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FÖRORD
Detta examens arbete är en del av byggingenjörsprogrammet på Högskolan i Borås.
Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och utfördes under vårterminen 2018. Studien har
utförts som ett samarbete mellan Högskolan i Borås och Projektgaranti AB.
Vi vill rikta ett stort tack till vår externa handledare regionchefen Mohamed Kiswani på
Projektgaranti AB för alla tips och synpunkter samt handledning under projektets gång.
Vi vill även rika ett stort tack till vår interna handledare på Högskolan i Borås, Börje Hellqvist
för hans vägledning från start till slut.
Ett extra stort tack riktas till de 32 personer som har tagit sig tid att delta i våran intervju- och
enkätundersökning. Ni har bidragit med mycket värdefull information till vårt arbete.
Slutligen vill vi tacka Rezhna Alissio, Johanna Persson och Birgitta Rutberg för deras
värdefulla respons på arbetet.
Tack!
Borås Maj 2018
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Sammanfattning
Nyckeln till ett lyckat projekt är en god kommunikation mellan inblandade parter vilket är en
utmaning. Det finns en hel del kommunikationskanaler och kommunikationssätt i
byggbranschen för att människor skall kunna kommunicera och integrera med varandra. Det
är viktigt att tydliggöra de regler och verktyg (projektnätverk) som används i varje projekt.
Kommunikationsbrister har påverkan vad gäller projektets budget och det slutliga resultatet.
Enligt en undersökning som Svensk Byggtjänst har gjort kostar byggbranschens
kommunikationsbrister ungefär upp till 32 miljarder kronor per år.
Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur kommunikationen fungerar i
dagsläget inom byggprojektledning samt hitta bättre kommunikationsvägar för att nå ut med
information på ett effektivare sätt och minimera kommunikationsmissförstånden.
Det finns många frågor gällande hur man kan minimera kommunikationsbister. I denna
rapport kommer följande frågor att besvaras:
• Hur tydlig är kommunikationen i ett byggprojekt från start till slut?
• Vilka kommunikationsvägar föredrar projektledare och andra projektdeltagare?
• Hur tolkas kommunikationen av andra mottagande parter?
• Hur ser projektledare och andra projektdeltagare på dagens plattformar?
Dessa problemställningar besvarades inledningsvis via en teoristudie för att stärka
bakgrunden och ge en djupare uppfattning om ämnet. Därefter genomfördes intervju- och
enkätundersökningar med totalt 32 deltagare. Dessa deltagare var främst projektledare och
byggledare men även andra projektdeltagare.
Undersökningen visade av de kommunikationskanaler (personliga möten, telefon, plattformar
och e-post) var det personliga möten som var det mest uppskattade. Det positiva med möten
är att det ger möjligheten till att besvara de frågor och funderingar man har på plats.
Nackdelen med personliga möten är att de är tidskrävande och kostsamma i jämförelse med
de andra kommunikationskanalerna. Det som ersätter nästintill personliga möten är
videomöten. Det är billigare att kommunicera med videomöten, trots detta används de inte så
ofta bland deltagarna.
Studien visar även att IT-verktyg i byggbranschen är några år efter jämförbart med andra
branscher. Detta beror på branschens komplexitet och att det inte finns ett enat verktyg för
kommunikation.
Resultaten i den här studien visar att en förbättrad kommunikation kostar pengar genom att
införa fler personliga möten. Trots det här är det i slutändan gynnsamt med tanke på att fel
och missförstånd minimeras. Därmed kan det ses som en vinst för varje projekt.
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Abstract
The key to a successful project is good communication between the parties that are involved,
which can at times be a challenge. There are a lot of communication channels and
communication methods in the construction industry for people to communicate and integrate
with each other. It is important to clarify the rules and tools (project networks) used in each
project. Communication shortages have an impact on the project budget and the final result.
Swedish construction service claims that the construction industry's costs of communication
shortages amount to approximately SEK 32 billion per year.
The purpose of this survey is to find out how communication works at present in building
project management and to find better communication paths and methods to reach out more
effectively and minimize communication shortages.
There are many questions about how to minimize communication bans. In this report, the
following questions will be answered:
• How clear is the communication in a construction project from start to finish?
• Which communication routes prefer project managers and other project participants?
• How is the communication of other receiving parties interpreted?
• What do project managers and other project participants see on today's platforms?
These issues were initially answered by a theory study to strengthen the background and give
a deeper understanding of the subject. However, interview and questionnaires were conducted
with 16 participants each. These participants were mainly project managers and construction
managers, but also other project participants.
The survey showed that between the communication channels (personal meetings, phone,
platforms and e-mail), personal meetings were the most appreciated. The positive of meetings
is that it gives the opportunity to answer the questions and concerns you have in place. The
disadvantage of personal meetings is that it is time-consuming and costly in comparison with
the other communication channels. What replaces the next personal meetings is video
meetings. Video meetings are cheaper to communicate with, but is not often used amongst the
participants.
Studien also shows that IT tools in the construction industry are a few years after comparable
with other industries. This is due to the complexity of the industry and that there is no single
tool for communication.
The result of this study shows that improved communication costs money by introducing
more personal meetings. Probably, this is ultimately beneficial given the fact that mistakes
and misunderstandings are minimized. Thus, it can be seen as a profit for each project.
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1 INTRODUKTION (VAD ÄR KOMMUNIKATION)
Många konflikter uppstår på grund av brist i kommunikationen. Det kan finnas många
anledningar till att kommunikationen inte ger den respons som förväntas. Oftast är det
medvetet om de brister som medför att kommunikationen blir fel, men ibland kan det vara
omedvetet vilka orsaker som medför att kommunikationen inte fungerar. Det resulterar i sin
tur i ökad tidsåtgång och ökade ekonomiska utgifter. (Dahlkwist 2012)
Möjligheterna till att kommunicera mellan människor ökar hela tiden. Den digitala
medieutvecklingen har under den senaste tjugoårsperioden ökat och blivit alltmer vanligt.
Med hjälp av den elektroniska utvecklingen kan vi kommunicera och få information i
mobiltelefoner var vi än befinner oss. (Dahlkwist 2012)

1.1. Projektgaranti
Företaget Projektgaranti som studien är i samarbete med är ett projekt- och bygglednings
företag som driver bygg- och anläggningsprojekt. Företaget grundades 1970 som dotterbolag
till JM och har sedan dess drivit ett stort antal projekt. 2002 lämnande de JM-koncernen och
de ägs idag av Thyselius & Partner AB. (Projektgaranti u.å.)

1.2 Syfte
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur kommunikationen fungerar i dagsläget inom
byggprojektledning samt att hitta bättre kommunikationsvägar för att kommunicera på ett
effektivare sätt. Dagligen dyker nya plattformar och elektroniska program upp för att
underlätta kommunikationen. Undersökningen kommer att ta reda på hur uppskattade dagens
plattformar är av projektledare och andra projektdeltagare.
Studien görs i samarbete med företaget Projektgaranti som vill effektivisera sin
kommunikation mellan delaktiga personer under bygg- och projektmöten. Delaktiga personer
under dessa möten kan exempelvis vara projektledare, byggledare eller platschefer.
Studien har som övergripande mål att göra kommunikationen skarpare mellan projektledare
och andra projektdeltagare.

