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Abstract

To ensure the right competence at the construction
site

Oscar Fransén & Jonathan Westling

Efforts are being made to achieve good working 
environmental standard on the construction sites. To 
ensure professional work and to achieve zero working 
related accidents it is crucial that people working on 
construction sites are well educated and competent for 
their work. As a result there are many companies 
specialized in educating in construction related work 
and the course certificates are usually plastic cards.

Within the construction company Skanska there are 
ways to coordinate certificates of competence, but the 
general opinion is that the systems work poorly in the 
field. The results show that the administration of 
certificates often is time consuming, unwieldy and 
handled differently or not at all.

The industry association Sveriges Byggindustrier is on 
their way to launch an industry-wide digital database 
enabling to coordinate certificates of competence. The 
database will simplify the process of controlling that 
workers on construction sites have the certificates 
required to perform work.

The purpose of this thesis is to illustrate the current 
routines for administration of certificates, examine 
abilities and holdbacks for implementation of the 
database and finally contribute to a greater 
understanding of its abilities on short and long terms.

It is vital that Skanska, with its high standards regarding 
working environment and safety, is one of the first 
actors to connect the ID06 competence database. 
Therefore, the authors’ recommendation to Skanska is 
to procure the service as son as possible after its 
launch and also actively work to invite others to the 
service. Recommendations for further developing the 
competence database and making it even more useful 
are presented at the end of the report.
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Sammanfattning 
Det råder stort fokus på arbetsmiljö i byggbranschen. För att säkerställa ett 
fackmannamässigt byggande och för att uppnå nollvision gällande 
arbetsplatsolyckor är det helt avgörande att personal som vistas på 
byggarbetsplatsen har rätt utbildning. Det finns till följd av detta många 
verksamma utbildningsföretag som idag erbjuder byggföretagen ett stort urval 
av kompetensutbildningar, vilka ofta vidimeras i form av fysiska plastkort. 
 
Trots goda försök att samordna kursbevis för yrkesarbetare och tjänstemän 
inom Skanska är den allmänna uppfattningen att systemet fungerar dåligt i 
produktionsskedet. Resultatet visar att administrationen ofta är tidkrävande, 
svårhanterlig och hanteras olika eller inte alls. 
 
Branschorganisationen Sveriges Byggindustrier lanserar våren 2016 en 
elektronisk databas för att underlätta samordningen av kompetensbevis. Med 
den nya databasen ska det bli enkelt att säkerställa att enbart personal med rätt 
kompetens och behörighet vistas i produktionen. 
 
Examensarbetet syftar till att belysa nuläget, undersöka möjligheter och hinder 
för ID06 kompetensdatabas att implementeras på bred front samt att bidra till 
en ökad förståelse för tjänstens möjligheter på kort och lång sikt. 
 
För ID06 KDB är det viktigt att Skanska, som har ett gott renommé i avseende 
på arbetsmiljö och säkerhet, är en av de aktörerna som tar första steget att 
ansluta sig till KDB:en. Författarnas rekommendation är därför att Skanska 
upphandlar tjänsten i tidigt skede och aktivt sätter press på övriga aktörer att 
också ansluta sig. Rekommendationer för vidareutveckling av kompetens-
databasen presenteras i slutet av rapporten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: kompetenshantering, kompetensutbildning, BAS-U, ID06, 
Skanska, utbildningsbevis, effektivisering 
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Förord 
Följande rapport är resultatet av det avslutande examensarbetet inom 
högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik motsvarande 15 högskolepoäng. 
Examensarbetet har skrivits åt Skanska AB distrikt väg och anläggning i 
Stockholm.  
 
Vi riktar ett tack till Roger Färninger, verksamhetsutvecklare på distrikt väg 
och anläggning i Stockholm, som varit vår handledare på Skanska och David 
Sköld från Uppsala universitet som agerat ämnesgranskare och även bollplank 
för tankar och idéer. Tack till de andra involverade från Skanska som tagit sig 
tid för våra intervjuer och även de byggföretag och utbildningsföretag som 
ställt upp på intervjuer. Vi vill även tacka Björn Sjöstrand och Emma Svärd på 
Sveriges Byggindustrier som har spelat en viktig roll för rapportens framgång 
då de har tillgängliggjort information om den kommande kompetensdatabasen 
och ingående förklarat dess syfte och funktioner. 
 
Uppsala, maj 2016 
Oscar Fransén & Jonathan Westling 
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1. INLEDNING 
Kapitlet ger en inledande problembeskrivning av rapportens fokusområde. 
Syftet med rapporten och vilka frågeställningar författarna vill att rapporten 
ska belysa presenteras. 

1.1. Problembeskrivning 
De flesta stora aktörer inom byggbranschen strävar efter en nollvision vad 
gäller arbetsplatsolyckor. Därför ställs bland annat krav på att yrkesarbetare 
(YA) och tjänstemän (TJM) har rätt kompetens för att utföra olika 
arbetsmoment. Detta uppnås till exempel genom kompetensutbildningar för 
specifika uppgifter. Skanska är en av de största aktörerna i branschen och 
företaget är i framkant gällande arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatsen. 
Ett av rapportens fokusområde är att undersöka deras hantering av 
kompetensutbildningar. 
  
YA såväl som TJM är skyldiga att, för produktionschefen eller utsedd 
tjänsteman, uppvisa utbildningsbevis före inledande av arbete. Det finns idag 
inget samlat system där arbetsgivaren med säkerhet själv kan kontrollera vilka 
utbildningar arbetstagaren har genomgått. Sådana system är vanligen 
projektspecifika och samordnas sällan centralt i företagen. Det faller på 
arbetstagaren att uppvisa utbildningsbevis, vanligen i form av plastkort, från 
samtliga genomgångna kurser. I en bransch som strävar efter att ligga i 
framkant gällande säkerhet, digitalisering och effektivisering (Womack och 
Jones, 1996) kan certifikat i form av plastkort uppfattas som förlegat. Ett 
sådant system skapar svårigheter för ansvariga på byggarbetsplatser att 
kontrollera och säkerställa att arbeten utförs av personal med rätt kompetens 
samt behörighet menar P. Svensson som är BAS-U 
(Byggarbetsmiljösamordnare i utförande av arbete) på Sergels Torg Tätskikt 
(personlig kommunikation, 3 januari 2016).  
  
Karaktäristiskt för byggbranschen är att en upphandling sker i flera led med 
entreprenörer och underentreprenörer, många med varierande nationalitet, 
vilket gör den övergripande kontrollen än mer komplex. För att möta 
branschens tankar kring effektivisering och säkerhet är det lämpligt att se över 
tillvägagångssättet för hanterandet av kompetensutbildningar. Detta är en 
förutsättning för att arbetsmiljöansvariga lättare ska kunna ta sitt ansvar. 
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Sveriges byggindustrier (BI) lanserar under 2016 en branschomfattande 
kompetensdatabas (KDB) som sammanställer utbildningsbevis. Detta system 
kommer att vara avgiftsbelagt med en årlig medlemsavgift samt en kostnad per 
registrerat kursintyg. BI har även grundat ID06 som är ett branschgemensamt 
system för legitimationsplikt och närvaroregistrering på byggarbetsplatsen 
(Sveriges Byggindustrier, 2015). 
 

1.2. Syfte 

Syftet är att undersöka om en digitalisering gällande nuvarande system för 
kompetenskontroll på byggarbetsplatser gynnar byggbranschen ur ett 
arbetsmiljöperspektiv. 
 

1.3. Frågeställningar 

Frågeställningarna är till för att undersöka vilka rutiner Skanska har för att 
kontrollera om yrkesarbetare och tjänstemän har den utbildning som krävs och 
hur den kommande KDB:en som ID06 utvecklar kan effektivisera eller 
förenkla processen för kompetenskontroll. Vidare ska de även ligga till grund 
för att diskutera möjligheter och hinder för KDB:en att implementeras på bred 
front, för att slutligen bidra till en ökad förståelse för tjänstens möjligheter på 
kort och lång sikt.  

 
● Hur sköts ansökan av kompetensutbildningar, hanteringen av 

certifikaten och uppföljningsarbetet idag? 
● Hur är ID06 kompetensdatabas tänkt att fungera? 
● Till vilken grad uppfyller BAS-U sina åtaganden som 

arbetsmiljöansvarig? 
● Vilka eventuella möjligheter och hinder förknippar verksamma i 

branschen med införandet av KDB:en? 
 

1.4. Disposition 

Rapporten består av totalt sex kapitel där första kapitlet är en inledande del 
med problembeskrivning, syfte och frågeställningar. Andra kapitlet innehåller 
bakgrundsfakta, tredje kapitlet beskriver vilken metod som används för att 
samla in det data som utgör resultatet i kapitel fyra. I kapitel fem analyseras 
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och diskuteras den insamlade empirin. I rapportens avslutande kapitel sex 
presenteras de slutsatser författarna gjort utifrån kapitel fyra och fem. 
 
Intervjustudierna kommer att ge svar på frågeställningarna. De två första 
frågeställningarna kommer att besvaras i rapportens resultat. Hur ID06 KDB är 
tänkt att fungera presenteras i bakgrundskapitlet och KDB:ens möjligheter och 
hinder kommer att framgå i resultatet och diskussionen.  
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2. BAKGRUNDSBESKRIVNING 
Kapitel två utgörs av bakgrundsfakta i form av byggbranschens utformning, 
varför kompetensutbildningar krävs, hur kompetenshantering går till idag och 
ger svar på frågeställningen hur den kommande ID06 KDB är tänkt att 
fungera. Kapitlet ligger till grund för resultatdelen (kapitel fyra) och 
resonemanget i analys och diskussionen (kapitel fem).  

2.1. Byggbranschens utformning 

2.1.1. Författningar 
Byggbranschen styrs av ett antal författningar. Dessa är till för att säkerställa 
ett byggande som erbjuder en långsiktigt god levnadsmiljö för dagens samhälle 
och för kommande generationer. De rådande författningarna banar väg för 
branschens utformning idag och i framtiden. Att de som praktiserar i 
byggbranschen ställs inför krav sporrar dem till att kontrollera sitt eget arbete 
vilket genererar en säkrare produktion (ID06, 2016). Plan- och bygglagen 
(PBL), arbetsmiljölagen (AML) och Boverkets byggregler (BBR) är 
författningar som sammanfattningsvis säkerställer att arbetet utförs på ett 
korrekt sätt, utan att involverade parter riskerar att komma till skada. 
Byggherren är den person som utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-
, rivnings- eller markarbeten. Byggherren är även den juridiska personen med 
det yttersta ansvaret för att PBL efterlevs (PBL, SFS 2010:900, kap. 10, 5 §). 
Vid anbudslämnande måste entreprenören säkerställa att dess medarbetare 
besitter den kompetens som krävs för att utföra projektet. Medarbetarna ska 
inneha rätt utbildning för att kunna utföra arbetet utan påtaglig risk för ohälsa 
eller olycksfall (AML, SFS 1977:1160, kap. 3, 3 §). Om entreprenören kan 
intyga för dessa kriterier till byggherren har denne en chans i anbudslämnandet. 
 

2.1.2. Olika entreprenadformer 
I byggbranschen finns det en mängd olika entreprenadformer. En entreprenad 
är ett åtagande mellan en eller flera entreprenör/-er och byggherre att till en 
bestämd ersättningsform och tidsram utföra ett arbete. Det finns i huvudsak två 
olika entreprenadformer; utförandeentreprenad och totalentreprenad. Projektets 
form och storlek varierar ofta och därför finns det ett antal variationer av de 
ovanstående entreprenadformerna. 
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Utförandeentreprenad kan delas upp i tre typer: generalentreprenad, delad 
entreprenad och samordnad generalentreprenad. Gemensamt för dessa är att 
entreprenören får färdiga bygghandlingar av byggherren och endast ansvarar 
för utförandet. I en generalentreprenad innehar byggherren två kontrakt, ett till 
projektören och ett till entreprenören. Entreprenören får i sin tur upphandla 
nödvändiga underentreprenörer. I en delad entreprenad upphandlar byggherren 
utöver de två kontrakten till projektören och byggentreprenören även de 
nödvändiga sidoentreprenörerna (t.ex. mark, vvs, el) och samordnar dessa 
själv. I en samordnad generalentreprenad handlar byggherren upp likt en delad 
entreprenad men överlåter samordningsansvaret till en av sidoentreprenörerna, 
vanligen byggentreprenören.  
 
I en totalentreprenad upprättar byggherren handlingar med funktionskrav vilka 
totalentreprenören använder som underlag för att projektera fram fullständiga 
bygghandlingar att producera efter. Totalentreprenören ansvarar för att 
byggherrens funktionskrav uppfylls och följs genom hela produktionen.  
 
I större projekt används vanligen underentreprenörer (UE) då entreprenören 
sällan besitter alla kompetenser som krävs för projektet. Entreprenören blir 
ansvarig att säkerställa kvaliteten och fackmannamässigheten för den 
upphandlade UE:ens utförande (Mittbygge.se, 2012). 
 

2.1.3. Byggprocessen 
Varje byggprojekt (grundläggning, väg och anläggning, infrastruktur, hus 
m.m.) är till för att uppfylla ett behov. Från att behovet uppstår fram till den 
färdigställda produkten genomgås fyra steg kallat för byggprocessen. I de olika 
stegen genom processen är olika yrkesroller involverade och den kan i 
kronologisk följd delas in i: idé och programskede, projekteringsskede, 
produktionsskede och förvaltningsskede. Under idé och programskedet belyser 
en part att det finns ett behov för uppförandet av en byggnad eller anläggning. 
Genom visioner och idéer gestaltas byggnadens utformning och detta styrks 
med utredningar. När behovet är fastlagt inleds projekteringsskedet och här 
bestäms byggnadens utformning och konstruktion i detalj. Bygghandlingar blir 
den slutgiltiga produkten från projekteringen. I produktionsskedet görs mark- 
och grundläggningsarbete, upprättande av stomme, installationer och slutligen 
inredningsarbeten. När byggnaden tas i bruk inleds förvaltningsskedet och här 
sköts drift och underhåll och på sikt eventuella om- och tillbyggnader för att 
säkerställa en god byggnadshälsa.  
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Fokus för denna rapport är riktat mot produktionsskedet då det i detta skede 
råder störst säkerhetsrisk för de yrkesaktiva arbetarna och deras omgivning. Att 
kunna säkerställa att en YA är kvalificerad för att utföra en form av arbete är 
viktigt av flera skäl: de hanterar kraftfulla handhållna verktyg, de vistas på en 
arbetsplats med rörliga maskiner som kräver en viss uppmärksamhet från sin 
omgivning och tredje man kan påverkas av felande i produktionen (Nordstrand, 
2008). 
 

