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ABSTRACT 

In the construction industry, communication is an area in need of development. 

Communication and information are perceived as deficient between different 

professionals out on a construction site, particularly between skilled workers and office 

workers, even called blue collar- and white collar workers. This report is a survey of how 

the process of communication works between three of the company NCC’s construction 

sites located in Västerås and in Uppsala. The surveys compiled in this report reflect how 

communication on the sites is perceived and how it can be improved. 

Communication involves information exchange between people either by talking, writing 

or body language. In the construction industry, communication is a word-of-mouth-

communication out on building sites, through meetings and work preparations or 

through written documents like drawings and meeting protocols. The construction sector 

uses a method called Lean Production or Lean Construction which is used to control 

construction projects. This concept involves increasing the value of the product to the 

customer through efficiency and minimization of wasted time and materials. NCC has 

developed this concept to something called “NCC projektplanering”. The idea is for 

everyone involved in the project to be involved in planning and taking responsibility for 

completing project deliverables which leads to increased commitment, quality, safety 

and efficiency. 

When communication gaps arise or when people lack the information needed or do not 

receive answers to questions, barriers between the professions become inevitable. These 

barriers between office workers and skilled workers need to be eliminated for an 

improved cohesion in the workplace. It also minimizes the misinterpretation which 

occurs with poor communication. Early planning of construction projects should be done 

to get a better idea of what the aims and objectives in the project are, but also to get a 

better anticipation of meetings needed to be done to clarify information. If the 

communication develops at construction sites the work environment will be better and 

the people will be more happy, engaged and motivated in their work, which leads to a 

better end result for the project. 
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SAMMANFATTNING 

I byggbranschen är behovet stort av att kommunikationen ska fungera mellan olika 

yrkesgrupper, på grund av att arbetet på en byggarbetsplats är komplext, innefattar många 

aktörer och ofta sker under tidspress. I praktiken fungerar kommunikationen inte så bra som 

önskas, det är i och med detta problem som denna rapport har utförts i samband med NCC 

Construction i Västerås. Rapporten är en kartläggning av hur kommunikationen och 

informationsspridningen fungerar i dagsläget på två av NCC:s byggarbetsplatser i Västerås, 

samt på en byggarbetsplats i Uppsala som använts som referensobjekt. Rapporten beskriver 

även var kommunikationen eventuellt brister samt hur man kan använda kommunikation för 

att engagera medarbetare. 

Kommunikation är något vi alla använder i daglig interaktion med våra medmänniskor, det 

uttrycks med hjälp av att vi talar, lyssnar, skrift och att vi använder kroppsspråket, gester 

eller miner. I kommunikation mellan människor är det viktigt att budskapet som sänds gör 

det på rätt sätt samt att den som tar emot budskapet tolkar det på rätt sätt. Ett kvitto på att 

tolkningen är rätt fås genom feedback som mottagaren återför till sändaren. I byggbranschen 

sker kommunikationen främst genom möten av olika slag eller verbalt mellan individer ute 

på arbetsplatsen, det finns olika typer av möten som sker kontinuerligt på byggarbetsplatsen 

under byggtiden. Även skriftlig kommunikation är något som är vanligt förekommande på 

byggarbetsplatsen i och med handlingar och protokoll. Fel och misstolkningar i 

kommunikationen är något som ofta uppkommer och detta kan bero på att människor tolkar 

budskapet på ett annat sätt än vad sändaren menat, eller på brist av tid och engagemang i 

kommunikationen, detta är något som leder till konflikter och osämja. 

Lean Production är ett koncept som kommer från den japanska tillverkningsindustrin och 

handlar om att maximera värdet för kunden på ett så enkelt sätt som möjligt. Det görs genom 

att minimera slöserier, förenkla processer och ta bort allt som inte skapar ett mervärde för 

kunden genom att använda minsta möjliga material, utrustning och arbetstid. Minskandet av 

slöseri skall göras genom hela organisationer och produktioner. Lean kommunikation är 

något som kan användas på arbetsplatser och det innebär en effektivisering av möten genom 

att göra dem meningsfulla och planerade med relevant innehåll för att minimera slöseriet av 

människors tid. Det innebär även att förbättra ledarskapet på arbetsplatsen, vilket innebär 

att ledaren får en coachande roll mer än en ledande roll i företaget. Inom byggbranschen har 

en variant av Lean Production tagits fram som heter Lean Construction, detta har NCC valt 

att tillämpa genom något som kallas NCC projektplanering. NCC projektplanering bygger på 

att alla inblandade i projektet är delaktiga i planering och tar ansvar för att färdigställa med 

ökat engagemang, kvalitet, säkerhet och effektivitet. Det är till för att strukturera, planera och 

visualisera alla moment i byggprojektet för att alla ska veta vad de ska göra och när. 

Undersökningarna som ligger till grund för resultatet i denna rapport utgörs av en enkät med 

15 frågor till både yrkesarbetare och tjänstemän på de tre arbetsplatserna, samt observationer 

av möten på arbetsplatserna. Detta utgör ett underlag till hur kommunikationen upplevs på 

arbetsplatserna, var kommunikationen brister samt vad som skulle kunna förbättras. De 

tydliga man kan se genom enkäterna är att kommunikationen brister mellan yrkesgrupperna, 

alltså mellan yrkesarbetare och tjänstemän, samt att information som sprids är bristfällig och 



att respondenterna sällan upplevde att de får svar på frågor i tid. Totalt sett så fungerar 

kommunikationen dåligt ute på de två arbetsplatserna i Västerås, men bättre på den i 

Uppsala. Bristerna i kommunikationen anses bero på otillräcklig kommunikation mellan 

yrkesgrupper, dålig planering eller stress, tidsbrist eller att man misstolkar varandras 

information. Mindre än hälften av de responderande yrkesarbetarna vet vad NCC 

projektplanering är eller hur det används på deras arbetsplats, mer information om detta 

skulle alltså behövas då det kan engagera och hjälpa yrkesarbetare att förstå hur 

tjänstemännen tänker och hur de arbetar med planering på arbetsplatsen. 

Förbättringar av kommunikationen skulle kunna ske genom att alla tar ansvar och lyssnar på 

vad andra har att säga, att man engagerar yrkesarbetare till att ta mer ansvar i moment, att 

planering utförs i god tid och att det blir bättre framförhållning på möten och 

arbetsberedningar. Genom att engagera och motivera alla anställda i ett projekt att arbeta 

mot tydligt ställda mål och ger dem bra syften med varför de ska utföra arbetet får man en 

bättre sammanhållning och kommunikation i gruppen. Det är även viktigt att bygga bort 

något man kan kalla ett ”vi och dem”-tänk mellan yrkesgrupperna, så att en ökad förståelse 

mellan tjänstemän och yrkesarbetare uppkommer och gör hela arbetslaget starkare.  

Kommunikationen på byggarbetsplatsen är alltså viktig och i behov av utveckling då 

byggarbetsplatserna är komplexa och tidsbristen ofta är stor. En bättre planering för 

kommunikation i tidigt skede i projekt är något som i längden lönar sig. Planering, möten 

och kommunikation mellan yrkesgrupperna leder till ökat engagemang och motivation ute på 

arbetsplatserna då alla får känna sig involverade, detta kan leda till en trivsammare 

arbetsplats där människor trivs och det slutgiltiga resultatet blir bättre. 
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1 INLEDNING  

Arbetet ute på byggarbetsplatserna är komplext med många moment, hög säkerhet och 

tidsbrist samt många aktörer och personer som arbetar tillsammans för att nå målen för 

byggprojektet (Larsen & Stang, 2006). Det krävs därför ordentlig planering och 

kommunikation i alla led för att alla ska förstå vad som är gjort, vad som ska göras och vad 

som krävs för att uppnå målen. Frågeställningar och påståenden som är vanliga ute på 

arbetsplatserna i arbetet mellan arbetsledare och yrkesarbetare är ”Vad ska jag göra?”, ”Den 

sa att vi skulle göra så..” eller ”Varför har de som gick före gjort såhär?”. Det märks tydliga 

problem i kommunikationen mellan yrkesgrupperna på arbetsplatsen, vilket leder till 

ändringsarbeten, ökade kostnader och ökad tidsåtgång, men även bristande engagemang, 

tålamod och en tryckt stämning på arbetsplatsen. God kommunikation är ett viktigt verktyg 

för att arbetet på en byggarbetsplats ska fungera på ett tillfredställande sätt för alla parter. 

1.1 Bakgrund 

NCC AB är ett av Nordens största bygg- och fastighetsutvecklande företag med en stor 

organisation uppdelad i fyra grenar, NCC Housing som har hand om boendeutveckling och 

försäljning av bostäder, NCC Roads som tillhandahåller produkter och tjänster kring 

anläggning så som stenmaterial och asfaltsprodukter, NCC Property development som 

utvecklar och säljer kommersiella fastigheter samt NCC Construction. NCC Construction är 

den delen av organisationen som ansvarar för byggnationer av bostäder, kontor, hus, 

industrier, vägar och anläggningar, i stort sätt allt som har med bygg och anläggning att göra 

och verksamheten bedrivs främst i Norden och Baltikum. (NCC, 2013 a) 

De senaste åren har NCC lagt mycket fokus på industrialiserande byggande genom att ta vara 

på erfarenheter och att bygga standardiserat, för att förbättra och minska fel och kostnader 

samt öka kontrollen. Även arbetsmiljöfrågor är något som företaget värdesätter då en 

nollvision mot olyckor finns samt en företagskultur där man kan diskutera dessa frågor 

öppet. (NCC, 2013 a) 

Mycket av arbetet ute på arbetsplatserna handlar om bra informationsspridning och 

kommunikation mellan de olika yrkesgrupperna. Den primära kommunikationen på en 

byggarbetsplats är överföringen av information mellan människor, mellan tjänstemän och 

yrkesarbetare samt mellan olika företag. Det är ett komplext arbete som kräver organisation 

och planering samt en bra kommunikation mellan de arbetande ute på arbetsplatsen.  
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Det finns några utarbetade metoder som förenklar arbetet med planeringen och 

kommunikationen. På NCC använder man något som kallas NCC projektplanering som 

bygger på Lean Production, ett koncept som härstammar från den japanska 

tillverkningsindustrin. Det handlar om att industrialisera och standardisera tillverkning och 

göra den mer repetitiv under hela planerings- och byggprocessen. 