1.3 Frågeställningar
Följande frågeställningar har studerats:
• Hur tydlig är kommunikationen i ett byggprojekt från start till slut?
• Vilka kommunikationsvägar föredrar projektledare och andra projektdeltagare?
• Hur tolkas kommunikationen av andra mottagande parter?
• Hur ser projektledare och andra projektdeltagare på dagens plattformar?
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1.4 Avgränsningar
Ämnet kommunikation är brett därmed har en del avgränsningar gjorts. Arbetet har avgränsats
till att studera kommunikationen mellan delaktiga personer under bygg- och projektmöten.
Intervjuer skedde med deltagare i tre pågående projekt hos Projektgaranti och till företagets
resterande projekt skickades enkäter ut digitalt.

1.5 Metod
Studien är utformad efter primär- och sekundärdata. Sekundärdata är tillgänglig information
som redan finns och innefattar tidigare undersökningar, myndighetsinformation eller
hemsidor. Primärdata är information framtagen av intervjuer, enkäter eller experiment.

Figur 1: Metodredovisning

1.5.1 Litteraturstudie
Till en början gjordes litteraturstudier för att få en övergripande blick om själva ämnet
kommunikation. Innan intervjuerna genomfördes behövdes en inlärning om ämnet
kommunikation inom projektledning. Exempelvis hur en byggprocess sker och vad som ingår
i en byggprocess? Kan förändringar i byggprocessen påverka kommunikationen? Med hjälp
av detta användes Borås Högskolas sökmotor för vetenskapliga artiklar, litteraturböcker,
tidigare examenarbeten och Internetkällor. Kontinuerlig litteraturstudie har gjorts med
rapportens utformning.
1.5.2 Intervju- och enkätundersökningar
Ansatsen är till största del kvalitativ i undersökningen i form av intervju- och
enkätundersökningar.
För att få en verklig uppfattning av kommunikationen valdes metoderna intervju- och
enkätundersökningar. Intervjuerna är riktade till delaktiga personer under bygg- och
projektmötena.
Företaget Projektgaranti valde vilka av deras pågående projekt som skulle studeras.
Enkätundersökningen skickades också till vissa utvalda projekt som företaget Projektgaranti
hade valt. Enkätundersökningen skickades även till samtliga anställda på Projektgaranti i
Göteborg och Stockholm. Enkäten innehöll 13 frågor som gjordes till digitalform och
skickades ut till deltagande via e-post.
Respondenterna i studien är anonyma för att de ska känna sig fria i sina svar.
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1.6 Metoddiskussion
Hanteringen av insamlat data har separerats utifrån projekt. För varje projekt kategoriserades
respondenterna utifrån respektive yrkesroll. Då respondenterna var anonyma i studien
benämndes de som P1, P2 och så vidare.
De personer som intervjuades i undersökningen har olika arbetsuppgifter, dock var det främst
projektledare som intervjuades. Gällande enkätundersökningen var deltagarna från
Projektgarantin med säte i både Göteborg och Stockholm. Yrkesrollerna bland deltagarna var
administratör, biträdande bygg-och projektledare, inköpare, projektledare, platschef,
projektchef samt student.
Tabell 1. Respondenter från Kungälvs vattenverk
Respondent Yrkesroll
P1
Byggledare
P2
Platschef

Tabell 2. Respondenter från Kvibergs ängar
Respondent Yrkesroll
P1
Projektledare
P2
Produktionschef
P3
Projektledare
P4
Arbetschef
Projektledare,
P5
projektchef
P6
Projektledare
P7
Platschef
Tabell 3. Respondenter från Kongahälla
Respondent Yrkesroll
P1
Mark- & exploateringsingenjör
P2
Projektledare
P3
Projektchef
P4
Projektingenjör, markmiljösamordnare och besiktningsman
P5
Uppdragsledare
P6
Byggledare och projektingenjör
P7
Byggledare

Metoderna valdes utefter studiens forskningsfrågor. För att kunna komma fram till förväntat
resultat på studien ansågs litteraturstudier, intervju- och enkätundersökningar lämpligast.
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2 TEORI
Varje projekt är en ny utmaning där nya människor och situationer ställer högre krav på
förmågan att kommunicera. Förmågan att kommunicera hos individer är avgörande för
resultatet. Kommunikation kan föras vidare på olika sätt, exempelvis via digitala verktyg och i
det verkliga livet. I dagens sammanhang används ofta digital kommunikation för att föra
vidare information. Det betyder att det ställs stora krav på hur vi ska uttrycka oss med ord för
att undvika missförstånd. Forskning har visat på att när information förs vidare via skärmar
förloras det väsentliga i informationen. Detta betyder att val av kommunikationskanal ska
väljas med noggranhet. (Kamél 1953; Dahlkwist 2012)
Kommunikation kan ske via envägs- eller tvåvägskommunikation. Envägskommunikation
betyder att information tas emot utan någon direkt återkoppling. Fördelen med
envägskommunikation är att det sker snabbt och okomplicerat. Den typen av kommunikation
är bra i situationer där beslut och genomförandet utav beslutet ska ske snabbt.
Tvåvägskommunikation är när mottagaren kan och förväntas återkoppla med frågor eller
diskussioner. Fördelen med den här typen av kommunikation är att risken för missförstånd
minskar. (Dahlkwist 2012)

2.1 Byggprocessens aktörer
2.1.1 Beställaren
Beställaren kan vara både idégivare till ett byggprojekt men även ägare och förvaltare till den
färdiga byggnaden. Beställaren i definition är uppdragsgivaren i förfrågningsunderlagen och
kontraktet. Beställaren kan även vara byggherren. (Nordstrand 2008)
2.1.2 Byggherren
Enligt svensk tradition och lagstiftning är byggherren den som bland annat får bygglov.
Byggherren är den som bygger för egen räkning. Byggherrens ansvarsområde är främst
arbetsmiljöansvaret och kan vara en juridisk eller fysisk person. (Nordstrand 2008)
2.1.3 Konsult
Konsult är en person som är expert inom ett visst område som anlitas för att utföra olika slags
uppdrag mot ersättning. En konsult kan ha varierande uppgifter beroende på område och
projektets omfattning. En konsult kan vara projektledare, kalkylator, kontroll- och
besiktningsansvarig, konstruktör, arkitekt och så vidare. Antalet konsulter i ett projekt beror
på projektets storlek och komplexitet. (Nordstrand 2008)
2.1.4 Projektledare
En projektledare är i många förekommande fall en extern inhyrd konsult och är involverad i
projekterings- och produktions skedet. I rollen som projektledare ingår bland annat
samordning, planering, upphandling av konsulter, myndighetskontakter, externa kontakter,
ekonomi, följa beställarens miljö- och kvalitetskrav. (Nordstrand 2008)
2.1.5 Projekteringsledare
En projekteringsledare är en person som fungerar som en länk mellan projektutvecklingen och
produktionen. Projekteringsledaren har ansvaret att styra projekteringsarbetet till de krav och
mål som ska uppfyllas. (Nordstrand 2008)
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Projekteringsledaren har en varierande roll där rollen innefattar bland annat att vara med vid
upphandling av konsulter, är med när projektet utformas, ser till att lagar följs och skapar riskoch möjlighetsanalyser.
(Nordstrand 2008)
2.1.6 Byggledare
En byggledare är den person som anlitas under byggskedet och har erfarenhet inom
produktion. Byggledaren ansvarar att funktionskraven uppfylls under produktionen samt för
att hålla projektet inom budgeten. (Nordstrand 2008)
2.1.7 Entreprenör
Beroende på entreprenadform anlitar beställaren entreprenörer som i sin tur utför byggandet.
(Nordstrand 2008)

