå överlämnandet 

av kraftverket, ligger i skapandet av, och deltagandet i, serier av 
möten och småpratsbruset. Därmed inte sagt att idealbilden, mo-
dellen, planen, är fel eller onödig. Tvärtom. Den behövs. Också. 
Lundin och Söderholm skriver (1995, s ��8): ”Plans may be poor 
descriptions of actions that are actually carried out, but they are ne-
vertheless important as providing ’space’ for action.” Planen utgör 
ramen för handlingarna medan mötena och småpratet utgör dyna-
miken. Planen, i sin ursprungliga form, det vill säga så som den ter 
sig när genomförandet inleds, ska berätta hur projektet ska utföras. 
Denna plan revideras emellertid ständigt under genomförandet 
(Lindahl, 2003). Den rekonstrueras i syfte att bättre motsvara verk-
ligheten, eller som Rehn (2003, s 13�) uttrycker det för att ”tämja 
projektet”. Planen finns, den existerar de facto på såväl papper som 
datafil. Jag har sett olika planer både på dataskärmen och på väg-
garna i kontorscontainrarna. Rehn (2003, s �6) frågar sig i hurdan 
form planen existerar och ger följande exempel: 

”Kanske som en norm, som något som konsulteras när 
man inte vet hur man skall handla. Kanske som en apparat 
(device), som används för att samla projektgruppen och som 
man kan diskutera runt. Kanske endast som ett verktyg för 
den icke närvarande makten, moderföretaget, som behöver en 
idealiserad bild att upprätthålla inför kunder och sig själv, för 
att så hålla kvar ett sken av kontroll medan mannarna på fältet 
bara bygger.”

projektpraktik som serier av möten
I de studier av olika praktiker som presenterades i kapitel 5, Stu-

diens praktiska genomförande, det vill säga Orr (1996), Ekman (1999) 
och Forsberg (2002), spelade möten mellan människor en viktig 
roll. Det var i möten (stora, små, formella, informella, i grupp, på 
tu man hand, planerade och plötsliga etc.) som aktörerna pratade 
med varandra och delade tankar och erfarenheter. Och det var i 
stor utsträckning möten som möjliggjorde att de fick jobbet gjort. 
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I dessa studier var dock möten i sig inte det centrala fenomenet av 
intresse. Istället fungerade möten, och pratet i dessa, som arenor för 
att studera diagnostisering, kravhantering och investeringsbedöm-
ning. Så är fallet också i denna studie. Det är inte möten i sig som 
utgör fenomenet, istället fungerar de som arenor att undersöka, 
fånga och beskriva organiserandet i den föränderliga vardagen.

 Utgångspunkten i den här boken har varit ett processperspektiv 
och studiet av möten har inte i första hand handlat om att belysa 
specifika mötens funktioner eller roller. Inte heller har intresset le-
gat på att avgöra hur vissa möten kan göras mer effektiva eller om 
några är att föredra framför andra. Istället har strävan legat i att 
belysa de studerade projektens ledningsgruppers organiseringspro-
cess som till stor del bestående av, utgjord av, möten av olika slag 
och med olika funktion. Det har aldrig varit enbart det enskilda 
mötet som varit intressant utan serierna av möten, serierna av prat-
tillfällen. Det leder i sin tur in på handlingsmönster och handlings-
nät, på oordningens ordning. Och här ligger kärnan i boken, på 
oordningens ordning. Fokus har legat på hur oordningens ordning 
skapas och återskapas genom vardagshandlingarna. 

 Projekt kan te sig kaotiska. Kraftverksprojekten är inget un-
dantag. Tillstånd som inte är i ordning, planer som inte håller, 
människor som blir försenade och material som felaktigt beställts 
eller som aldrig blivit beställt. Jag påminner om assistenten som, 
efter några veckor på site, skrev i sin fältdagbok att den första tiden 
varit en ”jävla rumba”. Men i oordningen ryms ordning, där finns 
oordningens ordning. 

 Genom perspektivet projektpraktik som serier av möten har 
social interaktion – organisering – betraktats. Det har skapat möj-
ligheten att studera hur människor, i möten och småprat – genom 
att befinna sig i, skapa och ta del av småpratsbruset – hanterar och 
handlar i en luddig, föränderlig och osäker verklighet.  Lärdomen 
blir därmed vad som organiserar tillfälliga organisationer. Det har 
också skapat möjligheten att betrakta hur meningsskapande och 
lärande sker mellan människor och mellan projekt.
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småprat som svänghjulet i projektets dynamik
Jag tänker mig ett mekaniskt system (vad annat är att vänta av 

mig som ”maskinare”?). Ett system där kraft (vridmoment) över-
förs från en axel till en annan via kugghjul. Kugghjulen är således 
systemets överföringsmekanism. Går systemet trögt lägger jag till 
smörjolja. Det minskar friktionen och överföringen går smidigare. 
När jag tänker mig kraftverksprojekten som mekaniska system 
blir en första tanke att smörjoljan motsvaras av småpratet medan 
det målmedvetna rationella planerandet står för den ekonomiska 
dynamikens kärna. I detta perspektiv är småpratets plats att verka 
som medium för att minska friktionen. Men, är det inte i själva 
verket småpratet som driver projekten framåt, som förmår projek-
ten att fungera? Är det inte småpratet om verkar som överförings-
mekanism, som en kugge i kugghjulet? Är det inte i småpratet 
som projektet fylls med innehåll, mening, och därigenom möjlig-
gör improvisation och kollektiv handling? Är det inte i småpratet 
som man lär sig spela projektspelet? Är möjligen småpratet själva 
svänghjulet i det industriella projektets dynamik?
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12 organisering i tillFälliga organisationer

Detta, det sista kapitlet, syftar till att sätta detta arbete i ett större 
sammanhang. Här för jag tillbakablickande diskussioner och jag 
reflekterar kring studiens konklusioner och följder därav för prak-
tik (projektledning, projektorganisering och projektarbete) respek-
tive teori (temporära organisationer och temporär organisering). 
Kapitlet avslutas med en diskussion om vad som kunde ha gjorts 
annorlunda samt frågor som återstår att belysas framöver.

varFör vardagsgörande?