1.2 Problemformulering 

Arbetet startade i ett intresse av att få fördjupad kunskap om hur kommunikation och 

informationsspridning fungerar inom byggnadsproduktionen ute på byggarbetsplatserna. 

Främst gäller detta hur kommunikationen ser ut i dagsläget samt hur en förbättring av 

kommunikationen skulle kunna leda till mer motiverade och engagerade arbetare. Tidigare 

kontakter med NCC har gjort att ett samarbete med företaget blev aktuellt för arbetet. 

Intresset från NCC består i att kommunikation och informationsspridning är bristfälliga 

områden ute på arbetsplatserna enligt företaget själv. Problem med kommunikation är något 

som generellt är bristande i byggbranschen och något man i företag bör lägga större vikt och 

mer tid att arbeta med då området är i stort behov av utveckling.  

Frågeställningar:  

 Vad är kommunikation och hur används den i organisationer? 

 Hur fungerar kommunikation och NCC projektplanering på byggarbetsplatserna? 

 Finns det tydliga brister i kommunikationen mellan yrkesarbetare och tjänstemän? 

 Kan engagemang och motivation ökas genom kommunikation? 

1.3 Syfte 

Arbetet syftar till att klargöra hur informationsspridningen och kommunikationen inom 

byggföretaget NCC fungerar på tre utvalda byggarbetsplatser i Västerås och Uppsala. Det ger 

en överblick över hur kommunikationen ser ut i dagsläget samt kartlägga var det finns 

eventuella brister. Det ska även ge en fördjupad kunskap i vad kommunikation är, vilka 

metoder man kan använda sig av och hur man kan arbeta detta för att motivera och engagera 

personal. 

1.4 Mål 

Målsättningen för arbetet är att klargöra hur kommunikationen fungerar på två av NCC:s 

byggarbetsplatser mellan yrkesarbetare och platsledning. Med hjälp av de kommunikations-

modeller som finns identifieras hur arbetet med kommunikation och informationsspridning 

på arbetsplatserna fungerar och var det eventuellt brister samt om engagemanget hos 

arbetarna kan ökas genom kommunikation. 
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1.5 Avgränsning 

Detta arbete är en kartläggning över hur arbetet på företaget NCC fungerar inom byggnads-

produktionen inriktat mot husbyggnation, inga andra företag har tagits upp annat än som 

referens till de planerings- och kommunikationsmodeller som finns. Arbetet har endast 

kartlagt de två tidigare nämnda arbetsplatserna, samt en arbetsplats i Uppsala, Gränby 

backe, som har använts som referensobjekt. Arbetet tar även upp hur NCC arbetar i sitt 

planeringsverktyg NCC projektplanering, andra vanliga kommunikations- och planerings-

metoder tas också upp och jämförs i arbetet, exempelvis Lean Production, Lean Construction 

och ren kommunikationsteori. Kartläggningen berör och granskar hur kommunikationen 

mellan de egna yrkesarbetarna och tjänstemännen inom NCC Construction i Västerås.  
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2 LITTERATURSTUDIE 

Syftet med denna studie är att få kunskap och insikt i vad kommunikation är, hur det 

appliceras i byggbranschen genom olika planeringsmetoder och arbetssätt samt hur NCC 

använder sig av NCC projektplanering för att förmedla information och kommunicera med 

sina medarbetare. 

2.1 Vad är kommunikation? 

Nationalencyklopedins definition av kommunikation är; 

”Överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater (för det senare 

datakommunikation). Kommunikation kräver dels ett språk eller en kod vari informationen 

uttrycks, dels ett fysiskt medium varigenom informationen överförs.” 

Med det menas att ett budskap ska bli gemensamt mellan två eller fler parter, man tar emot 

information eller ett meddelande samtidigt som man förmedlar ett meddelande. Det görs 

genom språk, att tala och lyssna, men även ickeverbalt (Nilsson & Waldemarsson, 2007). Vi 

människor kommunicerar alltså både genom att tala, skriva och genom kroppsspråket. Det är 

genom kommunikation vi som människor möter och förstår varandra genom att dela tankar, 

känslor, värderingar, bekräftelse, händelser och information. Det är även viktigt att det 

budskap som går från sändaren, mottages och tolkas på samma sätt av den som mottager 

budskapet genom kommunikationen (Walding, 2011). Det är därför viktigt att 

kommunikationen är tydlig och att den följs upp så att tolkningen blir rätt.  

Feedback eller återkoppling kallas den information som följs upp eller skickas tillbaka till 

sändaren. Det blir som ett kvitto för sändaren att mottagaren tagit emot och förstått det 

skickade budskapet på rätt sätt. En effektiv återkoppling leder till en effektivare 

kommunikation då sändaren får en reaktion på tolkningen vilket kan leda till att konflikter 

undviks (Nilsson & Waldemarsson, 2007). Den mesta återkopplingen mellan människor sker 

automatiskt i samtalen men även avsaknaden på reaktioner leder till en typ av återkoppling 

där då tystnaden tolkas av sändaren. Både att sända ett budskap och ge en återkoppling kan 

vara svårt och jobbigt då man inte vet hur den andra parten kommer reagera på det man 

förmedlar. Det grundar sig i att människor är olika, tar saker på olika sätt och upplever saker 

på olika sätt samt på hur situationen ser ut, men det är ändå viktigt att ta till sig 

återkopplingen som ges från en annan människa.  
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Figur 1: Kommunikation mellan sändare och mottagare 

 

När det gäller intagning av information och kommunikation filtrerar människan budskapet, 

tolkar det och organiserar utifrån de egna förväntningarna, behoven, önskningarna och 

erfarenheterna. Hur viktig och meningsfull informationen anses vara tolkas också. En 

människa varken vill eller kan bearbeta all information denne får och matas med. 

Utgallringen av information är en process som sker passivt, men det är också ett aktivt val 

vad man tar in. 

 

 

Figur 2: Kommunikation med störning mellan sändare och mottagare 

 

Ett exempel på att vi filtrerar en del av informationen som tas upp av Nilsson & 

Waldemarsson (2007) är följande; 

 

Vid första anblick registrerar vi inte att det är två ”men” i meningen. Hjärnan väljer att bortse 

detta trots att ögat registrerar detta. Det är vid en närmare granskning eller ett påpekande 

som man märker felet. I och med ett sådant exempel kan man fråga sig hur många sådana 

detaljer som missas i det dagliga mötet med människor. Det är väldigt lätt att detaljer 

förbises och att människor lägger in egna tolkningar och förutfattade meningar i 

kommunikationen, alltså filtrerar den och det blir en störning i kommunikationen. 
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Det finns barriärer eller hinder som gör att den direkta kontakten mellan människor, i och 

med detta når budskapet som ska förmedlas inte fram. Det kan göra att den som tar emot 

budskapet tolkar det som förmedlas på ett annat sätt än vad förmedlaren hade som avsikt att 

sända genom kommunikationen. Barriären kan bero på kultur, språk, attityder eller 

personlighet hos människorna, det kan också bero på människors tankar och upplevelser av 

situationen man befinner sig i.  

2.1.1 Effektiv kommunikation 

Definitionen av effektiv kommunikation är något som är individuellt (Walding, 2011). Att en 

kommunikation är effektiv kan ses som att den är snabb, med snabba svar och där 

personerna är lyhörda till vad som sägs. Det kan även handla om definierade, korta möten 

som är informativa. Direkta möten mellan människor anses vara mer effektivt än att man har 

mailkorrespondens eller telefonkontakt. Mailkorrespondensen är mer snabb än effektiv.  

2.1.2 Tala och lyssna 

Den muntliga kommunikationen från människa till människa, verbalt, är den bästa för att 

föremedla ett budskap och säkerställa att den andra tagit emot budskapet på rätt sätt, då 

både tonläge, kroppsspråk och andra icke-verbala signaler kan vägas in i sändarens 

kommunikation. Saker som är beständiga är bäst att kommunicera med hjälp av skrift, det 

kan vara ritningar eller tidplaner (Walding, 2011).  

Den grekiske filosofen Epiktetos skrev ett välkänt citat: 

”Vi har två öron och en mun därför kan vi höra dubbelt så mycket som vi talar.” 

Det beskriver hur viktigt det är att lyssna i en kommunikation med andra människor. 

Kommunikationens effektivitet består i att man hör och förstår mer än att man blir förstådd 

(Nilsson & Waldemarsson, 2007). Alltså att budskapet som sänds tolkas på rätt sätt är 

viktigare än att ett budskap sänds på rätt sätt. Dock underlättar det för förståelsen att 

budskapet sänds på rätt sätt.  Att bara höra och uppfatta räcker inte när man talar om 

kommunikation, utan budskapet måste höras, uppfattas, förstås och ge en reaktion eller 

återkopplas. Personen som lyssnar måste därmed vara uppmärksam och engagerad i 

konversationen, vilket ställer krav på mottagaren.  