2.2 Entreprenadform och dess påverkan på kommunikationen
Val av entreprenadform är en avgörande aspekt för kommunikationsflödet.
Entreprenadformen avgör mängden information som kan publiceras eller delas. De två typer
av entreprenadformer som finns i Sverige är utförandeentreprenad och totalentreprenad.
Under dessa två entreprenadformer finns det två olika allmänna bestämmelser AB04
(utförandeentreprenad) och ABT-06 (totalentreprenad). Båda dessa bestämmelser inriktar sig
åt byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. (Eriksson & Hane 2014)
Enligt AB04 ansvarar beställaren för projekteringen och entreprenören för utförandet, medan
enligt ABT-06 har entreprenören ansvar för både projekteringen och utförandet. (Eriksson &
Hane 2014)
2.2.1 Utförandeentreprenad
En utförandeentreprenad innebär att beställaren står för projekteringen och funktionsansvaret.
Beställaren tar fram fullt färdiga handlingar till entreprenören, det vill säga beställaren har
ansvar att ta fram den tekniska beskrivningen där den innehåller lösningar som fastställer vad
som skall utföras och i vilken kvalité. Till sin hjälp har beställaren ett antal konsulter inom
olika områden, exempelvis arkitekter, konstruktörer, VVS-konsulter och el-konsulter att
vända sig till. Konsulterna tar fram olika handlingar för projektet som granskas av beställaren
för att de ska kunna vara genomförbara med varandra. Utförandeansvaret står entreprenören
för. (Eriksson & Hane 2014)
En av nackdelarna med utförandeentreprenad som berör vårt ämne i kommunikation är att den
inte ger möjlighet till nyskapelse, det vill säga att det inte finns möjligheten till lärandet eller
en ny idé mellan aktörerna i olika skeden. Entreprenörernas uteblivande i projekteringen leder
till förseningar och ineffektivt byggande. (Eriksson & Hane 2014)
En utförandeentreprenad är ett samlingsbegrepp och kan se ut på olika sätt beroende på hur
upphandling och samordning ser ut. Antingen utser beställaren vid en generalentreprenad en
entreprenör som i sin tur tillhandahåller underentreprenörer, för t.ex. el- och
vatteninstallationer. Uppkommer skada på entreprenaden kan beställaren då oavsett vilken
entreprenör som varit vållande rikta sina krav mot generalentreprenören. Alternativt står flera
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entreprenörer i direkt avtalsförhållande med beställaren, vilket benämns delad entreprenad.
Oavsett upphandlingsform är det AB 04 som tillämpas. (Eriksson & Hane 2014)
Utförandeentreprenad delas upp i tre entreprenadformer; generalentreprenad, delad
entreprenad och samordnad generalentreprenad som beskrivs mer utförligt nedan.
2.2.1.1
Generalentreprenad
I den här formen av entreprenadform är det beställaren som utser en generalentreprenör som
handlar upp olika entreprenörer, se figur 2. Generalentreprenören ansvarar bland annat för
sina underentreprenörers utförande. Det vill säga att generalentreprenören ser till att arbeten
utförs korrekt enligt kontraktet och i tid. Generalentreprenören har även ansvar för
samordningen mellan underentreprenörerna så att arbeten inte kolliderar (fysiskt, tekniskt och
tidsmässigt) med varandra. Ur ansvarsperspektivet underlättar det för beställaren. (Eriksson &
Hane 2014)
Denna form är bättre för en beställare som hellre ser att en entreprenör står för samordning
och det underlättar även ur ett ansvarsperspektiv, då beställaren vid fel på entreprenaden
endast behöver rikta anspråk mot generalentreprenören.

Figur 2: Organisationsplan för generalentreprenad

2.2.1.2
Delad entreprenad
I en delad entreprenad upphandlas olika entreprenader av beställaren. Det innebär att
beställaren ansvarar för samordningen, se figur 3. En delad entreprenad ger möjligheten att få
in fler anbud som i sin tur ger beställaren bättre möjligheter till att hitta det bästa anbudet.
Konsekvensen med delad entreprenad är oftast längre byggtid, mindre flexibilitet, lägre
kvalitet och med det ett högre pris. (Eriksson & Hane 2014)
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CM (Construction Management) och EPCM (Engineering Procurement and Construction
Management) är två olika modeller som genomförs med delad entreprenad.
CM står för planera, leda och styra projekt. Fördelarna med CM är att projektet har större
flexibilitet, kortare byggtid, högre kvalitet och rätt pris. Dessa fördelar är skapade av
konsultexperter som byggherren har gått in och stärkt organisationen med. (Eriksson & Hane
2014)
I den andra modellen EPCM utser beställaren en EPCM- entreprenör som tillhandhåller all
design, upphandling och byggarbete. Entreprenören säkerställer att projektet färdigställs efter
behov och i tid. EPCM- entreprenören får ej utföra verkliga arbeten på plats. EPCM är mer
populär i det privata näringslivet. (Eriksson & Hane 2014)
Dessa två modeller har stora fördelar i den delade entreprenadformen där beställaren lämnar
några ansvarsområden till projektexperter som saknas i beställarens organisation. Därmed
minimeras risker för bland annat missförstånd eller brister i kommunikationen. (Eriksson &
Hane 2014)

Figur 3: Organisationsplan för delad entreprenad
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2.2.1.3
Samordnad generalentreprenad
Samordnad generalentreprenad är en kombination av generalentreprenad och delad
entreprenad. Fördelen är att det billigaste anbudet kan upphandlas och att det samordnas
utifrån generalentreprenadformen. Mer utförligt betyder det att den upphandlar
underentreprenörer av beställaren och lämnar samtliga rättigheter, skyldigheter samt
samordningsuppdraget till en generalentreprenör, se figur 4. (Eriksson & Hane 2014)
Nackdelen med samordnad generalentreprenad är att de aktörer som har förhandlats av
beställaren är beroende av varandra. Detta försvårar koordineringen av aktörerna och ger inget
utrymme till någon kommunikationsmiss. (Eriksson & Hane 2014)

