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Sammanfattning 

Byggbranschen, en unik och speciell bransch på många sätt, dels då varje projekt har unika 

förutsättningar och det är en salig blandning av olika typer av människor. Och dels för att det 

är så många olika arbetsgrupper med olika erfarenheter och bakgrund inblandade i ett 

byggprojekt. Arkitekt, konstruktör, projektledning, yrkesarbetare och någonstans mitt emellan 

yrkesarbetarna och projektledningen finns arbetsledarna, som är dem som ska leda arbetet på 

plats. Arbetsledarrollen är speciell i sig, då man fungerar som en länk mellan teoretikerna och 

praktikerna och detta kräver en bred kunskap. Man måste kunna prata båda språken. 

I den här studien synas arbetsledarrollen i några ledande svenska byggföretag. Syftet är att 

undersöka huruvida de tre ledande aktörerna på den svenska byggmarknaden förser sina 

arbetsledare med den kunskap som krävs för att leda arbetet på ett säkert och effektivt sätt. 

Detta har sammanfattats till en frågeställning som lyder  

Hur hanterar svenska byggjättar kunskapsöverföringen till arbetsledarna inom organisationen, 

hur länkar man teori till praktik? Finns det utrymme för förbättringar?  

Byggbranschen bygger i grund och botten på hantverkstraditioner och kunskapen är ofta rent 

individknuten därmed utreds även huruvida svenska byggjättar arbetar för att behålla 

arbetsledarnas kunskap inom företaget, samt hur kunskapsöverföringen från projekt till 

projekt fungerar. 

En fallstudie genomfördes på Sveriges i särklass tre största byggföretag; Skanska, Peab och 

NCC där en arbetsledare från varje företag intervjuades. Intervjuerna, som hölls efter 

ostrukturerade intervjuunderlag, renderade i intervjusammanfattningar som ligger till grund 

för empirin i rapporten. Olika teman lyfts därefter fram och jämförs mellan de olika företagen 

samt med den befintliga litteratur som presenterats i litteraturstudien. 

Från empirin i rapporten kan utläsas att företagen tänker olika i rekryteringsfasen till 

arbetsledartjänsten. NCC och Peab vidareutbildar i många fall yrkesarbetare till arbetsledare 

och säkrar därmed den praktiska kunskapen till projektorganisationen på naturlig väg. 

Skanska anställer i högre grad ingenjörer direkt från exempelvis KTH och Nackademin. 

Dessa skolas sedan in i en ganska ansvarslös roll under sin första tid i företaget parallellt med 

att dem går en utbildningstrappa. Allt eftersom får dem sedan mer ansvar och mer 

betydelsefulla arbetsuppgifter. Även NCC arbetar med en utbildningstrappa som både 

nyanställda ingenjörer och tidigare yrkesarbetare går. 

Tydligt är att alla de undersökta företagen är duktiga på att utbilda sin personal, men 

utbildningskatalogerna är tydligt anpassade efter respektive företags rekryteringstaktik. NCC 

och Peab har välstrukturerade arbetsledarutbildningar för före detta yrkesarbetare, medan 

Skanska jobbar med ett utbildningsprogram för sina nyanställda ingenjörer som kallas ”De tre 

första åren”. 

Ingen av företagen arbetar med ett fungerande mentorskapsprogram. Inom Skanska finns en 

tanke om ett mentorskapsprogram, men det är bara en ren pappersprodukt att döma av 

empirin. 

Alla företagen har verktyg och strategier för att aktivt arbeta med erfarenhetsåterföring från 

projekt till projekt, men respondenterna är eniga om att man sällan kan dra nytta av att man 

tidigare genomfört liknande projekt. 

Vad har då rapporten lett fram till? NCC och i viss mån även Peab står inför en 

generationsväxling på arbetsledarsidan, där man kommer att behöva börja anställa unga 

ingenjörer för att tillgodose sina behov. Detta kommer att innebära en nödvändig omarbetning 

av befintliga utbildningsplaner. 



Mentorskapet bör bli en central del i utbildningen av arbetsledare för att överföra den 

individknuta kunskapen till en efterföljare och på så sätt även behålla kunskapen inom 

företaget. 

Företagen bör utbilda sin personal i praktisk erfarenhetsåterföring och införa rutiner för att på 

bättre sätt följa upp samt dra nytta av tidigare projekt. 

Ordlista: 

Etablering – Platskontor på en byggarbetsplats, ofta byggbodar. 

KMA – Kvalitet Miljö och Arbetsmiljö 

Skyddsombud – Säkerhetsansvarig på arbetsplatsen, men ytterst ansvarig är platschefen. 

Utsättare – Mättekniker som ansvarar för att det byggs på rätt plast, gjuts till rätt höjd 

etc. 

Nackademin – Yrkeshögskola som förespråkar praktik och företagskontakter. 

Skansking – Anställd inom Skanska AB 

Yrkesarbetare – Hantverkare inom exempelvis trä- eller betongarbeten  

Produktionschef – Arbetsledare, samma position har olika benämning inom olika företag 

ROT-arbeten – Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnadsarbeten  
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Abstract 

The construction industry, a unique and special industry in many ways, partly because each 

project has unique conditions and it is a glorious mix of different kind of people, and partly 

because there are so many different groups with different experiences and backgrounds 

involved in a construction project. Architect, designer, project management, skilled workers, 

and somewhere in between professional workers and project managers, there are those who 

will lead the work on site. The foreman role is special in itself, because of the fact that you are 

acting as a link between theoreticians and practitioners, and this requires a wide range of 

knowledge. One must be able to speak both languages. 

In this study, the focus is on the foreman role in some of the leading Swedish construction 

companies. The aim is to investigate whether the three leading players in the Swedish 

construction industry provides its foreman with the skills necessary to manage the work safely 

and effectively. This has been summarized to a stated question which reads 

How does big Swedish construction companies deal with knowledge transfer to the foreman 

within the organization, how to link theory to practice? Is there room for improvement? 

The construction industry is based fundamentally on the traditions of craftsmanship and 

knowledge is often purely tied to the individual. Therefore the study also investigated whether 

the Swedish construction companies are working actively to keep the foreman’s knowledge 

within the company, and also whether the knowledge transfer from project to project works as 

it should. 

A case study conducted on the three, by far, largest construction companies in Sweden, 

Skanska, Peab and NCC where a foreman from each company were interviewed. The 

interviews, which were held with an unstructured interview template, rendered in the 

interview summaries that form the basis of the empirical data in the report. Different themes 

are lifted then presented and compared between the different companies and with the existing 

literature as presented in the study. 

From the empirical data in the report it can be seen that companies think differently in the 

recruitment stage. NCC and Peab, in many cases, educate a skilled worker to foreman which 

gives the practical knowledge to the project organization in a natural way. Skanska employs 

more engineers directly from universities such as KTH and Nackademin. The employees are 

then introduced into a rather irresponsible role during his first time in the company. They are 

also introduced into an educational ladder which they attend parallel to their work. As they 

get more skilled they receive more responsibility and more important tasks. NCC is also 

working with an educational ladder for both newly hired engineers and skilled workers who 

are educated into foreman. 

What is clear is that all the surveyed companies are good at educating their staff, but 

educational directories are clearly tailored to each company's recruitment tactics. NCC and 

Peab has well-structured management training for former professional workers, while 

Skanska is working with a training course for new recruits engineers known as "The First 

Three Years". 