Här följer något om betydelsen av att studera vardagsgörande. 
Ett utdrag ur en magisteruppsats om projekt får inleda (Räihä, 
2000). Författaren till uppsatsen har medverkat nära sex månader 
i uppförandet av kraftverk på site i Asien. Vid hemkomsten, när 
han skulle skriva sin uppsats, sökte han inspiration och vägledning 
i projektlitteraturen. 

”Till min besvikelse verkade böckerna inte alls behandla sådana 
saker som jag själv stötte på eller tyckte var intressanta under tiden 
jag deltog i projekt X. De mest omtalade sakerna i böckerna var 
tids- och kostnadsperspektiven i projekt, men också begrepp som 
resurser och kommunikation togs upp och ansågs viktiga. Och 
visst är det så; i grund och botten är det frågan om att få jobbet 
gjort så fort som möjligt och se till att projektet är vinstbringande. 
Det gör man genom att skickligt använda sig av resurs- och 
riskledning, samt genom att bilda dynamiska, snabba och 
välfungerande kommunikationsnätverk mellan projektledningen 
och byggnadsgruppen. Allt verkade så strategiskt och abstrakt då 
jag försökte sätta informationen i dessa böcker inom ramen för 
mina egna empiriska upptäckter.

Samtidigt sökte jag efter material i forskargruppen 
Research Group for Project Based Industry vid Åbo Akademi 
(hädanefter kallat PBI), som sysslar med forskningsprojekt av det 
här slaget, men även där hittade jag ganska litet stöd för det jag ville 
studera. Visst hade man där kommit närmare jorden: det talades 
om kulturskillnader, förtroende, ett projekts nyckelfaktorer och 
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kundtillfredsställelse, samt alla möjliga tekniska och logistiska 
aspekter inom projektindustrin, som man kan komma på.

Alla ovan nämnda aspekter är viktiga inom 
projektledning. Ju mera forskningen kommer på nya sätt att 
spara på kostnader, förenkla byggnadsprocessen, göra varuflödet 
smidigare och förbättra kommunikationen mellan representanter 
för olika kulturer, dess bättre klarar sig företagen i den hårda 
internationella konkurrensen. 

Men livet på siten består inte enbart av detta. Det 
som inte kommer fram i dessa böcker är det blod och den svett 
som spills på jobbet, de saker som diskuteras mest, sitegängets 
fritidssysselsättningar, samt deras åsikter om cheferna och om 
varandra. Måhända är allt detta väldigt ointressant med tanke på 
hur man genomför ännu bättre projekt. Trots det tycker jag ändå, 
att det är viktigt att redogöra för det dagliga livet och de olika 
stämningarna och händelserna på siten, eftersom de flesta böcker 
som behandlar projekt inte ger den minsta lilla antydning om hur 
det kan vara att jobba med internationell projektverksamhet. Med 
andra ord; jag vill varna dem som ivrigt ser fram emot att jobba 
med (byggnads)projekt utomlands, för att de inte ska vara alltför 
blåögda och vänta sig guld och gröna skogar. Visst är det intressant 
att leva som expatriat i konstiga länder, men det är knappast någon 
dans på rosor.”

Många forskare argumenterar för behovet av att uppmärksam-
ma vardagligt görande i organisationer. Czarniawska (199�) me-
nar att organisationer kan ses som det mest genomgripande sociala 
fenomenet i samtida västerländska samhällen. Trots det fortsätter 
emellertid organisatoriskt liv att vara okänd mark. ”Knowledge 
about the actual functioning of formal organizations has been suc-
cessfully blackboxed, in line with a conceptual tradition that always 
has seen them as ’instruments’. When it comes to social issues, re-
searchers have explored problem families and the despair of fatal 
illness in great depth, but knowledge of everyday organizational 
life is largely limited to employees and, fragmentally, to their fami-
lies” (Czarniawska, 199�, s 1-2).

 Stephen Barley skriver i förordet till Orr (1996) att det saknas 
empiriskt baserad kunskap om vad människor egentligen gör 
när de arbetar. Många spekulerar och gissar, framhåller han, men 
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mycket få vet vad vardagligt arbete egentligen består av. Barley stäl-
ler frågan: hur kan ett företags ledare effektivt omorganisera eller 
effektivera sin verksamhet utan att ha kunskap om det arbete som 
de anställda verkligen utför? Det går inte menar han, men bristen 
på kunskap verkar inte hindra organisationer från att försöka. Ar-
betets osynlighet är en reflektion av det faktum att det har blivit 
en abstraktion, en generaliserad input till produktionsfunktionen. 
Detta har dock inte alltid varit fallet, menar Barley, och framhåller 
att kombinationen av sociala och akademiska trender har bidragit 
till att vi idag vet mer om gårdagens arbete än vi vet om dagens. En 
väg ur detta dilemma är, enligt Barley, att återigen studera arbete 
i kontext. Det finns ett behov av rika beskrivningar om vad män-
niskor gör och hur de gör det de gör. Dylika beskrivningar bidrar 
dels till kunskap som förbättrar våra teorier och våra beslut, dels till 
ökad förståelse och respekt för det arbete som människor gör varje 
dag. 

 I artikeln Bringing Work Back In (2001) efterfrågar Stephen Bar-
ley och Gideon Kunda flera empiriska studier av vad människor 
egentligen gör på arbetsplatsen. De presenterar tesen att intresset 
bland forskare för att studera arbete radikalt minskat de senaste 
decennierna till förmån för studier av organisationers omvärld. 
Föreliggande studie strävar inte till att ytterligare spä på en sådan 
trend. Men, det är här av vikt att betona att det inte betyder att 
studier av projekts omvärldsförhållanden är oviktiga. Tvärtom, 
en förståelse av kontexten är en förutsättning för ökad förståelse 
av själva görandet. Kontexten får i denna studie en stor betydelse 
eftersom en rik och dynamisk bild av det mänskliga handlandet 
endast kan skapas med en kontinuerlig rörelse mellan helhet och 
detalj, mellan omvärld och småsak (Barley i Orr, 1996, Feyerabend, 
1999).

Det tycks också finnas ett behov av fler empiriska studier om 
projekt, något som bland andra Packendorff (1995) och Berggren 
(2001) betonar. Som exempel på intressanta och relevanta uppslag 
vid studier om projekt anges bland annat processer (Packendorff, 
1995), handling (Lundin, 1995, 1998, Lundin och Söderholm, 1995, 
Packendorff, 1995), innovationer (Berggren, 2001) och lärande 
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(Packendorff, 1995, Sahlin-Andersson, 1996, Lundin, 1998, Berg-
gren, 2001).