Figur 4: Organisationsplan för samordnad generalentrprenad
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2.2.2 Totalentreprenad
En totalentreprenad har ansvaret för projekteringen, utförandet och funktionen. Beställaren
står för byggets funktionskrav och ansvarar i huvudsak däröver. Totalentreprenören tar fram
arkitekt- och konstruktionsritningar samt den tekniska beskrivningen som entreprenören skall
utföra i detalj. Entreprenören tar även fram ett antal konsulter för respektive område,
exempelvis VVS-konsulter och el-konsulter, som tar fram olika handlingar för projektet,
(figur 5). (Eriksson & Hane 2014)
När det gäller kunskapsutväxling och innovation mellan konsulter och entreprenörer är
totalentreprenad den lämpligaste formen. Den får med produktionserfarenheten i mycket tidigt
skede (projektering). Detta leder till en förbättrad byggbarhet och gynnsammare tids – och
kostnadseffektivitet. En annan fördel med totalentreprenad är att byggandet kan starta innan
projekteringen är avslutad. (Eriksson & Hane 2014)
I totalentreprenad har beställaren funktionskrav som den vill ha i slutprodukten. Därefter får
totalentreprenören bestämma vilken/vilka tekniska lösningar som passar till de
funktionskraven. Beställaren kontrollerar om produkten uppfyller upp funktionskraven. Det är
oerhört viktigt att beställaren är tydlig med funktionskraven för att totalentreprenören ska
kunna leverera de lösningar som krävs. Här spelar kommunikationen en viktig roll i projektet
och slutprodukten. (Eriksson & Hane 2014)

Figur 5: Organisationsplan för totalentreprenad
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2.3 Partnering (samverkansform)
De senaste åren har partnering blivit allt vanligare. Många upplever att partnering är någon
slags upphandlingsform eller entreprenadform men det är en missuppfattning. Partnering är en
samarbetsform där beställaren och entreprenörer tillsammans arbetar mot ett effektivt
helhetsresultat systematiskt . I partnering jobbar alla med öppna böcker för att uppnå
projektets mål. (Byggdialog u.å.; Hane u.å.)
I ett partneringsprojekt stärks samarbetet i form av tillämpning av ett flertal verktyg i
projektet. De verktyg som används kan vara upphandling, teamorganisation, uppföljningar av
förbättringar, relationer för förbättringar, teknisk samverkan, konflikthantering och
gemensamma mål (figur 6). Det måldokumentet som tas fram kallas partneringsdeklaration.
Måldokumentet tas fram gemensamt och undertecknas av samtliga deltagare. Den innefattar
också de etiska aspekterna av samarbetet och skickas till alla inblandade i projektet. (Eriksson
& Hane 2014)

Figur 6 Partnering (Byggdialog u.å.)

2.4 Kommunikationskanaler
Skriftliga- och muntliga kanaler är de vanligaste kommunikationskanalerna som används
bland människor. De tre kanalerna har sina för och nackdelar i sitt användningssätt. Nedan
beskrivs de mer detaljerat.
2.4.1 Skriftliga kanaler
E-post, ritningar, byggbeskrivningar och protokoll är några av de skriftliga kanaler som
används i byggbranschen. Skriftliga kanaler har fördelen att de finns tillhands vid behov. Den
är enkelriktad i sitt kommunikationssätt då den ger mer upphov till missförstånd i jämförelse
med tvåvägskommunikation. Fördelen med skriftliga kanaler är att de sparar tid och kan
användas som underlag för de muntliga kanalerna. (Erikson 2011)
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2.4.2 Muntliga kanaler
Ögonkontakt, kroppsspråk och ansiktsuttryck är de fördelarna som fås ut vid muntliga
kanaler. De olika typerna av muntliga kanaler är personliga möten, telefonsamtal och
videosamtal. Dessa kommunikationskanaler är tvåvägskommunikationer (dialog) mellan
avsändaren och mottagaren. De ger mindre utrymme till missförstånd där dialogen reder ut
eventuella missförstånd. Den här metoden är däremot tidskrävande men via den fås den
informationen man vill förmedla båda för mottagaren och avsändaren. (Erikson 2011)

2.5 Kommunikationspåverkan
Vilka typer av kommunikationskanaler som används i ett projekt kan bero på många olika
aspekter. Upphandlingsformer och krav från beställaren är bland de aspekter som styr
kommunikationen. Varje projekt är unik i sin kommunikation vilket betyder att det
förekommer nya människor och företag. I dagsläget ställer beställaren hela tiden större krav
på kortare byggtider vilket inte ger möjlighet för nytänkande, nya metoder och tekniker som
det görs i andra branscher. (Carlsson 2001)
Nedan beskrivs några faktorer som påverkar kommunikationen.
2.5.1 Växlingsfas
Enligt Carlsson (2001) kan det under ett projekt uppstå några växlingsfaser mellan olika
skeden. I dessa växlingsfaser är den största kunskapsförlusten när personer som har mycket
kunskap och kännedom om projektet byts ut mot nya personer.

Figur 7: Kunskapsuppbyggnad i ett byggprojekt (Utförandeentreprenad). (Carlsson 2001)

Enligt Carlsson (2001) används muntliga kanaler (tvåvägskommunikation) för
kommunikation i projekteringsfasen, se figur 7. Anledningen är att i den här fasen sker arbetet
med utbyte av idéer, utbyte av handlingar samt utbyte av specifikationer. I den här fasen är
kommunikationen avgörande och har en stor påverkan i projektet. De berörda parterna måste
förstå informationen som förmedlas. I den här fasen är en bra samverkan nyckeln till
framgång. En brist i kommunikationen kan medföra problem som kan leda till förhöjda
kostnader i senare skeden.
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2.5.2 Standardavtal
Standardavtalen hjälper parter för ett byggprojekt att skriva ett accepterat avtal mellan
varandra, det vill säga en överenskommelse om vem som är ansvarig för eventuella fel.
Standardavtalen är framtagna BBK (Byggnadens Kontraktskommité). BBK arbetar ständigt
med att utveckla dess avtal och nya avtal publiceras ungefär var tionde år. (Sveriges
Byggindustrier u.å.)
Nedan beskrivs det några exempel på avtal:
ABK 09 (Allmänna bestämmelser för Konsultföretag)
AB04 ( Allmänna bestämmelser för Delad entreprenad- och generalentreprenader)
ABT06 (Allmänna bestämmelser för Totalentreprenader)
ABT-U07 (Allmänna bestämmelser för Totalunderentreprenader)
AB-U07 (Allmänna bestämmelser för Underentreprenader)
Avtalet hjälper med tvist, tider, ansvar, organisation, hävning, besiktning, ekonomi,
omfattning och utförande. Dessa avtal talar om rättigheter och skyldigheter i ett projekt.
(Sveriges Byggindustrier u.å.)

2.6 Kommunikation inom entreprenadform enligt teori
Kommunikationen varierar efter avtal mellan olika entreprenadformer. Teoretiskt bör
aktörerna kommunicera enligt en viss kommunikationsväg. Nedan förklaras två olika exempel
på entreprenadformer (Total- och Generalentreprenadsform) och deras kommunikationsvägar
enligt teorin. (Söderberg 2005)
2.6.1 Totalentreprenör
Som ovan nämnt är kommunikationen formad enligt kontrakt. I totalentreprenad måste alla
aktörer vända sig först till totalentreprenören med sina frågor, ändringar eller dylikt innan
andra i organisationen blir inblandade. (Söderberg 2005)
Figur 8 visar informations- och organisationsdispositionen för kommunikationsflödet.