None of the companies are working with a functional mentorship program. Skanska has an 

idea for a mentoring program, but it's just a clean paper product, judging by the empirical 

data. 

All companies have tools and strategies to actively work with the lessons learned from project 

to project, but the respondents agree that you rarely can take advantage of an earlier carried 

out similar project. 



So what are the conclusions from this report? NCC and to some extent, Peab is facing a 

generational change on the foreman post, which will force them into start hiring young 

engineers to meet their needs. This will mean a necessary revision of existing curricula. 

Mentoring should be a central part in the training of the foreman to transfer the individual 

knowledge to a successor, and thereby also retain knowledge within the company. 

Companies should train their staff in the practical experience feedback and implement 

procedures to better follow up and to benefit from previous projects. 
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1 Inledning 

Här presenteras bakgrunden till rapporten, syftet med studien och frågeställningen som arbetet 

är tänkt att besvara. 

1.1 Bakgrund 

Byggbranschen är speciell. Det är en bransch där klassiska hantverkstraditioner möter 

banbrytande ingenjörskonst, där teorietiker möter praktiker i en miljö som kräver ett 

fungerande samarbete och ett städigt informationsutbyte. Det är också en bransch där varje 

enskilt projekt är unikt såtillvida att förutsättningarna aldrig är detsamma. Företag inom 

byggbranschen ser också erfarenhetsåterföringen från projekt till projekt som en ständig 

utmaning [1]. Dessutom så står branschen på glänt till en betydande brist på arbetskraft enligt 

en omfattande undersökning som gjorts på uppdrag av regeringen [2], då en stor del av den 

arbetskraft som finns att tillgå idag snart befinner sig i pensionsålder. Vad händer då med den 

kunskap som dessa individer besitter? Den omfattande kunskap som idag finns i tillverkande 

företag är till stor del knuten till individen [3]. Frågan är om företag i branschen har de 

resurser som krävs och är tillräckligt förberedda på att ”tanka av” dessa individer den kunskap 

dem sitter på för att möjliggöra att den stannar inom företaget. 

Den här studien om kunskapsöverföring inom byggföretag fokuserar på arbetsledarna i 

organisationen. En position som kräver en bred kunskapsbas av såväl ledaregenskaper och 

organisatoriska färdigheter som praktiska och rent byggtekniska kunskaper för att kunna leda 

arbetet på ett säkert och effektivt sätt. Det är viktigt att som arbetsledare kunna bygga sitt 

ledarskap på kunskap om byggprocessen, både på ett övergripande plan och på detaljnivå, och 

inte bara på en högre utbildningsnivå än sina underställda. Ett led i att föryngra och förnya 

branschen med nya perspektiv och ungas kreativitet är att många företag idag anställer 

nyutexaminerade arbetsledare och projektingenjörer direkt från högskolorna. Dessa saknar i 

mångt och mycket den praktiska erfarenhet om byggprocessen som krävs för att styra arbetet 

på ett säkert och effektivt sätt. 

Blandningen av gedigen praktisk erfarenhet och högre akademisk utbildning har länge varit 

en eftertraktad kombination inom byggbranschen vid sökandet efter arbetsledare som vet vad 

som sker både vid ritbordet och ute på arbetsplatsen. Där ligger ett gemensamt ansvar hos 

företag och högskolor som bottnar i att ge ingenjörer tillräcklig kunskap för att kunna styra 

och koordinera processer ute på arbetsplatsen på ett korrekt sätt.  

1.2 Syfte och problemformulering 

Den här studien syftar till att klargöra hur de största aktörerna på den svenska byggmarknaden 

tillgodoser sina anställda arbetsledare med den kunskap som krävs för att klara av att leda 

arbetet. Syftet har sammanställts till en frågeställning som lyder: 

 Hur hanterar svenska byggjättar kunskapsöverföringen till arbetsledarna inom 

organisationen, hur länkar man teori till praktik? Finns det utrymme för förbättringar?  

Byggbranschen bygger i grund och botten på hantverkstraditioner och kunskapen är ofta rent 

individknuten [3], därmed utreds även huruvida svenska byggjättar arbetar för att behålla 

arbetsledarnas kunskap inom företaget, samt hur kunskapsöverföringen från projekt till 

projekt fungerar. 
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1.3 Avgränsningar 

Studien fokuserar enbart på de tre enskilt största byggföretagen på den svenska 

byggmarknaden som alla jobbar aktivt med kompetensutveckling och vidareutbildning av sina 

arbetsledare efter, inom företaget, standardiserade modeller.  
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2 Metod 

I följande avsnitt presenteras den valda arbetsprocessen, metodval och de metoder som 

tillämpats för att utföra litteraturstudien och för att ta fram underlag för intervjuförfarandet 

som legat till grund för den empiriska delen i rapporten. 

2.1 Tillvägagångssätt 

Seminarieserien i början av kursen användes till viss del som inspiration till arbetet, men här 

mottogs framförallt nyttig information och tips på hur ett examensarbete genomförs. Även 

ramarna för arbetet och vad som förväntades presenterades här. Då en frågeställning var 

formulerad tog litteraturstudien vid som presenteras mer ingående nedan. Litteraturstudien 

följdes av empiridelen till rapporten, där ett antal individer från olika företag intervjuades för 

att jämföra deras upplevda erfarenheter med den teori som finns på ämnet i den analys som 

följde. Arbetet resulterade sedan i en rapport som ingående presenterar relevanta resultat från 

ovan nämnda delar i arbetet. 

Pga. att intervjuerna som genomförts ofta ledde in på nya intressanta spår, till följd av 

ostrukturerat upplagda intervjuer [4], blev arbetet allt mer en cirkelprocess efter det att 

intervjuerna var genomförda, se figur 1. Den ursprungliga frågeställningen reviderades vart 

efter arbetet fortlöpte och nya intressanta teman dök upp under intervjuerna och därmed 

fortsatte sökandet efter litteratur kontinuerligt. Intervjusammanfattningarna bearbetades också 

dem löpande och således också rapporten. 

 

Figur 1. Arbetsprocessen 

Empirin är genomförd som en fallstudie [5] och presenteras först som tre separata 

intervjusammanfattningar, en för varje företag. Sammanfattningarna jämförs därefter för att 

skapa en generaliserad bild av hur den undersökta situationen ser ut hos svenska byggjättar. 

De teman som lyfts fram ur empirin jämförs därefter med litteraturen och slutligen presenteras 

slutsatser både generellt samt för varje enskilt företag. 

Genom att jämföra tre företag i en fallstudie som behandlar arbetsledarrollen inom Sveriges i 

särklass tre största byggföretag [6] skapas en relevant verklighetsbild som är en bra grund för 

generaliserande slutsatser. Genom att genomföra studier av tre företag som alla utgör 

relevanta undersökningsenheter för den valda frågeställningen skänks trovärdighet till 

generaliserande slutsatser, som annars kan vara en svårighet vid just fallstudier [5]. 
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2.2 Litteraturstudien 

Litteraturstudien är det som ligger till grund för den jämförande analysen av den insamlade 

empirin i rapporten. I den jämförande analysen, avsnitt 5, presenteras och anknyts relevant 

teori till de teman som lyfts fram, där tanken var att skapa en diskussionsbas som senare 

resulterat i de slutsatser som rapporten presenterar. Några inledande resultat av 

litteraturstudien presenteras under avsnitt 3 för att öka förståelsen för befintliga metoder, de 

valda företagen och för branschen i stort. 

Studien har uteslutande utförts genom internetbaserade sökningar med Google, Google 

Scholar och genom KTHB, med relevanta sökord. 