 Även från fältet har behovet av att studera vardagligt görande 
på siten lyfts fram. Låt mig ta ett exempel. Jag samtalade med en 
mekanisk arbetsledare i ett av de studerade projekten (Cesar). Vi 
stod invid ett redan överlämnat kraftverk ett par kilometer från 
den site där man nu höll på att uppföra ett kraftverk. Den meka-
niska arbetsledaren berättade att han varit med och byggt även den 
anläggningen något år tidigare. Han hade efter projektets slut in-
formerat hemkontoret om de fel och problem som uppstått under 
genomförandet så att dessa skulle kunna undvikas i kommande 
projekt. Men, nu var det så, berättade han, att hemkontoret tagit 
hänsyn till kanske 30 % av allt han informerat om hade gått snett 
i det tidigare projektet. Resterande �0 % av hans feedback hade de 
inte alls brytt sig om vilket resulterade i att samma fel upprepades. 
Han sa att de på hemkontoret anser sig själva vara bäst på att bygga 
kraftverk men att de inte vet vad som görs på en site. Andra samtal 
med medlemmar av siteledningar har bekräftat denna bild; att si-
tepersonalen anser att de på hemkontoret inte vet, eller förstår, vad 
som egentligen görs på site. Eller som Rehn (2003, s 93) uttrycker 
närvarons centralitet: ”om-man-inte-är-här-så-fattar-man-inte”.

exotism och vardagsrealism
Att det vardagliga arbetet, det vardagliga görandet, hamnat i 

skymundan vid studier av organisationer och arbete har bland an-
dra Wayne Brekhus (2000) lyft fram i texten A Mundane Manifesto. 
I detta manifest konstaterar han att det saknas intressanta studier 
om det vanligaste området – det socialt ointressanta. Han framhål-
ler att det extraordinära, det engagerande och föränderliga, väckt 
oproportionerligt stort teoretiskt intresse hos forskare framom det 
triviala och tråkiga – det vardagliga. Konsekvensen av detta blir, 
menar Brekhus, att den teoretiska utvecklingen av det vardagliga 
hindras och det bidrar till att det vardagliga även i fortsättningen 
kommer att vara ett epistemologiskt tomrum. Rehn (1998) är inne 
på samma linje i sin artikel Den tråkiga organisationen. Rehn be-
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tonar att organisationer också, och kanske framförallt, är tråkiga. 
Om det tråkiga glöms bort, har vi inte längre med vardagsgöran-
det i företag och organisering att göra utan med något annat – en 
dröm? 

 När ett kraftverk ska uppföras i till exempel Indien utgör så-
väl motorerna som generatorerna och korna vardagsvärlden. Och 
lika är det för kraftverksprojektet på paradisön. Där är bristen på 
skottkärror och hotande orkaner mer än önskvärt verkliga. För att 
skapa djupare förståelse för dessa internationella, industriella akti-
viteter krävs att den specifika kontexten, i vilken såväl kultur som 
klimat ingår, tas med i betraktandet. Rehn (2003, s 166) konstaterar 
bland annat att betydelsen av (o)väder i industriella och ekonomis-
ka sammanhang nästan aldrig diskuteras. Detta till trots är väder 
givetvis väldigt viktigt för en hel del ekonomisk verksamhet, till 
exempel bygg- och anläggningsarbete. Förhoppningsvis visar den-
na bok hur projektledning och projektorganisering måste förstås 
i den besvärliga kontext av material som fattas, är felaktigt, eller 
kommer senare, av en kund som vill ändra, av underentreprenörer 
som klagar och myndigheter som krånglar. 

 Naturligtvis hände många saker under genomförandet av pro-
jekten som tedde sig äventyrliga och givetvis har den för många 
exotiska omgivningen bidragit till att förgylla vardagen. Nu var 
det emellertid så att det också, vid sidan om det spännande, annor-
lunda och exotiska fanns tråkighet, väntan, hemlängtan och tris-
tess. Det som vid avresan tedde sig som det stora äventyret blev till 
vardag några månader in i projektet. 

”Det stora äventyret började i går eftermiddag kl. 11.00 då jag 
startade hemifrån.”21� 

”Inget speciellt hände. Var hemma och åt lite och gick sedan 
relativt tidigt och sova.”215

21�  (Annika 3/5).
215  (Annika 30/9).
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överförbarhet
Kan det som framkommer i den här studien direkt tillämpas på 

andra typer av projekt under andra omständigheter? I vilken mån 
är resultaten överförbara till ett utvecklingsprojekt på ett IT- eller 
telecomföretag i Kista utanför Stockholm, för att ta ett exempel? 
Givetvis är det så att kraftverksprojekten, och andra dylika inter-
nationella industriella anläggningsprojekt, verkar under förutsätt-
ningar som skiljer sig från projektarbete i ett utvecklingsprojekt 
Kista.

 Ett exempel i detta sammanhang är isolering (Räihä, 2000). Vid 
arbete på en kraftverkssite i ett avlägset land är familj och vänner 
ofta långt borta. Det har också visat sig att de som arbetar på siten 
sällan interagerar med lokalbefolkningen. De som arbetar på siten 
kan i många fall beskrivas som expatriater vilka föredrar varandras 
sällskap framför interaktion med den lokala befolkningen. 

 Men, det ovanstående kan ifrågasättas. Vi lever i en global värld 
och det kan mycket väl vara så att flera av deltagarna i utvecklings-
projektet i Kista kommer från en annan del av världen, eller en 
annan del av landet för den delen. Isolering kan mycket väl gälla 
även dem. 