2.1.3 Ickeverbal kommunikation 

Ickeverbal kommunikation är en viktig del av människors kommunikation. Kroppsspråket 

talar om hur en människa reagerar på det som kommuniceras och genom minspel och 

kroppen förmedlas känslor. Det kan handla om miner, gester, kroppshållning och andra 

rörelser som medvetet och omedvetet uttrycks med kroppen, men den ickeverbala 

kommunikationen innefattar också andhämtning, tonlägen eller betoningar samt kläder, 

smink, frisyr samt smaker, dofter och färger. 

http://www.livet.se/ord/liknande/se_35603
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Syftet med den ickeverbala kommunikationen är att den kan tillämpas då man inte har 

möjlighet att kommunicera på annat vis (Nilsson & Waldemarsson, 2007). Det kan vara då 

det inte är lämpligt eller svårt att prata och kommunicera på annat vis.  Det definierar även 

relationer, förstärker det verbala, uttrycker känslor samt hjälper oss att se var 

kommunikationen är på väg. Den hjälper också att läsa mellan raderna och att definiera en 

social situation.  

Kroppsspråket är något människor alltid använder som ett komplement till den språkliga 

kommunikationen. Det förstärks då man inte blir förstådd eller försöker förklara saker. 

Kroppsspråket uttrycks på olika sätt. Det medvetna kroppsspråket handlar om mer eller 

mindre medvetna och kontrollerbara signaler. Det kan vara gester, hållning eller 

kroppskontakt. En annan del av kroppspråket är det omedvetna, det man inte kan 

kontrollera. Det handlar om rodnad, blickar, ögonuttryck, personlig doft. Det finns också ett 

speciellt kroppsspråk som är medvetet och förvärvat, ett exempel på detta är teckenspråket 

för döva och hörselskadade eller andra typer av teckenspråk. (Maltén, 1998)  

2.2 Kommunikation i byggbranschen 

Inom byggbranschen är kommunikation något som tar upp stor del av de olika aktörernas 

arbetstid, det är viktigt för att byggprojektet ska utvecklas, framskrida och färdigställas på ett 

effektivt sätt. De vanligaste anledningarna till att kommunikation sker är för att samordna, 

planera samt för att lämna upplysningar och information, men även för att ändra något på 

grund av fel och brister. Upp mot 22 % av den kommunikation som sker ute på byggarbets-

platserna är på grund av fel som leder till ändrings och tilläggsarbeten (Carlsson, 2006). 

Majoriteten av den information som sprids på en arbetsplats görs i form av möten, 

planeringar eller arbetsberedningar och kommunikationen sker ofta verbalt.  Men mycket 

information sprids även genom skriftliga källor. På en byggarbetsplats kan det handla om 

ritningar, kontraktshandlingar, mötesprotokoll eller andra viktiga dokument som innehåller 

information som är bra för alla berörda att ha tillgång till. Denna kommunikation är sällan 

speciellt effektiv även om fördelar med den skriftliga kommunikationen är att den inte 

förändras vilket gör att man kan gå tillbaka och få samma information om och om igen. Det 

får även plats mycket information på ett och samma ställe i ett dokument. Det är även bra 

med skriftlig kommunikation vid tvister. 

De utmaningar som finns idag ute i byggbranschen är den allt större internationaliseringen 

på marknaden, där allt högre krav ställs på kundnytta, miljö-, energi-, och kostnads-

effektivitet. I och med detta behövs nya arbetssätt, attityder, kompetenser och 

samordningsformer inom organisationerna (Karrbom Gustavsson, 2012). Högre krav ställs 

alltså på att kommunikationen ska bli och fungera bättre då den ofta är en bristande faktor i 

det dagliga arbetet på byggarbetsplatser. Högre produktivitet och industrialiserande av 

byggbranschen bör också införas på marknaden med metoder som exempelvis Lean.  
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2.2.1  Möten 

Då många aktiviteter är igång samtidigt på en byggarbetsplats med många involverade är det 

viktigt att ha möten där information kan spridas på ett bra sätt i olika riktningar för att 

uppnå de eftersträvade målen med projektet. Budskapen ska snabbt nå ut till berörda och 

synpunkter, idéer och respons på dessa är viktiga. Några exempel på möten är byggmöten, 

planeringsmöten, samrådsmöten och veckomöten. (Nordstrand & Révai, 2002) 

Ett startmöte, eller etableringsmöte som det också heter, ska hållas innan entreprenadtiden 

börjar. Där ska man ta upp viktiga frågor och gå igenom alla handlingar, hur informations-

spridning mellan parter ska gå till diskuteras och beslutas också under mötet. Beställaren är 

den som kallar till mötet och för protokoll över det, alla parterna ska godkänna protokollet 

med underskrift. Alla konsulter, sido- och underentreprenörer bör kallas till mötet. (AB 04, 

2004) 

Byggmöten är till för att diskutera frågor som berör entreprenadavtalet så som ändrings- och 

tilläggsarbeten mellan entreprenören och beställaren. Arbetsläget, ritningar och tekniska 

frågor tas upp och information och frågor delas. Mötena hålls ungefär en gång per månad 

med beställaren som ordförande och en fast dagordning (Nordstrand & Révai, 2002). Mycket 

av det som bestäms på mötena kan komplettera entreprenadavtalet. I AB 04 kap 3 §3 står det 

att: 

”Byggmöten ska hållas i erforderlig utsträckning och behandla för parterna gemensamma 

frågor. Beställaren skall föra protokoll och protokollet ska utan dröjsmål i god tid före nästa 

byggmöte tillställas entreprenören.”   

Planeringsmöten görs veckovis på fasta tider för att stämma av produktionen mot tidplanen 

samt för att utarbeta en veckoplan för kommande vecka (Nordstrand & Révai, 2002). 

Platschefen är den sammankallande till mötet och övriga närvarande är arbetsledare, 

lagbasar, entreprenadingenjör och skyddsombud, eventuellt även vissa större 

underentreprenörer. Protokoll ska föras på mötena och en fast dagordning bör finnas. 

Mötena är till för att kommunicera vad som händer den kommande veckan gällande 

leveranser aktiviteter och deras storlek samt hur de ska prioriteras (Ballard & Howell).  

Samrådsmöten kallas även för UE-möten. Det är möten med de ledande underentre-

prenörerna för att stämma av eventuella samordningsfrågor, arbetsläget och ändringar som 

eventuellt har uppkommit. 

2.2.2 Arbetsberedningar 

Arbetsberedningar är viktiga i den kommunicerande planeringen på byggarbetsplatsen. Det 

är en mycket detaljerad planering som görs för ett enskilt arbetsmoment. Målsättningen med 

arbetsberedningen är utföra ett arbete inom den tid och ekonomi som är utsatt, med den av 

beställaren krävda kvaliteten och med bra arbetsvillkor för de som utför arbetet (Nordstrand 

& Révai, 2002). 

Kommunikation är något som används mycket i en arbetsberedning. Under genomförandet 

av beredningen samlas alla berörda i det enskilda momentet för att gå igenom hur arbetet ska 
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utföras. Alla berörda behöver veta vad som gäller och hur arbetet ska genomföras, de berörda 

kan vara både yrkesarbetare, lagbas, arbetsledare, entreprenadingenjör och under-

entreprenörer.  Kommunikationen i arbetsberedningen innebär att först och främst gå 

igenom förutsättningarna för arbetsmomentet och se till att alla förstår dessa, sedan ska 

planering av arbetsmomentet göras. En diskussion mellan alla de berörda ska leda till att de 

krav som finns på arbetet uppnås och att arbetet utförs på det bästa sättet. 

Erfarenhetsåterföring av de som tidigare har kunskap i arbetsmomentet görs för att få fram 

hur dessa arbeten har gjorts och hur det aktuella arbetet skulle kunna optimeras. Risker i 

arbetsmomentet ska även kartläggas i beredningen och alla ska vara medvetna om dessa. 

(Sveriges byggindustrier, 2012) 

2.2.3 Ledarskap och organisation 

Något en ledare bör tänka på och sträva efter i kommunikationsarbetet i en organisation är 

att engagera medarbetare. Kommunikationen behöver många budbärare i en organisation för 

att sändaren ska nå ut med budskap (Segerfeldt, 2002). Det är viktigt att informationen är 

kort och koncist så att inte för mycket information sänds ut på samma gång och skapar 

förvirring. Den som ska informera eller leda kommunikationen bör vara först på plats vid 

möten, det ger ett trovärdigare intryck av budskapet denne ska sända ut. Det är också viktigt 

att en ledare tänker på att alltid börja möten med frågor som ”var är vi” och ”var vill vi nå” för 

att sedan diskutera vidare hur man ska ta sig dit.  

Samverkan är viktigt i organsationen. Viktiga budskap bör upprepas för att bli ihågkomna, 

men kanske inte på samma sätt varje gång utan istället bör man byta sätt att informera på, 

alltså använda olika informationskanaler för att täcka upp fler mottagare vid 

kommunikationen. De kommunikationsverktyg som man som ledare använder behöver 

behärskas för att ge en bra effekt, vilket kan göras genom utbildning. Humor är ett bra 

verktyg att använda då det sänker prestigen och ger ett mer avslappnat möte hos alla 

medverkande.  

Det är även viktigt att som chef eller ledare träffa andra i liknande positioner för 

erfarenhetsutbyte, nya idéer eller problem. En ledare ska även vara närvarande på 

arbetsplatsen för de anställda. Det ska vara lätt att få tag på chefen och ha en god 

kommunikation med denne. Det är även viktigt att de anställda vet var de ska vända sig för 

att få mer information.  