2.1.4. Ansvariga 
Byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet av arbetet (BAS-U) är utsedd av 
byggherren för att upptäcka och förebygga risker för ohälsa och olyckor på 
byggarbetsplatsen. Detta kräver rätt kompetens och det är upp till byggherren 
att styrka kvalifikationen hos BAS-U och den personal som denne avser att 
använda. Byggherren är dock fortfarande ansvarig för de uppgifter BAS-U ska 
utfärda och därför kan Arbetsmiljöverket, en myndighet som ansvarar för att ta 
fram regler kring arbetsmiljö, komma att rikta krav mot BAS-U, byggherre 
eller båda (Prop. 2014/15:6, s. 15). 
 
Oavsett entreprenadform ska arbetsgivaren försäkra sig om att medarbetarna 
har den kompetens och kunskap som erfordras för arbetsuppgifterna. För att 
säkerställa detta bör arbetsgivaren upprätta kompetenskrav och 
utbildningsplaner för hela företaget men även på individnivå för enskilda 
befattningar (Sveriges Byggindustrier, 2016b).  
 
Det åligger projektchefen att en arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan) 
upprättas. APD-planen ska bl.a. visa var följande återfinns: arbetsområde, 
etablering, förvaringscontainrar av verktyg och dylikt, förvaring av 
brandfarliga ämnen, avfallshantering och återsamlingsplats. Planen ska 
innehålla alla fysiska åtgärder rörande säkerhet och skydd. 
 

2.1.5. Branschorganisationer 
Byggbranschen i samverkan (BBIS) är en organisation som består av 
byggarbetsgivarna och byggfacken. Organisationen är till för att gemensamt 
kunna kraftsamla mot oseriös verksamhet inom byggsektorn. Målet är att 
förbättra branschens anseenden genom att driva frågor som arbetsmiljö, 
kvalité, utveckling och sund konkurrens (BBIS, 2016).  
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Sveriges Byggindustrier (BI) är en medlemsorganisation bestående av ca 3200 
st företag verksamma inom byggsektorn. Deras uppdrag är att arbeta för 
medlemsföretagens gemensamma intressen och förbättra villkoren för hela 
branschen. Organisationen arbetar ständigt för att uppnå ett fungerande 
regelsystem gällande sunt samhällsbyggande, förbättrade näringsvillkor och 
ökad säkerhet i branschen (Sveriges Byggindustrier, 2016a). 
 

2.1.6. Lagar mot den osunda konkurrensen  
Byggbranschen har historiskt sett haft stora problem när det gäller den sunda 
konkurrensen. Skillnader i lönenivå på grund av utländsk arbetskraft och 
omfattande svartarbete skapar svårigheter för seriösa aktörer att konkurrera på 
lika villkor. En minimal risk för upptäckt av systematiskt fuskande i 
kombination med att lagar och regler inte är uppdaterade har fått stora 
konsekvenser. Konsekvenserna i en bransch där oseriösa aktörer verkar är 
förutom stora ekonomiska förluster också att människor tvingas arbeta i en 
otrygg miljö, där risker för bristande kompetens och olyckor är överhängande 
(Sveriges Byggindustrier, 2015). 
 
Med anledning av ovanstående har branschorganisationer och myndigheter 
under lång tid drivit på politiker om skärpt lagstiftning. Därför infördes Lagen 
om personalliggare på byggarbetsplats (Skatteförfarandelagen, SFS 2011:1244, 
kap. 39, 11a §) vilken trädde i kraft den 1 januari, 2016. På ingång är 
lagförslaget om arbetsgivaruppgift på individnivå men även lagförslaget om 
anmälningsplikt för alla företag till Skatteverket (SKV) (Sveriges 
Byggindustrier, 2015). 
 
Lagen om personalliggare på byggarbetsplats gör det möjligt att koppla 
samman företaget med individen. Alla som utför ett arbete på en 
byggarbetsplats är skyldiga att elektroniskt logga in i en personalliggare där 
personnummer, arbetsgivare och arbetad tid registreras. Det unika i lagkravet 
jämfört med andra branscher är att personalliggaren inte får föras på papper, 
utan måste vara elektronisk. Uppgifterna i personalliggaren är endast till för 
SKV:s kontroll och lagras löpande på byggarbetsplatsen från och med 
beskattningsåret och i minst 2 år framåt. Vid oanmälda besök har SKV 
underlag för att kontrollera att arbetande personal på byggarbetsplatsen finns i 
personalliggaren samt att de är registrerade på ett företag (ID06, 2016) 
(Sveriges Byggindustrier, 2015) (Maskinentreprenörerna, 2015). 
 



 
 

Kap. 2 Bakgrundsbeskrivning 
 

 
 
 
 

9 

Det kommande lagförslaget om arbetsgivaruppgift på individnivå kompletterar 
lagen om personalliggare på byggarbetsplats genom att den bekräftar 
kopplingen mellan individen och företaget för SKV. Som det ser ut idag 
behöver företagen i arbetsgivardeklarationen enbart redovisa 
arbetsgivaravgifter på gruppnivå. Lagförslaget innebär att redovisningen till 
SKV sker på individnivå och i redovisningen ska det framgå vem arbetsgivaren 
betalat ut lön till. Vid kontrollbesöken kan SKV enkelt se om arbetsgivaren 
betalar arbetsgivaravgiften för den personal som är registrerad i 
personalliggaren. Den bakomliggande tanken är att göra det svårt för oseriösa 
företag att fuska samtidigt som merarbetet för seriösa företag ska bli begränsat. 
Seriösa företag loggar redan dessa uppgifter då det är en förutsättning för att 
kunna betala ut rätt lön till sina anställda varje månad (Sveriges 
Byggindustrier, 2015) (Maskinentreprenörerna, 2015).  
 
För att ytterligare främja den sunda konkurrensen och minska risken för att 
människor ska utnyttjas av oseriösa företag vill branschen införa en 
obligatorisk anmälningsplikt för alla företag till skatteverket. Idag har 
utländska företag ingen anmälningsplikt vilket gör det svårt att säkerställa 
deras skatte- och arbetsgivarstatus (Maskinentreprenörerna, 2015). 
 

2.1.7. ID06  
BBIS tillsammans med berörda myndigheter har varit drivande i arbetet kring 
de ovan nämnda lagförslagen. Genom BI tog branschen ett eget initiativ till att 
försvåra för oseriösa aktörer och 2006 lanserades systemet ID06, för att 
möjliggöra branschgemensam legitimering och närvaroredovisning på 
byggarbetsplatser. I projekt där beställare frivilligt i upphandlingen väljer att 
kravföra ID06 anslutning är samtliga verksamma personer på 
byggarbetsplatsen skyldiga att synligt bära ID06 kort, samt kunna uppvisa 
godkänd identifikationshandling. Samtliga UE ska till uppdragsgivaren 
uppfylla ID06 avtalsvillkor och anmäla alla som har rätt att arbeta på 
byggarbetsplatsen. Uppdragsgivaren ansvarar i sin tur för att med utrustning 
tillhandahållen av byggherren föra en elektronisk närvaroförteckning över 
samtlig arbetande personal. Om personal inte kan legitimera sig har 
uppdragsgivaren rätt att kräva viten av UE:en (ID06, 2015b).  
 
Att ID06 systemet idag är implementerat på bred front och har över 40 000 
företag registrerade innebär att de ansluta företagen, genom ID06 systemet, har 
de tekniska möjligheterna för gällande och även kommande lagkrav (Björn 
Sjöstrand, personlig kommunikation, 26 februari 2016). 
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Bild 1: ID06 systemet kan hantera lagringen 
enligt gällande och kommande lagar.  
Källa: Sveriges Byggindustrier, 2015 

Bild 2: Branschgemensamt 
ID06 kort.  
Källa: Visma, 2015 

 
Kopplingen mellan en individs anställning och arbetsgivaren är kodat i kortets 
chip och utgörs av arbetsgivare, företagets organisationsnummer, för- och 
efternamn, personnummer, giltighetstid och nationalitet. ID06 samarbetar med 
ett flertal ackrediterade leverantörer som utfärdar ID06 kort och tar fram 
kompatibla systemlösningar. Kortleverantörerna har till uppgift att kontrollera 
ansökande företag hos bolagsverket gällande företagets registreringsbevis och 
arbetstillstånd (företag registrerade utanför EU) samt skyldighet att 
dokumentera utfärdade ID06 kort. Detta gör det möjligt till spårbarhet vid 
kontroller utförda av exempelvis Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och 
Polismyndigheten. Företaget som beställer korten ansvarar för att korrekta 
personuppgifter registreras samt att det finns en koppling mellan individen och 
företaget (Sveriges Byggindustrier, u.å.). 
 
Lagen om personalliggare på byggarbetsplats har lett till att samtliga aktörer 
som verkar på den svenska byggmarknaden är skyldiga att tillgodogöra sig ett 
system som gör det möjligt att registrera sig i byggarbetsplatsens elektroniska 
personalliggare. ID06 leverantörerna har utvecklat fullständiga 
personalliggarsystem för att underlätta administrationen ute på byggprojekten. 
Systemen vilka är direkt kompatibla med de fysiska ID06 korten alternativt 
mobila applikationslösningar innefattar sorteringsfunktion samt spårbara loggar 
för alla aktiviteter (Sveriges Byggindustrier, u.å.). 
 
Enligt Skanskas kompetensutvecklingschef S. Forssberg (personlig 
kommunikation, 31 mars 2016) var uppfattningen när ID06 introducerades att 
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administrationen till en början var omfattande och upplevdes som jobbig. 
Tidigare använde branschen sig av egna företagskort och det fanns inget krav 
på legitimation och närvaroregistrering på byggarbetsplatsen. När ID06 
introducerades kravställdes skriftliga föranmälningar samt obligatorisk 
närvaroförteckning på byggarbetsplatsen, vilket skapade ett betungande 
administrativt arbete. I takt med att ID06 systemet utvecklats och elektroniska 
lösningar tillgängliggjorts har också den administrativa hanteringen minskat.  
 

2.2. Kompetenshantering idag 

2.2.1. Historik 
När beställare började kravställa olika kompetenser av entreprenörerna i 
branschen uppstod ett behov av att intyga en för projektet relevant kompetens. 
Utbildningsföretag och föreningar utbildade efter rådande författningar och 
efter färdigställd kurs fick deltagarna certifikat som fastslog deras kompetens 
inom det utbildade området. Därefter var det upp till den enskilde arbetstagaren 
att förvara dem för att kunna uppvisa vid stickprov eller kommande projekt.  
 

 

Diagram 1: Antalet inrapporterade olycksfall per 1000 sysselsatta till 
försäkringskassan som lett till minst en dags sjukskrivning. Källa: 
Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd, 2015 
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Företagen i byggbranschen strävar efter minskande antal arbetsolyckor och 
sedan Byggindustrins centrala arbetsmiljöråd (BCA) 1994 började 
sammanställa statistik över inrapporterade olycksfall har det varit en sjunkande 
trend. Statistiken redovisar för antalet sysselsatta i privat och offentlig bygg- 
och anläggningsverksamhet. Arbetsolyckor utgörs av skador som på fysisk väg 
åsamkat kroppsskada, det innefattar inte sjukdomar. För år 2013 (juni 2013-
maj 2014) var det totalt 1966 stycken registrerade olyckor, vilket är 11,5 
olyckor/1000 sysselsatta. Inom samma tidsspann år 2014 uppgick antalet 
olyckor till 1779 stycken, vilket är 10,3 olyckor/1000 sysselsatta. Det en 
minskning av arbetsolyckor på 10 % (Luleå Tekniska Universitet, 2015). 
 

2.2.2. Inskrivningen & arbetsberedning 
Enligt L. Billström, TJM på Skanska, ska de nyanlända till ett projekt vid 
inskrivningen uppvisa giltigt ID06 för att senare registrera närvaro i den 
elektroniska personalliggaren. För att erhålla huvudentreprenörens tillstånd att 
praktisera på byggarbetsplatsen genomgås en säkerhetsintroduktion. 
Introduktionen innehåller Skanskas värderingar och förhållningssätt på 
koncernnivå, projektspecifika förhållningssätt som delvis åskådliggörs på 
APD-planen och slutligen vilken typ av arbete den närvarande ska utföra.  
 
Arbetsberedningar utförs för arbeten som anses ha betydande påverkan på 
projektets arbetsmiljö, tid, ekonomi, kvalitet och miljö och är till för att öka 
förutsägbarheten i ett arbetsmoment. För att upprätta en arbetsberedning 
bestäms en lämplig metod som beskriver hur arbetet ska utföras från start till 
slut. Metoden bryts ner i delmoment och en strukturplan utformas. Varje 
delmoment behandlas, riskmoment identifieras och åtgärder vidtas. För att 
styra arbetet i hamn bör de maskinister, YA eller UE som ska utföra arbetet 
delta i utformningen av arbetsberedningen, detta för att främja 
erfarenhetsåterföring (Skanska, 2016). 
 

2.2.3. Rutiner för kompetenshantering 
Efter avklarad kurs ges ett kompetensbevis ut i form av ett plastkort vilket i 
regel har en giltighetstid på 3-5 år och under den tiden ska kortinnehavaren se 
till att plastkortet håller. Kompetensutbildningar som kravställs i större 
utsträckning medför ett större slitage på certifikaten. Plastkort som används 
dagligen kan slitas ut fortare än vad giltighetstiden är för kursen och ett 
plastkort som inte går att tyda är lika obrukbart som ett borttappat kort. I 
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samtliga fall där korten blir oanvändbara innan kursens giltighetstid löper ut 
behöver ett nytt kort beställas. Det är svårt för BAS-U att upptäcka om en kurs 
är på väg att bli ogiltig för en YA eller TJM då hanteringen oftast sker med 
papperskopior på korten. Papperskopiorna sammanställs i pärmar och på större 
projekt växer de snabbt i antalet. Det anses vara upp till varje enskild 
medarbetare att inrapportera om deras kurs är på väg att löpa ut eller om de 
tappat bort kortet (L. Billström, Personlig kommunikation, 7 april 2016). 
 