 Ett annat exempel är omsättningen på människor. I kraftverks-
projekten på site är det många som kommer och går under genom-
förandet. Och så är det i de flesta projekt men långt ifrån i alla. 
På siten är många olika kompetenser behövliga under relativt lång 
tid, i andra projekt är det annorlunda, speciellt om projekten varar 
kortare tid. Med detta vill jag säga att resonemangen och resultaten 
i många fall också är relevanta i andra typer av projekt, något som 
till exempel Westlings (2002) studie talar för. 

planen, berättelserna och de verkliga händelserna
Planen, i all sin elegans, visar vad som var tänkt att genomföras, 

på förhand. Berättelserna om projekten, svårigheter och kritiska 
moment, tenderar att ha en annorlunda karaktär när de berättas i 
efterhand  (Gustafsson, 1999). Om jag idag skulle gå till företaget 
för att fråga om de tre aktuella projekten och om de verkligt kri-
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tiska momenten under projektens gång, skulle jag med stor san-
nolikhet få höra helt andra saker än vad de på siten ansåg vara kri-
tiskt under själva genomförandet (jmf. Räihä, 2000). Svåra problem 
som uppstår i genomförandets början, och som sitegruppen lyckas 
lösa, tenderar de att glömma senare. Det behöver inte betyda att de 
ljuger, eller medvetet undanhåller något. Att glömma plågsamma 
händelser kan istället ses som ett tämligen mänskligt drag. 

 I min strävan att skapa en bild, min berätteslse, av händelserna 
under genomförandet av Cesar, Giro och Dira, hur dessa upplev-
des och hanterades av aktörerna i sitegrupperna, har assistenternas 
fältdagböcker och mina fältanteckningar varit avgörande källor. 
Dessa, som författades så gott som dagligen, beskriver stämningen 
och händelserna just då. 

modenyck eller fundamenta?
Studier av projekt har varit av stort intresse hos flera organi-

sations- och industriellt ekonomiskt intresserade forskare under 
1990-talet. Otaliga är de studier som, på ett eller annat sätt, intres-
serat sig för projekt. Varför har det varit (och delvis fortfarande är) 
så? Är projekt något av en modenyck? Är projekt, liksom klädmo-
det, något som kommer och sedan försvinner? Är också projekt-
forskningen något som kommer och sedan försvinner? 

 I diskussionen ovan om exotism och vardagsrealism borde 
kanske en diskussion om just projekt ha ingått. För projekt har 
i företagsekonomiska och industriellt ekonomiska sammanhang 
ofta betraktats som något speciellt och annorlunda, som något som 
markant skiljer sig från den övriga verksamheten. Häri ligger en 
antagen dikotomi mellan den löpande verksamheten och projekt, 
där den förra representerar normen, det ”normala” och det senare 
det unika och udda (jmf. Rehn, 2003, s 169). Att projekt är unika, 
eller åtminstone har unika drag – det är ett nytt kraftverk som upp-
förs varje gång – ingår i själva definitionen av dem. Men i förhål-
lande till vad är projekt annorlunda? Är det inte istället så, vilket 
Rehn (2003, s 1��) och Gustafsson (2001b) hävdar, att: ”Projekt är 
ett generalfall av management.” Med detta, något radikala, utta-
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lande vill de säga att projekt inte är ett särfall, inte en specialisering, 
utan ett generalfall, en allmän form av organisering och manage-
ment. Projekt är den grundläggande formen för företagsekonomin 
och projektledning den grundläggande formen av management. 
Det är snarare så att projektteorin sett sig själv som en betydelsefull 
specialisering inom management och företagsekonomi.

 

mönster skapas

Denna studie syftar till att undersöka hur människor i praktiken 
i kraftverksprojekt arbetar och organiserar sin verksamhet. Målet 
är att ta reda på hur ”vardagligt” arbete i projekt ter sig och upplevs 
och hur det organiseras. Har jag då nått fram dit?

 Vardagen på siten kan, vid första anblick, te sig oordnad, men 
den är inte helt utan ordning. I strävan att uppnå och upprätthålla 
vad jag kommit att kalla oordningens ordning skapas mönster. De 
regler, rutiner och lösningar som tillsammans bildar organisering-
en av såväl organisation som kraftverk är inte alla etablerade från 
projektets början utan utvecklas efterhand som projektet förlöper. 
De rutiner som finns utvecklade på företagsnivå, jag tänker då 
främst på vecko- och månadsmötena, är generella men har ändå, 
mot bakgrund av projekten Cesar, Giro och Dira, kommit att till-
lämpas utan större variationer mellan de enskilda projekten. De 
formella mötena motsvarade dock inte behoven av samordning och 
det förelåg ett behov av kompletterande möten, möten som syftade 
till att skapa mening och därigenom handlingskraft, i den ständigt 
föränderliga vardagen.  

 Även om samordning, utifrån ett praktiskt konkret perspektiv, 
tillgodosågs, fanns hela tiden ett närvarande behov av orientering 
och kalibrering av uppfattningar och andras erfarenheter. De nya 
(oavsett om de var nykomlingar eller nybörjare) sökte efter de er-
farna och etablerades uppfattningar om projektet. För att kunna 
handla krävs en förståelse för situationen just nu, en förståelse som 
enbart kan fås i relation till något. Den aktuella situationen gjordes 
förståelig och hanterbar när den sattes i relation till planen och till 
tidigare genomförda projekt.
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 Den traditionella projektledningsläran, vilken i hög grad ut-
vecklats ur normativ ingenjörstradition med grund i Max Webers 
och Winslow Taylors tankar kring ”den ideala byråkratin” och 
”scientific management” förespråkar möten som effektiva medel 
för samordning, ledning och uppföljning. Dessa tankar är tillämp-
bara i det enkla, entydiga, överblickbara och planerbara projektet 
där störningar inte inträffar, eller är förutsägbara och där organi-
sationen är stabil. Men, var återfinns dylika projekt? Projekt är i 
grunden komplicerade skrev jag inledningsvis. Med det avsåg jag 
det faktum att osäkerheten är en ständig medspelare och att ovän-
tade händelser ständigt dyker upp. Det är sällan så att det är samma 
människor som arbetar tillsammans under hela projektet. Själva 
grundtanken med projekt är att det ska vara en flexibel och resurs-
effektiv arbetsform, och med det följer att endast de som verkligen 
behövs ska vara medverkande, just när kompetensen är behövlig. 