2.3 Empiri 

Som grund för rapportens empiri har kvalitativa intervjuer [4] genomförts med tre 

arbetsledare som representerar de tre största aktörerna på den svenska byggmarknaden; 

Skanska, NCC och Peab [6]. Detta för att fånga arbetsledarens egen uppfattning om hur deras 

arbetsgivare hanterar dennes kompetensutveckling och utbildning. Intervjuerna har 

sammanfattats separat där olika teman lyfts fram som jämförelsepunkter mellan individernas 

uppfattning om de olika företagen. Sammanfattningarna har sedan jämförts först sinsemellan 

och därefter mot den teori som presenterats rörande nämnda teman. Personerna som 

intervjuats presenteras inledningsvis i varje sammanfattning med bakgrund, utbildning och 

nuvarande befattning inom det aktuella företaget. respondenterna är av olika kön, kommer 

från mycket olika akademisk bakgrund och befinner sig i ett åldersspann mellan 27-50 år. 

Genom att intervjua personer av olika ålder, kön och akademisk bakgrund finns goda 

förutsättningar för ett brett empiriskt underlag att dra generaliserande slutsatser utifrån. 

Pseudonymer har efter önskemål använts för att låta individerna i fråga vara anonyma i 

rapporten. Därigenom har personliga åsikter kunnat användas i större utsträckning. 

Under intervjuförfarandet har ”ostrukturerade intervjuer” [4] genomförts för att möjliggöra en 

öppen diskussion i så stor utsträckning som möjligt. Ett antal frågeområden behandlades, men 

frågeföljden avgjordes till stor del av intervjusituationen och informantens svar. Målet var att 

låta intervjun i sig styra riktningen på samtalets fokus. Därmed presenteras varje enskild 

intervjus fokusområden i dess sammanfattning. För intervjumall som låg till grund för 

samtliga tre intervjuer, se Bilaga 1. 

Intervjuerna har uteslutande genomförts som lunchintervjuer för att skapa en avslappnad 

stämning runt samtalet. Samtliga intervjuer hölls mellan 60-90 min.  
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3 Litteraturstudie 

Här presenteras några inledande fakta om byggbranschen och de företag som undersökts för 

att öka förståelsen för arbetet. Även befintliga metoder för kunskapshantering presenteras här. 

Ytterligare litteraturreferenser presenteras och anknyts under avsnitt 5. 

3.1 De undersökta företagen 

Företagen som valts att undersökas är de tre ledande aktörerna på den Svenska 

byggmarknaden NCC, Peab och Skanska. Här följer en kort presentation av varje företag. 

Skanska beskriver sig själva som ett ”ledande internationellt företag inom projektutveckling 

och byggrelaterade tjänster” [7]. Företaget härrör ifrån Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet 

som bildades 1887 och som från början tillverkade betongprodukter. Den första 

internationella verksamheten startades redan 1897. Under 50-talet tog den internationella 

expansionen fart på allvar då man etablerade sig på flertalet stora marknader runt om i 

världen. 1971 klev företaget in på den amerikanska marknaden som idag är företagets enskilt 

största. Under 90-talet inledde företaget sin mest expansiva fas hittills och omsättningen 

fördubblades på bara några år. Sedan början av 2000-talet ligger fokus snarare på lönsamhet 

än på tillväxt. Företaget koncentrerar idag verksamheten på uppförandet och utveckling av 

bostäder samt kommersiella fastigheter och infrastrukturprojekt [8]. Skanska har idag ca 

10 000 anställda i Sverige och drygt 50 000 anställda totalt runt om i världen, [9]. 

Peab grundades 1959 av bröderna Paulsson och sysslade från början med renhållning och 

soptömning. Inte förens år 1970 startades en byggnationsavdelning som uppförde 

monteringsfärdiga hus. Under åren har uppköp av åtskilliga småbolag och sedermera större 

byggbolag gjort att Peab-koncernen växt och fått fäste runt om i landet och även i våra 

nordiska grannländer [10]. Idag titulerar sig Peab som ”nordens samhällsbyggare” med 

verksamhet i över 100 orter i Sverige samt även i Norge och Finland. Antalet anställda uppgår 

totalt emot ca 14 000 i norden [11]. 

Bolagsnamnet NCC (Nordic Construction Company) föddes för första gången år 1988 då 

företagen JCC och ABV samlades under en gemensam grafisk profil. En lyckad och smidig 

sammanslagning av två, på den tiden, stora bolag som lett till en ledande position på den 

Svenska byggmarknaden. Under åren har man uppfört några riktiga landmärken och tungt 

mediabevakade projekt i bl.a. ”Stockholm Ericsson Globe” (Globen) och ”Turning Torso” i 

Malmö [12]. Idag har koncernen ca 12 000 medarbetare [13].  

3.2 SECI-modellen 

SECI-modellen är en välkänd modell som beskriver hur kunskap skapas och sprids inom en 

organisation, se figur 2. Modellen bygger på fyra typer av kunskapsöverföring; Socialisering, 

externalisering, kombination och internalisering. Modellen delar även upp kunskap i implicit 

och explicit kunskap [14]. 

Implicit kunskap eller tyst/outtalad kunskap, som det även kallas, är sådan kunskap som är 

svår att förmedla med ord. Denna typ av kunskap yttrar sig istället i folks agerande och 

handling. Explicit kunskap är istället sådan kunskap som är lätt att förmedla med ord och 

således lätt att kommunicera till varandra [15]. 

Socialisering (inlevelse) innebär överföring av implicit kunskap till implicit kunskap genom 

kommunikation mellan två individer. T.ex. genom att dela med sig av sina erfarenheter. Ett 

typiskt exempel är en lärling som går med en mer rutinerad yrkesman och lär sig genom att 

observera och härma [14]. 
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Externalisering (förtydligande) i sin tur innebär att implicit kunskap omvandlas till explicit 

kunskap genom att flera individers kombinerade implicita kunskap leder till utveckling av 

koncept som underlättar kommunikationen av kunskap [14]. 

Kombination (ihopkopplande) kombinerar olika delar av explicit kunskap till mer 

standardiserade modeller som skapar en än mer kommunicerbar explicit kunskap [14]. 

Internalisering (ge konkret form åt) innebär att den explicita kunskapen som nu finns att 

tillgå, genom exempelvis projektmallar, kan bli en del av individens implicita kunskapsbas. 

Detta kopplas till begreppet ”övning ger färdighet” [14]. 

 

 

Figur 2. Förklaring av SECI-modellen, [16] 

Modellen går ut på att alla de fyra typerna av kunskapsöverföring måste vara uppfyllda inom 

organisationen för att kunskapen ska få fäste inom företaget och för att spiralen skall fortsätta.  

3.3 Byggbranschen i siffror 

År 2008 genomfördes en omfattande branschanalys av Sveriges Byggindustrier (BI) [17] som 

är byggföretagens bransch- och arbetsgivarförbund som idag omfattar ca 3 000 

medlemsföretag. Nedan presenteras några resultat från BI:s analys kortfattat. 