Flera olika system för kompetenshantering ger dålig översikt och det har 
efterfrågats av flera i branschen att snabbt kunna få en överskådlig bild av 
medarbetarnas kompetenser i ett projekt. Enligt Skanskas 
kompetensutvecklingschef S. Forssberg (personlig kommunikation, 31 mars, 
2016) har Skanska, som är ett av branschens största företag, genom tiden löst 
hanteringen av kompetenscertifikaten på olika sätt. Oracle, som i grunden är ett 
ekonomihanteringsverktyg, har vid flertalet förfrågningar byggts om för att 
anpassas efter Skanskas behov. Programmet har byggts om till den gränsen att 
det blivit väldigt krångligt att använda och dyrt att köpa uppdateringar till.  
 
Följaktligen har Skanska utvecklat ett eget kompetenshanteringsverktyg 
(Oracle business intelligence) som finns tillgängligt på deras interna portal. I 
verktyget skapas en profil vari godkända kurser med giltighetstid kan föras in. 
För att verktyget ska fylla sitt syfte gäller det att Skanskas medarbetare endast 
nyttjar utbildningsföretagen de har ramavtal med. Detta för att de ramavtalade 
företagen ska skicka en sammanställd lista på deltagare efter genomförd kurs 
till Skanskas affärsstödsavdelning. Listan följer en särskild mall för att enkelt 
kunna laddas upp i Skanskas system. Om ett företag utan ramavtal används 
behöver kursdeltagaren själv bifoga kurscertifikatet till affärsstöd som manuellt 
får lägga in det i kompetensprofilen.  
 
För att som medarbetare på Skanska ta reda på vilka utbildningsföretag som är 
ramavtalade finns en portal, Skanska learn, som sammanställer de aktuella 
kurserna att söka. För att förenkla ytterligare finns en funktion som redovisar 
vilka kurser olika yrkesroller kan behöva eller måste gå. Vidare kan anställda 
direkt ansöka om kurser och se information om olika utbildningsföretag samt 
om de är ramavtalade eller ej. 
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Bild 3: Startsida för Skanska learn som nås via utbildningsportalen.  
Källa: Skanska learn 

 
Skanska learns startsida ger tre valmöjligheter:  
 

1. Krav på behörighet 
Härifrån är det möjligt att se vilka behörighetsutbildningar som ställs på olika 
yrkesroller i Skanskas olika regioner. Det är även möjligt att boka kurser från 
denna flik. 
 

2. Sök/Anmäl utbildning 
Här kan användaren söka på utbildningar och även via olika kategorier bläddra 
fram till önskvärd utbildning.  
 

3. Utbildningsförfrågan 
Om användaren inte finner den sökta kursen kan en förfrågan lämnas till 
samtliga avtalsleverantörer. Det kan vara till nytta för att göra ett anpassat 
utbildningstillfälle, om utbildningen inte finns tillgänglig under rätt tidsperiod 
eller om den utbildningen inte finns tillgänglig på rätt ort. 
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Bild 4: Under fliken “Krav på behörighet”. Urval av kurser som behövs eller kan behövas 
för en viss yrkesroll. Källa: Skanska learn 

 

 

Bild 5: Under fliken “Sök/Anmäl utbildning”. Sökfunktioner på kategori av kurs, 
utbildningstyp, ort.  Källa: Skanska learn  

 
För att specificera sökningen ytterligare är det möjligt att sortera på typ av 
utbildning d.v.s. vilken utbildningsformen är men även ort, kostnad, längd, 
språk och startdatum. Detta för att snabbt ge användaren en uppfattning om 
vilka utbildningar som kan vara lämpliga att söka. Om två eller fler kurser är 
attraktiva är det möjligt att jämföra dessa utifrån de kriterier som används för 
att specificera sökningen. 
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Bild 6: Jämförelse av två utbildningar i Skanska learn 
Källa: Skanska learn 

 

2.2.4. Utbildningsföretagens samordning  
Utbildningsföretag och involverade föreningar har skapat egna system där 
användare kan få en sammanställning av genomförda utbildningar. Enligt J. 
Larsson utbildningschef på Aptum (personlig kommunikation, 1 april 2016) 
har ett eget system utvecklats för att hantera bokningar, utbildningar, 
certifieringar och intyg. Detta system gör det möjligt för Aptum att följa upp 
alla utbildningstagare och deras behörighet. Systemet gör det också möjligt för 
kunderna att logga in och själva få en överblick av genomförda och även 
sökbara utbildningar. Brandskyddsföreningen lanserade i januari 2015 en tjänst 
som lagrar avklarade utbildningar digitalt. För att färdigställa en utbildning 
genomgår kursdeltagaren ett test online, när kursdeltagaren är godkänd på 
testet laddas ett digitalt certifikat upp i Brandskyddsföreningens databas. Det 
gör att deras certifikat ständigt är tillgängliga för kursdeltagaren (I. Jansson, 
personlig kommunikation, 6 april, 2016).  
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Brandskyddsföreningen är en ideell förening som jobbar för ett brandsäkrare 
Sverige, de utbildar bland annat i byggbranschen och bidrar till en säkrare 
arbetsmiljö. Försäkringsbolagen kräver att brandskyddsansvariga och personer 
som arbetar med heta arbeten är utbildade i alla arbeten som orsakar 
uppvärmning eller gnistbildning t.ex. svetsning, lödning och arbete med 
varmluftspistol eller sliprondell (Brandskyddsföreningen, 2015). 
 

2.3. ID06 Kompetensdatabas  
Sveriges Byggindustrier jobbar kontinuerligt med att ständigt förbättra och 
utveckla ID06. Genom modern teknik som tillhandahålls från kvalitativa 
leverantörer möjliggörs system för att försvåra skattefusk och förbättra 
säkerhetsarbetet. I kampen mot arbetsplatsolyckor och för en ökad kompetens 
på byggarbetsplatsen lanserar ID06 en kompetensdatabas (KDB) våren 2016. 
ID06-systemet har som tidigare nämnts gjort det möjligt att elektroniskt knyta 
individen till ett företag. Nu blir det även möjligt att inom systemet knyta 
individen till en utbildning (BBIS, 2014). 
 
Problematiken många i branschen upplever är det svåra och tidkrävande arbetet 
kring hanteringen av kompetensutbildningar. Det gäller för den enskilda 
individen att vid utförande av arbete kunna uppvisa erforderliga 
utbildningsbevis. Byggprojektet är enligt arbetsmiljölagen skyldigt att 
säkerställa nödvändig kompetens hos de medarbetare som arbetar på projektet. 
Dagens system med utbildningsbevis i form av plastkort gör det svårt att 
systematiskt genomföra kontroller och enligt B. Sjöstrand, företagsrådgivare 
för ID06 på Sveriges Byggindustrier (personlig kommunikation, 26 februari 
2016), finns problematiken med förfalskade utbildningsbevis, dock i okänd 
omfattning. Utländska eller okända utbildningar är också svåra att verifiera för 
säkerhetsansvarig (SA) på projektet (BBIS, 2014).  
 
B. Sjöstrand anser att arbetet kring förenkling av systemet är viktigt för att 
säkerställa att medarbetare på byggarbetsplatsen har rätt behörighet och 
utbildning för det arbete som ska utföras. Han menar också att oseriösa företag 
som systematiskt fuskar inte heller utbildar sin personal, vilket i slutändan är 
en säkerhetsrisk för medarbetare och tredje man.  
 
Enligt B. Sjöstrand, påbörjades arbetet kring KDB genom att tillsätta två 
arbetsgrupper, en grupp med utbildningsbolagen och en grupp med 
byggföretagen, för att diskutera praktiska frågor och önskemål kring den tänkta 
utformningen av KDB:en. Liknande system har av branschen länge varit 
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efterfrågat och förhoppningarna är nu stora att KDB:en ska bidra till en ökad 
förståelse och medvetenhet kring kompetensutbildningar. 
  
KDB:en ska vara tillgänglig för platschefen ute på byggarbetsplatsen, 
byggföretagen med läsbehörighet, ID06-kortinnehavaren samt för 
ackrediterade utbildningsbolag. Enligt B. Sjöstrand genomsyrar 
personuppgiftslagen ID06 verksamhet och den ligger till grund vid 
förändringar och tillägg i systemet. Lagen är styrande i frågan gällande 
integritet för YA och TJM och den är till för att skydda individens 
personuppgifter. Kryptering och spårbara loggar är väsentligt för att säkerställa 
att missbruk av systemet i efterhand ska kunna spåras (BBIS, 2014) (ID06, 
2014). 
 
B. Sjöstrand poängterar att ID06 KDB är ett konkurrensneutralt system med 
syftet att digitalt lagra individens utbildningsbevis och behörigheter. Utöver att 
samordna utbildningsbevis kan ID06 ackrediterade leverantörer av 
personalliggarsystem tillgängliggöra informationen ute på byggarbetsplatsen. 
Detta genom anpassade systemlösningar allt eftersom KDB:en utvecklas.  
 

 

Bild 7: ID06 kompetensdatabasen länkar ihop ID06 kort med 
genomförda utbildningar. Källa: ID06, 2015a 

 

2.3.1. Kostnad för KDB 

● Utbildningsföretag betalar 6000 kr/år som en företagsavgift.  
● Från 2017 kommer varje utbildningsbevis kosta 100 kr/st att registrera i 

kompetensdatabasen. Utbildningsföretaget står för kostnaden att 
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registrera kursintyget i KDB. 
● Fram till 2017 kommer alla utbildningsbevis kosta 20 kr/st att registrera 
● Gamla ej registrerade utbildningsbevis kommer kosta 20 kr/st att 

registrera. Ett övre tak på 500 tkr under 2016 
● Läsbehörighet för byggföretag är gratis 

Källa: (B. Sjöstrand, personlig kommunikation, 26 februari, 2016) (ID06, 2015a) 

 

2.3.2. Utbildningsföretag 
Samtliga utbildningsföretag som går med i KDB:en genomgår en legal kontroll 
mot olika databaser. Därefter får bolaget själv ansöka om att egna utbildningar 
ska kunna registreras i databasen. Målet är att samtliga yrkesrelaterade 
utbildningsbevis på marknaden ska kunna registreras. Enligt B. Sjöstrand 
kompletteras utbildningsbolagens ansökan med att fylla i ett formulär om hur 
de bedriver sin verksamhet. I den ska det framgå hur utbildningen går till, vem 
som undervisar och hur många som utbildas. Syftet är att ID06 ska få större 
underlag vid eventuella stickprovskontroller. 
 
Vid missbruk av systemet finns enligt B. Sjöstrand rätten att kunna stänga av 
utbildningsbolaget. Utbildningsföretagen har endast möjlighet att överblicka 
sina egna kursregistreringar och ansvarar för att efter skriftligt samtycke 
registrera individers genomförda och godkända kurser på KDB:en. 
 
ID06 kan kontrollera att utbildningsföretaget är helt och rent ur ekonomisk 
synpunkt. När det gäller utbildningens kvalité är det enligt B. Sjöstrand upp till 
det enskilda byggföretagets att utvärdera och granska den utbildning som de 
köper. Även utländska utbildningsföretag som uppfyller gällande krav kunna 
registrera sig i KDB:en.  
  
Till en början är tanken att utbildningsbolagen registrerar individer via ett 
excelark som finns att ladda hem från KDB:ens hemsida. Uppgifterna som ska 
fyllas i är personnummer, nationalitet, en kompetenskod som är kopplad till 
utbildningens namn samt datumet kursen genomfördes. Uppgifterna registreras 
därefter automatiskt i systemet utan behov av ytterligare handläggning.  
 
Enligt B. Sjöstrand är tanken att på sikt skapa en API (application 
programming interface) som utbildningsföretagen ska kunna ansluta sig mot. 
Ett API möjliggör för olika programvaror att kommunicera med varandra. På 
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så sätt ska de kunna registrera utbildningsbevis från eget system utan att 
behöva sammanställa dem i ett excelark först. 
 

2.3.3. Byggföretag anslutna till ID06 
Byggföretag kan med hjälp av en läsbehörighetstjänst logga in på KDB:en och 
få en samlad överblick på anställdas kompetenser och utbildningar. I en sök-
funktion ska arbetsgivaren kunna sortera utbildningar på individer. I större 
företag med många anställda kommer det vara möjligt för chefer med 
personalansvar att överblicka egen personal. Beroende på kundens önskemål 
och krav ska funktionen kunna anpassas.  
 
I KDB:ens första version kommer det inte att finnas en notifieringsfunktion 
som uppmärksammar arbetsgivaren på utbildningsbevis som är på väg att 
passera sista giltighetsdatum. ID06 har ambitionen att på sikt skapa en 
automatiserad notifieringsfunktion så att kunden själv ska slippa uppdatera sig 
om detta. KDB:en är utformad så att registrerade företag enbart har befogenhet 
att överblicka sin egen personals kompetenser. 
 

 

Bild 8: Hur det kan se ut för ett företag att söka på och registrera utbildningsbevis. 
Källa: ID06 KDB 
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2.3.4. Individer med ID06 kort 
Om byggföretaget är anslutet till ID06 och väljer att registrera personalens 
utbildningar på KDB:en kan varje anställd person med ID06 själv logga in med 
hjälp av Bank-ID, en tjänst för inloggning på webbplatser och elektroniska 
underskrifter. Individen kan i en utbildningskatalog själv söka KDB-
registrerade utbildningar samt överblicka en sammanställning av genomförda 
och godkända utbildningar. På hemsidan presenteras ackrediterade 
utbildningsbolag och vilka utbildningar de bedriver. Detta för att förenkla för 
användaren när de vill genomgå en utbildning. Därefter är det upp till kunden 
att själv göra bedömning för val av utbildningsföretag. Detta för att ID06 är 
konkurrensneutrala. 
 