2.3 Lean 

Lean är en managementfilosofi och ett komplext arbetsområde eftersom det berör många 

olika delar inom en organisation. Lean är även en filosofi och ett koncept som kontinuerligt 

förnyas och förbättras, i och med anpassning till olika organisationer och företag. Arbetet 

inom Lean och begreppet härstammar från den japanska tillverkningsindustrin i Toyotas 

fabriker för tillverkning av bilar (Bicheno et al., 2013). Konceptet togs fram genom TPS som 

står för Toyota Production Systems som utvecklades under 1960-talet, det innebar en 
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masstillverkning på löpande band, men på grund av Toyotas dåliga ekonomi efter andra 

världskriget kunde de inte ha ett stort lager med material. Dyra lagerkostnader och risk för 

många felaktiga delar, då mycket lagras samtidigt, var motiverade till en fabrik med mindre 

lager som var flexibla. Detta även för att kunna göra en variation av produkter efter kundens 

önskemål och därmed konkurera i pris då inte lagerkostnaden blev så stor. Fokus låg på att 

minimera kostnaderna och eliminera slöseriet, vilket senare kom att bli även grunden till 

Lean. Målet som Toyota satte var att tillverka de bilar som kunden beställt på det effektivaste 

sättet på kortast möjliga tid. (Olsson, 2007) 

De två huvuddelar som Lean består av är JIT (just-in-time) och Jidoka (Bicheno et al., 2013). 

Just-in-time innebär att varje steg i produktionen endast ska tillverka vad nästa steg behöver, 

varken mer eller mindre. Detta ska ske i rätt tid och till rätt kvalitet. Jidoka betyder 

automatisering med en mänsklig touch och innebär att när problem uppstår ska 

produktionen direkt stoppas så inga defekta produkter tillverkas. Alltså ska man tillverka rätt 

från början och eliminera problem direkt när de uppstår.  

En illustrering som ofta används för att beskriva Lean är ett hus, där alla delar av systemet 

ingår: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Karaktärsdrag för Lean 

I boken ”Ny verktygslåda för Lean” (Bicheno et al., 2013) beskrivs de 25 viktigaste karaktärs-

dragen för konceptet Lean. En återbeskrivning av de viktigaste beskrivs i följande stycken. 

Kunden är den viktigaste i Lean och konceptet handlar om att maximera värdet för kunden. 

Alla processer och allt som tillverkas ska göras med kundens bästa i åtanke och inte för den 

interna verksamhetens syfte. Det är alltså viktigt att veta vad kunden strävar efter, vad som 

ska tillverkas och vad syftet med verksamheten är. Syftet är viktigt att kommunicera, ta fram 
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Figur 3: Lean-huset (Adapterad från Bicheno et al., 2013) 
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för att notera och reducera slöseri, komplexitet och byråkrati inom verksamheten och för 

slutprodukten. Målet med Lean är att få en enkelhet i verksamheten. Konceptet är långt ifrån 

enkelt, men genom att undvika komplexitet i verksamheten i allt från organisation till 

datorsystem kan man få den enkelhet i verksamheten som Lean eftersträvar. Det kan handla 

om en standardisering av det som tillverkas, något som i sin tur leder till färre komponenter 

och leverantörer. Standardiseringen leder också till en regelbundenhet i produktionen, man 

får en mer optimerad verksamhet och kommunikation där alla vet vad som ska göras och när 

det ska göras.  

Slöseri är något som ska minskas i alla delar och på alla nivåer i en organisation då detta inte 

ger ett mervärde för kunden. Fujio Cho, före detta VD (1988-1994) för Toyota beskriver 

slöseri på följande sätt: 

”Slöseri är allt annat än minsta möjliga utrustning, material, komponenter, utrymme och 

arbetstid som är absolut nödvändigt för att öka produktens värde.” 

Lean handlar mycket om planering och visualisering. Att kartlägga och kommunicera 

processer som ska göras, alltså hur produktionen, människor och maskiner rör 

Verksamheten ska vara så transperent det bara går, detta görs genom att visualisera alla delar 

i verksamheten. Detta görs för att eventuella problem, brister eller avvikelser som kan 

uppkomma skall upptäckas lätt och snabbt vilket minskar konsekvenserna.  

Flödet i produktionen ska hållas på en jämn nivå så att fördelningen av resurser sker med en 

jämn takt. Det handlar om att utjämna produktionsplaner och leveranser genom bra 

planering så att det sker jämnt över hela produktionstiden. Därmed slipper man toppar i 

produktionen med tider som är stressigare än andra. Det är alltid kundens efterfrågan som 

styr tiderna och när arbetet ska vara klart, produktionen ska ske utifrån det, att minimera 

tiden så mycket det går för produktionen och leveranser är viktigt i Lean. En sak som också 

är viktig att tänka på gällande tidplaneringen är att alltid planera de aktiviteter som skapar 

värde för kunden före de aktiviteter som inte skapar ett värde. 

Lean handlar också om att inte överproducera det arbete som ska göras, utan att göra det 

som krävs, varken mer eller mindre. En del av Lean handlar även om att sträva efter att 

förebygga fel, problem och slöseri istället för att justera och kontrollera i efterhand. Alltså att 

flytta fokus till att förebygga kommande problem istället för att låsa fast tankarna i hur saker 

ska justeras som redan har gått fel. 

Förbättringar av arbetet ska göras kontinuerligt om det är något som behöver bli bättre. 

Erfarenhetsåterföring från tidigare projekt och medarbetare är viktigt att ta tillvara på. 

Partnerskap och samarbetande nätverk ger möjligheter och bättre kommunikation mellan 

medarbetare i ett projekt och mellan olika organisationer. Det kan ge ekonomisk, tidsmässig 

och kvalitetsmässig vinning samt en större flexibilitet i projektet. Det är även viktigt att 

ledare i verksamheten går ut och möter arbete och aktiviteter där de utförs, ute på 

arbetsplatsen, det är där problemen löses bäst och kommunikationen fungerar. Att 

ifrågasätta är bra, att uppmuntra en frågande kultur leder till att ledningen får respekt och att 

kommunikationen på arbetsplatsen blir bättre. Det är även viktigt att se till att alla 
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medarbetare får vara delaktiga i planering och i att lösa problem på arbetsplatsen. 

Delaktighet och öppenhet strävas i Lean. Delaktighet i en organisation kräver också tillit 

mellan medarbetarna. Förtroende mellan yrkesgrupper skapar delaktighet som i sin tur 

skapar mer engagemang samt minskar slöseri, tidsåtgång och byråkrati.  

Även kunskap och ödmjukhet är något att ta hänsyn till i Lean. Att bygga upp kunskap och 

föra den vidare inom organisationen är viktigt, både tekniska och faktabaserade kunskaper, 

men även mjuka kunskaper som hur man kommunicerar är viktiga att ta lärdom av. Det 

gäller också att vara ödmjuk inför att lära sig nya saker samt att kunna föra kunskap man fått 

vidare. 

Några ord som kan sammanfatta karaktärsdragen för Lean är kunden, standardisering, 

slöseri, jämna flöden, en transperent organisation, just-in-time, tidplanering, öppenhet, 

delaktighet samt kunskap. 

2.3.2 Lean Construction 

Idag i byggbranschen använder sig många byggföretag i större eller mindre utsträckning av 

Lean Construction, en variant av Lean som är anpassad för byggbranschen, den har 

influenserna från den japanska tillverkningsindustrin och kallas även för Just-in-time 

organisation. Den modell som Lean Construction utgör består av några viktiga delar: 

Veckovis planering med byggmöten där arbetsledning deltar är grunden i arbetet. De delar i 

produktionen som ska tas upp i veckomötena är information, material, resurser, maskiner, 

utförda aktiviteter, APD-plan och externa problem. Femveckorsplaneringar görs med 

rullande varvscheman under planering. En leveranstidplan ska också uppföras i en Lean 

Construction, med de stora leveranserna utmarkerade och var de ska lossas. Utvärderingar 

ska göras veckovis med uppföljningar där varje moment som inte är utfört i tid ska summeras 

med anledningar. En coach ute på byggarbetsplatsen, så kallad ”process manager” kan finnas 

i en Lean Construction. Denne har hand om underleverantörer och underentreprenörer och 

planerar och assisterar för dessa. (Larsen & Stang, 2006) 

Lean Construction är ingen garanti för att byggprocessen ska fungera utan misstag eller fel. 

Dock är det ett system som hjälper till att lära sig från misstag samt förebygga att dessa inte 

uppstår igen. 

De tre största orsakerna till att fel uppstår i byggbranschen är bristande engagemang, 

bristande information och bristande kunskap och erfarenhet. Även andra faktorer som stress, 

glömska och risktagande utgör faktorer. Dessa saker handlar om Jidoka, att minska och 

förebygga fel. Enligt Fernström (2009) så kan man öka engagemanget i byggprojekt genom 

att bli bättre på att sprida information. Då alla kan känna sig delaktiga och kan vara med och 

påverka projektet och därmed motiveras. Därför gäller det att sätta ihop arbetslag med bred 

kompetens och erfarenhet, då det leder till alla bidrar med något för att klara av projektet och 

fel och risker elimineras. 