Socialisering 

Internalisering Kombination 

Externalisering 

Explicit 
kunskap 

Explicit 
kunskap 

Explicit 
kunskap 

Explicit 
kunskap 

implicit 
kunskap 

Implicit 
kunskap 

Implicit 
kunskap 

Implicit 
kunskap 

i = individ 

g = grupp 

o = organisation 
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I BI:s analys framgår att det i Sverige fanns drygt 77 000 företag inom byggindustrin år 2008, 

av dessa hade enbart 22 mer än 500 anställda.  Skanska, NCC och Peab hade alla en 

omsättning på runt 30 000 Mkr för 2007, (rapporten skrevs 2008 och baserades på 

årsredovisningen för 2007.) och över 10 000 anställda. Närmsta konkurrenten JM hade för 

samma år en omsättning på dryga 10 000 Mkr och ca 2 000 anställda. 

I en mindre statistisk undersökning [6] som genomfördes för 2010, baserad på 

årsredovisningen för 2009, också denna publicerad av BI, framgår att klyftan mellan de tre 

största företagen; Skanska, NCC och Peab, och bakomvarande har vuxit marginellt vad gäller 

omsättning. I denna marknadsanalys framgår även att Skanska är den överlägset största 

aktören på den internationella marknaden då utlandsomsättningen presenteras. Peab som på 

denna lista har högst omsättning i Sverige har en utlandsomsättning på ca 5 000 Mkr. NCC 

som skuggar Peab vad gäller omsättning i Sverige omsätter dryga 23 000 Mkr i utlandet. 

Medan Skanska omsätter närmre 110 000 Mkr utomlands.  
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4 Resultat av empiri 

Nedan sammanfattas intervjuerna var för sig för att sedan jämföras på teman som återkommit 

i samtliga intervjuer i avsnitt 5. 

4.1 Sammanfattning av intervju med Anna 

Första personen som intervjuades var en kvinnlig arbetsledare på Skanska AB som nedan 

kallas för ”Anna”. Anna är 30 år och har i slutet på 2011 jobbat fem år på Skanska. Hon 

anställdes direkt efter sin yrkesförberedande högskoleutbildning på Nackademin. Anna 

arbetar nu på ett relativt litet projekt i stockholmstrakten. 

I projektet är Annas titel projektingenjör, se Bilaga 2 A, därmed är hon ansvarig för det 

aktuella projektets ekonomi. Hon är således även ansvarig för uppföljningen av det upprättade 

kontraktet mellan beställaren och Skanska och det är också under hennes ansvar att ha koll på 

de ändrings- och tilläggsarbeten som utförs samt se till så att dessa faktureras korrekt. Anna 

berättar att detta tar upp största delen av hennes arbetstid och att hon därför inte befinner sig 

särskilt mycket ute på arbetsplatsen utan istället mestadels sitter på projektets etablering. 

Anna har i tidigare projekt arbetat som planeringsingenjör vilket är en tjänst som Skanska 

enligt Anna vanligtvis tillämpar för nyanställda för att skola in dem i företaget och branschen. 

Som planeringsingenjör arbetar man ofta med KMA-ansvar, och som skyddsombud. Därmed 

är detta en tjänst där man spenderar mer tid närmare produktionen ute på arbetsplatsen. 

Anna berättar om sin utbildning på Nackademin och att samtliga i hennes klass redan hade 

jobb när de tog examen. Mycket tack vare den obligatoriska praktik som Nackademin 

erbjuder i samarbete med ett antal väletablerade företag. Intervjun fokuserades på kopplingen 

mellan Annas utbildning och Skanskas vidareutbildning av sina unga arbetsledare. Skanskas 

allmänna personalpolitik diskuterades och framförallt kunskapsöverföringen och 

erfarenhetsåterföring inom företaget och byggbranschen överlag.  

Anna berättar att Skanska har ett program för nyanställda som kallas för ”Tre första åren” där 

man går igenom en serie av utbildningar inom allt från betongkonstruktioner och arbetsmiljö 

till etik, moral och juridik. Hon tycker att Skanska överlag är mycket bra på att utbilda sin 

personal och hon berättar att det inom företaget finns en vision om att vara branschledande 

inom just det området. Man erbjuder således ett stort utbud av utbildningar inom alla tänkbara 

ämnen som en arbetsledare kan komma att behöva. Hon kritiserar dock starkt Skanskas 

mentorprogram som enligt Anna bara är en ren pappersformalitet. Hon hävdar att hon och 

många andra unga Skanskingar har tilldelats en mentor vid anställningstillfället, men att ingen 

som helst uppföljning görs och att ansvaret för kontakten till stor del ligger hos den 

nyanställde. Mentorn ifråga brukar sällan eller aldrig vara en person på den nyanställdes 

projekt, utan en tjänsteman på det aktuella distriktets huvudkontor. 

intervjun kommer in på hur stor andel av Skanskas arbetsledare som är före detta 

yrkesarbetare och Anna uppskattar att det på hennes distrikt är fördelat ungefär 50/50. Hon 

understryker dock att åldersfördelningen är extremt skev, då majoriteten av dem äldre är 

hantverkare i botten, medan så gott som alla yngre har akademisk bakgrund. Hon hävdar att 

projektorganisationerna tenderar att fungera allra bäst när det finns en blandning av 

akademiker och före detta yrkesarbetare i gruppen. Anna berättar även att Skanska nyligen 

öppnat en egen gymnasieskola som ska ha som huvudsakligt syfte att leverera unga 

arbetsledare till projekten. 
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När vi dyker lite djupare i de utbildningar som Skanska erbjuder sina arbetsledare, berättar 

Anna att de flesta utbildningar som hon själv tagit har förmedlats genom externa konsulter. 

Anna anser detta vara positivt då hon tycker att det höjer kvaliteten på utbildningarna. 

Anna delar även med sig av sin uppfattning om att erfarenhetsåterföring är ett allmänt 

problem inom byggbranschen. Hon berättar att då man ständigt stöter på problem under varje 

enskilt projekt, stort eller litet, så jobbas det hela tiden fram nya lösningar för att åtgärda, 

undvika och förebygga dessa problem längre fram under projektet. Hon berättar att varje gång 

som ett nytt projekt startas upp så känns det som att allt börjar om från noll. Erfarenheterna av 

liknande situationer som man samlat på sig under tidigare projekt är sällan nog 

dokumenterade och utvärderade för att fungera som grund till lösning av liknande problem 

trots att det finns projektpärmar som ska fungera som en uppsamlingsmapp för erfarenheter 

från tidigare projekt.  

Återkopplingen från tidigare projekt vad gäller dessa bitar är klart bristfällig och svår att 

utföra då alla inblandade i projektorganisationen ofta lämnar projektet vid olika tidpunkter 

under nedtrappningen.  

4.2 Sammanfattning av intervju med Kalle 

Den andra intervjun genomfördes med en platschef från husregionen Kungsfiskaren inom 

byggkoncernen Peab. Kungsfiskaren är ett, av Peab, helägt dotterbolag som specialiserat sig 

inom ROT-arbeten. Platschefen som intervjuades, som kallas för Kalle, är 50 år, och tog 

studenten från en fyraårig gymnasieingenjörslinje med inriktning på husbyggnation 1980. 

Kalle började en tid efter sin utbildning att arbeta för byggföretaget Siab som utsättare och 

sedermera som biträdande arbetsledare. Under sin tid som biträdande arbetsledare hade Kalle 

ansvar för att styra murararbetet för ett stort projekt. Han beskriver det hela som en ”jobbig 

situation” att som oerfaren ung arbetsledare styra en grupp murare med omfattande erfarenhet 

inom sitt specifika expertisområde. Enligt Kalle var denna situation en huvudsaklig orsak till 

att han sökte sig bort från byggbranschen efter fem år på Siab. 