För att boka en utbildning länkas personen in på det enskilda 
utbildningsbolagets hemsida. Genom KDB:en slipper kortinnehavaren hålla 
ordning på fysiska plastkort och behöver inte oroa sig för glömda och 
borttappade utbildningsbevis. Ett borttappat kort spärras och ett nytt kort med 
samma koppling till kompetensdatabasen skickas ut (ID06, 2015a). 
 

 

Bild 9: Exempel på KDB:ens webbaserade sammanställning av individens 
genomgångna utbildningar. Källa: ID06 KDB:ens pilotsida 
 

2.3.5. Platschefer med läsbehörighet 
Den enda gången systemet öppnas upp är lokalt ute på byggarbetsplatserna, där 
säkerhetsansvariga ska ha möjlighet att överblicka utbildningsbevis för 
samtliga medarbetare som är registrerade på den enskilda byggarbetsplatsen. 
Den information som finns upplagd på KDB:en länkas med hjälp av 
personnumret till ID06 kortet och blir synligt samtidigt som individen 
registrerar sig i byggarbetsplatsens ID06 system. Informationen tas emot av det 
personalliggarsystem som finns på arbetsplatsen och leverantören av detta ska i 
samråd med kunden kunna utforma de filtreringsfunktioner kunden efterfrågar. 
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Enligt B. Sjöstrand är hanteringen av dessa uppgifter väldigt noggrant 
reglerade. Individuppgifterna som är registrerade på byggarbetsplatsen får 
sparas under en begränsad tid och det är förbjudet att exportera uppgifter till 
andra system. Det är i dessa skeden som systemets inbyggda spårbarhet blir 
extra viktigt.  
 
E. Svärd på Sveriges byggindustrier (personlig kommunikation, 1:a april 
2016), beskriver utvecklingsarbetet med ID06 som ständigt föränderligt där det 
i samverkan med systemleverantörer kontinuerligt arbetas med tekniska 
lösningar för att koppla fler funktioner till ID06-kortet och KDB:en. Ett 
exempel är möjligheten att med hjälp av ID06-kortet kunna styra tillträde i 
arbetsbodar, behörighet att starta maskiner och verktyg etc. Om kortet är 
kopplat till KDB:en ska personer som inte har tillräcklig behörighet för vissa 
ändamål få sina kort spärrade för tillträde och användning. Enligt B. Sjöstrand 
finns det liftar som idag styrs av ID06 och rent teoretiskt kan en läsare kopplas 
på vilket verktyg eller maskin som helst så länge det finns en trådlös 
uppkoppling. Men exakt vilken teknik som ska användas är enligt B. Sjöstrand 
en teknikfråga upp till leverantörerna att lösa. 
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3. METOD 
Följande kapitel behandlar vilken avgränsning författarna har gjort, hur 
intervjuerna har utförts och det valda tillvägagångsättet för bearbetning av 
data samt vilka teman som har identifierats.  

3.1. Avgränsningar 
Rapporten fokuserar på hur BAS-U upplever kompetenshanteringen idag och 
om denne är insatt i omfattningen av sitt ansvar som BAS-U gällande 
säkerställandet av rätt kompetens på rätt plats. Då utbildningsföretag och UE 
också kommer att påverkas av den kommande KDB:en läggs även fokus på 
deras inställning mot ett branschomfattande system för kompetenshantering. 
 
Arbetet fokuserar på projekt inom Skanska i Uppsala- och 
Stockholmsregionen. Undersökningen är tänkt att vara tillämplig för alla 
verksamma i produktionsskedet, oavsett storlek eller organisation.  
 

3.2. Litteraturstudie 
B. Sjöstrand, företagsrådgivare för ID06 på Sveriges Byggindustrier (personlig 
kommunikation, 26 februari 2016) kontaktades innan examensarbetet 
påbörjades för att utröna om det har gjorts en förstudie för att motivera 
framtagandet av KDB:en. Det visade sig att ingen förstudie hade genomförts 
utan att ID06 på förfrågan från BBIS, samt andra stor-företag, börjat utveckla 
KDB:en. Den anförda litteraturen har till stor del varit webbaserade 
publikationer, men även författningar, regeringens propositioner, andra 
kandidatuppsatser och nedan nämnda publikationer. Informationen som 
framgått genom intervju med B. Sjöstrand och E. Svärd ligger till grund för att 
i bakgrunden beskriva ID06 och KDB:ens funktion och syfte.  
 
Andén och Nilson (2008) har i sin kandidatuppsats beskrivit omfattningen av 
svartarbete i fyra särskilt utpekade branscher. Dessa är frisör-, taxi-, 
restaurang- och byggbranschen. Andén och Nilson undersöker olika former av 
åtgärder som staten, myndigheter och branscherna vidtagit för att försvåra för 
oseriösa aktörer. Inom restaurang och frisörbranschen infördes krav på 
personalliggare medan byggbranschen införde krav på omvänd skattskyldighet, 
2007. I rapporten diskuteras och jämförs bl.a. den omvända skattskyldighet 
mot det frivilliga systemet ID06 som branschen själv tagit fram. 



 
 
RÄTT KOMPETENS PÅ BYGGARBETSPLATSEN: 
 

 
 
 
 

24 

Kandidatuppsatsen har av författarna studerats för att i bakgrundsbeskrivningen 
belysa bakomliggande orsaker till varför ID06-systemet implementerats och 
varför nya lagar är avgörande i strävan mot en sund byggbransch. 
 
Ryberg och Wiksell (2014) har i sin kandidatuppsats för avsikt att utveckla en 
prototyp till en KDB som ligger till grund för bemanning av projekt. De 
frågeställningar som beskrivs handlar om hur och på vilket sätt kompetens kan 
dokumenteras och tillgängliggöras inom ett företag. De undersöker dessutom 
vilka framgångsfaktorer som gör att ett kompetenshanteringssystem används 
och uppdateras. En framgångsfaktor de kom fram till var att de avsedda 
användarna själva borde vara med i utvecklingsarbetet av systemet. Ryberg & 
Wiksell har haft IT-konsultbolaget Knowit i Borlänge som samarbetspartner. 
Knowit har efterfrågat en databas som gör det möjligt att söka på profiler och 
kompetens hos egen personal. Kandidatuppsatsen har studerats för att ge 
författarna underlag att i diskussionen beskriva vilka faktorer och funktioner 
som är viktiga för att ett kompetenshanteringssystem ska få genomslagskraft. 
 
Samuelson (2003) belyser att IT används i olika utsträckning genom 
byggprocessen. En slutsats är att användandet av IT i projekteringsskedet är 
hög men att tillämpningen inom produktionsskedet är lågt och att 
utförandeentreprenörer är de som använder IT minst. Samuelson har utrönat 
fem anledningar till varför IT används eller inte används: ekonomiska, 
kunskapsmässiga, organisatoriska, praktiska och kulturella. Den viktigaste 
faktorn till varför IT ska användas är den praktiska nyttan för berörd yrkesroll. 
Avhandlingen har gett författarna en bredare förståelse för hur användandet av 
IT varierar i byggprocessens olika skeden. Informationen har använts för att i 
diskussionen utröna möjliga orsaker till varför det tar tid att implementera nya 
IT-system. 
 
Löfgren (2008) har i sin avhandling belyst hur nya system mottas beroende på 
vilka förväntningar som ställts på systemet. Hur systemet tillämpas när det väl 
tas i bruk är något av en ledstjärna genom rapporten. Avhandlingen menar på 
att om ett system uppfattas som användbart ökar användarens acceptans 
gällande systemet vilket genererar i en ökad sannolikhet för att det anammas 
och används (Löfgren, 2008). Författarna har genom intervjustudie undersökt 
branschaktivas inställning till den kommande KDB:en och dessa har därefter i 
diskussionen jämförts med Löfgrens slutsats. 
 
Womack och Jones (1996) presenterar en filosofi för resurshantering som 
genomsyras av effektivitet och produktivitet genom detaljstyrning och 
planering. Lean i byggbranschen handlar om att rätt material finns tillgängligt 
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vid rätt tidpunkt, varken tidigare eller senare. Centralt i Lean är att minska 
slöseri av tid och material, totalt sju förbättringsområden är identifierade varav 
ett av dessa är att undvika överarbete. Överarbete genererar ett arbete kunden 
inte efterfrågat och är därför en onödig kostnad som bör undvikas. KDB:en har 
i rapporten analyserats ur ett Lean-perspektiv. 
 
I artikeln “The truth about tracing” presenterar Fisher och Tognazzini (2009) 
en teori de kallar för tracing, på svenska översatt till spårning. De menar att en 
person är ansvarig för sitt handlande om denne, utan tvång, vid tidpunkten för 
handlandet vet att det är fel att göra så. De menar även att en person är ansvarig 
för sina handlingar eller dess konsekvenser om denne vid någon tidpunkt 
rimligen borde ha insett handlingens eventuella konsekvenser. Tracing handlar 
om att kunna avvärja en olycka genom att ta bort det moment som föranleder 
olyckan genom att analysera alla möjliga konsekvenser. Artikeln är uppbyggd 
av sju stycken scenarion som introducerar läsaren till teorin om spårning. 
Spårningsteorin har i diskussionen använts som underlag för att skapa en 
möjlig förklaring för BAS-U:s inställning till kompetenshanteringen i 
produktionen. 
 

3.3. Kvalitativa intervjustudier 

3.3.1. Urval 
I urvalsprocessen har de som arbetar med kompetenshantering i olika former 
valts ut, detta för att få en tillräckligt träffsäker beskrivning av 
kompetenshantering (Hedin, 1996). De intervjuade är i huvudsak indelade i 
fem stycken grupper: de som är delaktiga i utvecklingsarbetet av ID06 KDB, 
de som arbetar med kompetensutveckling på Skanska, BAS-
U/säkerhetsansvariga, utbildningsbolagen som administrerar dagens plastkort 
och UE vanligen upphandlade av Skanska. Totalt 19 personer har intervjuats: 
två arbetande med utvecklingsarbetet, en kompetensutvecklingschef, fem BAS-
U, en säkerhetsansvarig, tre utbildningsbolag och sju byggföretag. De olika 
grupperna har inte intervjuats med avsikt för att ge svar på samtliga 
frågeställningar, intervjuerna har istället anpassats efter varje grupps 
kompetensområde. 
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3.3.2. Tillvägagångsätt 
A. Hedin har utformat en lathund där hon sammanställt ett flertal 
intervjutekniker och tillvägagångssätt för insamling av data. Denna lathund 
ligger till grund för utformningen av intervjustudierna (Hedin, 1996). 
 
För att undersöka huruvida en kommande tjänst kan underlätta och 
effektivisera hanteringen av kompetensintyg var en kvalitativ undersökning 
erforderlig. En kvalitativ studie utgår från att verkligheten kan uppfattas på 
många olika sätt och följaktligen blir den insamlade data varken absolut eller 
objektiv utan beskrivande (Hedin, 1996). För att tillåta den intervjuade att 
förmedla sin bild av verkligheten användes en semistrukturerad intervjuteknik. 
För att intervjuerna skulle likna ett naturligt samtal men samtidigt vara 
relevanta till ämnet användes en intervjuguide för att bidra till en god struktur. 
Intervjuguiden innehöll frågeområden relevanta för ämnet (Se bilaga 1-3). 
 
Inför varje intervju informerades de intervjuade om syftet för intervjun, 
tidsåtgång, vilken roll de fyller i rapporten och om tillåtelse att spela in 
intervjun. I dessa kvalitativa intervjuer har det tagits extra hänsyn till 
informanten. För att säkerställa att informanterna inte ska lida skada av studien 
har deras åsikter valts att redovisas anonymt (Hedin, 1996). 
 
Intervjuerna utförde författarna gemensamt och under dess gång lades vikt vid 
att göra informanten införstådd med de ställda frågorna och låta denne i lugn 
och ro besvara dessa. För att få ut så mycket information som möjligt och 
säkerställa rätt tolkning av informantens beskrivning återkopplades regelbundet 
dennes svarsformuleringar och påståenden. För att undvika onödiga pauser från 
intervjuarnas sida kunde den ena föra samtalet framåt med informanten under 
tiden den andre tänkte över följdfrågor och dylikt. 
 
Där det var möjligt utfördes intervju på informantens arbetsplats av 
anledningen att många i produktionen var stressade och inte hade tid att lämna 
arbetsplatsen. För att fler skulle tacka ja till en intervju föll det naturligt att ta 
sig till intervjupersonen samtidigt som denne fick befinna sig i en bekant lokal, 
vilket kan främja en bekvämare intervju (Hedin, 1996). 
 
Även telefonintervjuer har genomförts för att snabbt och enkelt intervjua 
utbildningsföretag och UE i hela Sverige. Telefonintervjuerna har genomförts 
på två former, direkta telefonsamtal och med hjälp av Microsoft Lync. Det 
senare skapar möjlighet för flera deltagare samtidigt, videosamtal och 
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skärmdelningar. Detta är framförallt relevant när informanten ska förevisa 
programfunktioner och andra digitala lösningar.  
 

3.3.3. Bearbetning av insamlad data 
Utgångspunkten för att bearbeta den insamlade data var att lyssna på de 
inspelade intervjuerna och sammanfatta det relevanta under respektive 
frågeområde. Av tidsmässiga skäl sammanfattades intervjuerna istället för att 
transkriberas. En timmes lång intervju tar vanligen fyra timmar att 
sammanfatta medan en transkribering tar uppemot åtta timmar (Hedin, 1996). 
Trots att intervjuerna sammanfattades under de utformade frågeområdena 
genomsöktes sammanfattningen fråga för fråga med anledningen av att 
informanten kan ha svarat på en fråga i ett annat skede av intervjun. Efter 
granskning av intervjusammanfattningarna för BAS-U identifierades fyra 
teman: medvetenhet om eventuella påföljder om lagar och regler inte följs, 
dokumentering och uppföljning av kompetensutbildningar i projekt, Skanskas 
kompetensdatabas för egen personal samt förväntningar på ID06 
kompetensdatabas. Det sistnämnda temat låg även till grund för vidare intervju 
av utbildningsföretagen och UE. När författarna fastslagit samtliga teman 
sammanställdes även informanternas meningsskiljaktigheter vilket presenteras 
i rapportens resultat.  
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4. RESULTAT 
I kapitel fyra presenteras de åsikter och observationer som inhämtats i 
samband med de utförda intervjuerna. Resultatet svarar på de 
frågeställningarna som presenteras i rapportens inledande del. 