I byggbranschen är det även vanligt med slöseri. Detta kan bestå av överproduktion, väntan, 

onödiga rörelser, transporter, felaktiga processer, lager, defekter och outnyttjad kreativitet. 
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Dessa saker beror på många faktorer som exempelvis dålig planering, bristande engagemang, 

konflikter eller svinn av olika slag. Det är bra att införa processer som just-in-time och att 

öka resurser och tid i tidiga skeden av projekt för att minimera slöseri senare. Just-in-time 

leveranser leder till att saker levereras och att saker görs vid rätt tidpunkt och plats. Något 

som underlättar då kommunikation och information fungerar bra. Då blir effektiviteten på 

bygget bra och stämningen höjs bland medarbetarna.  

Industrialiserat byggande är något som uppkommer mer och mer inom Lean, med 

byggnationer av hus inne i fabriker, så kallade prefabricerade konstruktioner (Fernström, 

2009). Det ger ett mervärde då det ger kortare byggtider utan stress och med bättre 

arbetsmiljö, mindre svinn och avfall, just-in-time leveranser och ett mervärde för kunden då 

det finns större valmöjligheter för denne. Standardiseringen gör att man kan återanvända 

tidigare lösningar och därmed minska kostnader, risker och byggtider, men fortfarande 

använda skräddarsydda detaljer som är kundspecifika. Standardiseringen leder även till ett 

ökat samarbete med leverantörer och byggföretagen kan få ramavtal med produkter till ett 

bättre pris om leverantörerna vet att de för leverera stora kvantiteter.  

2.3.3 Lean kommunikation 

Som tidigare nämnts bygger Lean mycket på respekt för människan, kundfokus, standar-

disering och flöden. Det är även det som kommunikationen bygger på. Lean kommunikation 

hänger alltså inte på att kommunicera på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt utan den 

går ut på en respekt för människor och deras tid, relationer och utbyte av information vilket 

ger en effektivisering och minskat slöseri då relationer är viktiga att ta tillvara på. Det 

handlar även om en förståelse för kunden och vilka värden som krävs för att tillfredsställa 

dennes behov samt hur mycket eller lite information som ska delas. Analyser av relationer 

och av hur man kan förstå varandra är viktigt och något som ökar effektiviteten även om det 

kan verka göra det motsatta när man är mitt inne i arbetet. Att standardisera 

kommunikationen är något man gör i en Lean kommunikation det innebär man effektiviserar 

kommunikationen genom att använda sig av processer, metoder och verktyg som passar 

verksamheten.  

Idag finns det inte så mycket information om hur Lean fungerar ur kommunikations-

synpunkt varken när det gäller forskning eller i praktiskt arbete. Därför är det ett område 

som är viktigt att arbeta med. Genom standardisering av möten och utbildning i 

kommunikation har man mycket att hämta och lära sig för att få mer meningsfulla möten i 

framtiden. (Runebjörk & Wendleby, 2013) 

 

Effektivisera möten 

Mycket tid i en organisation går åt till möten och kommunikation av olika slag mellan 

medarbetare. Ofta kan mötena kännas ineffektiva, som slöseri med tid och något som inte 

leder någonstans (Runebjörk & Wendleby, 2013). Det kan därför vara bra att som 

organisation reflektera över hur mycket tid och resurser som läggs på möten samt hur 

mycket detta i slutändan kan komma att kosta. Om man i mötena skulle börja arbeta mer 
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effektivt och efter en planerad struktur skulle mycket tid och pengar kunna sparas, samt att 

medarbetarna skulle känna att de får ut mer av mötet och tiden de la ner på att vara där. Det 

kan genom att alla är aktiva, tar ansvar i möten och lär sig mer om kommunikation leda till 

att mötena blir effektivare och viktiga frågor lyfts fram med bättre resultat. 

 Några praktiska ändringar som kan utföras i enlighet med Lean för att förbättra 

möteskulturen och minska slöseri av tid, resurser och pengar är att: 

 Minska överproduktionen genom att klargöra ett mötes syfte och vilket behov som 

mötet har innan mötet. Det kan även handla om att klargöra otydliga beslutspunkter, 

att göra en tydlig dagordning att hålla sig till eller anpassa kommunikationen till den 

tänkta målgruppen. 

 Se till att mötesdeltagarnas syfte och vad de vill ha ut från mötet, att man aktiverar 

alla så man har uppmärksamheten och inte deltagarna gör andra saker under 

mötestiden. Detta för att minska outnyttjad kreativitet genom dålig dynamik och 

struktur. 

 Se till att teknik fungerar innan mötet eller att folk kommer i tid är viktigt då det 

minimerar en väntan som annars uppstår och skapar frustration bland de övriga 

deltagarna. 

 Det är även viktigt att alla vet var de ska till mötet, att lokalen får brukas ostört och att 

inga risker för att behöva förflytta sig under mötets gång uppkommer. 

 Minimera möten som hålls på slentrian samt försöka att få fram nya tankebanor om 

frågor uppkommer om och om igen utan en lösning. 

 Ta bort mötespunkter som är ointressanta för deltagarna eller inte fyller något syfte. 

 

Det man kan sammanfatta Lean kommunikation med är att det handlar om att skapa 

meningsfulla möten mellan människor som är så effektiva som möjligt, utan att slösa på 

människors tid. Detta kräver kunskap om kommunikation i alla yrkesgrupper och hur den 

kan utvecklas.  

 

Ledarskap i förändring 

Ledarskapet förändras också genom Lean kommunikation. Ansvaret hos ledaren går från att 

utveckla en verksamhet till att utveckla medarbetare som i sin tur utvecklar verksamheten. 

För ledaren handlar detta om en coachande roll för medarbetarna och bilda helheten i 

projektet mer än att styra arbetet. Detta innebär att kunskap om kundens krav samt om vad 

som förväntas behöver tydliggöras för medarbetarna samtidigt som de får ta ansvar för att 

arbetet blir utfört på rätt sätt.  

Alla chefer behöver ha verktyg för att kunna leda och förklara uppdraget, att kommunicera 

och inte bara vara visionära eller karismatiska. Man måste kunna förklara uppdraget eller 

projektet på ett bra sätt för alla inblandade, så att alla vet vad som ska göras och när. Det 

ställer höga krav på att ledaren ska veta hur man kommunicerar och uttrycker sig på rätt sätt 

för att få fram det önskade budskapet. Ledarna måste även kunna analysera sig själva och 
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reflektera över arbetet som utförs, det handlar om att ständigt förbättra sitt ledarskap. 

(Runebjörk & Wendleby, 2013) 

Det finns inte mycket forskning på området kommunikation inom Lean idag trots att det är 

högaktuellt och något som är väldigt viktigt (Bergel, 2011). Även forskning inom 

kommunikation i byggsektorn är något som saknas trots att stora behov finns av utveckling 

inom detta område (Karrbom Gustavsson, 2012). 

2.4 Störningar och konflikter 

Det finns en del felkällor i kommunikationen mellan människor (Maltén, 1998), dessa leder 

till att budskapet som sändaren tänkt inte når fram till mottagaren så som det ska, det blir 

missuppfattningar och feltolkningar i kommunikationen. Felkällorna är: 

 Att människor tror sig veta vad andra ser, upplever, tänker och känner. 

 Människor tror att alla förstår innebörden i budskapets innehåll som man försöker förmedla. 

 Vi uttrycker oss i ord och tror det räcker för att andra ska förstå och tolka det vi menar rätt. 

 Vi förväntar oss att bli accepterade av andra, trots att vi inte vet hur de uppfattar oss. 

 

Några som är vanligt och leder till syftningsfel är att sändaren använder uttryck som ”man”, 

”alltid” eller ”aldrig” istället för att precisera det som menas. Sändaren tror att budskapet 

uppfattas och tolkas på rätt sätt även om det varit luddigt och oklart på grund av att den egna 

uppfattningen varit tydlig och klar över budskapet som sänts.  

Kroppsspråk och tonläge kan också påverka att ett budskap tolkas på annat sätt än avsett 

(Maltén, 1998). Sändaren kan sända signaler som uttrycker något som uppfattas av 

mottagaren som något helt annat än vad som var tänkt. Detta leder till att budkapet får en 

annan innebörd då mottagaren väger in både det verbala och icke-verbala i helheten för 

kommunikationen. Exempel om sändaren säger att denne är glad i ett tonläge som låter 

ledset eller ilsket så blir budskapet svårtolkat och det blir svårt för mottagaren att förstå om 

denne verkligen är glad eller ledsen/arg.  

2.4.1 Konflikter 

En konflikt är en krock, kollision eller sammanstötning som sker i kommunikationen mellan 

människor (Nilsson & Waldemarsson, 2007). Det kan vara en krock mellan förutsättningar, 

intressen, värderingar, krav, behov eller vad man förväntat sig. Men även mellan 

personligheter, värderingar eller känslouttryck. Kort sagt kan det mesta leda till att en 

konflikt uppstår. En konflikt handlar om två parter som står mot varandra men strävar att nå 

ett mål eller en förändring men på olika sätt och utan att lyssna på varandra (Maltén, 1998). 

För att lösa konflikter finns det fyra förhållningssätt beskrivna av Maltén (1998), dessa är 

defensiva strategier, makt- och tvångsstrategier, rituella strategier samt samverkans-

strategier. I den defensiva strategin löser man konflikten genom att dölja eller ignorera att 

det finns ett problem. Det kan handla om att undvika att prata om problemet, att undvika 
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varandra om problemet står mellan två personer, eller att utse en syndabock som får ta på sig 

ansvaret för problemet och ta konsekvensen av den genom exempelvis omplacering eller till 

och med att denne avskedas för att bli av med problemet. 