Sedan 2005, efter ett uppehåll på 18 år, är Kalle tillbaka i byggbranschen på företaget 

Kungsfiskaren där han började som arbetsledare och redan efter två år fick befattningen 

platschef. Intervjun fokuserade på Kungsfiskarens projektstruktur och jämförelse av 

byggbranschen på 80-talet och 2010-talet. Kungsfiskarens och Peabs allmänna personalpolitik 

diskuterades och framförallt kunskapsöverföringen och erfarenhetsåterföring inom företaget 

och byggbranschen överlag. 

Kalle berättar att Peab erbjuder väl sammansatta utbildningar för sina medarbetare och har 

särskilda program för att utbilda hantverkare till arbetsledare och platschefer. Han uppskattar 

att minst 80 % av Kungsfiskarens arbetsledare och platschefer är tidigare hantverkare som 

vidareutbildats inom Peab. Kalle själv gick från arbetsledare till platschef på bara två år och 

hävdar att det finns en brist på kompetens som gör att det i princip räcker med att utrycka en 

önskan om att vilja bli platschef för att företaget ska satsa på dig. Han berättar att Peab 

förmedlar största delen av sina utbildningar genom externa resurser och att han anser att de 

externa utbildningarna över lag håller en högre klass än de som hålls internt.  

När Kalle tänker tillbaka och jämför sin tid som nyanställd arbetsledare på Siab med sin 

nuvarande anställning på Peab så framgår det att han inte gick några utbildningar alls under 

sin första sejour i byggbranschen vad han själv kan minnas. Någon form av mentorskap fanns 

inte heller och Kalle hävdar att det låg mycket på en själv att ta ansvar för sin egen utveckling. 

Det framgår även att han inte kände sig särskilt förberedd på arbetslivet i och med sin 

utbildning.  
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Något som lyfts fram i intervjun, när mentorskap inom Peab förs på tal är de kärnvärden som 

Peab, enligt Kalle, arbetar hårt för att genomsyra organisationen med. I stort sett alla 

utbildningar som ges knyts till dessa kärnvärden som förkortas JUPP; jordnära, utvecklande, 

personlig och pålitlig. Enligt Kalle så har dessa värderingar satt sig mer eller mindre 

undermedvetet. Han menar att dessa värderingar främjar en vilja att utvecklas tillsammans 

och att hjälpa varandra framåt.  

Jag frågar om Kalle kände sig väl förberedd på tjänsten som platschef efter enbart två år som 

arbetsledare inom Kungsfiskaren. Kalle beskriver att han hade en väldigt bra relation med sin 

dåvarande chef som en slags mentor, ”ett bra bollplank”. 

Kalle beskriver Kungsfiskarens projektorganisation, där en platschef och en arbetsledare utgör 

kärnan i projektledningen på plats, se Bilaga 2 B. Beroende av projektets storlek så omfattar 

etableringen även tjänstemän som representerar olika stödfunktioner som organisationen 

tillhandahåller. Platschefen och arbetsledaren håller ofta ihop mellan olika projekt. 

Som tidigare nämnt så uppskattar Kalle att minst 80 % av arbetsledarna på Kungsfiskaren är 

före detta hantverkare som vidareutbildats inom Peab. Därigenom besitter majoriteten av 

dessa ett stort kunnande om de metoder och processer som tillämpas ute på arbetsplatsen och 

en naturlig erfarenhet av den praktiska biten i byggprocessen. Kalle beskriver rollen som 

platschef som mångfasetterad, man ska kunna bygga, hantera kunder, underentreprenörer och 

avtalen med dessa, klara av både organisatoriska och rent produktionstekniska bitar. Kalle 

med sin bakgrund som säljare i femton år, under sitt uppehåll från byggbranschen ser sina 

styrkor i kundrelationen och relationen till underentreprenörer samt det administrativa bitarna 

som tjänsten innefattar. Därigenom föredrar han att arbeta med en arbetsledare som har sina 

styrkor i de rent byggtekniska delarna och dessutom besitter en gedigen erfarenhet av det 

praktiska arbetet.  

4.3 Sammanfattning av intervju med Lisa  

Den tredje och sista intervjun genomfördes med en kvinnlig arbetsledare från byggföretaget 

NCC som nedan kallas för Lisa. Lisa arbetar för nuvarande på anläggningsavdelningen där 

hon varit arbetsledare sedan sommaren 2010, då hon avslutade sitt två och ett halvt år långa 

traineeprogram på NCC. Lisa började på NCC:s traineeprogram direkt efter sin 

civilingenjörsexamen från KTH:s samhällsbyggarprogram med inriktning på byggteknik där 

hon gick ut 2007. 

Som arbetsledare för sitt segment på arbetsplatsen, för tillfället markarbeten, är Lisas 

arbetsuppgifter att styra och planera arbetet på plats. Hon ska även förbereda, dokumentera 

och följa upp de arbeten som genomförs. En viktig del i arbetet som hon själv beskriver är att 

”släcka eldar”. Med det menar Lisa att ta tag i och lösa oförutsedda problem som uppstår på 

plats. Intervjun fokuserade på Lisas traineeprogram, hennes uppfattning om NCC:s 

personalpolitik och kompetensutveckling. Hennes egna erfarenheter om kunskapsåterföring 

och utbytet av kunskap mellan olika arbetsgrupper ute på arbetsplatsen diskuterade även. 

Som en före detta deltagare i NCC:s traineeprogram har Lisa fått en god insikt och överblick 

över företagets sätt att arbeta med vidareutbildning och kompetensutveckling av sin personal. 

Hon har i och med traineeprogrammet även bekantat sig med många olika delar i företaget 

och har således fått en god kännedom av NCC som företag. Hon beskriver traineeprogrammet 

som bra, men menar att det berodde mycket på att hon hade en bra chef som visste vad ett 

traineeprogram innebar. Enligt Lisa var traineeprogrammet väldigt chefsberoende på hennes 

tid då avdelningscheferna hade mycket inflytande över programmets utformning och 

fortskridande. Lisa berättar att traineeprogrammet idag har omarbetats helt.  
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Mentorskap inom NCC kommer på tal och Lisa berättar att hon själv har en mentor, men att 

det inte finns något mentorskapsprogram inom NCC. Det var Lisas chef, under tiden som 

trainee, som frågade om Lisa ville ha en mentor. Lisa tackade ja och har sedan ett år tillbaka 

en kvinnlig mentor med liknande bakgrund som henne själv som är VD för ett av NCC:s 

dotterbolag. De träffas på regelbunden basis och Lisa beskriver att hon är ”supernöjd” och att 

hon har haft ett enormt utbyte av deras relation på flera plan. Hon har tillsammans med sin 

mentor diskuterat mentorskapet och dem har tillsammans kommit fram till att dem båda har 

stor glädje av att träffas och diskutera problem. Hon berättar att hon utöver kunskapsutbytet 

får mycket bra tips om hur man bör tackla olika typer av människor i branschen i olika 

situationer. Lisa har inte hört talas om någon annan ung anställd inom NCC som, likt henne 

själv, har blivit tilldelad en mentor.  

Intervjun går vidare in på NCC:s utbildningsplan och Lisa berättar att du som nyanställd i 

NCC går en utbildningstrappa i fem steg som bygger på NCC:s värderingar och sätt att arbeta. 

Stegen är till för tjänstemännen och det spelar ingen roll om du är färsk från högskolan eller 

om du kommer från en 30-årig anställning på Peab, utbildningstrappan går alla tjänstemän. 