4.1. Skanska, BAS-U och SA 

I studien har 6 stycken personer intervjuats som arbetar med arbetsmiljö och 
dessa presenteras nedan. I denna del har författarna valt att hålla informanterna 
anonyma och har därför givits påhittade namn.  
 
Peter: BAS-U 
Anställd på Skanska: 14 år 
Antal projekt som BAS-U: 6 st 
 
Linus: BAS-U 
Anställd på Skanska: 24 år 
Antal projekt som BAS-U: 2 st  
 
Johan: Säkerhetsansvarig 
Anställd på Skanska: 3,5 år 
Antal projekt som säkerhetsansvarig: 1 st 
 
Bosse: BAS-U 
Anställd på Skanska: 5 år 
Antal projekt som BAS-U: 2 st 
 
Nils: BAS-U 
Anställd på Skanska: 11 år 
Antal projekt som BAS-U: 4 st 
 
Kalle: BAS-U 
Anställd på Skanska: ca 22 år 
Antal projekt som BAS-U: ca 20 st 
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4.1.1. Medvetenhet om eventuella påföljder om lagar och 
regler inte följs  

Samtliga intervjuade BAS-U är införstådda med att BAS-U-rollen innebär att 
förebygga ohälsa och olyckor på byggarbetsplatsen. De är införstådda med att 
de kan ställas inför rätta om en allvarlig olycka inträffar till följd av att ha 
brutit avtalet med beställaren. Gemensamt för samtliga BAS-U är dock att de 
inte är säkra på när de blir juridiskt skyldiga för ett olycksfall. Det är en gråzon 
som ger skäl för tolkning av lagen om en allvarlig situation uppstår.  
 
Linus anser att det är problematiskt att tolka lagen men menar att en BAS-U 
har full rådighet över sin byggarbetsplats och på så sätt slutligen bestämmer 
vad som händer på bygget. Trots goda skyddsrutiner inträffar olyckor och när 
det väl sker får BAS-U ta kampen med beställaren om ansvarsfördelningen, 
eftersom att den inte är helt och hållet tydlig. ”Det är ett stort problem för BAS-
U gällande lagen eftersom att det är väldigt mycket tolkningar” [Linus]. 
 
Gemensamt för de olika BAS-U är att de, om än i varierande grad, medvetet 
försummar somliga arbetsuppgifter. Det gäller främst att BAS-U tillåter YA 
utföra arbete som de faktiskt inte har kompetensutbildning för då arbetet inte 
anses vara av allvarlig karaktär. Enligt Bosse kan det vara utbildningar som att 
köra saxlift eller arbete på väg där undantag ibland görs. Detta kan bero på att 
tiden oftast är knapp och för att spara tid görs en snabb riskbedömning. ”Det är 
jättejobbig men man får ständigt göra avvägningen om det är värt att 
produktionen stannar eller ej” [Bosse]. 
  

4.1.2. Dokumentering och uppföljning av kompetens-
utbildningar i projektet 

Övergripande för samtliga projekt är att det på individnivå ställs krav på att 
uppvisa relevanta utbildningar för det tänkta arbetet. Däremot skiljer det sig 
hur pass konsekvent kraven följs upp. Även huruvida undantag görs när 
personal inte kan uppvisa intyg varierar beroende på projekt och hur ”viktig” 
utbildningen anses vara. Samtliga informanter menar att byggbranschen är 
förtroendebaserad och att arbetet med att kontrollera utbildningsbevis hela 
tiden är ett ställningstagande. Att neka individer arbete måste ständigt avvägas 
mot risk för en avstannande produktion. Dessutom är samtliga medvetna om att 
dyrbar produktionstid går till spillo om arbetsgivaren under projekttid tvingas 
skicka iväg personal på utbildning. 
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I projektet där Linus och Johan arbetar sammanställs papperskopior på 
utbildningscertifikat i pärmar, samtidigt som det förs en excel-liggare där ID06 
giltighetstid och några för projektet specifika utbildningar dokumenteras. I 
situationer när individer av någon anledning inte kan uppvisa kursintyg ska de 
nekas rätt att utföra sådana arbeten. I praktiken görs det ibland undantag 
beroende på arbete och hur viktig utbildningen anses vara. ”Man har på 
samvetet hela tiden om det verkligen är så att personen ifråga har ett giltigt 
kursbevis, det är något man får leva med” [Johan]. I vissa fall om BAS-U eller 
SA anser sig ha förtroende för individens företag kan ett samtal till närmaste 
chef räcka för att personen utan fysiska kursbevis ändå ska få utföra arbetet. 
Johan menar att det är tidsbrist och dålig rutin som är bidragande orsaker till 
varför det är svårt att få en övergripande kontroll samtidigt som det är oklart 
huruvida BAS-U har ryggen fri om en olycka inträffar.  
  
I projektet där Bosse arbetar sammanställs också papperskopior på samtliga 
utbildningar vid inskrivningen. Här räcker det inte med att inneha godkända 
utbildningsbevis, utan vissa arbeten kräver också att individen fått 
arbetsgivarens tillstånd. För att arbeta med säkra lyft på det projektet måste 
BAS-U ha gett ett godkännande. Även i arbetsberedningar inför arbetsmoment 
följs personalens utbildningar upp. Innan blockchefen slutligen godkänner 
arbetsberedningen måste samtliga YA som ska utföra arbetet ha uppvisat 
giltiga kursbevis. I fall där individen inte kan uppvisa intyg ska personen nekas 
arbete. Men även här menar Bosse att det är en avvägning mot en avstannad 
produktion. Detta ständiga avvägande är betungande och trots att det känns fel 
händer det att Bosse efter bedömning av person och risk ändå låter personal 
genomföra arbetsmoment utan rätt kompetensutbildning. Många arbeten är 
också av den natur att de går snabbt att utföra och sker utan arbetsledarens 
närvaro vilket gör det svårt att täcka upp genom kontroller. Bosse upplever 
också att det är många i branschen som tycker att det är viktigare att lägga 
resurser på att producera istället för det administrativa arbetet kring 
kompetensutbildningar.  
 
I projektet där Peter arbetar är det administrativa arbetet kring 
kompetensutbildningar väldigt tunt. Vid upphandling av UE kravställs det för 
vissa arbeten att kursintyg ska skickas in på den personal som ska arbeta. De 
utbildningsbevis som vanligen kontrolleras är förarbevis på fordon, heta 
arbeten och utbildning för skylift. Däremot sker inget uppföljningsarbete för att 
säkerställa att utbildningarna uppdateras och är giltiga.  
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”Som det går till idag så sker kompetenshanteringen till stor del muntligt och 
därefter släpper BAS-U det. Rent arbetsmiljömässigt som BAS-U anser jag att 
detta inte alls är bra” [Peter]. Enligt Peter är den allmänna uppfattningen att 
det i dagsläget inte finns några fungerande system för kompetenshantering, 
vilket har lett till dålig överblick på den egna personalens 
kompetensutbildningar och att flera kravställda utbildningar därför inte följs 
upp. Peter medger att personal som inte kan uppvisa utbildningsbevis på 
projektet nästan aldrig nekas arbete då det är viktigt att inte hindra 
produktionen.  
 
Även i projektet där Kalle arbetar kravställs kompetensutbildningar i 
upphandlingen mot UE. Det som kravställs är vanligtvis heta arbeten och 
arbete på väg men ute i produktionen sker vanligtvis ingen kontroll eller 
uppföljning. BAS-U förutsätter att UE följer de krav som ställts i 
upphandlingen och upplever det svårt att uppdatera sig om vad ett specifikt 
arbete kräver för utbildning. ”Om det är avtalat om att UE ska vara utbildad 
är det inte så lätt att kontrollera giltiga bevis i produktion. Om UE:en väljer 
att göra något annat är det inte så lätt att hänga med, rätt eller fel men det är 
så det funkar nu i varje fall” [Kalle]. Anläggningsprojekt i jämförelse med 
husprojekt har enligt Kalle ofta en liten och förtroendebaserad upphandling 
mot UE. För att försäkra sig om att UE:en är kompetent och utför arbetet 
arbetsmiljömässigt och korrekt upphandlar han vanligen samma UE i flera 
projekt. 
 
Nils upplever av erfarenhet från tidigare projekt att dokumentering och 
hantering av kompetensbevis för UE sköts väldigt olika. Utbildningar som 
enligt Nils bör kontrolleras extra noga är heta arbeten och säkra lyft. Övriga 
utbildningar brukar kunna redovisas muntligt. Nils upplever att det är vanligt 
att UE kan uppvisa kompetensutbildning då dessa i många fall är specialister 
inom det område de ska arbeta. För dessa är det då naturligt att kunna visa upp 
erforderliga utbildningsbevis. När det gäller uppföljning av kompetensbevis 
upplever Nils att det ibland tas en del genvägar för att produktionen inte ska 
stanna upp. 
 
I både Nils och Kalles distrikt har en utbildningskoordinator tillsats. Dennes 
uppgift är att samordna, dokumentera och följa upp samtliga 
kompetensutbildningar som Skanskas TJM och YA inom distriktet genomför. 
Utbildningskoordinatorn skickar i sin tur vidare uppgifterna till Skanska 
affärsstöd som loggar uppgifterna på Oracle business intelligence (Oracle BI). 
När en utbildning håller på att löpa ut får utbildningskoordinatorn en 
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påminnelse från affärsstöd. På så sätt är det inom distriktet enkelt för BAS-U 
på olika projekt att få en överblick på egen Skanska-personal. 
 

4.1.3. Skanskas kompetensdatabas för egen personal  
Resultat för hur de i produktionen upplever Skanskas kompetensdatas för egen 
personal, hur väl det tillämpas och i vilken utsträckning. Det är få som 
använder Skanskas interna kompetenshanteringssystem Oracle BI. Av de fem 
tillfrågade är det endast Peter som har använt programmet. Förklaringarna till 
varför de inte använt programmet är följande: 
  

Peter: har testat programmet men tycker att Skanskas egna 
behörighetssystem Oracle BI är dåligt och att det är svårt att få ut 
den information som söks 

Linus: delegerar arbetet till sin säkerhetsansvarig (Johan) 

Johan: har testat men hade inget tillträde till systemet, tycker dock att det 
administrativa arbetet växer om UE inte kan läggas in i 
programmet. 

Bosse: har aldrig använt systemet, tror inte det fungerar då den allmänna 
uppfattningen är att det inte fungerar 

Nils: delegerar arbetet till distriktets utbildningskoordinator 

Kalle: delegerar arbetet till distriktets utbildningskoordinator 

 
En genomgående trend är att Skanska learn endast används en eller några få 
gånger. Det är ett bra verktyg för att skicka iväg interna på utbildning, få in 
dem i Oracle BI och för att etablera en första kontakt med utbildningsföretagen 
(UBFT). Ett problem är dock att tjänsten saknar möjlighet att skicka UE på 
utbildning. Under produktion när UE och interna ska utbildas blir det smidigare 
att ringa den kontakt som etablerats med något utbildningsföretag sen tidigare. 
Om ansökan görs till annat företag än ett ramavtalat innebär det att de interna 
inte fångas upp av de funktioner i ramavtalet som gör att deras utbildning 
automatiskt läggs in i Oracle BI.  
 
Enligt Peter är bristande planering en anledning till varför ramavtalade inte 
används. Ett möjligt scenario kan vara att Peter inför ett arbetsmoment inser att 
många av medarbetarna saknar den utbildning som krävs. Om något av de 
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ramavtalade företagen inte har tid att utbilda på tillräckligt kort varsel 
kontaktas ofta första bästa utbildningsföretag. Peter menar att tidsaspekten, 
d.v.s. utbildningens längd och möjlighet till utbildning på byggarbetsplatsen är 
viktiga aspekter vid val av utbildning. Detta för att produktionen inte ska 
stanna av. Bosse menar på att om en lyftkran används i projektet och 
kranföraren är behörig att utbilda i säkra lyft blir innebörden att kranföraren 
utbildar personalen. Det är smidigare att utbilda personalen på plats än att 
skicka iväg dem. Trots att kranföraren inte arbetar för ett ramavtalat UBFT 
väger den vunna tiden och bekvämligheten upp för den extra administrationen 
kring införandet av utbildningsbevisen i Oracle BI. 
 

4.1.4. Förväntningar på ID06 Kompetensdatabas 
Övergripande för samtliga intervjuade är förhoppningen och tron om att ID06 
KDB kommer att underlätta i projekten och möjliggöra för bättre 
framförhållning när det gäller att planera in utbildningar. I frågan om 
informanterna hört talas om den kommande tjänsten svarar fyra av sex att de 
inte hört talas om KDB:en överhuvudtaget. Resterande två har hört talas om 
den men är inte införstådda i dess funktion. 
  
Linus och Johan som inom projektet till stor del administrerar dokumentation 
av kompetensutbildningar analogt i pärmar och excelark tror att KDB:en 
kommer att innebära en otrolig förenkling av hela systemet. Linus lyfter fram 
en viktig funktionsaspekt som han tror är viktig för att öka tjänstens 
användarvänlighet. För stora företag som Skanska bör det finnas en funktion 
som möjliggör för samtliga chefer med personalansvar att enkelt kunna 
överblicka egen personal. En farhåga som Peter lyfter fram är risken att 
KDB:en inte synkar med andra plattformar. Om tekniken krånglar är risken 
stor att den döms ut och förs åt sidan. 
 
Enligt Bosse är förhoppningen stor att systemet ska underlätta för BAS-U i 
produktionen. Trots en godkänd kompetensutbildning innebär det inte 
nödvändigtvis att individen inom det specifika projektet har befogenhet att 
arbeta inom ramen för utbildningen. Därför ser Bosse behov av en funktion där 
BAS-U för varje person ska kunna bocka ur för projektet specifika 
behörigheter. Detta måste då enkelt och tydligt framgå för den berörda 
individen. 
 
Även Peter tror att KDB:en kommer bli värdefull för branschen förutsatt att 
miljön där platschefen kan kontrollera utbildningarna är enkel och smidig. För 
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KDB:ens trovärdighet är det också viktigt att det från utbildningsbolagens sida 
inte slarvas med registreringen av individers utbildningar.  
 