Figur 8: Work breakdown structure för totalentreprenör
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Figur 9 visar ett exempel vid frågor om ändringar hos en installatör som behöver rådfråga
konstruktör under totalentreprenör.

Figur 9: Exempel på kommunikationsflöde för totalentreprenad

2.6.2 Generalentreprenör
I generalentreprenör måste alla aktörer vända sig till beställaren med sina frågor, ändringar
eller dylikt. (Söderberg 2005)
Information- och organisationdispositionen nedan visar kommunikationsflödet

Figur 10: Work breakdown structure för generalentreprenör
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Figur 11 visar ett exempel vid frågor om ändringar hos en installatör som behöver rådfråga
konstruktören under generalentreprenör.

Figur 11: Exempel på kommunikationsflöde för generalentreprenör

2.7 Effektivare kommunikation minskar kostnader
Enligt en undersökning som (Industrifakta 2014) har gjort kostar brister i kommunikation
cirka 32 miljarder kronor per år. Husbyggnadsprojekten står för 21 miljarder och resterande
11 miljarder står anläggningsprojekt för. En liknande undersökning gjordes även 2007 med
likvärdiga kostnader. (Industrifakta 2014) observerar att undersökningens slutsatser bör
användas med försiktighet eftersom insamlade data inte är statistiskt säkerställda.
Underlaget till undersökningen har bestått utav intervjuer med 10 olika typer av aktörer där
240 deltagare har deltagit. Deltagarna har varit byggherrar, entreprenörer, teknikinstallatörer,
teknikkonsulter och arkitekter. Undersökningen visar att en förbättrad kommunikation kan
bespara mellan 10-15 % av byggprojektets ekonomi. Den visar även att några områden inte
har förbättrats mellan åren 2007 och 2013. Under den perioden har det bland annat visats vara
en försämrad kommunikation. Det som även konstateras i undersökningen är att BIM som
skulle vara lösningen till många av kommunikationsbristerna inte har fått förväntad effekt.
Programmet har inte utnyttjats fullt ut utan använts mest i stora projekt. (Industrifakta 2014)
Besparingsmöjligheten som undersökningen visade låg mest hos tekniska konsulter, arkitekter
och projektering samt planeringsdeltagarna. Ett tillräckligt och tydligt underlag är kärnan för
projektet. Det krävs kompetenta deltagare samt en bra kommunikation främst i de första
skeden av byggprojekten. Det krävs även kompetenta byggherrar och huvudentreprenörer för
slutkostnader och kvalité av projektet. (Industrifakta 2014)
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3 RESULTAT
3.1 Intervjuer
Nedan följer resultat av intervjuer som genomfördes med deltagande personer inom tre
projekt; Kungälvs vattenverk, Kvibergs ängar och Kongahälla projektet. De som intervjuades
är främst projektledare, men även en del andra roller förekommer för att få en variation av
åsikter.
3.1.1 Kungälvs vattenverk
Projektet är ett vattenverksprojekt som kommer att leverera dricksvatten till Kungälv,
Stenungssund, Tjörn och Ale kommun. Vattenverket kommer att leverera vatten som har
renats med avancerade reningsprocesser som garanterar ett rent vatten utan virus, bakterier
och parasiter. Projektets byggtid har pågått sedan juni 2016 och kommer att pågå fram till
september 2018. Entreprenadformen är en totalentreprenad och har samverkansformen
partnering mellan NCC, Kungälvs kommun och huvudentreprenörerna. (NCC u.å.)
Tabell 1. Respondenter från Kungälvs vattenverk
Respondent Yrkesroll
P1
Byggledare
P2
Platschef

P1 beskriver projektet som ett ganska komplicerat projekt trots att det inte är stort. Vid frågan
om vilka de mest återkommande kommunikationsmissförstånden är hade de två
respondenterna olika åsikter. P1 säger att alla vill ha information på olika sätt medans P2
anser att de mest återkommande kommunikations missförstånden sker på grund av att det bara
är chefer som sitter på möten vilket försvårar kommunikationen ut till yttersta ledet.
Båda respondenterna är eniga om att e-post lätt kan misstolkas vilket leder till missförstånd.
P2 tillägger även att det skickas för mycket information som man inte har nytta av.
I projektet använder de en plattform som heter Jira (ej i appform) som är ett
projekteringsverktyg. Båda respondenterna har inget negativt att säga om den. P1 har även
använt Slack men är inte så förtjust i den. P1 har även använt Trello utanför jobbet inom
privat byggande.
Båda respondenterna nämnde att gränsdragningslistor är väldigt viktigt i projekteringen för att
undvika missförstånd senare. I den listan står det vem som gör vad så att alla är medvetna om
sina uppgifter. Som ett exempel nämnde P1 ett projekt som hade fungerat suveränt på grund
av att man hade en väldigt tydlig planering.
P2 skalsätter projektet kommunikationsmässigt i en skala 1-10 med en 7a.
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3.1.2 Kvibergs ängar
Projektet är ett bostadsutvecklingsprojekt som kommer att leverera enfamiljshus och
flerfamiljshus. Bostäderna ska vara färdigställda 2021. Kunden i det här projektet är Brf
Kvibergs Äng, Brf Ängsklockan m fl. och entreprenadformen är en utförandeentreprenad.
(Skanska u.å.)
Tabell 2. Respondenter från Kvibergs ängar
Respondent Yrkesroll
P1
Projektledare
P2
Produktionschef
P3
Projektledare
P4
Arbetschef
Projektledare,
P5
projektchef
P6
Projektledare
P7
Platschef

Respektive respondenter har olika arbetsuppgifter i projektet men deras arbetsdagar består en
hel del av arbete via e-post och möten.

Återkommande kommunikationsmissförstånd
P1 ansåg det mest förekommande problemet är att man inte ligger i fas med alla processer på
grund av förseningar av andra aktörer. P2 upplevde att man får fel information om när saker
ska göras vilket beror på dålig planering. P2 nämnde även att ett stort problem är när man
jobbar med nya människor och man inte vet hur de funkar. P3 och P5 var eniga om att det
mest återkommande kommunikationsmissförstånden sker via den skriftliga kommunikation,
alltså e-post. P5 säger att han inte tycker om att kommunicera via e-post för att det är väldigt
tidskrävande och säger att vissa frågor kan ta en hel timme att sammanfatta och ta lika lång tid
för mottagaren att läsa och fatta det.
P4 och P6 hade samma åsikt om att det är tidsnöden som alltid är det återkommande
problemet. P6 säger att deadlines är svåra att hållas ibland vilket leder till missförstånd.