Lisa berättar att stegen bl.a. inriktar sig på planering, ekonomi, gruppen och allmän 

administration. Ett av stegen handlar enbart om NCC:s värderingar. 

Lisa gissar att ungefär 40 % av NCC:s arbetsledare är före detta yrkesarbetare. Hon säger att 

man ofta kan se det på åldern hos arbetsledarna, då anställda med akademisk bakgrund sällan 

”nöjer” sig med att vara arbetsledare under sitt yrkesliv. Hon berättar även att det inte finns så 

många civilingenjörer på NCC. Många av dem äldre har ”bara” gått 4-årig teknisk 

gymnasieutbildning. Alla yrkesarbetare i NCC som erbjuds arbetsledartjänster går företagets 

egen arbetsledarskola som Lisa uppfattar som mycket uppskattad. Denna utbildning går man 

under ett år parallellt med att man arbetar i företaget. När man gått klart arbetsledarskolan 

hoppar man på utbildningstrappan.  

Hon berättar att hon under sin tid som arbetsledare lärt sig att fråga gubbarna om hjälp och be 

dem att förklara då dem sitter på stor kunskap om byggprocessen. Lisa beskriver det som en 

del av sitt ledarskap att fråga gubbarna och på så sätt göra dem delaktiga och därigenom 

motiverade. Lisa hjälper i sin tur gubbarna med ev. datorproblem och sådant som hon själv 

har större kunnande om. Hon beskriver det som ett väl fungerande samarbete och utbyte av 

kunskap.  

När intervjun glider in på erfarenhetsåterkopplingen från projekt till projekt berättar Lisa att 

NCC ofta till viss del håller ihop projektorganisationer. En platschef har ofta med sig en 

entreprenadingenjör/arbetsledare och ibland även en inköpare, se Bilaga 2 C. Tanken är att 

kunskapen stannar inom gruppen och erfarenhetsåterföringen från projekt till projekt 

underlättas. Lisa anser dock att det leder till att kunskapen/erfarenheterna stannar inom 

gruppen istället för att spridas inom företaget.  Lisa förespråkar att splittra gruppen och hon 

tycker att det känns som att man ändå ständigt börjar om från noll på nya projekt. Från sin tid 

när hon jobbade på verksamhetsutvecklingsavdelningen inom NCC så intervjuade hon många 

platschefer om hur man skulle bli bättre på erfarenhetsåterkopplingen från projekt till projekt 

och hon berättar att alla platscheferna hävdar att deras projekt är unika och att det därför inte 

går att använda de projektmallar som finns. Lisa hävdar starkt att varje byggprojekt är långt 

ifrån unikt och att det finns stora likheter mellan olika typer av projekt och att det i mångt och 

mycket går att arbeta standardiserat i många olika former av byggprojekt. Lisa hävdar vidare 

att det finns betydligt mer likheter än skillnader mellan ett småhusprojekt och ett broprojekt, 

men att projektmallarna som finns inte används i tillräcklig utsträckning för att 

projektcheferna anser att just deras projekt är unikt. ”Det finns hur många mallar som helst, 

men verklighetsanknytningen är inte alltid den bästa”. 
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”Gubbarnas” bristande datorkunskaper är också en bidragande orsak till att mallarna inte 

används korrekt säger Lisa, då många laddar ner en mall till sin egen dator ifrån den 

gemensamma disken som alla projekt arbetar mot, och därefter använder samma mall i många 

år och inte inser att mallarna är levande dokument som hela tiden utvecklas.  

Lisa ser en stor brist i NCC:s sätt att arbeta med erfarenhetsåterföring när det gäller att behålla 

individens kompetens inom företaget genom att passa vidare individknutna erfarenheter och 

kontakter till en efterträdare. Hon har varit med om ett lyckat fall när en kollega ”tankats av” 

sista året innan pension genom att en efterträdare gått parallellt vid hans sida, men någon 

generell tanke om att arbeta på detta sätt finns inte inom NCC hävdar Lisa. 

Lisa berättar också att medelåldern är hög, både på hennes projekt och inom NCC överlag. 

Stora generationsglapp uppstår till följd av konjunkturväxlingarna då byggbranschen, i 

lågkonjunkturer, sällan anställer och dessutom ofta tappar unga människor till följd av 

fackpolicyn ”sist in först ut”. Dessa söker sig sedan ofta till andra branscher berättar hon och 

återanställs därför inte när konjunkturen vänder. 

De interna utbildningar som NCC erbjuder som ett led i att behålla kompetensen inom 

företaget är inget som Lisa tror på. Hon berättar att NCC har en stor del av sin 

utbildningskatalog utlejd till externa konsulter och hon upplever att det är betydligt högre 

standard och kvalitet på dessa utbildningar än på de som arrangeras och hålls internt. 

Fortfarande hålls NCC-specifika utbildningar, såsom stegkurserna, interna. Ungefär 4 % av de 

totalt 530 olika utbildningar som finns att tillgå på NCC:s utbildningsportal hålls intern 

medan resten anordnas externt.  
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5 Jämförande analys 

Baserat på de intervjuer som genomförts lyfts i följande avsnitt olika jämförelsepunkter fram 

som diskussionsteman. Dessa teman knyts sedan an till den litteratur som påträffats i 

litteraturstudien. 

Vilka rekryterar man? 

Då jämförelser görs mellan respondenternas uppfattning om hur just deras företag rekryterar 

finns en del klara skillnader. Detta framkommer tydligast då de fick uppskatta hur många 

procent av arbetsledarna inom organisationen som är före detta yrkesarbetare som företaget 

sedan låtit utbilda till arbetsledare. Anna tror att fördelningen är ca 50/50 mellan 

produktionschefer med akademisk bakgrund och hantvekarbakgrund på hennes avdelning 

inom Skanska, men hon påpekar att fördelningen är enormt skev åldersmässigt. De allra flesta 

av dem äldre produktionscheferna är före detta hantverkare, medan nästan alla dem yngre är 

akademiker i botten. Kalle uppskattar att minst 80 % av Kungsfiskarens arbetsledare är före 

detta yrkesarbetare, men Kungsfiskaren behöver inte nödvändigtvis representera Peab i detta 

fall då det är en fristående organisation inom Peab-koncernen. Lisa tror att ca 40 % av NCC:s 

arbetsledare är före detta yrkesarbetare. Hon påpekar även att det inte finns många 

civilingenjörer inom NCC utan att många utav dem äldre som inte har yrkesarbetarbakgrund 

har gått fyraårig teknisk gymnasieutbildning, en utbildning som togs bort i samband med 

Göran Perssons skolreform 1992 [18]. Den fyraåriga gymnasieingenjörsutbildningen är idag 

återinförd för att täcka det skrikande behov på ingenjörer som förutspås. Skanska gymnasiet 

är en av de skolor som idag erbjuder den fyraåriga utbildningen för att tillgodose företagets 

behov på ingenjörer som vill bli arbetsledare [19].  

Utbildningsplanen 

Intervjuerna tydliggör att både Skanska Peab och NCC har omfattande utbildningskataloger. 

Utformningen av utbildningsprogrammen är snarlika, men tydligt är att Peab och NCC utifrån 

intervjuerna har tydligare utbildningsplaner för att vidareutbilda yrkesarbetare till 

arbetsledare. Medan Skanska istället har tydliga utbildningsplaner för att skola in nyanställda 

arbetsledare. Majoriteten av de utbildningar som respektive företag förmedlar via sina 

utbildningsportaler hålls externt. Respondenterna är eniga om att de utbildningar som ges 

externt generellt håller en högre standard än de utbildningar som hålls internt.  