Enligt Nils är enkelhet och tydlighet på kompetensdatabasen extremt viktig för 
dess framgång. I produktion är tidsbristen ett faktum och när saker tar för lång 
tid skjuts det ofta åt sidan. En annan faktor som Nils menar är avgörande för att 
tjänsten ska fungera är att alla UE verksamma på projektet har sin personal 
registrerade i KDB:en. ”Det vore bra att kravställa KDB i upphandlingsskede, 
för det är då man har makten. Vi vill ha en förändring och effektivaste sättet är 
genom upphandlingar och avtal” [Nils]. Tjänsten förlorar sitt syfte om 
byggarbetsplatsen arbetar med KDB:en och samtidigt anlitar UE som inte är 
registrerade.  
  
Nils och Kalle upplever att allt fler personal på Skanska inte vågar ta egna 
initiativ som ett resultat av ökad detaljstyrning ovanifrån. Detta resulterar i att 
moralen i arbetslaget sjunker och att vissa arbetsmoment tar längre tid än 
planerat. Både Nils och Kalle har erfarenhet av att anställda och UE uttryckt 
sitt missnöje genom att sluta arbeta för Skanska. ”Förhoppning är att KDB:en 
ska ta bort momentet där BAS-U eller säkerhetsansvarig ska fara runt bland 
UE och jaga kompetensbevis” [Kalle]. Om KDB:en tillsammans med ID06-
kortet börjar användas för att detaljstyra maskiner med exempelvis kortläsare 
är de övertygade om att tjänsten snarare kommer att stjälpa än hjälpa. Om 
tjänsten används för ökad detaljstyrning i produktion kommer det upplevas 
som jobbigt och skapa missnöje, vilket i slutändan skapar problem för den som 
driver projektet på plats. 
 

4.2. Utbildningsföretag 
I studien har tre utbildningsföretag vilka Skanska har ramavtal med intervjuats. 
 
Maria Bergqvist (Planering/inköp) 
Ulja AB 
 
Johan Larsson (Utbildningschef) 
Aptum AB 
 
Linda Gillsin (Utbildningskoordinator) 
Procurator Academy 
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4.2.1. Förväntningar på ID06 kompetensdatabas  
De tre utbildningsföretag som intervjuats uppger att de är informerade om den 
kommande KDB:en, men exakta instruktioner eller utbildning på hur 
registreringen av befintliga och nya kursbevis ska gå till har de ännu inte tagit 
del av. Då utbildningsföretagen uppmärksammat en tydlig efterfrågan hos 
kunderna är deras ambition att registrera sina utbildningar på KDB:en så fort 
tjänsten lanserats. Det samlade intrycket av tjänsten är att det till en början 
kommer att skapa mer administrativt jobb för utbildningsföretagen, men å 
andra sidan ses det som en konkurrensfördel att kunna erbjuda sina kunder 
registrering i KDB:en. 
  
När det gäller utbildningsföretaget Aptum har det investerats både tid och 
pengar i utvecklingen av en egen databas för att lagra utbildningar. Alla 
yrkeskategorier som Aptum utbildar verkar inte i byggbranschen där ID06 
används och därför kommer behovet av att upprätthålla det egna systemet att 
finnas kvar. Alla tre utbildningsföretagen gör bedömningen att hanteringen av 
kompetensutbildningar kommer att behöva administreras i två separata system. 
 
En fördel som utbildningsföretagen kan se med den kommande KDB:en är 
minskad administration med avseende på fysiska utbildningscertifikat, både när 
det gäller att utfärda dem samt administrera borttappade utbildningsbevis. 
Förhoppningen är också att kunderna får möjlighet till bättre framförhållning 
när det gäller att boka in utbildningar. Enligt utbildningsbolagen är det mer 
regel än undantag att företag i sista minuten kommer på att personal måste 
utbildas. 
  
Att företag i regel har dålig framförhållning när det gäller att utbilda sin 
personal resulterar i att provisoriska kurser med få deltagare måste anordnas, 
vilket förstås inte är en kostnadseffektiv lösning för kunden. Dessutom går 
dyrbar produktionstid till spillo om arbetsgivaren under projekttid tvingas 
skicka iväg personal på utbildning. Dålig överblick av personalens utbildning 
kan dessutom resultera i att viss personal dubbelutbildas medan andra i värsta 
fall missar sin rätt till utbildning.  
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4.3. Underentreprenörer 
I studien har sju byggföretag, vilka är möjliga underentreprenörer till Skanska, 
intervjuats. 
 
Bodén mark & anläggning AB 

Borrkompaniet AB 

Uppsala Totalentreprenad AB 

SH Bygg AB 

Ulricehamns Betong AB 

Erlandsson Bygg AB 

DAB Group AB 

 

4.3.1. Förväntningar på ID06 Kompetensdatabas 
Ungefär hälften av de tillfrågade byggföretagen har hört talas om ID06 
kompetensdatabas men bara ett av dessa har fått djupare information om vad 
den innebär. Den samlade uppfattningen är att tjänsten är ett naturligt steg i rätt 
riktning och att den troligtvis kommer att generera mindre pappersexercis. De 
tillförfrågade företagen ser vinning för den enskilda yrkesarbetaren som slipper 
hantera och redovisa utbildningar i form av plastkort. Beroende på företagets 
storlek och antalet anställda ser företagen även vinning i minskad 
administrationstid gällande hantering av kompetensbevis på egen personal, 
upphandlad UE och minskad administration kring redovisning av 
kompetensbevis till uppdragsgivare.  
 
Samtliga av de tillförfrågade företagen har, trots positiv syn på KDB:en, en 
avvaktande inställning till att i den inledande fasen upphandla tjänsten. På sikt, 
beroende på hur pass utbrett och vilket genomslag KDB:en får, ser företagen 
en upphandling av tjänsten som möjlig. Den gemensamma uppfattningen är att 
det är först när samtliga verksamma i branschen registrerar sina kompetenser i 
KDB:en som den blir intressant och användbar. Än så länge är det inget av de 
tillförfrågade bolagen som informerats eller uppmanats från uppdragsgivare att 
ansöka om KDB:en.  
 
I frågan om beställare borde ställa krav på registrering i KDB:en i upphandling 
av UE ser ungefär hälften av de tillförfrågade företagen det som ett problem, 
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medan den andra hälften ser det som ett nödvändigt steg för att möjliggöra 
implementeringen av tjänsten. 
 
Bedömningen från de företag som är mer restriktiva till kravställande är att 
branschen är trög när det gäller att tillämpa ny teknik och att det därför kan bli 
svårt för beställaren att i tidigt skede kravställa registrering i KDB:en. För de 
större företagen som handlar upp halvstora företag kommer det inte vara några 
problem att ställa krav på registrering i KDB:en. Men halvstora företag som i 
sin tur handlar upp småbolag och egenföretagare kommer att få problem. Några 
av de tillförfrågade företagen handlar upp enskilda individer efter behov och i 
tidspressade situationer. Att få med sig småföretagen i KDB:en kommer enligt 
deras bedömning att ta tid. I en bransch där det råder högkonjunktur finns det 
gott om jobb och därför har många råd att tacka nej till registrering i KDB:en. 
Vid kravställande finns risk att arbetskraft går förlorad till en konkurrent som 
inte ställer samma krav. Uppfattningen är att det är lätt att ställa krav men när 
kraven ska följas är det lätt hänt att det ändå görs eftergifter. Företag som står 
inför tidspress kommer inte låta saken huruvida ett intyg är registrerat på ett 
papper eller i en databas avgöra om arbetet ska bli klart i tid. Sen finns även 
farhågan att det till en början kommer att bli problematiskt och tidskrävande att 
registrera redan befintliga kompetensutbildningar. Därför kan det bli svårt för 
uppdragsgivare att inom närtid efter KDB:ens lansering kravställa detta.  
 
Den andra hälften av de tillförfrågade företagen ser inget problem med att 
ställa krav på tjänsten i upphandlingen och ser det som ett nödvändigt steg att 
de stora företagen samlat tar ett gemensamt beslut i upphandlingen. Därmed 
skapas påtryckningar som möjliggör snabb och bred implementering. Deras 
uppfattning är att om det sker på eget initiativ eller att bara några få 
uppdragsgivare kräver registrering i KDB:en kommer oseriösa företag eller 
små företag som inte ser egen vinning i digital registreringen att välja andra 
uppdragsgivare.  
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5. ANALYS & DISKUSSION 
I kapitel fem presenteras författarnas analys och diskussion av resultatet. 
Diskussionen baseras på de deltagande yrkesrollerna, i resultatet identifierade 
teman och från litteraturstudien nämnda teorier. 
 

5.1. Granskning av kompetensadministration 
Det administrativa arbetet kring kompetenshantering som utförs i 
produktionsskedet är bristfälligt och utförs inte i tillräckligt stor utsträckning. 
Det kan härledas från pressade tidplaner där det huvudsakliga syftet är att 
färdigställa projektet vilket resulterar i att kompetenshanteringen blir 
bristfällig. Att flertalet BAS-U eller SA försummar somliga arbetsuppgifter kan 
härstamma från det faktum att det inte är helt klargjort vad som innefattas i 
ansvarstagandet. Arbetsmiljömässiga skyddsarbetet kan anses vara uppdelat i 
två kategorier, det arbete som resulterar i ett fysiskt resultat och det arbete som 
resulterar i ett administrativt resultat. Det fysiska resultatet kan t.ex. vara 
skyddsbarriärer och skyltning medan det administrativa resultatet, utifrån 
rapportens fokusområde, är hanteringen av kompetensutbildningar.  
 
I enlighet med Fischer och Tognazzinis (2009) teori om spårning kan det anses 
vara enklare att identifiera de konsekvenser frånvaro av avspärrningar eller 
skyddsbarriärer kan medföra, jämfört med eventuella konsekvenser av 
bristande kompetenshantering. Om en person skadas till följd av bristande 
skyddsanordningar kan det direkt spåras tillbaka till den BAS-U eller SA som 
ansvarat för att de borde funnits. Ifall en YA är kompetensutbildad eller erfaren 
ska denne kunna utföra det arbete som utbildningen undervisat. Men om en 
person skadas till följd av att en sådan YA har utfört ett felaktigt arbete är det 
svårt att spåra det tillbaka till en BAS-U eller SA. Med anledning av detta kan 
det anses vara enklare för en BAS-U eller SA att prioritera bort 
kompetenskontrollen då det inte finns några tydliga ramar för 
ansvarsfördelningen. För vidare resonemang är det tydligt om BAS-U brister i 
arbetet som ska generera ett fysiskt resultat eftersom de verksamma på 
byggarbetsplatsen kommer att uppmärksamma en avsaknad på t.ex. 
skyddsanordningar. De verksamma kontrollerar och granskar m.a.o. det fysiska 
resultatet. Det är inte lika uppenbart om det arbete som genererar ett 
administrativt resultat inte sköts eftersom endast BAS-U eller några få är 
insatta i kompetenskontrollen och dess hantering.  
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Det är sällan en enskild faktor som avgör ifall kompetenskontrollen sker eller 
inte och för att diskutera problematiken sätts de in i ett sammanhang. BAS-U 
och produktionschefen är vanligen samma person och de faktorer som bidrar 
till att kompetenskontrollerna följs upp i olika utsträckning kan vara många. 
Författarna har identifierat och kopplat några faktorer till bristande 
kompetenskontroll. Först och främst spelar bakgrunden en stor roll, BAS-U 
och produktionschef är sällan första yrkesrollen en person axlar i karriären utan 
det är för mer erfarna individer. Hur nuvarande BAS-U sett hur 
kompetenshanteringen har skötts i tidigare projekt av andra BAS-U kan 
påverkat dennes syn på hanteringen. En produktionschef ska se till att 
produktionen flyter på och pressade tidplaner kan skapa stress, vilket kan 
orsaka att de arbetsuppgifter som känns mindre viktiga prioriteras bort. Ett 
scenario kan vara att BAS-U:n märker att ingen bryr sig ifall 
kompetenskontrollen utförs eller inte, eller vidare inte ens reflekterar över det 
då det sällan är någon som uppmärksammar det bristande arbetet. Det finns 
ingen identifierad motvilja till att utföra kompetenskontroller utan det verkar 
snarare vara andra arbetsuppgifter och moment som kommer i vägen. Därför 
faller det på varje enskild BAS-U att driva på eller upprätta goda rutiner kring 
införandet av kompetenskontroller på projektet. 
 
Skepticism mot befintliga interna kompetenshanteringssystemen kan vara ett 
starkt argument för att de befintliga ramavtalen mellan Skanska och UBFT inte 
upptäcks av medarbetarna. Att personal via ryktesspridning får uppfattningen 
av att det är svårt och krångligt med de interna systemen leder till att de inte 
använder sig av dessa. Detta i sin tur resulterar i att systemen inte utvecklas 
och kommer till användning. Författarnas bedömning är dock att Skanska learn 
innehåller funktioner som gör det enkelt och smidigt för en anställd att söka 
och anmäla sig på utbildningar. Funktionerna som sorteringsmöjlighet, 
utbildningsjämförelser och betygsbedömning är relevanta på en marknad där 
det finns många aktörer som tillsammans erbjuder ett stort utbud av 
utbildningar och där det inte är självklart vilka utbildningar som krävs eller är 
“bra att ha” för den specifika arbetsuppgiften.  
 

5.2. Dagens hantering 
Samtliga projekt har i upphandling kravställt att utbildningsbevis ska innehas 
men uppföljningen i produktion sker dock i olika utsträckning. Att somliga 
överhuvudtaget inte följer upp utbildningsbevisen kan bottna i vilket typ av 
arbete som utgörs, ifall det är husprojekt, anläggningsprojekt eller vägprojekt. 
Enligt Kalle krävs det en större mängd kompetenser inom hus- och 
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anläggningsprojekt än i t.ex. vägprojekt. Följaktligen kan det anses att 
kompetensbevisen inom vägprojekten inte är av lika allvarlig karaktär i 
jämförelse mot de andra områdena. Vägprojekt är vanligen mer isolerat 
belägna än husprojekt och en känsla av att inte vara granskad kan bidra till mer 
slapphänt hantering av sådant BAS-U:en inte anser vara högt prioriterat. Även 
om dokumentationen i regel är bättre inom hus- och anläggningsprojekt än i 
vägprojekt är den fortfarande långt ifrån komplett. Anledningen till att YA i 
vissa fall utför arbete trots att de inte är kompetensutbildade verkar bottna i att 
arbetet behöver ske snabbt och att BAS-U eller SA gör en snabb 
riskbedömning. Detta i kombination med att de känner ett förtroende för YA:en 
eller dennes närmsta chef gör att det tummas på reglerna. 
 