Respondenternas kommunikationssätt
I fråga om det kommunikationssätt respondenterna föredrar svarar över hälften att i första
hand är det möten och andra hand telefon. Med möten menar de flesta respondenterna fysiska
möten, helst inte videomöten. P1 och P7 föredrar e-post som kommunikationssätt till skillnad
från de andra respondenterna. Trots att P1 föredrar helst e-post så är P1 medveten om att det
inte är så effektivt eftersom alla är så upptagna vilket gör att folk inte hinner läsa det som
inkommit. P2 föredrar telefon för att kommunicera och har en annan åsikt om möten. P2
säger att det är för mycket möten och att för många möten blir klassificerade för en viss
person i mötet vilket betyder att resterande personer i mötet får lyssna på information som de
inte har nytta av. P2 tillägger även att det är tidskrävande med möten och löser det på det
sättet med att ordna små och korta möten för att de ska vara effektiva och konkreta.
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Förbättringsönskemål
Vid fråga om vad respondenterna skulle vilja förbättra inom deras kommunikation i projektet
svarar de olika. P1 som hade e-post som sitt kommunikationssätt i första hand skulle vilja
effektivisera den genom att man inför en funktion för att kunna spåra viktiga mail bland alla
andra mindre viktiga mail. P2 skulle önska sig att yrkesarbetare och underentreprenörer
engagerar sig lite mer och ger feedback på mötena.
P3 som föredrog möten som kommunikationssätt skulle vilja att man skapar förutsättningarna
och ses oftare. P6 önskar sig att tidspressen släpper lite så att man får rätt saker i rätt tid. P6
tillägger även önskemålet att förbättra mellan projektering och utförande och säger att där
sker alltid problem.

Plattformar
En viktig punkt i den här studien är respondenternas användning av plattformar. Vi hade fått
tre olika plattformar av Projektgaranti och frågade respondenterna om de känner till eller
använder någon av dessa. De tre plattformarna som vi frågade ut om var Trello, Dalux och
Slack.
Majoriteten av respondenterna använder inte plattformar och har aldrig gjort det heller. Av de
sju respondenterna kände endast två personer till Trello varav endast en av de som har använt
det. P3 är den respondenten som har använt Trello och har en positiv uppfattning om den,
personen tyckte att den funkade bra och var enkel att hantera.
P4 är en av de respondenterna som aldrig har använt plattformar för att respondenten tycker
att det uppstår missförstånd med plattformar. Utöver detta säger P4 att en plattform inte skulle
funka i det här projektet eftersom att allt sker på samma gång.
Vi ställde frågan om det fanns en enad plattform i alla projekt som de fick en utbildning inom
om de skulle använda den då. De flesta svarade ja på den frågan men många var tveksamma
ifall en sådan skulle fungera i verkligheten.

Projektet i skala
Vi frågade respondenterna vad de skulle sätta för skala på projektet kommunikationsmässigt
på en skala 1–10. Respondenterna tyckte att det hade funkat allmänt bra, ingen satte under en
7a men ingen gav heller en 10a. Respondenterna gav inte en 10a på grund av att de tyckte att
det finns alltid något som kan förbättras.

Extra kommentarer från respondenter
P6 har en hel del extra kommentarer inom kommunikation som är viktiga att nämna. Personen
säger att det svåraste gällande kommunikation i byggbranschen är att förstå uppdraget. Det
som står på papper och vad som sägs i telefon är inte det viktiga, utan det viktiga är att veta
vad det är som krävs egentligen och tillägger att det är kärnan i verksamheten.
P6 har även lite kommentarer om entreprenörsleden där personen säger att där är man inte så
intresserad av att förstå uppdraget utan där är man intresserad av att läsa avtalet och hitta
möjligheter. P6 menar att där är det en möjlighet att hitta en kommunikationsmiss för då är
det en ÄTA (ändring, tillägg och avgående arbeten).
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3.1.3 Kongahälla projektet
Projektet är ett stort projekt som kommer att leverera 900 bostäder och ett köpcentrum på ca
37 000 kvm. (Kungälvs kommun 2017). Projektet startade 2003, byggnation började hösten
2014 och kommer vara helt färdigbyggt 2025.
Tabell 3. Respondenter från Kongahälla
Respondent Yrkesroll
P1
Mark- & exploateringsingenjör
P2
Projektledare
P3
Projektchef
P4
Projektingenjör, markmiljösamordnare och besiktningsman
P5
Uppdragsledare
P6
Byggledare och projektingenjör
P7
Byggledare

Med tanke på respondenternas olika yrkesroller varierar deras arbetsuppgifter i projektet och i
sin tur skiljer sig deras arbetsdagar från varandra. P1 som är mark- och exploateringsingenjör
håller främst koll på avtal. P2 är projektledare från kommunens sida och är i första hand
projektets ingång till kommunen. P3 som är projektchef är alltså chef för projektledare och
har högt ansvar i form av ekonomi, tidplaner, projektmål, etc. P4 som hade tre yrkesroller ser
till att det finns framtaget bygghandlingar och håller ordning på markmiljön. P5 som är
byggledare är byggsakkunnig och hjälper till att ta fram handlingar. P6 är byggledare och
projektingenjör för hela projektet.

Återkommande kommunikationsmissförstånd
Vid fråga om de mest återkommande kommunikationsmissförstånden respondenterna stöter
på svarar två respondenter att det är mail som är det främsta. P2 säger att man ofta inte är
tillräckligt tydlig i mail och att det man skriver misstolkas. P3 säger att mail används ofta för
att slippa ansvaret, alltså att man bara vidarebefordrar mail. Två respondenter hade samma
åsikt om att det kan vara bra att snabbrepetera det man kommit överens om så att alla parter
förstår. P4 tillägger även att ett förekommande problem är att nya som kommer in inte får den
information de behöver om alla berörda som finns och vad de har för uppgifter.
P6 tycker som en annan person tidigare nämnde i ett tidigare projekt om entreprenörer. P6
säger att för en entreprenör handlar allt om pengar och de tolkar saker och ting till sin egen
vinning.
P7 såg att de mest återkommande kommunikationsmissförstånden beror på att det är väldigt
många aktörer som är inblandade och säger att kommunikationen går en lång väg som beror
på att det är för många led.

Respondenternas kommunikationssätt
Majoriteten av respondenterna föredrar helst fysiska möten som kommunikationssätt. P1 som
också föredrar möten som kommunikationssätt säger att det är viktigt för honom att se
personen allt från kroppsspråk osv. och inte att bara höra rösten.
P2 som tyckte att det lätt sker misstolkningar via mail föredrar ändå mail för att kommunicera
och tycker att det blir för många möten annars.
P4 var en av de som föredrog fysiska möten men säger att det är effektivare med videomöten
för att man slipper en massa åkande.
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Förbättringsönskemål
Respondenterna i det här projektet hade inga direkt synpunkter på vad som skulle behöva
förbättras i det här projektet. P3 nämnde att alla delar kan förbättras men hade ingen specifik
punkt. P4 hade dock en punkt som respondenten tyckte behövde förbättras och det var
övergången mellan teorin och praktiken.

Plattformar
Fem respondenter kände varken till Trello, Dalux eller Slack. P1 föredrar inte plattformar och
säger att de tenderar till att bli chattforum. P1 har använt Trello men mer utanför jobbet.
I fråga om det skulle finnas en enad plattform för alla projekt som alla skulle få utbildning i så
svarade fem respondenter att det skulle vara en bra sak. P3 och P7 som var positiva till en
enad plattform säger att frågan är huruvida det skulle fungera i verkligheten med tanke på att
det är för många aktörer som är inblandade vilket skulle vara svårt att få det att fungera.
P2 säger att plattformar är bra och behövs men att det beror på projektstorleken och tillägger
att för mindre anläggningsprojekt finns det ingen anledning för plattformar utan tycker att det
är lättare där med traditionell kommunikation (telefon, mail och möten).