 Christensen och Kreiner (199�) skriver om projektledningens 
dilemma med avseende på ”operationell-” respektive ”kontextuell 
osäkerhet”. Med operationell osäkerhet avser de den osäkerhet som 
är förknippad med själva utförandet, här byggandet av kraftver-
ket. En strategi för att minska denna osäkerhet är att öka plane-
rings- och kontrollinsatsen. Uppgiften blir mer noggrant specifice-
rad, något som medger uppföljning och korrigerande insatser. Den 
kontextuella osäkerheten förknippar Christensen och Kreiner med 
projektets yttre miljö och utvärderingen av projektet. Ett exempel 
är när förutsättningarna för projektet ändras. Ett annat exempel är 
när målet för projektet ändras under projektets gång, något som 
ofta medför stora extra kostnader. En strategi för att hantera denna 
typ av osäkerhet är en hög grad av flexibilitet och lyhördhet gente-
mot omvärlden. Något som i sin tur innebär att tillvägagångssättet 
inte låses mer än nödvändigt. Enligt Christensen och Kreiner står 
dessa två strategier att hantera osäkerhet i konflikt med varandra. 
Det beror på att konsekvensen av den ena ökar känsligheten för 
den andra. 

 Mot bakgrund av Cesar, Giro och Dira och handlingarna under 
genomförandet av dessa tre projekt kan denna konflikt sägas han-
teras genom nära och kontinuerlig social interaktion – genom se-
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rier av möten och småpratet i dessa. Planerna och uppföljningsru-
tinerna finns och måste finnas. Men mot dem sker ett kontinuerligt 
improviserande (Lindahl, 2003), ifrågasättande och förhandlande. 
Deltagarna i siteledningsgruppen söker kontakt och varandras 
åsikter och erfarenheter. De strävar efter att skapa mening i situa-
tionen för att göra den hanterbar och i denna process relaterar de 
nuet till tidigare och parallella erfarenheter. 

lärdomar

Vad säger då denna studie? Vad har jag, så att säga, lärt mig 
som kan föras vidare? Traditionellt har projekt studerats ur ett 
statiskt strukturperspektiv. Intresset har då legat på enskilda ting 
och händelser snarare än processer och serier av händelser. Som 
exempel kan nämnas tidsplanen som utgjort fokus under lång tid 
medan planering som process, som serier av aktiviteter hamnat lite 
i skymundan. Ett annat exempel är intresset för projektets organi-
sation. Den traditionella statiska bilden av projektets organisation, 
med sina boxar och streck, beskriver organisationen som skapad 
vid projektets början och upplöst vid projektets slut. Det faktiska 
görandet, skapandet och omskapandet – organiserandet – har ofta 
fått stå tillbaka. Den statiska bilden aktualiserar vissa frågor, till ex-
empel ansvar och befogenheter, men döljer andra. Listan över vilka 
som kom och gick i projektet Giro, å andra sidan, beskriver projek-
tets organisation ur ett processperspektiv, det vill säga den tar hän-
syn till vad som händer under projektets gång. Listan aktualiserar, 
till skillnad från den statiska bilden, frågor om organisering, kom-
munikation, samarbete, lärande och delaktighet. Nykomlingen, till 
exempel, blir intressant och högst relevant (jmf. Eskerod, 1998 och 
Eskerod och Blichfeldt, 2005) som aktör när ett processperspektiv 
används. 

 Relevant för praktiken, det vill säga för företag och organisa-
tioner som bedriver delar, eller hela, sin verksamhet i projektform, 
är den betydelse som fysiska möten (det vill säga möten öga mot 
öga) och tillgängligheten till ljudkulissen har. Tillsammans skapar 
mötena och småpratskulissen känslan av ordning. De skapar såväl 
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organisationen som målet, samtidigt. På en praktisk nivå handlar 
det om att skapa arenor för prat, speciellt fysiska sådana. E-mail, 
telefon, intranät och databaser i all ära, men de fysiska ”kollisio-
nerna” – den sociala friktionen – mellan aktörerna, mötena, och 
småpratet i dessa kan inte underskattas. Det är i detta småprat som 
kunskapsdelar, så kallade tysta budskap, etsar sig in i lyssnarens 
minne, sinne och verklighetsföreställning. Det är i möten och små-
prat, tillsammans med görandet, som kunskap i praktiken skapas, 
omskapas och traderas. 

 Den teori som i första hand omfattas är Lundin och Söderholms 
teori om temporära organisationer (1995). Begreppen Time, Task, 
Team och Transition beskriver formen men inte innehållet. Av be-
tydelse är därför också processbeskrivingar. Dylika beskrivningar 
tar visserligen större plats (i antalet rader räknat), men berikar 
kunskapen. Processbeskrivningar kompletterar och utvecklar be-
greppen. Till exempel har denna studie visat att projekt i praktiken 
kan beskrivas som serier av möten. I möten, vilka kan förstås som 
momentana stabiliseringspunkter, skapas mening i tillvaron. Ge-
nom serier av möten och den småpratskuliss som omger aktörerna 
skapas ordning och handlingskraft – förmågan att göra. 

 Nu är det emellertid inte så att strukturen ska bort. Organi-
sationsscheman och gruppmodeller behövs. Också. De skapar viss 
ordning och överblick. Vad som också behövs är processbeskriv-
ningar, berättelser, i tid och rum. De skapar rörelse i ordningen, 
bryter invanda mönster och aktualiserar delvis andra frågor. 

 Det finns också anledning att ifrågasätta projeklednings(han
d)böckernas avsnitt om organisering och grupper. Min kritik rör 
framförallt närvaron av modeller av grupplivscykeln. Så som de 
presenteras i många fall ger de ett (falskt) sken av att grupperna är 
tämligen stabila, och att den stabila organisationen är målet. Model-
lerna antyder också att grupperna under överskådlig framtid ska 
kunna ta sig igenom alla faser fram till det effektiva samarbetet. I 
praktiken i de studerade projekten råder det ingen tvekan om att 
det varken är tanken, eller ens önskvärt, att samma människor ar-
betar tillsammans under hela projektets genomförande. Det skulle 
medföra onödig resursförbrukning då inte samtligas kompetenser 
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är behövliga exakt samtidigt. Istället ligger strävan hos de flesta fö-
retag och organisationer i att dela på de befintliga resurserna vilket 
i praktiken innebär att en och samma person kan arbeta i flera pro-
jekt samtidigt och att hon/han lämnar ett projekt när kompetensen 
inte längre behövs. 