Mentorskapet 

Mentorskapet diskuterades i samtliga intervjuer och samtliga respondenter har erfarenhet av 

mentorskap från sina respektive arbetsgivare, men huruvida företagen jobbade aktivt med 

mentorskap visade sig skilja mycket. Anna berättar att det inom Skanska finns en idé med ett 

mentorskapsprogram för nyanställda, men enligt henne fungerar det inte alls och det är bara 

en ren pappersprodukt. Kalle berättar att det inte finns något mentorskapsprogram inom Peab, 

men han lyfter fram företagets kärnvärden som tydligt förmedlas igenom utbildningarna som 

erbjuds. Dessa, menar han, främjar att hjälpa varandra framåt och att utvecklas tillsammans. 

Kalle berättar att han dessutom haft en mycket bra chef som fungerat som en mentor och ett 

bollplank för honom. I likhet med Peab så praktiserar inte heller NCC något standardiserat 

mentorskapsprogram för nyanställda, men vår intervjuperson Lisa har precis som Kalle haft 

en chef som förstått vikten av mentorskapet. Lisa berättar att hennes första chef på NCC, 

erbjöd en mentor på eget initiativ som Lisa tackade ja till. Enligt Lisa har detta mentorskap 

varit otroligt givande och utvecklande. Mentorskapet är ett typiskt exempel på socialisering i 

SECI-modellen, där implicit kunskap hos en individ överförs till implicit kunskap hos en 

annan individ. 
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Vad försvårar kunskapsöverföringen/erfarenhetsåterföringen från projekt till projekt? 

Samtliga intervjurespondenter uttryckte under intervjuerna att kunskapsåterföringen från 

projekt till projekt inte fungerar som det borde och därför är ett problem. Anna hävdar att 

projektorganisationen löses upp över en lång tid under nedtrappningsfasen av ett projekt och 

att uppföljningen tillsammans inom projektorganisationen i slutfasen därmed försvåras. Hon 

berättar också att de projektpärmar som finns att tillgå om tidigare liknande projekt inte 

används i tillräckligt stor utsträckning. Kalle påtalar också han problematiken, men har svårt 

att sätta fingret på ursprunget till problemet. Han anser dock att just Kungsfiskarens 

organisation, där platschefen och arbetsledaren ofta håller ihop från projekt till projekt, utgör 

en fördel när det gäller att motverka det generella problemet med kunskapsåterföringen. Lisa 

berättar under intervjun att NCC också ofta jobbar med en kärna i projektgruppen som håller 

ihop under flera projekt. Hon anser dock att det stoppar spridningen av erfarenheter inom 

företaget från enskilda projekt snarare än att underlätta kunskapsåterföringen från ett projekt 

till ett annat. Lisa berättar att även NCC jobbar med levande projektmallar som hela tiden 

utvecklas allt eftersom nya projekt av liknande karaktär genomförs och utvärderas. Hon ser ett 

problem i mallarna dels inte används i tillräckligt stor utsträckning men menar även att 

”gubbarnas” bristande datorkunskaper är en bidragande orsak till problemet. Detta då många 

laddar ner en mall till sin egen dator ifrån den gemensamma disken som alla projekt arbetar 

mot, och därefter använder samma mall i många år och inte inser att mallarna är levande 

dokument som hela tiden utvecklas. Projektmallarna är exempel på internalisering i SECI-

modellen, där dokumenterade erfarenheter kan ge individen kunskap om vad man bör och inte 

bör göra för att lyckas med ett projekt. 

Projektorganisationen 

Det framgår under intervjuerna att de representerade företagen tänker lite olika kring 

projektorganisationen som arbetsform. Skanska har enligt Anna en tanke om att splittra 

organisationerna från projekt till projekt och även se till så att alla individerna i 

organisationen får ”prova på” olika typer av projekt för att bredda sin kompetens. Hon 

berättar att det trots detta inte är ovanligt att en kärngrupp inom projektorganisationen arbetar 

tillsammans under flera projekt. Som nämnt så berättar Kalle om Kungsfiskarens tanke om att 

platschefen håller ihop med sin arbetsledare. Lisa berättar att NCC har en uttalad tanke om att 

hålla ihop en kärna på 2-3 personer inom projektorganisationen vilket ska underlätta 

erfarenhetsåterföringen för den enskilda organisationen. Att hålla ihop projektgrupperna 

skapar generellt mer högpresterande projektorganisationer sett till Wheelan’s group stages 

[20].  

Föråldrad bransch 

Anna berättar att åldersfördelningen mellan arbetsledarna är extremt skevt fördelad. Hon 

menar att många av de yngre arbetsledarna är utbildade ingenjörer, medan de flesta äldre 

arbetsledarna är före detta yrkesarbetare. Lisa berättar att de inte finns så många unga 

arbetsledare på NCC och tillika väldigt få ingenjörer. Hon menar att många av de gamla är 

före detta yrkesarbetare, eller gymnasieingenjörer från fyraårig teknisk. Lisa berättar även att 

hon känner att hon själv påverkas mycket av sina äldre kollegors tänkande och sätt att vara då 

hon inte har någon yngre kollega på kontoret. Som nämnt i inledningen så visar 

undersökningar som gjorts att branschen står inför en kraftig föryngringsprocess som kommer 

tvinga företagen till att börja anställa yngre medarbetare för att tillgodose behovet av 

arbetskraft [2]. 
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6. Diskussion 

Det finns tydliga skillnader mellan de tre svenska byggjättarna när man tittar på 

rekryteringsförfarandet. Skanska har till skillnad från sina två konkurrenter börjat rekrytera 

ungt i större utsträckning än NCC och Peab att döma av empirin. Kanske har det att göra med 

att man som större internationell aktör vill säkerställa en viss grundkompetens inom företaget 

för att underlätta internationellt samarbete. Eller kanske handlar det om att man vill föryngra 

och få in nya perspektiv och ungas kreativitet i företaget. Tydligt är i alla fall att 

utbildningsplanerna är utformade efter respektive företags rekryteringstaktik. Det framgår i 

intervjuerna att Peab har välstrukturerade utbildningar för att vidareutbilda yrkesarbetare till 

arbetsledare och platschefer och uppskattningsvis 80 % av Kungsfiskarens arbetsledare är 

också tidigare yrkesarbetare. NCC har också dem en relativt stor andel före detta hantverkare 

som idag är arbetsledare och även NCC har en arbetsledarskola som anses uppskattad. Både 

NCC och Skanska har en form av utbildningstrappa som man går som ny arbetsledare i 

företaget. Skanska har dessutom nyligen startat en egen gymnasieskola som har som 

huvudsyfte att leverera arbetsledare med den kompetens som Skanska söker. På så sätt kan 

man förse blivande arbetsledare med rätt kunskap innan dem ens börjar arbeta inom företaget. 

Det bör vara förknippat med en risk att man utbildar arbetsledare även åt konkurrenter då man 

i tidig gymnasieålder ej är myndig och således inte kan ingå juridiskt bindande kontrakt vilket 

innefattar anställningsavtal. 

I övrigt så är det intressant att företag i en bransch som är så beroende av kunskapen hos sina 

anställda i så stor utsträckning väljer att lägga sina utbildningar externt.  