Att arbetet är bristfälligt verkar enligt många bero på att det inte finns något väl 
fungerande system för kompetenshantering eller att de som finns är krångliga 
och dåligt samordnade. Kompetenshantering möts av ett visst motstånd och det 
blir inte bättre av att flera olika program och tjänster misslyckas med att nå ut 
till brukarna i produktionen. I de bästa fallen resulterar detta i att 
kompetensbevisen dokumenteras lokalt på projekten i pärmar eller excel-
liggare. Eftersom att de aldrig samordnas måste processen göras om i varje 
projekt då nya UE upphandlas. De tillfrågade i rapporten efterlängtar ett system 
som sammanställer alla kompetensbevis så att det administrativa arbetet 
minskar. En stark indikation till varför den kommande KDB:en bör lyckas kan 
härledas från Löfgrens avhandling från 2008 som menar på att efterlängtad 
teknologi ges mer tolerans och utrymme för att lyckas än icke efterlängtad 
sådan. Alltså, om BAS-U och SA kan undkomma den administration och 
extraarbete kompetenshantering idag kräver är det troligt att de ger KDB:en en 
ärlig chans. 
 
I en tidspressad bransch är det av vikt att rätt saker finns tillgängliga vid rätt 
tillfälle för att undvika förseningar. Det duger inte att en YA kommer till en 
inskrivning utan kompetensbevis, även om det i upphandlingsskedet avtalats 
om att alla ska vara utbildade åligger det YA:en att kunna styrka det vid 
inskrivningen. För att tillämpa LEAN-modellen är det därför högst lämpligt 
med en digital databas som konstant tillgängliggör kompetensbevisen. Om 
istället en anslutning till ID06 KDB kravställs i upphandlingen av UE 
säkerställer entreprenören att de kan bevisa sina kompetensutbildningar. Vidare 
är det väl motiverat med en KDB som talar om för individen när en utbildning 
är på väg att löpa ut. På så sätt kan utbildningskoordinatorn på projektet i god 
tid boka in en ny utbildning åt individer vars kompetensbevis är på väg att löpa 
ut. Följaktligen underlättas administrationen kring utbildningssamordning samt 
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kompetenskontroller och om något är enkelt och tillgängligt är de tidspressade 
BAS-U mer benägna att fullfölja arbetet. I samband med ID06 
branschomfattande KDB ökar förhoppningsvis medvetenheten för 
kompetensutbildningar, vilket i sin tur kan resultera i att utbildningar inte 
längre kan förbises i samma utsträckning - särskilt inte hos de seriösa 
aktörerna.  
 
Faktorerna som kan påverka att ID06 KDB inte implementeras på bred front 
kan t.ex. vara att uppdragsgivare och branschledande entreprenörer inte 
kravställer att alla UE är anslutna i upphandlingsskedet. Om så är fallet 
behöver ID06 utöka marknadsföringen för KDB:en med tanke på att många av 
de intervjuade UE inte hört talats om databasen. Om de som upphandlar nya 
tjänster på företagen inte är informerade om att en ny KDB finns kan det 
resultera i att tjänsten får en begränsad spridning. För att KDB:en ska fungera 
som det är tänkt behöver så många som möjligt ansluta sig inom rimlig 
tidsram. Det kan vara behövligt för BI att rikta marknadsföringen så den når ut 
till hela branschen.  
 
Huruvida några intervjuade BAS-U upplever att ökad detaljstyrning resulterar i 
minskad initiativförmåga och sänkt arbetsmoral måste enligt författarna 
avvägas mot arbetsmiljön på byggarbetsplatsen, där arbetet mot nollvision 
gällande arbetsplatsolyckor är av yttersta vikt. I resultatet kan det avläsas att 
två av BAS-U inte tror på idén att med hjälp av KDB:en och ID06-kortet kunna 
styra användandet av maskiner och verktyg. Enligt författarna måste det ändå 
ligga i samtliga individers intresse att maskiner och avancerade verktyg endast 
framförs/används av utvilad personal som har erforderlig utbildning och 
kompetens. Ur arbetsmiljösynpunkt finns det därför inga argument som talar 
mot en sådan tjänst, men ur produktionssynpunkt kan författarna dock 
identifiera några problemområden. Dels att ökad detaljstyrning på maskiner 
och verktyg kan skapa flaskhalsar i produktionen men även att produktionen 
blir mer känslig för oförutsedda tekniska problem. Om den som är tillsedd att 
köra hjulgrävaren på ett projekt inte är tillgänglig och maskinen står i vägen 
riskerar det att påverka produktionen om ingen kan flytta den. Trots att det 
kanske finns personal som har förarbevis kommer de inte kunna starta 
maskinen för att arbetsgivarens godkännande inte finns inlagd på kortet. Detta 
är något som kan skapa irritation och ta onödig tid från produktionen. Ett 
system med läsbricka kommer att kräva uppkoppling mot ID06 systemet och 
som inom alla elektroniska system uppstår ibland tekniska problem. Att en 
byggarbetsplats ska låta elektronisk teknik styra huruvida maskiner går att 
starta eller inte ser författarna som osannolikt.  
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Denna typ av detaljstyrning riskerar att påverka arbetsmoralen vilket kan leda 
till att erfarenhetsåtervinningen minskar. Arbetsmoment som vanligtvis kräver 
erfarenhet eller innovation kan ta längre tid då erfarna YA som är involverade, 
av protest, inte vill delge sin kunskap. Detaljstyrningen och känslan av 
automatisering riskerar att mötas av motstånd i form av minskat 
initiativtagande och eget tänkande. 
 

5.3. Användarvänlighet & implementering 
Utifrån teorier om IT-baserad teknik och åsikter från branschaktiva diskuteras 
möjliga framgångsfaktorer för branschomfattande implementering av ID06 
KDB. Enligt Samuelson (2003) ska en investering i IT generera en tidsvinst, 
besparing eller förminskning av ett arbetsmoment. Det arbete en BAS-U utför 
genom ett projekt består till stor del av administrativ karaktär. Det är inte 
ovanligt att TJM ursprungligen var YA och dagens datorprogram kan vara 
avancerade och svåranvända. Problematiken ligger i att somliga TJM med 
ursprung från att vara YA hellre vill hålla i hammare och spik och att det 
administrativa arbetet enbart är en biprodukt av att avancera inom företaget. 
Tröskeln för att lägga tid på och sätta sig in i ett program blir därför för hög 
och när det väl kommer ett nytt program möts det med ovillighet av just den 
målgruppen. För att KDB:en ska komma till användning i produktion gäller det 
därför att systemleverantörerna skapar enkla funktionslösningar. 
 
Enligt Ryberg och Wiksell (2014) är en framgångsfaktor vid implementering 
av en kompetensdatabas att de som är tänkta att använda systemet får chans att 
medverka i utvecklingsarbetet. Enligt B. Sjöstrand har ID06 KDB utvecklats i 
samråd med både utbildningsföretag och byggföretag. Att dessa i ett tidigt 
skede fått komma med synpunkter talar för att den kommande KDB:en 
uppfyller de krav och önskemål som branschen ställer, vilket i sin tur kan vara 
avgörande för bred implementering.   
 
I resultatet framgår att de tillförfrågade UE ser positivt på den kommande 
KDB:en, men att nästan samtliga till en början har för avsikt att avvakta med 
den egna registreringen. Anledningen till detta är att företagen först vill se att 
tjänsten fyller en funktion och används. Enligt författarna finns därför risken att 
implementeringen riskerar att hamna i ett s.k. “moment 22”. Ett 
cirkelresonemang där intresset att ansluta sig till KDB:en först uppstår när alla 
andra är anslutna, vilket skapar problematiken angående vem som ska ta första 
klivet.  
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För författarna faller det naturligt att de stora företagen som driver 
entreprenader och därför mest gynnas av tjänsten också är de som tar första 
steget att ansluta sig. Vidare kvarstår problematiken huruvida upphandlade UE 
i flera led också är benägna att ansluta sig i KDB:en. I resultatet framgår att 
BAS-U i större utsträckning har bra kontroll på egna anställdas kompetens 
genom Skanskas kompetenssystem. Däremot är det svårare att följa upp 
UE:ens kompetens och det är där KDB:en kommer att göra mest nytta. I 
resultatet är det delade meningar om hur implementeringen av KDB:en ska gå 
till. Vissa menar att nya arbetssätt och teknik tar tid att implementeras och 
kravställas. Andra menar att det i ett inledande skede krävs att uppdragsgivare 
samlat sätter press på övriga aktörer i branschen. Registreringen i KDB:en är 
ingen dyr kostnad men så länge det inte kravställs är bedömningen att 
branschens eget initiativtagande kommer att vara lågt. Resultatet pekar också 
på vilka tänkbara problem som kan uppstå om bara några aktörer kravställer.  
 
En annan faktor som riskerar att försvåra för snabb implementering är den 
troligtvis omfattande administrationen som kommer att krävas för att flytta 
information om befintliga utbildningsbevis till KDB:en. Tanken är att fram till 
2017 ska priset per införd utbildning vara reducerat till 20 kr/intyg alternativt 
ett tak på 500 tkr/massflytt. Hur informationen från utbildningsföretagens 
databaser ska föras över till KDB:en är i dagsläget inte helt självklart. Det finns 
risk för att denna engångskostnad och eventuellt omfattande administration kan 
leda till att företag väljer att inte låta befintliga utbildningsbevis föras in i 
KDB:en. Detta kan isåfall leda till att KDB:en under en övergångsperiod 
allteftersom utbildningar förnyas bara kommer att omfatta en del av de 
utbildningsbevis som yrkesverksamma besitter, vilket riskerar att skada synen 
på dess användbarhet. 
 

5.4. Förslag på vidareutveckling 
Författarna har genom intervjustudier riktade till verksamhetsutvecklare av 
ID06 kompetensdatabas, utbildningsföretag och byggföretag identifierat ett 
antal områden i vilka det finns potential för vidareutveckling. Författarna har 
förståelsen för att ID06 kompetensdatabas är ett konkurrensneutralt system 
med huvudsyfte att digitalt lagra kundens utbildningscertifikat.  
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5.4.1. Vidareutveckling av KDB varudeklaration 
B. Sjöstrand, företagsrådgivare på ID06, har varit i kontakt med ett hundratal 
utbildningsföretag som administrerar kompetensutbildningar riktade till 
byggsektorn för att undersöka deras avsikt att registrera sina utbildningar på 
KDB:en. Många anslutna utbildningsföretag resulterar i att kunden har ett brett 
urval när det gäller val av utbildning. I KDB:ens utbildningskatalog ska det 
framgå typ av utbildning och vilket utbildningsföretag som administrerar 
utbildningen samt en länk till utbildningsbolagets hemsida. 
 
I applikationer eller hemsidor vars huvudsyfte är att göra konsumenten 
uppmärksammad på produktspecifikationer, kvalité och pris har det tagits fram 
jämförelsesystem som enkelt och tydligt gör flera liknande produkter 
jämförbara. Även Skanska har i sitt utbildningssystem Skanska learn gjort det 
möjligt att jämföra och betygsbedöma utbildningar. 
 
I samtal med byggföretag har författarna uppmärksammat aspekter som anses 
viktiga vid val av utbildning. Dessa är: utbildningens exakta innehåll, 
utbildningslängd, pris och möjligheter till skräddarsydd anpassning t.ex. om 
utbildningen kan anordnas på byggarbetsplatsen eller inte. Trots att flera 
utbildningar resulterar i samma utbildningsbevis är uppfattningen att de 
varierar i kvalité, utbildningstid och pris. 
  
Författarnas förslag är att vidareutveckla KDB:ens sökfunktion för att 
underlätta kundens urvalsprocess. Istället för att kunden ska behöva gå in på 
respektive UBFT:s hemsida och skapa sig en uppfattning om utbildningens 
specifikation, ska varje UBFT som registrerar en utbildning på KDB:en fylla i 
en obligatorisk beskrivning av utbildningen. Genom att göra 
utbildningsdeklarationerna obligatoriska och efter en standardiserad mall 
skapas en rättvis grund som kan vara till underlag för kundens jämförelse. På 
så sätt ska liknande utbildningar strukturerat och tydligt kunna jämföras på 
skärmen. 
 
Ytterligare en funktion till varudeklarationen kan vara ett betygssystem som 
gör det möjligt för kursdeltagare att betygsbedöma utbildningen baserat på 
upplevd kvalité. Detta kan vara ett underlag för att välja bort oseriösa 
utbildningar och på sikt höja utbildningarnas kvalité.  
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5.4.2. Lathund för vilka utbildningar som krävs för specifika 
arbeten 

Flera av de tillfrågade BAS-U upplever svårigheter med att sätta sig in i och 
kontrollera vilka arbetsmoment som kräver eller omfattas av utbildningar. 
Genom att låta utbildningsbolaget inom ramen för varudeklarationen i 
punktform redovisa vilka arbetsmoment som får göras efter godkänd 
utbildning, kan den informationen tillgängliggöras för BAS-U och SA på 
projektet. Denna information bör även framgå för den enskilde individen i 
dennes inloggning på KDB:en.  
 

5.4.3. Arbetsgivarens tillstånd  
Genom intervjuer med BAS-U på olika Skanskaprojekt har författarna 
uppmärksammat behovet av att elektroniskt kunna styra vilka arbetsuppgifter 
som den enskilde individen har befogenhet att utföra på projektet. Trots en 
godkänd kompetensutbildning innebär det inte nödvändigtvis att personen 
inom ramen för projektet har befogenhet att utföra vissa arbetsmoment. Därför 
finns behovet av en funktion där BAS-U för varje individ ska kunna bocka ur 
för projektet specifika behörigheter och på så sätt tydliggöra vilka 
kompetensutbildningar personen har arbetsgivarens tillstånd för. Detta måste 
enkelt och tydligt framgå för den berörda individen. 
 