i ett eFterperspektiv

I ett ”efterperspektiv” ser jag naturligtvis sådant som kunde ha 
gjorts annorlunda. Ett exempel är valet av, vad man krasst kan 
kalla, ”the armchair mode of cultural investigation” (Van Maa-
nen, 1998, s 15). Mitt val av ett ”besökande tillvägagångssätt” (jmf. 
Forsberg, 2002) har inneburit att jag istället för att leva och arbeta 
på siten en längre tid och försöka bli en av dem endast gjort be-
sök och därmed i bästa fall blivit en med dem. Möjligheten att som 
siteassistent under längre tid göra deltagande observationer fanns 
– visserligen även den med nackdelar i bagaget. Att åka till ett an-
nat land för att arbeta under en period innebär naturligtvis en hel 
del förändringar. En svårighet, i detta sammanhang, var att jag är 
kvinna, akademiker och att jag inte talar finska. Dessa faktorer 
hade avgjort bidragit till att försvåra medverkandet på siten.  Ett 
sådant tillvägagångssätt hade erbjudit delvis andra möjligheter och 
denna bok hade sett delvis annorlunda ut. Kanske borde jag ha ta-
git den chansen eftersom möjligheten att den uppstår igen är liten. 
Samarbeten mellan företag och forskare, så som de mellan Wärtsilä 
och PBI, är sällsynta och byggs inte upp över en natt. 

 Det tillvägagångssätt som jag kom att arbeta efter har emeller-
tid sina fördelar. Dels har det erbjudit mig att tillsammans med 
forskare inom andra ämnesområden generera och bearbeta ett rikt 
och varierande material, något som i ordets rätta bemärkelse kan 
kallas tvärvetenskap. De andra forskarna har inspirerat och utma-
nat. De har uppmärksammat sådant som jag inte uppmärksammat 
och vice versa. Sammantaget, med hänvisning till de olika utkiks-
punkterna och det tvärvetenskapliga bearbetandet, kan konstateras 
att denna studie representerar, och här lånar jag Glaser och Strauss 
(196�) ord, ”fräscha ögon’” på organisering i projekt.   
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 Knappt ett år in i studien, jag vill minnas att det var våren 2000, 
föreslog min huvudhandledare att jag skulle läsa en sommarkurs i 
Åbo, i finska. Jag gick inte den kursen och det har jag, och därmed 
också den här studien, lidit av. Naturligtvis hade en sommarkurs 
inte gjort mig flytande i finska men den hade säkerligen bidragit 
till ökad förståelse. Nu har jag inte kunnat följa alla samtal på siten 
då de ibland skett på finska. Jag har inte heller kunnat samtala med 
eller intervjua alla på deras modersmål utan har ibland varit tvung-
en att övergå till engelska. Denna problematik är emellertid en del 
av vardagen i internationell industriell verksamhet, den hade inte 
kunnat undvikas helt även om jag talat flytande finska respektive 
franska, eftersom det på siterna också finns deltagare från andra 
länder. Engelska är också det språk fältet med få undantag har ge-
mensamt och som de själva övergår till när de ska kommunicera 
med varandra och alla ska förstå. Språkproblematiken, att inte alla 
på siten talar samma språk och att de inte förstår språket de lokala 
människorna talar, är en central aspekt av sitepraktiken – den ut-
gör en av förutsättningarna för sitepraktiken (och för denna stu-
die). Här bör tilläggas att såväl fältdagböckerna i denna studie som 
samtalen inom PBI och med representanter för företagets ledning 
varit på svenska. 

Fortsatt Forskning

Denna bok behandlar vissa frågor, utifrån vissa perspektiv. An-
dra frågor och funderingar har kommit upp på vägen. Flera av 
dessa har här lämnats tämligen obehandlade. Det har varken fun-
nits tid eller förmåga att ta sig an mer. Det finns emellertid ett antal 
frågor som kan utgöra utmärkta forskningsuppslag för framtiden. 
Jag kommer här att tydliggöra ett par som jag ser vara möjliga, och 
viktiga, att undersöka vidare. 

 Den första frågeställningen som jag presenterar nedan skulle 
innebära att det empiriska material som behandlats i denna studie 
skulle behandlas igen. Metodologiskt kan detta ses som en styrka 
eftersom den studie som utförts på detta material varit kvalitativ, 
och då det inom metodologiska diskussioner ofta efterfrågas repli-
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kerande analyser av kvalitativt material. Även om studien som fö-
reslås nedan inte strikt skulle uppfylla kraven på replikerandet av 
en studie, diskuterar den ett antal perspektiv på samma material, 
något som kan fördjupa förståelsen av det komplexa organisato-
riska fenomenet projekt.

kvinnor och ”sitemän”
Här lyder rubriken kvinnor och ”sitemän”, inte kvinnor och 

män. Detta faktum, att siterna utgör tydliga mansdominerade mil-
jöer är något att ta fasta på i en kommande studie. På siten är berät-
telserna och anekdoterna om tidigare bravader ofta förekomman-
de. Genom att berätta om handlingar i andra projekt skapas bilden 
av erfarenhet och förtrogenhet. En riktig ”siteman” har ”stora” 
bedrifter bakom sig. En riktig ”siteman” kan alltid berätta om när 
det varit värre, och om hur de ändå, till slut efter mycken möda och 
stort besvär, drog projektet i hamn. En assistent (Räihä, 2000, s 1�8-
1�9) som medverkade i ett projekt i Asien skriver följande:

”Arbetet och livet är överhuvudtaget alltid hårt, men en sådan 
tuffing som man är kan man aldrig ge upp, utan man skall utföra 
sina arbetsuppgifter (helst snabbare och bättre än vad ledningen 
hade förväntat sig) varför man efter att ha klarat av allt kan 
fortsätta känna sig som en hård karl och på det sättet motivera sin 
existens i andra hårda karlarnas samhälle – ett kraftverksbygge i 
detta fall.” 