Den andra strategimodellen, makt- och tvångsstrategier handlar om att man genom list och 

hot eller ren övertalning tvingar motparten i en konflikt till underkastelse. Det är en så kallad 

kraftmätning som inte direkt löser problemet eller konflikten då motparten som ”förlorat” 

väntar på ett tillfälle att slå tillbaka och få hämnd eller revansch till ”nederlaget”.  

Rituella strategier handlar om att avleda uppmärksamheten så att konflikter inte ska uppstå. 

Det handlar om administrering och planering så att ingen får ett övertag snarare än att 

situationen ska vara mer avspänd. Det kan till exempel handla om att använda runda bord 

vid möten så chefen inte sitter på kortändan. Riterna är känslomässigt anknutna snarare än 

konfliktlösande. 

Slutligen nämndes samverkansstrategier, dessa är de bästa strategierna då de kan bidra till 

en effektiv konflikthantering. Alla ska känna sig engagerade och motiverade då alla har något 

att vinna. Man använder sig av problemlösande samtal, förhandlingar och medling för att 

lösa konflikter eller problem. Man jobbar alltså aktivt tillsammans för att nå en lösning som 

fungerar bra för båda parterna. 

2.4.2 Brist på tid och engagemang 

En kommunikation uppstår när mottagaren känner sig trygg, delaktighet, får ta ansvar och 

när det uppstår ett samspel mellan parter (Segerfeldt, 2002). Detta kan man säga är 

arbetslust eller motivation vilket är en viktig uppgift för en chef att skapa förutsättningar för.  

De tre största orsakerna till att fel uppstår i byggbranschen är bristande engagemang, 

bristande information och bristande kunskap och erfarenhet. Även andra faktorer som stress, 

glömska och risktagande utgör faktorer. Dessa saker inom Lean handlar om Jidoka, att 

minska och förebygga fel. Enligt Fernström (2009) så kan man öka engagemanget i 

byggprojekt genom att bli bättre på att sprida information.  

Då alla kan känna sig delaktiga och kan vara med och påverka projektet och därmed 

motiveras. Därför gäller det att sätta ihop arbetslag med bred kompetens och erfarenhet, då 

det leder till alla bidrar med något för att klara av projektet och fel och risker elimineras. 

2.5 NCC projektplanering 

NCC projektplanering är ett planeringsverktyg som används för att verkställa planering och 

tillämpa metoden ”Lean construction” i alla projekt, ute på arbetsplatserna. Metoden bygger 

på att alla inblandade i projektet är delaktiga i planering och tar ansvar att färdigställa det, 

för att få ökat engagemang, en högre kvalitet, säkerhet och effektivitet. NCC projektplanering 

involverar alla medarbetare på ett bra sätt då det hjälper till att strukturera alla moment 

inom ett projekt vilket leder till att det är lättare att se vad som ska göras och när.   
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De tre moment som ingår i projektplaneringen är en inledande planeringsworkshop, ett 

visuellt rum och en rullande planering. 

2.5.1 Planeringsworkshop 

En inledande planeringsworkshop görs i samband med inledningen av en byggfas. De 

viktigaste underentreprenörerna för respektive moment ska delta och tillsammans kommer 

dessa och arbetsledningen och beställare överrens om de mål som ska sättas för projektet, 

detta presenteras sedan som milstolpar över tid på väggen. Till mötet ska alla deltagare ha 

läst på om projektet och i början av workshopen går man igenom hela projektet, detta för att 

alla ska få en tydlig bild av det som ska göras. Detta görs för exempelvis stommen eller 

inredningen. Workshop görs i start av varje nytt skede och därmed flera gånger under 

projektets tid. 

Under tidsskalan på väggen får sedan alla medarbetare sätta lappar för alla deras aktiviteter 

och när de ska utföras. När alla sedan satt upp sina lappar ser man hur planeringen ser ut, 

vilka aktiviteter som kommer i vilken ordning och om man ska flytta på aktiviteter för att få 

en bättre ordning på arbetet så allt kommer på den bästa möjliga platsen. (NCC intranät, 

2013) 

2.5.2 Det visuella rummet 

Det visuella rummet är ett rum där alla viktiga delar i projektet presenteras på väggarna. Vad 

som ska upp på väggarna är olika för projekt till projekt men det kan handla om exempelvis 

tidplaner, leveranstidplaner, APD-plan, ritningar, knäckfrågor vilket är frågor som 

uppkommer och behöver behandlas samt annan viktig information om arbetsplatsen. Det är 

viktigt att allt som sitter på väggarna är uppdaterat.  

Tanken med det visuella rummet är att alla på arbetsplatsen ska kunna gå in i rummet och 

snabbt få en överblick och information om projektet och vad som händer just nu. Det ska 

leda till en ökad delaktighet hos alla medarbetare i projektet och målet är att alla 

yrkesarbetare och underentreprenörer ska vara involverade i planeringsarbetet. Att hålla 

möten i rummet är att föredra då det är lätt att visa på saker direkt på väggarna. (NCC 

intranät, 2013) 

2.5.3 Veckoplanering, sunda aktiviteter 

Varje vecka hålls ett veckomöte där representanter för varje yrkesgrupp ska delta. De ska 

presentera sina kommande aktiviteter för den kommande veckan. Men för att aktiviteten ska 

kunna föras in på nästa veckas planering ska de uppfylla åtta kriterier som ska preciseras. 

Dessa kriterier är utrustning, information, material, föregående aktivitet, manskap, väder, 

säkert arbete och plats. Om dessa åtta saker kan preciseras för aktiviteten har man en så 

kallad sund aktivitet, den kan då föras in i veckotidplanen för kommande vecka.  
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I veckoplaneringen tittar man inte bara framåt utan även bakåt. Föregående veckas 

aktiviteter går man igenom och utvärderar. Detta leder till en uppmärksamhet av vilka 

planerade aktiviteter som faktiskt blev utförda i tid. Enligt NCC (intranät, 2013) har 

uppfyllandegraden av antalet korrekt utförda aktiviteter har i och med uppföljning ökat från 

60-70 % till 80-90% samt att förtroende och stillestånd i produktionen minskat.  

Veckomötena hålls korta, max 30 minuter och då går man igenom den kommande veckans 

tidplan, följa upp föregående vecka och gå igenom APD-plan och leveranser. Knäckfrågor 

bearbetas utanför mötet med de som är berörda.  

2.5.4 Varför NCC projektplanering? 

Målen med NCC projektplanering är att öka effektiviteten i produktionen samt spara och 

minska ner kostnader för fel, förseningar eller störningar. 

NCC beskriver fördelarna med projektplaneringen med ökad förmåga att färdigställa projekt 

i enlighet med tidplanen. Det leder även till en ökad delaktighet hos alla yrkesgrupper. Man 

får även ett större fokus på arbetsmiljön och säkerhet genom ökad kommunikation mellan 

alla på arbetsplatsen. Ett aktivt arbete med leveranstidplaner och APD-planering leder till att 

flödet på arbetsplatsen blir bättre. Ständiga uppföljningar och förbättringar görs av 

genomförda aktiviteter vilket leder till en ökad säkerhet i produkten som färdigställs. (NCC 

intranät, 2013) 
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3 METODBESKRIVNING 

Undersökningar i denna rapport är uppförda som enkäter och observationer. Resultaten 

sammanfattas och diskuteras nedan. Enkätundersökningar har uppförts som underlag för 

hur arbetet ser ut och upplevs idag på de två arbetsplatserna i Västerås, samt på en 

referensarbetsplats i Uppsala där arbetet med NCC projektplanering är väl etablerat och 

fungerar bra i praktiken. Enkäterna fokuserar på hur kommunikationen upplevs, hur den kan 

förbättras samt upplevt engagemang och motivation hos både yrkesarbetare och tjänstemän. 

Möten och arbete ute på arbetsplatserna har observerats för att få en inblick i hur dessa 

arbetet under dessa möten utförs.  

Arbetet har delvis bedrivits ute i fält, på arbetsplatserna. Detta för att få en så bra förståelse 

som möjligt av det dagliga kommunikationsarbetet på arbetsplatserna och inom företaget. 

Iakttagelser har gjorts genom deltagande i möten och vid observationer av de anställdas 

arbete. 

Denna rapport är en kartläggning över hur arbetet sett ut vid undersökningens tidpunkt ute 

på arbetsplatserna. En sammanställning av enkäter och observationer har gjorts som ett 

resultat av undersökningarna. Dessa resultat diskuteras och utvärderas i diskussionsdelen, 

med en förankring till litteraturstudien. Slutsatserna sammanfattar de viktigaste resultaten.  

3.1 Enkät 

Undersökningarna i denna rapport utgörs främst av svar på en enkät. Denna enkät berör 

kommunikationen mellan yrkesarbetare och tjänstemän och hur de själva upplever att den 

fungerar. Enkäten (se Bilaga 1) består av 15 frågor varav tre frågor är öppna, fyra är 

kryssvalsalternativ och 8 stycken är frågor där respondenten får ta ställning hur väl de håller 

med frågan eller inte på en skala från 1 till 5, så kallade attitydfrågor (Ejvegård, 2009). Dessa 

attitydfrågor ska ha ett udda antal steg på svarsalternativen, då kan siffran 3 i enkäten 

beaktas som ett ”vet ej” svar och därmed kan man bortse från den vid en sammanställning, 

vilket inte gjorts i de sammanställda diagram som gjorts. Antalet 1:or och 2:or slås ihop till 

ett negativt resultat medan 4:or och 5:or slås ihop till ett positivt. I redovisningen i 

resultatdelen samt i Bilaga 2 presenteras dessa frågor som diagram, med svaren procentuellt.  

Kryssalternativsfrågorna redovisas i den löpande i texten i resultatdelen. De viktigaste och 

mest frekventa svaren från de öppna frågorna har även de sammanställts i resultatet.  