Projektet i skala
I fråga om vad respondenterna skulle ge projektet kommunikationsmässigt i en skala 1-10 så
låg snittet på en 8a. P1 var en av de personer som svarade med 8 och säger att svaret beror på
att det är för många kanaler i projektet och tillägger att det skulle kunna vara tydligare istället
för att informationen går krokiga kanaler. P2 var också en av de personer som satte en 8a och
motiverar sitt svar med att man missar ibland personer eller grupper som skulle ha en viss
information.
P5 var inte lika positiv som resten av respondenterna och svarade med en 5a och motiverade
sitt svar med att alla är dåliga på att kommunicera både från kommunens sida och från
projekt. P5 säger att det är ingen som gör ett dåligt jobb utan problemet är att det finns ingen
bra struktur. P5 tillägger också att ett problem är att folk slutar och nya personer blir
involverade i projektet.
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3.2 Enkätundersökning
Nedan redovisas enkätresultat från 13 olika projekt där deltagarna har haft titlarna;
administratör, biträdande bygg-och projektledare, inköpare, projektledare, platschef,
projektchef samt student.
Enkäten är i skala 1-6.
1= urselt
6= utmärkt

Diagram 1

Diagram 2
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Diagram 3

Diagram 4

Diagram 5
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Diagram 6

Diagram 7

Diagram 8
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Diagram 9

Diagram 10

Diagram 11
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Diagram 12

Diagram 13
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4 DISKUSSION/ANALYS
Inom byggindustrin finns det kommunikationsbrister som leder till missförstånd och som i sin
tur ger upphov till ökade kostnader. Nyckeln till ett lyckat projekt är en god och effektiv
kommunikation.
Uppdelningsrubrikerna i det här kapitlet är; projektnätverk, entreprenadform, kommunikation
och effektiv start på ett projekt.

4.1 Projektnätverk
4.1.1 Möten
I dagens samhälle går vi allt mer mot digitala verktyg för att kommunicera. Från resultat i
undersökningen kan vi konstatera att de flesta projektdeltagarna föredrar fysiska möten som
tyvärr lätt kan underskattas i dagens samhälle med tanke på tidspress.
Möten kan ske både på det traditionella sättet i form av fysiska möten där man sitter
tillsammans eller i form av videomöten. Trots att i både fysiska- och videomöten ser
deltagarna varandra visar resultatet på att majoriteten av projektdeltagarna föredrar fysiska
möten. Enligt teorin är ögonkontakt, kroppsspråk och ansiktsuttryck en del fördelar med
fysiska möten. Detta upplever vi är en av faktorerna som gör att majoriteten föredrog fysiska
möten över videomöten. Missförstånd undviks vid en direkt tvåvägskommunikation där man
direkt kan ställa sina frågor och funderingar. Det kan även tilläggas att vid videomöten är man
eventuellt inte är lika fokuserad bakom sin skärm som om man sitter fysiskt i ett möte.
Utifrån erhållna resultat kan vi konstatera att det kommer krävas mer traditionell
kommunikation i form av möten. Den här typen av kommunikation ger minst upphov till
missförstånd och feltolkningar men är samtidigt tidskrävande och kostsam. För att dessa
möten ska bli effektiva gäller det att det som sägs på möten ska vara meningsfullt och gynna
alla deltagare i den mån det går. För att informationen som sägs på möten ska gynna alla
gäller det att som deltar ska vara insatta i frågan. Gällande för mycket information var det en
respondent som nämnde att i möten är det oftast flera deltagare som sitter och får ta del av
information som de inte har nytta av. En åtgärd kan vara att deltagare kan gå ifrån möten när
de känner sig nöjda med informationen de fått för att slippa ta del av information som de inte
har nytta av. Här ligger vikten på personen som ordnar mötet med att det ska vara en god
planering för att alla deltagare ska kunna förbereda sig i god tid med sina frågor och
funderingar.
4.1.2 Plattformar
I vår studie har vi haft tre plattformar (Trello, Dalux och Slack) som vi frågade
respondenterna om. Resultat visar att majoriteten föredrog andra former av
kommunikationsmedel än plattformar för att kommunicera och nå ut med nödvändig
information. Enligt vår uppfattning beror det här på att det finns många plattformar idag och
där varje plattform fungerar på olika sätt. För varje nytt projekt är det nya plattformar vilket
innebär att projektdeltagarna behöver lägga ner en hel del tid på inlärning. Det som skulle
underlätta skulle vara ifall det fanns en enad plattform som används i alla projekt. Det som är
tveksamt är hur en sådan skulle fungera i praktiken i stora projekt där det är många aktörer
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involverade. Enligt resultat på frågan om enad plattform var en hel del deltagare positiva till
idén men kände viss osäkerhet på om det skulle fungera i praktiken.
Storleken på ett projekt avgör behovet av plattformar. I ett litet projekt är de gamla vanliga
kommunikationsmetoderna (telefon, mail och möten) att föredra. Skulle man använda
plattformar i små projekt skulle detta endast komplicera situationen.
4.1.3 Skriftlig kommunikation
Skriftlig kommunikation används mycket i byggbranschen dels för att det inte är tidskrävande
men även för enkelhetens skull. Det resultatet i undersökningen visar är att det lätt sker
missförstånd med skriftlig kommunikation. Det som skrivs är inte lätt att tolka av mottagaren
och kan olyckligtvis tolkas fel. Trots nackdelarna väljer många av respondenterna e-post som
en kommunikationsmetod. Detta tror vi beror på att verktyget är lätt hanterbart och är inte
tidskrävande. Vi kan även tillägga att med skriftlig kommunikation får många
projektdeltagare information som de inte har nytta av på grund av att det skickas för många
mail utan att man specificerar mottagarna. Det vore bra om de berörda parterna visste till vem
och vad det är de ska skicka för att inte skicka onödigt många e-postmeddelanden till personer
som inte har nytta av informationen, vilket resulterar i förvirring och stress.
Vi kan enligt framtagna resultat konstatera att byggbranschen inte riktigt är i takt med
samhällets utveckling för IT och plattformar för kommunikation. Många väljer de gamla
vanliga metoderna som är mail, telefon och möten för att nå ut med information vilket har
sina för- och nackdelar.
Man har ännu inte i dagsläget kommit fram till en enad plattform som skulle underlätta en hel
del men förhoppningsvis kommer det en enad plattform längre fram.