Författarnas förslag är att skapa en funktion där den enskilde personen i sin 
inloggning på KDB:en ska kunna se vilka projekt den är ansluten till. När 
individen klickar in på ett specifikt projekt ska det där framgå vilka 
utbildningar/arbetsmoment som denne har arbetsgivarens tillstånd att utföra.  
 

5.4.4. En bredare kompetensdatabas 
Enligt B. Sjöstrand finns det en funktion där individen kan få ett CV-liknande 
sammandrag på dennes kompetensutbildningar. Då yrkesutbildningar och 
högskoleutbildningar också är en form av kompetens är författarnas förslag att 
dessa också ska kunna registreras digitalt på kompetensdatabasen. 
 

5.4.5. En smartare arbetsberedning 
På Skanska görs arbetsberedningar i ett word-dokument där den ansvarige 
personen bl.a. skriver ner vilka individer som ska utföra arbetet. För att 
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förenkla processen ytterligare kan en digitalisering av arbetsberedningen vara 
lämplig genom att införa en funktion som länkar ihop KDB:en med 
beredningen. Tanken är att när den ansvarige bockar i vilka personer som ska 
genomföra arbetet dyker även deras kompetenser upp. På så sätt vet personerna 
som utfärdar och godkänner beredningen att behörig personal utför arbetet.  
 

5.5. Kritik mot metod 
Olika roller har intervjuats med samma kvalitativa metod, om än i olika 
utsträckning och intensitet. BAS-U har ansetts vara mer centrala i rapporten 
och har därför intervjuats mer uttömmande än utbildningsföretagen. Från 
underentreprenörerna har författarna sökt kortfattade svar och där har istället 
ett större antal intervjuats om än mer kortfattat. Dessutom har enskilda 
individer inom företagen intervjuats, vilket kan ha resulterat i att personliga 
uppfattningar likställts med företagets trots att så kanske inte är fallet. 
 
Om studien hade genomförts igen hade författarna valt att intervjua BAS-U på 
olika företag istället för att endast intervjua BAS-U från Skanska. Åsikterna de 
intervjuade BAS-U har kanske är avvikande och kan ge en missvisande bild av 
hur kompetenshantering sköts i branschen. Hade samma mängd BAS-U 
intervjuats men istället fördelats på lika många byggföretag hade kanske en 
större diversitet i åsikterna upptäckts. Likväl, dock av ren slump, har endast 
manliga BAS-U intervjuats och det kan ha gett en annorlunda bild än om också 
kvinnliga BAS-U intervjuats.  
 
För att skapa en bättre uppfattning om hur ID06 KDB kan komma att mottas 
hade det varit intressant att analysera hur andra IT-system tagits emot när de 
lanserats. Vidare hade författarna undersökt om det finns liknande 
kompetenshanteringssystem utomlands och hur hanteringen sköts med dessa.  
 
Då den genomförda studien är en insamlad bedömning av BAS-U:s åsikter och 
för att författarnas beskrivning av KDB:ens tänkta utformning är baserat på de 
beskrivningar utvecklarna av tjänsten gett kan slutsatsen vara bristfällig. 
Eftersom att tjänsten ännu inte är lanserad finns risken för att slutprodukten 
inte stämmer överens med hur den marknadsförts, men å andra sidan har 
författarna inte fått någon indikation på att så vore fallet.  
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6. SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER 
I kapitel 6 presenteras författarnas synpunkter och slutsatser för den utförda 
studien. Här presenteras även rekommendationer för att ytterligare avancera 
arbetet kring kompetenshantering och områden för vidare forskning. 

6.1. Slutsats 
I den genomförda studien är alla BAS-U av inställningen att ID06 KDB 
kommer underlätta kompetenshanteringsarbetet. För att den ska bli omtyckt 
och lyckas är det däremot viktigt att KDB:en är enkel och användarvänlig och 
inte skapar mer administrativt arbete för den redan hårt pressade personalen i 
produktion. En viktig aspekt är att KDB:en i så stor utsträckning som möjligt 
måste vara automatiserad. Att information och funktioner tillgängliggörs för 
användare i form av notiser bör vara ett av KDB:ens kännetecken. KDB:en bör 
heller inte vara ett nytt program som BAS-U aktivt behöver öppna upp för att 
se individers kompetenser. För att inte ge användaren känslan av att KDB:en är 
ett nytt IT-system är det viktigt att informationen från KDB:en integreras i 
byggarbetsplatsens befintliga elektroniska personalliggare. 
 
För att databasen ska få en branschomfattande implementering är det 
nödvändigt att i upphandlingsskede av UE kravställa att ID06 KDB används. 
När dessa kriterier uppfylls kan KDB:en förväntas fungera till sin fulla 
potential. Enligt författarna finns det dock vidare utvecklingsområden för 
KDB:en som presenteras i avsnitt 5.4. 
 
Det uppdagades att i princip samtliga BAS-U i varierande utsträckning inte 
sköter kompetenshanteringen och att det är något som gnager på deras samvete. 
De tillfrågade BAS-U tycker även att det är oklart när de kan ställas ansvariga 
för arbeten som genererar ett administrativt resultat. Det saknas tydliga 
tillvägagångssätt för hur kompetenshanteringen ska gå till i produktion, vilket 
resulterar i att varje projekt får utforma egna rutiner för hanteringen. 
 
Ur ett arbetsmiljöperspektiv, gällande säkerhet på byggarbetsplatsen men även 
den vardagliga stressen för BAS-U, är det författarnas övertygelse att KDB:en 
kommer att göra en stor skillnad. 
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6.2. Rekommendationer 
För att kompetenshantering ska utvecklas i produktion och tillämpas i större 
grad gäller det att utefter rådande förhållanden, vare sig KDB:en används eller 
inte, skapa tydliga rutiner för kompetenshantering. Om det finns tydliga ramar 
för ett tillvägagångssätt blir det betydligt enklare att hantera 
kompetensutbildningarna i produktion. Det skulle även underlätta 
samordningen mellan projekt. Därför är det viktigt att Skanska under VSAA 
(vårt sätt att arbeta är en omfattande guide för rekommenderade arbetsgångar) 
utformar en guide för hur kompetenshantering ska gå till eller t.o.m. tillsätta en 
kompetenskoordinator som vissa distrikt redan har. På så sätt slipper en 
stressad BAS-U det arbetsmomentet och utbildningskoordinatorn, som inte 
jobbar i produktion, skulle för distriktets räkning ha som uppgift att ansvara för 
Oracle BI och Skanska learn. KDB:en ska inte konkurrera med företagens egna 
kompetenshanteringssystem då det primära syftet skiljer dem åt. KDB:en ska 
underlätta för projektansvariga att överblicka projektanställdas kompetenser 
oavsett företagstillhörighet. Oracle BI är i sin tur ett internt 
kompetenshanteringssystem som bokför vilka kompetenser Skanskas egna 
anställda har samt innehåller användbara funktioner som KDB:en inte kommer 
att tillgodose. Därför är det viktigt att detta system kontinuerligt utvecklas och 
förbättras. 
 
Vidareutbilda BAS-U i juridik så att de får bättre insikt i när de kan ställas till 
svars inför arbete som genererat ett administrativt resultat. Författarnas hypotes 
är att en sådan åtgärd kan bidra till en ökad förståelse om yrkesrollens 
skyldigheter. 
 
För ID06 KDB är det viktigt att Skanska, som har ett gott renommé i avseende 
på arbetsmiljö och säkerhet, är en av de aktörerna som tar första steget att 
ansluta sig till KDB:en. Författarnas rekommendation är därför att Skanska 
upphandlar tjänsten i tidigt skede och aktivt sätter press på övriga aktörer att 
också ansluta sig.  
 

6.3. Förslag på fortsatta studier 
Till författarnas vetskap är denna rapport den enda studien som gjorts gällande 
kompetenshantering i byggbranschen. Det är en inledande studie för hur 
kompetenshantering går till i branschen och hur den kommande KDB:en av 
ID06 kan tas emot och tillämpas. Förslag på fortsatta studier kan vara följande: 
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- Följ upp utfallet av vilken genomslagskraft KDB:en fick och hur den 
bemöttes? 

- Användning och vinning för mindre företag att ansluta sig till ID06 
KDB:en. 

- Vidare utredning om vilka juridiska följder en BAS-U respektive 
beställaren kan råka ut för om en YA som saknar kompetensbevis ändå 
utför arbetet och som följd orsakar en olycka.  

- Finns behov och kan ett liknande system för kompetenshantering 
tillämpas i andra branscher? 

- Vidareutveckling av KDB:ens tilläggstjänster som presenteras i avsnitt 
5.4.  

 
Vidare studier inom ovan nämnda områden kan ligga till grund för att 
ytterligare effektivisera kompetenshanteringsarbetet och betona vikten av ett 
fungerande kompetenshanteringsarbete. Att ur ett juridiskt perspektiv se till 
ansvarsfördelningen och vad som gäller vid olycka som följd av bristande 
administrativt arbete kan på sikt leda till att BAS-U med större säkerhet vet vad 
de kan ställas till svars inför. En studie om vidareutveckling på KDB:ens 
tilläggstjänster kan leda till att tjänsten utvecklas och kommer till ännu större 
användning i branschen. 
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BILAGA 1 
INTERVJUGUIDE TILL BAS-U 
 

B1.1 
 
 
 

• Vilken roll/position har den intervjuade? 
• Vilken typ av projekt? (anläggning/Bygg) 
• Entreprenadform? 
• Vilka/hur många underentreprenörer är kontrakterade på bygget? 
• Finns det utländska företag verksamma i projektet? 
• Hur många olyckor/tillbud har anmälts i det här projektet? 

 
• Är du insatt i vilken/vilka författningar som bestämmer vidden av ditt 

ansvar i form av BAS-U?  
o Även om byggherren är ytterst ansvarig för byggarbetet tar du 

som BAS-U en del av det ansvaret. Vet du vem som riskerar att 
bli åtalad om en allvarlig olycka inträffar som följd av bristande 
säkerhet? 

 
• Vem/vilken roll på byggarbetsplatsen ser till att endast personal med 

rätt behörighet utför arbeten? 
 

• Hur samordnas arbetsmiljöansvaret på byggarbetsplatsen 
 

• Känner du att du har full koll på att all personal på detta projekt har 
giltiga utbildningsbevis för de arbetsuppgifter de ska utföra? 

 
• Hur går processen vid inskrivningen till i detta projekt? 

 
• Vilka är rutinåtgärderna när utbildningsbevis är på väg att gå ut, saknas 

eller inte är medtaget vid inskrivning? På vilket sätt följs det upp? 
 

• Upplever du att saknat eller inte medtaget utbildningsbevis är vanligen 
förekommande? 

o Upplever du att det är mer eller mindre vanligen förekommande 
gällande utländska underentreprenörer, Skanskas egen personal 
och UE? 

 
• Hur pass tidkrävande upplever du att hanteringen av 

kompetensutbildningar är? Både gällande registrerings- och 
uppföljningsarbetet? 

 
• Har du några synpunkter på förbättringar kring gällande 

kompetenshanteringssystem? 
 

• Sveriges byggindustrier kommer att lansera en elektronisk 
kompetensdatabas, där personliga utbildningsbevis digitalt kommer att 
kunna registreras och vara direkt synbara på ID06 - kortet.  

o Har du hört talas om KDB? 
o På vilket sätt skulle KDB kunna underlätta ditt dagliga arbete? 
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B1.2 

o 5 år framåt i tiden så används inte KDB längre, vilka skulle 
kunna vara de tänkbara orsakerna? 

 
• Hur registreras personalens kompetensutbildning på detta projekt?   

o Känner ni till Skanskas interna system för kompetenshantering 
(på behörighetsportalen)?  



  
BILAGA 2 
INTERVJUGUIDE TILL UTBILDNINGSFÖRETAGEN 
 

B2.1 
 
 
 

• Hur ser administrationen ut idag? Hur loggas genomförda utbildningar? 
 

• Ser ni på företaget någon lösning som skulle förenkla det dagliga 
arbetet? Hur skulle du vilja att systemet gällande hanteringen av 
kompetensutbildningar såg ut? 

 
• Sveriges byggindustrier kommer att lansera en elektronisk 

kompetensdatabas, där personliga utbildningsbevis digitalt kommer att 
kunna registreras och vara direkt synbara på ID06 - kortet. Känner du 
till tjänsten? Vilka är dina spontana tankar kring denna? 

 
• På vilka sätt skulle denna tjänst kunna slå fel? 

 
• Hur många borttappade utbildningsbevis hanterar ni/år? 

 
• Hur vanligt är det att ni får anordna oplanerade utbildningar p.g.a. 

”sista-minuten” bokningar? 
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B3.1 

• Vilken roll/position har du inom företaget? 
 

• Är företaget ID06 anslutet? om inte, vilket system för elektroniska 
personalliggare använder ni? 

 
• Hur många anställda yrkesarbetare har ni i företaget? 

 
• Vilka typer av byggarbeten är vanliga åtaganden för er?  

 
• Vilka är era vanligaste beställare? 

 
• På vilket sätt brukar ni redovisa kompetenser och intyg? 

 
• Handlar ni upp UE? Isåfall på vilket sätt följer ni upp UE: personalens 

kompetenser och utbildning? 
 

• Har ni inom företaget någon uppföljning och dokumentation på 
genomförda kompetensutbildningar bland anställda? Hur ser den isåfall 
ut? 

 
• Sveriges byggindustrier kommer att lansera en elektronisk 

kompetensdatabas, där personliga utbildningsbevis digitalt kommer att 
kunna registreras och vara direkt synbara på ID06 - kortet.  

o Har du hört talas om Kompetensdatabasen? Om inte brukar du 
vara inne på Sveriges byggindustrier eller BBIS? 

o På vilket sätt tror du att det skulle gynna ert företag?  
o Kommer ni att upphandla tjänsten? 
o Har ni uppmanats av beställare att gå med i 

kompetensdatabasen? 
o Vilka svårigheter tror du skulle uppstå om upphandlande 

entreprenör kravställer registrering i KDB? Problematiskt i 
upphandling av UE? 

 