Enkäten är densamma för såväl tjänstemän som yrkesarbetare, men resultaten separeras 

mellan yrkesgrupperna nedan i resultatet för att kartlägga skillnaden mellan yrkesarbetarnas 

respektive tjänstemännens syn på kommunikationssituationen på respektive arbetsplats.  

Alla enkäter har utförts helt anonymt och svaren skall inte gå att härleda till någon specifik 

person. Detta för att respondenterna ska ha haft möjlighet att uttrycka sanningsenliga svar 

och känt sig bekväma med det. 
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Tre arbetsplatser inom NCC har undersökts med enkäten. Dessa är Kv. Råseglet på 

Östermälarstrand i Västerås, Slottsträdgården etapp 1 och 2 på Stallhagen i Västerås samt 

Gränby backe i Uppsala. De två arbetsplatserna i Västerås är de som undersökningen primärt 

avser. Det är dem som kartläggs och där eventuella brister i kommunikationen framtagits. 

Uppsalaprojektet är en referensarbetsplats som undersökts i syfte att vara en eftersträvan att 

uppnå, då detta projekt anses ha kommit mycket långt i arbetet med NCC projektplanering 

och verktyget fungerar bra där. Det gör att Gränby backe varit en bra arbetsplats att jämföra 

de två arbetsplatserna i Västerås med, för att se vad man kommit långt med samt vad som 

kan vara bra att jobba mer med i Västerås. Enkäterna har lämnats ut under morgonfikat i 

byggkupan eller matsalen på arbetsplatserna enskilt till personerna för att alla ska kunna få 

tid att svara på enkäten. Totalt 50 enkäter trycktes upp per arbetsplats, något som inte räckte 

då det var fler respondenter på arbetsplatserna. 

3.2 Studiebesök och observationer 

Ett studiebesök gjordes på NCC:s byggarbetsplats Gränby backe i Uppsala. Underlaget till 

observationen gjordes utifrån ett möte med platsledningen på arbetsplatsen vid 

studiebesöket tillsammans med några tjänstemän från Västerås och Eskilstuna. Det som 

utifrån studiebesöket uppmärksammades kring hur arbetsplatsen arbetar med NCC 

projektplanering följer under resultatet och är baserat på anteckningar från mötet. 

Observationer av vecko- och planeringsmöten på de två arbetsplatserna i Västerås har gjorts 

genom iakttagelser och närvaro på några möten. Observationerna utfördes utifrån några 

frågeställningar samt med tanken på hur effektiv kommunikationen fungerat. Slutsatser till 

dessa frågor diskuteras vidare i diskussionsdelen av rapporten. Frågeställningarna är 

underlag till att kunna observera vad som fungerar bra och mindre bra i mötena. De frågor 

som denna undersökning beaktar är: 

 Hur ser mötena ut?  

 Är de effektiva? 

 Är dagordningar fasta? 

 Vem leder möten? 

 Hur går ordet mellan de deltagande, delegering? 

 Sker möten utifrån NCC projektplanering? 

3.3 Arbetsplatserna 

De arbetsplatser som undersöks i denna rapport är Kv.Råseglet på Östermälarstrand och 

Slottsträdgården på Stallhagen i Västerås samt arbetsplatsen Gränby backe i Uppsala. 

Kv. Råseglet är ett kvarter bestående av fyra huskroppar med sex till åtta våningar som ska 

bli bostäder. Det är 160 stycken hyresbostäder samt ett parkeringsgarage som byggs åt det 

kommunala bostadsföretaget Mimer i Västerås. Det är allt från ett rum med kök till fem rum 

med kök som byggs och alla lägenheter uppförs i så kallad passivhusteknik vilket innebär att 
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de har separata värme- och ventilationskanaler till varje lägenhet där hyresgästen själv får 

reglera värmen i lägenheten. Passivhus innebär att huset är uppfört som ett energisnålt hus 

efter givna krav i BBR (Boverkets byggregler). Nästan alla lägenheter har sjöutsikt där de är 

placerade precis bredvid Mälaren. Det är en stor arbetsplats där NCC bygger på 

totalentreprenad åt Mimer. (Mimer, 2013) 

Slottsträdgården är en NCC arbetsplats där bostäder byggs i egen regi, det vill säga till det 

interna bostadsföretaget NCC bostad. Det ligger nära slottet och det gamla lasarettet relativt 

centralt i Västerås. I tre etapper byggs 160 bostadsrätter på området med tillhörande 

parkeringshus, husen innefattar lägenheter på 2-5 rum med kök. I dagsläget är det etapp 1 

och 2 som är igång med ungefär 50-60 yrkesarbetare, etapp 3 planerar starta till hösten. 

(NCC, 2013 b) 

Gränby backe är bostadsrätter som byggs åt bostadsföretaget HSB i Uppsala. Det är 53 

bostäder som byggs i fyra trappuppgångar på Vaksalagatan i Uppsala. Det är lägenheter på 2-

6 rum med kök och med en ljus flexibel planlösning. Bygganden ska miljöcertifieras enligt ett 

system som kallas Miljöbyggnad. (hsb, 2013) 
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4 RESULTAT 

Nedan följer det resultat som erhållits genom observationer och enkäter vid besök och arbete 

ute på de tre arbetsplatserna. 

4.1 Enkäter  

Redovisningen av enkäten sker främst med hjälp av figurer som redovisar de åtta attityd-

frågorna, dessa är: 

 Känner du att du kan påverka ditt dagliga arbete? 

 Hur anser du kommunikationen med tjänstemän på din arbetsplats fungerar? 

 Hur anser du att kommunikationen med yrkesarbetare på din arbetsplats fungerar? 

 Upplever du att det du säger når fram till den som ska ha meddelandet? 

 Upplever du att tjänstemän lyssnar på det du säger? 

 Upplever du att yrkesarbetare lyssnar på det du säger? 

 Upplever du att du får den information du behöver och svar på frågor i tid? 

 Tror du kommunikationen kan förbättras genom NCC projektplanering? 

 

Det finns stapeldiagram över de åtta frågorna enskilt som visar andelen svar för både 

tjänstemän och för yrkesarbetare, per arbetsplats och för varje fråga i Bilaga 2 – 

”Sammanställning av enkät, diagram”. I resultatet nedan visas även två stapeldiagram, figur 

x-y, per arbetsplats som visar hur nöjda yrkesarbetarna respektive tjänstemännen är med 

kommunikationen på arbetsplatsen totalt sett genom att de åtta frågorna sammanställts i ett 

och samma diagram. I diagrammen motsvarar röd färg en 1:a, orange en 2:a, gul en 3:a, 

ljusgrön en 4:a samt mörkgrön en 5:a. Blå färg visar andelen som inte svarat på frågan alls. 

De tre kryssalternativfrågorna samt de tre öppna frågorna i enkäten har sammanställts och 

redovisas i den löpande texten i resultatet. 

4.1.1 Kv. Råseglet 

6 stycken tjänstemän har blivit tillfrågade varav 6 stycken har svarat. 

48 stycken yrkesarbetare har blivit tillfrågade varav 39 stycken har svarat. 

Det var en hög svarsfrekvens på enkäterna på arbetsplatsen kv. Råseglet, många svarade och 

spridningen på svaren var stor.  Om man tittar på hur svaren för de åtta frågorna med 

svarsalternativ 1-5 på en skala gav det ett resultat som för alla frågor hopräknade som ser ut 

såhär: 
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Figur 4: Procentuell svarsbild över nöjdhet hos yrkesarbetare på Råseglet 

 

 

Figur 5: Procentuell svarsbild över nöjdhet hos tjänstemän på Råseglet 

 

Ur Figur 4 och 5 kan man läsa att yrkesarbetarna är mer negativa än positiva över hur 

kommunikationen på arbetsplatsen, medan platsledningen är positiv över hur 

kommunikationen fungerar.  

Resultaten från enkäten visar att yrkesarbetarna främst är missnöjda med hur 

kommunikationen mellan tjänstemän och yrkesarbetare fungerar, där nästan alla har svarat 

att den fungerar dåligt. Det är endast 5,5 % som tycker den fungerar bra, resultat visas i Figur 

6. 

 

Figur 6: Procentuell svarsbild över hur yrkesarbetare på Råseglet anser kommunikationen 
med tjänstemän fungerar. 
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Däremot kommunikationen yrkesarbetarna emellan tycker de flesta fungerar bra. Endast 5 % 

tycker inte den fungerar alls, vilket redovisas i figur 7. 

 

 

Figur 7: Procentuell svarsbild över hur yrkesarbetare på Råseglet anser kommunikationen 
med yrkesarbetare fungerar. 

 

Den större delen av yrkesarbetarna upplever inte heller att de når fram med det de har att 

säga till andra människor på arbetsplatsen eller att främst tjänstemännen inte lyssnar på vad 

de säger. Stora delar av både tjänstemän och yrkesarbetare tycker inte att de får den 

information de behöver eller svar på frågor i tid.  

 

Figur 8: Procentuell svarsbild över hur yrkesarbetare (översta figuren) och tjänstemän (undre 
figuren) på Råseglet anser informationsspridning fungerar. 
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Enkäten visar också att det vanligaste sättet att kommunicera ute på arbetsplatsen är verbalt 

alltså från mun-till-mun. Mellan tjänstemän och yrkesarbetare är också möten och telefon 

kommunikationssätt, även om verbalt mellan två personer är det överlägset vanligaste sättet. 