I och med att Anna nämner att åldersfördelningen är extremt skev inom Skanska kommer 

företaget att bli av med ovärderlig kompetens och erfarenhet när deras äldre före detta 

yrkesarbetare går i pension. Vad händer då? Hinner man utveckla och förbättra mentorskapet i 

tid för att sluta SECI-modellens spiral och på så sätt behålla kunskapen inom företaget? 

Eftersom branschen i grund och botten bygger på hantverkartraditioner och individknuten 

kunskap så tycker jag att det är mycket märkligt att man inte kommit längre med 

mentorskapsprogram än vad som framkommer i intervjuerna. Om man jämför 

arbetsledarutbildningarna hos de tre byggjättarna med befintliga utbildningsmodeller så som 

SECI-modellen så är just socialisering ett av de fyra huvudstegen för att överföra kunskapen 

och få den förankrad i företaget. Lisa utryckte att mentorskapet är svårt att få att fungera, men 

att det inte ens finns en tanke om att driva ett mentorskapsprogram för arbetsledarrollen i 

varken NCC eller Peab är anmärkningsvärt. Skanska som har en tanke om 

mentorskapsprogram verkar inte följa upp det tillräckligt för att inse att det inte fungerar.  

När det gäller erfarenhetsåterföringen från projekt till projekt så verkar alla undersökta företag 

ha förutsättningar för att lyckas, men alla de tillfrågade uttrycker problematiken med just 

erfarenhetsåterföringen. Både Skanska och NCC har mallar och projektpärmar för att 

dokumentera erfarenheter ifrån tidigare projekt, men användningen verkar inte alls fungera 

som den ska, att döma av respondenternas uppfattning. Detta ger ytterligare exempel på ett 

steg i SECI-modellen som inte fungerar då projektmallarna är ett tydligt exempel på 

internalisering. Alla tillfrågade är eniga om att varje enskilt projekt känns som att det börjar 

om från noll. Trots att snarlika projekt genomförts tidigare springs samma problem på om och 

om igen. Det känns som att företagen kan tjäna mycket på att utbilda projektorganisationerna i 

generell erfarenhetsåterföring. Därigenom kan tidigare upptäckta problem undvikas och 

tidplaner och budgetar bör kunna hållas i större utsträckning. Genom att dessutom införa 

hårdare disciplin på uppföljnings- och upptaktsmöten bör erfarenhetsåterföringen kunna 

skärpas ytterligare. Dessa typer av möten är också ett bra exempel på externalisering i SECI-
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modellen. Genom att dessutom efter uppföljningsmöten gemensamt uppdatera lämpliga 

projektmallar sluts SECI-spiralen genom att även kombinations-fasen är med i 

kunskapsöverföringen. 

Nackdelen med att hålla ihop projektorganisationen är att kunskapen knyts till en liten grupp 

inom företaget istället för att spridas inom företaget. Skanska har enligt Anna en tanke om att 

splittra organisationerna från projekt till projekt vilket också faller sig naturligt i många fall på 

grund av projektens varierande storlek. Dessutom är det vanligt att projekten avfolkas allt 

eftersom att projektet färdigställs och då splittras organisationerna upp naturligt.  

Som nämnt så berättar Kalle om Peabs tanke om att platschefen håller ihop med sin 

arbetsledare. I kalles fall så fungerar det uppenbarligen då han och hans arbetsledare 

kompletterar varandra på ett bra sätt med olika typer av kunskap som ger projektledningen en 

bred kompetens. 

Företagen tänker olika, men det fungerar i princip på samma sätt då ett par personer håller 

ihop under en längre tid och på så sätt blir specialiserade. Detta innebär förmodligen i många 

fall även att högpresterande projektorganisationer bildas [20]. 

På grund av att byggbranschen är mycket konjunkturkänslig så är det vanligt förekommande 

med relativt stora åldershopp i både projektorganisationerna och bland yrkesarbetarna. 

Branschen fungerar i princip som vilken annan bransch som helst, i högkonjunktur så byggs 

det mycket och i en lågkonjunktur så byggs det lite eller ingenting alls. Utan anbud att räkna 

hem är det omöjligt för företagen att behålla sina anställda som enbart står och kostar pengar 

utan att producera. Därmed tvingas företagen till varsel av personal. Branschen och 

fackföreningarna lever efter devisen; sist in först ut och därmed är det de unga som varslas 

först i en lågkonjunktur. 

Många av det unga som varslas har inte tid till att vänta på att konjunkturen svänger och söker 

sig därmed till andra mindre konjunkturkänsliga branscher. Därmed tappar branschen ofta 

hela generationer och enbart ett fåtal yngre åt gången stannar i branschen.  

Jag tror att generationshoppen som uppstår bidrar till att det blir den äldre majoriteten som 

sätter sin prägel på de yngre istället för att de yngre präglar dem äldre med nya idéer och nytt 

tänkande. På så sätt lever branschen till viss del kvar i det förgångna och kan därmed 

uppfattas som konservativ. Den naturliga utvecklingen avstannar därmed pga. dessa 

generationshopp.  

Därigenom lever också branschen med en relativt stor personalomsättning som är ytterligare 

ett skäl till att få kunskapen att stanna inom företaget istället för hos individen.  
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7. Slutsatser och förslag på förbättringar 

Skanska är det företag som redan idag tagit klivet och börjat satsa ungt genom att rekrytera 

unga ingenjörer. Kanske är dem steget före PEAB och NCC där framförallt NCC står inför en 

generationsväxling som kommer att kräva att man omarbetar sin utbildningsplan till följd av 

nya rekryteringsstrategier. 

Svenska byggföretag bör utveckla sitt tänk om mentorskapet för att säkerställa en fungerande 

kunskapsöverföring inom företaget och även för att lyckas behålla kunskapen inom företaget. 

I yrkesarbetarsammanhang är det självklart att varje lärling går med en äldre mer rutinerad 

hantverkare de första åren för att lära sig. I och med att den praktiska kunskapen är viktig 

även för arbetsledaren så bör mentorskapet vara självklart även i denna roll i företaget. 

Man bör utvärdera huruvida det är lönsamt att hålla ihop projektorganisationer eller om man 

bör splittra grupperna efter genomförda projekt. 

Företagen bör utbilda sin personal i erfarenhetsåterföring och då framförallt för att dra mer 

nytta av tidigare projekt. Man bör även införa striktare disciplin på gemensamma 

uppföljningsmöten där mallar och projektpärmar fylls i grundligt samt gemensamma 

upptaktsmöten där erfarenheter ifrån tidigare projekt lyfts fram. 

Genom mentorskap, förbättrad användning av projektmallar och striktare disciplin på 

uppföljnings- samt upptaktsmöten kan företagen arbeta i enlighet med SECI-modellen och 

således bör kunskapshanteringen inom byggbranschen kunna fungera bättre än vad den gör 

idag. 
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Bilaga 1 – Intervjuunderlag 

Ostrukturerad intervjumall för intervjuförfarande i Kandidatexamensarbetet MG101X 

- Respondentens bakgrund och nuvarande arbetsuppgifter/befattning. 

- Vilka är arbetsledare 

- Utbildning av arbetsledare 

- Utbildningskatalogens uppbyggnad 

- Ev. mentorskapsprogram för arbetsledare 

- Kunskapsåterföringen från projekt till projekt 

- Tankar om branschen och KM generellt 

- Övrigt 
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Bilaga 2 A – Projektorganisation Skanska 
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Bilaga 2 B – Projektorganisation Kungsfiskaren 
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Bilaga 2 C – Projektorganisation NCC 

 

 