En diskussion om den mansdominerande och råa kulturen på 
siten skulle berika diskussionen om (projekt)arbete. I de citat ur 
fältdagböckerna som jag återger i boken framkommer exempel 
på nedvärderande kommentarer om såväl andra kulturer som det 
andra könet. Hur aktörerna på siterna hanterar mötet med andra 
kulturer har behandlats av Ruth Illman (200�) och Peter Nynäs 
(2001) i deras respektive avhandlingar. Genusaspekter har däremot 
inte rönt lika stor uppmärksamhet. Ett genusperspektiv skulle syn-
liggöra mekanismer som formar människor i mötet med teknisk 
praktik. Ett uppslag på en fortsättning är studiet av hur aktörerna 
(såväl kvinnorna som männen) på siterna konstruerar bilden av det 
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egna och det andra könet. En sådan studie skulle bidra till kunska-
pen och förståelsen kring såväl teknik, som genus och praktik. 

samtida arbete – en tillfällighet?
Mot bakgrund av diskussionen att projekt ofta ses som något 

speciellt och annorlunda, kan frågan om projektarbete som något 
unikt och extraordinärt ställas. För en generation sedan var livs-
lång anställning en realitet för många. De som arbetade på bruket, 
må det varit pappersbruket eller verkstadsbruket, var där större 
delen av sina vuxna liv. Ledorden var stabilitet och trygghet. Ar-
betsmarknaden har emellertid förändrats sedan dess. Ledorden 
idag är helt andra. ”Den som ska lyckas i informationssamhället 
ska vara flexibel, social, snabb, villig till förändring, tillgänglig, po-
sitiv, ständigt lärande, etc.” (CS, 199�). Något som leder till funde-
ringar kring samtida arbete. 

 Samtida arbete har i många fall, också i de verksamheter som 
inte är uttalat projektbaserade, liknande förutsättningar som ar-
bete i projekt. Att samhället – liksom våra liv – blivit allt mer pro-
jektifierade, det vill säga organiserade i termer av tidsbegränsade 
sekventiella aktiviteter och interaktioner, har diskuterats sedan 
1960-talet (Packendorff, 2002). Det traditionellt ”permanenta” och 
”kontinuerliga”  arbetet, det som ofta ställs som kontrast till det 
mer ”unika” och ”tillfälliga” projektarbetet, är i många fall också 
tillfälligt. Den traditionellt ”permanenta organisationen” förefaller 
i det ljuset skenbart stabil. Det förefaller som om det i själva verket 
är så, att samtida arbete oavsett bransch och organisationsform, i 
allt högre grad kommit att bli tillfälligt – mer likt projektarbete.

”Visst saknar jag vänner och familj och jag har nu på sistone 
insett att jag har ju mitt liv i Finland och inte här. Här är allt bara 
temporärt.”216

216  (Cecilia 9/6).
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finns total tystnad?
I föreliggande studie ges småpratskulissen stort utrymme. Det 

kan emellertid vara aktuellt att fråga sig om det verkligen är så att 
det småpratas alltid och överallt. En studie som undersöker hur 
ofta arbete eller samvaro sker utan något som helst prat, småprat 
eller annan kommunikation, jag tänker mig vinkningar eller blink-
ningar, skulle vara spännande att ta del av. Hur stor del av tiden på 
siten, på jobbet eller på resan tillbringar man helt ensam – vaken 
– och/eller helt i tystnad – utan att någon pratar? Hur mycket tyst-
nad, avsaknad av brus, finns det? Kan det anges i procent?  5, 20, el-
ler �0? Med tystnad avses här inte alla de till småpratet tillhörande 
naturliga pauserna, som också är pratdelar, utan förekomsten av 
total tystnad. 

avslutande Funderingar 

Denna studie har, i ett större perspektiv, genom sitt fokus på var-
dagligt arbete och organisering i kraftverksprojekt, betraktat kon-
kreta exempel på samtida arbete. Hur ser samtida arbete ut i andra 
verksamheter? Vilka paralleller kan dras? 

 Näraliggande konkreta exempel är naturligtvis verksamheter 
jag själv verkat/verkar i: pappersframställning på Ortvikens pap-
persbruk i Sundsvall, forskning och undervisning på institutionen 
Industriell ekonomi och organisation vid KTH samt i forsknings-
gruppen PBI i Åbo. Arbetet i dessa verksamheter har varit/är i allt 
väsentligt tillfälligt. Som semesteravlösande processoperatör arbe-
tade jag skift, det vill säga själva produktionen fortgick även då jag 
var hemma. Därtill arbetade jag endast ett par sommarmånader 
varje år. Som doktorand har jag en tidsbegränsad anställning och 
dessutom har kurser och undervisningsinsatser ofta varit kortva-
riga. Vad har då varit/är karaktäristiskt för arbete i dessa verksam-
heter? Specifikt, i vilken mån har möten och småprat spelat roll i 
utförandet av uppgifterna?
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ortvikens pappersbruk
Som semesteravlösande processoperatör introducerades jag ti-

digt till företagets rutiner och processer. Jag ingick som en av fem 
operatörer21� i min skiftgrupp och vi hade alla den s.k. bestryk-
ningsmaskinen218 som vårt område. Det innebar bland annat att vi 
delade kontrollrummet219 som låg i anslutning till bestrykningsma-
skinen. Genom stora glasrutor kunde vi överblicka en stor del av 
maskinen utan att resa oss från kontorsstolarna. Arbetet i gruppen 
bestod av att tillse löpande produktion av högkvalitativt papper, i 
hög hastighet utan avbrott. Våra arbetsuppgifter och arbetsrutiner 
stod beskrivna i detalj i arbetsbeskrivningen. 

 Hur utförde vi då vårt arbete? Vad gjorde vi under de dagar 
och nätter som vi arbetade vid maskinen? Det mesta av tiden till-
bringade vi inne i kontrollrummet sittande i kontorsstolar framför 
varsin dator. Där följde och styrde vi processen med hjälp av flödes-
diagram och olika mätvärden. En gång varje timme gick vi ut till 
maskinen och förberedde samt genomförde en s.k. skiftning, det 
vill säga byte av pappersrulle. Självklart uppstod ibland olika pro-
blem i produktionen som medförde brott, det vill säga stopp. Då 
handlade arbetet om att lokalisera felet, städa upp och iordning-
ställa för nystart. 