4.2 Entreprenadformer och avtal
Det standardavtalet som tas fram är beroende av upphandlingsformen. Standardavtalen är bra
på många sätt men till vissa delar kan det påverka kommunikationen negativt. De talar om
rättigheter och skyldigheter vilket gör att ett projekt begränsas hos en entreprenör ur
kommunikationsperspektivet. Teoretiskt bör aktörerna kommunicera enligt en viss
kommunikationsväg, se (2.6 Kommunikation inom entreprenadform enligt teorin). När
kommunikation avviker från avtalet kan det också ha komplikationer för projektet.
Situationen som uppstår här är att avtalet kan styra kommunikationen negativt även om
avtalet inte följs.
I projektet Kungälvs vattenverk där samverkansformen var en partnering kan vi se att trots att
det är ett komplicerat projekt har det fungerat bra. Vi anser att det beror på att i en partnering
arbetar man med en tydlig kommunikation vilket leder till mindre missförstånd.
Förväntningen om att resultaten skulle stämma överens med teorin om att kommunikation
styrs mycket av avtalen stämde inte i vårt fall. Ingen respondent kommenterade sambandet
mellan entreprenadform och kommunikation. Detta kan bero på att i våra kvantitativa och
kvalitativa undersökningar hade vi inte några frågeställningar som var relaterade till
entreprenadformer.
Det kan även vara så att upphandlingsformen inte hade stor påverkan i de här projekten i
jämförelse med andra faktorer. Andra faktorer kan vara att alla jobbar inte på samma sätt eller
fel användning av kommunikationskanal.
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4.3 Kommunikation och effektiv start på ett projekt
Resultat indikerade åt att tydlighet, bättre planering och mer tid är en viktig del i alla projekt.
Ett ganska oväntat resultat från den kvantitativa delen var svaren på frågan (Har du tillgång
till tillräckligt med information om vad som krävs av dig i projektet)(diagram 4) där har 11
utav 16 svarat mellan skalan 1-3 varav fem utav de har svarat med en etta, det vill säga
otillräckligt. Detta kan bero på en hel del orsaker där en av orsakerna kan vara att man inte
haft en tydlig gränsdragningslista från projektets början. Den talar om vad som krävs av
respektive deltagare och vem man skall kontakta vid eventuella frågor och problem. Ett bra
exempel på detta är Kvibergs ängar som hade ett bra möte där bland annat en tydlig
gränsdragningslista gjordes. Majoriteten av deltagarna i projektet tyckte att projektet blev
tydligare och effektivare efter det mötet.
Den kvantitativa undersökningen visade även att det borde vara fler planeringsmöten under
projekteringsfasen. Detta kan bero på att projektet behöver tydliggöras i början för att alla
delaktiga personer ska veta vad som gäller och vad deras uppgifter är. Det kan även bero på
växlingsfasen som vi nämnde under teorin (2.6 Kommunikationspåverkan) att man tappar
information mellan olika faser vilket lägger vikten på planeringsmöten under projekteringen.
Från diagram 7 i enkätundersökningen fick vi ett avvikande resultat från fyra personer som
inte ville bli mer delaktiga i tidigare skede i projekteringen. Detta tror vi kan bero delvis på
tidsbrist men även att vissa inte vill blanda sig in i andra roller än just sin roll.
Mera möten är mer tidskrävande men kan vara nyckeln till en bättre planering. Majoriteten av
deltagarna har ont om tid men trots detta anser vi att den extra tiden man ger till mötena
gynnar projektets tidsplan som alltid är prioriterad eftersom ett försenat projekt kan påverka
projektets budget enormt. För att dessa extra möten ska bli effektivare kan man blanda in mer
personer till exempel erfarna pensionärer tyckte en av respondenterna som vi intervjuade.
Respondenten nämnde att pensionärerna sitter med mycket kunskap som borde tas vara på
och användas.
Kommunikationskanalerna i ett projekt är avgörande för hur informationen skall nå ut. Vi kan
därmed hävda att det gynnsammaste är om man redan i tidigt skede tar fram tydliga riktlinjer
på hur kommunikationen ska hanteras. Beroende på projektets storlek och omfattning
anpassas kommunikationsmetoden.
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5 SLUTSATS
-

-

-

-

-

-

Dagens plattformar visade sig inte vara så uppskattade av projektledare och andra
projektdeltagare. Förslaget om en enad plattform skulle vara ett bra alternativ men detta
fungerar inte i dagens byggbransch på grund av att det finns för många aktörer
involverade.
Plattformar ersätter inte heller den informella kommunikationen.
Trots att videomöten inte är lika omtyckta som traditionella fysiska möten kan vi dra
slutsatsen är de är effektiva utifrån tid- och ekonomiperspektiv. De ersätter dessutom
nästintill fysiska möten och är betydligt fördelaktigare än telefonsamtal där man lätt
misstolkar varandra.
Planera möten så att deltagare ska kunna gå ut när de känner att de fått den
information de behövde.
En god kommunikation i ett projekt gynnar projektet ekonomiskt långsiktigt. Vid en
god kommunikation minskar risken för missförstånd vilket betyder att man sparar tid
som i sin tur är pengar. Möten som tidigare nämndes som kostsam är trots allt
gynnsamt i längden eftersom missförstånd minimeras.
En bra idé skulle vara att göra någon typ av enkätundersökning efter varje projekt där
deltagarna kan belysa det som vart bra och vad som kunde gått bättre. Detta skulle ha
en positiv påverkan och medföra att kommunikationen förbättras inom kommande
projekt.
Mail är inte ett bra kommunikationsverktyg men är ett bra verktyg för avstämningar.
Mer traditionell kommunikation i form av möten. För att dessa möten ska bli effektiva
gäller det att det som sägs på möten ska vara meningsfullt och gynna alla deltagare i
den mån det går.
Använda sig av rätt kommunikationskanal för den information man vill sända ut. Fel
användning av kommunikationskanal leder oftast till mer stress.
En gränsdragningslista tidigt i projektet som tydliggör allas uppgifter.

Slutligen vill vi nämna att kommunikationen är en avgörande del för projektets framgång och
kräver att alla projektdeltagare har en tydlig struktur och tydliga mål som samtliga jobbar åt
för att leverera det önskade resultatet.

28

6 REFERENSER
Kamél, E. (1953). Effektiv projektkommunikation. Stockholm: Liber.
Dahlkwist, M. (2012). Kommunikation. Stockholm: Liber.
Hansson, B. (red.)(2015). Byggledning-Projektering. Lund: Studentlitteratur.
Nordstrand, U. (2008). Byggprocessen. Stockholm: Liber.
Erikson, P. (2011). Planerad kommunikation: strategiskt ledningsstöd i företag och
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7 BILAGA
Intervjufrågor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vad jobbar du med?
Vilka arbetsuppgifter har du i detta projektet?
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig i projektet?
Vad anser du är de största och återkommande kommunikations bristerna som
uppstår i din vardag?
Hur/vem kommunicerar du med när problem uppstår?
Vilket kommunikationssätt föredrar du i detta projektet?
Vad skulle du vilja förbättra inom er kommunikation i detta projektet?
Vilka plattformar känner du till och vilka använder du?
a. → känner du till
i. Trello?
ii. Dalux?
iii. Slack?
iv. Andra plattformar?

9. Vad borde tas upp mer i projekteringen för att undvika återkommande
missförstånd?
10. Vad sätter projektet i skala 1-10 kommunikationsmässigt?
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