 Då vi satt i kontrollrummet småpratade vi mycket med varan-
dra. Det handlade dock inte, som i fallet med kraftverksprojekten, 
mycket om själva arbetet, det vill säga papperstillverkning eller hur 
bestrykning kan ske på bästa sätt. Istället handlade det mesta små-
pratet om vad vi skulle göra när vi var lediga, vad vi gjorde under 
resterande delen av året eller vilka artister som skulle komma till 
stadens festival. En tes är att eftersom arbetets rutiner och roller 
– när produktionen löpte, det vill säga – var tydliga, uppstod inte 
samma behov av kontinuerlig orientering och organisering som i 
kraftverksprojekten. Här var platsen alltid den samma, produkten 

21�  Gruppen bestod av 1:e, 2:e, 3:e och �:e bestrykare samt ofta en extra operatör, den s.k. 
poolen, som skulle kunna hoppa in om det uppstod problem någonstans. 
218  Bestrykningsmaskinen, som i processen ligger efter pappersmaskinen, har till uppgift 
att omvandla tidningspappret till journalpapper genom att applicera ett tunt lager lera på 
pappret. Journalpappret används sedan vid framställning av magasin och kataloger. 
219  Som inhyste såväl kontrollbord med datorer och skrivare som kaffebord och diskbänk. 
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likaså. Dessutom var vi till stor del samma fem personer som möt-
tes vid varje arbetspass. Det innebar att vi ofta visste vad vi skulle 
göra och hur. Detta är  emellertid en förenkling. Naturligtvis har 
jag som avlösare inte de kunskaper och erfarenheter som de ordi-
narie operatörerna besitter. Det finns naturligtvis också de operatö-
rer som är mer kunniga och erfarna än andra.

indek
På institutionen Industriell ekonomi och organisation vid KTH 

arbetar ett hundratal personer.220 Institutionen består av ett antal 
olika ämnesområden, till exempel industriell ekonomi, industri-
ell arbetsvetenskap och yrkeskunnande och teknologi. På institu-
tionen arbetar både administratörer och professorer, lektorer och 
doktorander. Arbetet är inriktat mot forskning och undervisning. 
Som doktorand har jag genomgått en forskarutbildning med målet 
att skriva en avhandling. Samtidigt har jag undervisat och deltagit 
i olika kursutvecklingsprojekt. 

 Hur ter sig då arbetet vid institutionen? Till skillnad från pap-
persbruket är arbetet endast i liten utsträckninguppstyrt enligt 
rutiner. Arbetsbeskrivningen är inte på samma sätt nedtecknad 
utan arbetet handlar till stor del om eget ansvar och att hantera vad 
det än är som kommer upp. Utrymmet att gå in på sidospår och 
utveckla egna idéer är stort. Självklart har även doktoranden an-
svarsfulla uppgifter som till exempel undervisning, men även där 
finns utrymme för variationer. På institutionen är det också många 
som kommer och går, till exempel doktorander och gästforskare. 

 Eftersom allt inte är bestämt på förhand krävs en nära samver-
kan mellan anställda för att planera, organisera och utföra upp-
gifterna. Denna samverkan utgörs till stor del av det småprat som 
utväxlas i såväl fikarum som korridorer och kontorsrum. Av tradi-
tion är dörrarna sällan stängda och småpratsbruset kan lätt åhöras 
även av den som för tillfället sitter vid sitt skrivbord. Småprats-
bruset utgör emellertid inte enbart organisering mellan anställda, 
det utgör också i allra högsta grad en central del av ledningen av 

220  Institutionen ingår sedan årssiftet 200�/2005 i Skolan för teknik och management vid 
KTH. Antalet anställda varierar från år till år. Denna siffra gäller år 2005. 
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verksamheten. Genom småpratet, vid kaffet, vid luncher, vid jul- 
och sommarfester liksom före och efter seminarier, får var och en 
ta del av vad som har hänt, händer och ska komma att hända på 
institutionen. Småpratet fungerar som både organiserings- och 
ledningsmekanism i verksamheten. Genom småprat skapas såväl 
organisation som kunskap om verksamheten och ämnesområdet. 

pbi
Under tre år verkade jag inom ramen för forskningsgruppen 

PBI som har sitt säte i nyrenoverade, ljusa och öppna lokaler vid 
Slottsgatan i Åbo. Där verkade ett tiotal personer, men inte sällan 
var vi färre och ibland långt fler. Professorer, doktorander och ett 
stort antal sistaårsstuderande medverkade längre eller kortare tid. 
I nära samverkan med industri och akademi drev vi verksamheten 
med det övergripande syftet att utveckla metoder och kunskaper 
i och kring projekt. Det innebar besök och intervjuer på industri-
företag, undervisning och seminarier på universitet och högskolor 
samt deltagande på internationella akademiska konferenser. 

 Forskningsgruppen PBI byggdes inte upp över en natt. Istället 
växte den fram som ett resultat av småpratet mellan bland andra 
Kim Wikström och Claes Gustafsson. Detta småprat, om forsk-
ning i och kring projekt, om olika forskningsmetoder och om pro-
jekt ute i industrin har pågått sedan dess. Inte heller PBI hade fär-
digutvecklade rutiner eller arbetsbeskrivningar. Istället utgjordes 
verksamheten av en blandning av forskningsanslagsansökningar, 
nya och mer erfarna doktorander som skulle skriva avhandlingar, 
forskningsassistenter som satt ute på olika platser i världen, olika 
konsultuppdrag, forskningsrapporter, idéer, artiklar och konfe-
renspapper. I denna, ibland kaotiska, blandning av aktörer och an-
strängningar var det småpratet som utgjorde ordningen. Genom 
småpratet, om vad vi sett, hört och läst, orienterade vi oss mot var-
andra och omvärlden. Genom småpratet skapade vi mening om 
vad det var vi höll på med och vad det kunde innebära. Genom 
småpratet såväl planerades, som organiserades och styrdes verk-
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samheten. I småpratsbruset skapades både organisation och kun-
skap om projektindustri.      

min egen forskning
Arbetet som ligger bakom denna studie kan, mot bakgrund av 

det jag skriver ovan, inte betraktas som annat än ett småpratsverk. 
Dels har arbetet drivits fram mot ett slags forskningsmässig små-
pratskuliss bestående av alla de olika kunskaper och insikter om 
området som PBI-gruppen hade, dels av allt det verkligen levande 
småprat som jag fått ta del av och som hjälpt mig på vägen. Såväl 
anställda på företaget i Finland, som de som arbetat på siten och 
forskare inom PBI har haft sin kunskapsmässiga och skvallermäs-
siga bas i projektfenomenet. Genom småprat har såväl studie, som 
bok och kunskap om projekt i praktiken utvecklats.
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