Endast 14 av 39 yrkesarbetare vet vad NCC projektplanering är och hur det fungerar ute på 

arbetsplatsen, vilket motsvarar 36 % av respondenterna. De flesta tror inte heller att det är 

ett hjälpmedel som ökar kommunikationen på arbetsplatsen. Bland tjänstemännen vet alla 

vad NCC projektplanering är och hur det fungerar, de är även positivt inställda till att det är 

något som ökar kommunikationen på arbetsplatsen. 

4.1.2 Slottsträdgården 

50 stycken yrkesarbetare har blivit tillfrågade varav 47 stycken har svarat. Både NCC-

anställda och underentreprenörer. Fem tjänstemän har även svarat på enkäten. Det har varit 

en bra svarfrekvens hos både yrkesarbetare och tjänstemän på arbetsplatsen. Ur enkäterna 

kan man läsa att både yrkesarbetare och tjänstemän är relativt nöjda med hur 

kommunikationen fungerar på arbetsplatsen.  

Det är endast ca 5 % av yrkesarbetarna som inte alls är nöjda. Det missnöjet handlar främst 

om att yrkesarbetarna inte upplever att de får information och svar på frågor i tid (se figur 11) 

samt att kommunikationen mellan tjänstemän och yrkesarbetare inte fungerar så bra som 

den skulle kunna göra. I de flesta enkäter låg nöjet respektive missnöjet på en jämn nivå på 

alla frågor genom hela enkäten, om någon svarade att de instämmer gör de det på nästan alla 

frågor, likaså de som inte instämde var missnöjda med de flesta frågor enkäten tog upp. 

Upplevelsen av hur kommunikationen fungerar skiljer sig alltså brett från person till person. 

Och svaren på de flesta attitydfrågor är jämt fördelade över missnöjda och nöjda 

respondenter bland yrkesarbetarna, något som även framgår i figur 9, där alla svar är 

samlade. 

 

Figur 9: Procentuell svarsbild över nöjdhet hos yrkesarbetare på Slottsträdgården 
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Figur 10: Procentuell svarsbild över nöjdhet hos tjänstemän på Slottsträdgården 

 

Tjänstemännen är generellt nöjda med hur kommunikationen fungerar på arbetsplatsen 

(figur 10), men även bland dessa finns ett missnöje till att de inte får den information de 

behöver i tid eller svar på frågor, se figur 11. Dock är det svårt att få en samlad bild över 

denna yrkesgrupp då det är få respondenter. 

 

 

Figur 11: Procentuell svarsbild över hur yrkesarbetare (översta figuren) och tjänstemän 
(undre figuren) på Slottsträdgården anser informationsspridning fungerar. 

 

Det vanligaste sättet att kommunicera ute på arbetsplatsen är verbalt mellan yrkesarbetare 

och mellan yrkesarbetare och tjänstemän. Men även telefonkommunikation och 

kommunikation på möten är vanligt mellan tjänstemän och yrkearbetare. Tjänstemännen 

emellan kommunicerar verbalt ute på arbetsplatsen, genom möten, telefon eller mail. 
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Alla tillfrågade tjänstemän vet vad NCC projektplanering är och hur det fungerar ute på 

byggarbetsplatsen medan 27 av 47 yrkesarbetare vet vad det är och hur det fungerar, vilket 

motsvarar 57 % av respondenterna. Utförlig redovisning av attitydfrågorna med figurer finns 

i Bilaga 2. 

4.1.3 Gränby backe 

På denna arbetsplats har svarsfrekvensen varit låg. Endast sju yrkesarbetare och fem 

tjänstemän har svarat. Detta leder till att det är svårt att få en tydlig bild av hur kommunika-

tionen på arbetsplatsen fungerar. Det man kan se av svaren på enkäten är att de flesta är mer 

positivt inställda till hur kommunikationen fungerar än på de båda arbetsplatserna i 

Västerås. De som svarat på enkäten är nöjda med hur kommunikationen på arbetsplatsen 

fungerar, det enda som upplevs negativt är att tjänstemännen uppfattar att yrkesarbetarna 

ibland inte lyssnar på vad de säger.  

Kommunikationen på arbetsplatsen sker till stor del verbalt mellan personer, vilket alla 

respondenter uppger i enkäten, en stor del av kommunikationen mellan yrkesarbetare och 

tjänstemän sker också genom möten. I princip alla respondenter uppger att de vet vad NCC 

projektplanering är och hur det används ute på arbetsplatsen. 

En sammanställning av resultatet av attitydfrågorna finns i Bilaga 2. 

 

 

Figur 12: Procentuell svarsbild över nöjdhet hos yrkesarbetare på Gränby backe 

 

Figur 13: Procentuell svarsbild över nöjdhet hos tjänstemän på Gränby backe 
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4.1.4 Öppna frågor i enkäten 

Fråga 13, 14 och 15 i enkäten ställdes som öppna frågor där respondenten själv har haft 

möjlighet att svara som denne vill. Svarsfrekvensen på dessa frågor har varit ganska ojämn 

mellan yrkesgrupperna och arbetsplatserna, därför väljs resultatet av dessa frågor att 

redovisas som en sammanfattning av svaren för att fortfarande beakta respondenternas 

anonymitet. 

 

Var upplever du att kommunikationen brister? 

Det finns många idéer på var kommunikationen kan tyckas brista, där det mest uppenbara är 

att det brister mellan yrkesgrupperna.  

Yrkesarbetare anser att kommunikationen brister på platskontor eller mellan yrkesarbetare 

och tjänstemän, att yrkesarbetarna inte får den respons de förväntar sig och att den 

information som kommer ut på möten inte sprids vidare ut på arbetsplatserna till 

yrkesarbetare. Det upplevs också att tjänstemännen inte kommunicerar tillräckligt med 

varandra, det skylls även på kompetenser och okunskap. Planeringen är dålig, det ges för lite 

information och kunskap om vad som händer i projektet och vad som ska göras. En annan 

synpunkt när det gäller planeringen är att handlingar är bristfälliga och material inte finns på 

plats när det behövs vilket leder till att mycket arbete behöver lösas på plats. 

Tjänstemän på arbetsplatserna anser att kommunikationen brister på grund av dålig 

planering, att det är svårt att nå ut till alla yrkesarbetare med den information man har samt 

att den information de får brister. Det är även stress som påverkar kommunikationen. En 

annan orsak var det brister är att det finns otydligheter mellan yrkesarbetare och tjänstemän 

vilket leder till missförstånd. Det upplevs även att respekt och förståelse saknas från 

yrkesarbetare, yrkesgrupperna prioriterar olika saker vilket kan leda till att viktig 

information ramlar mellan stolarna då det inte anses som viktigt av mottagaren. Handlingar 

som finns på arbetsplatsen har inte den kvalitet som eftersträvas vilket leder till många 

revideringar och förseningar, detta leder även till att planeringen frångås. 

 

Varför? 

Även på denna fråga har många konkreta svar kommit fram. Dock finns det även en 

osäkerhet kring detta då många inte verkar veta varför kommunikationen inte fungerar. 

Yrkesarbetare anser att kommunikationen brister på grund av ett bristande intresse, 

engagemang, dålig information, bristande kompetens, erfarenhet och att tjänstemän inte 

lyssnar tillräckligt mycket eller att de upplevs köra sitt eget race. Men att det också beror på 

tidsbrist, okunskap och dålig planering samt att man inte ser vikten hos de problem som 

uppstår. Alla är så inlärda i sina egna moment att de inte ser eller tar hänsyn till att andra 

medarbetare också ska till platsen och göra arbeten i senare skede. De anser även att den 

bristande kommunikationen beror på dåliga handlingar samt erfarenheten och arbetet hos 

arbetsledningen. 
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Tjänstemännen anser att det beror på för korta byggtider, det är ont om tid, att saker glöms 

bort på grund av stress samt att information är dålig eller otydligt framförd. Det beror även 

på att handlingar kommer försent och ändras alltför ofta. Det är svårt att nå ut till alla 

yrkesarbetare samtidigt då lokaler i en normal byggkupa är små. Kommunikationen anses 

också brista på grund av brist på intresse, respekt och nonchalans mellan yrkesarbetare och 

tjänstemän. Det är även svårt att veta vilka som har fått vilken information och vem som inte 

fått den, samt att viss information inte kommer fram till den det ska till. Kommunikationen 

leder till missförstånd då människor talar på olika sätt. 

 

Hur skulle den kunna förbättras? 

Förbättringar av kommunikationen skulle kunna ske genom bättre planering, 

framförhållning, rutiner och bättre arbetsberedningar och informationsmöten med 

veckoschema där alla är delaktiga. Yrkesarbetare uttrycker även att det kan förbättras genom 

mer samarbete, mer erfarna tjänstemän, att alla lyssnar bättre, att alla blir mer pålästa på 

ritningar och att man börjar fråga varandra mer saker. Förbättring kan ske genom att 

använda NCC projektplanering mer och göra alla delaktiga i processen. Yrkesarbetarna 

önskar även en ökad kommunikation och att det som sägs sker i den ordning som är sagt. 

Man behöver ha bättre koll på material och ha en bättre uppföljning på arbetsmoment. Alla 

måste ta sitt ansvar och lyssna på varandra, alla måste prata med varandra hela tiden och ta 

åt sig av vad som sägs, diskussioner bör ske i större utsträckning. 

Tjänstemännen uttrycker att en förbättring kan ske genom bättre planering och att planera 

och bereda alla moment i god tid. Arbetsgruppen bör vara mer permanent där man slutar 

byta ut folk hela tiden. Man skulle även kunna engagera arbetarna i mer självstyrande 

grupper som tar ansvar för olika moment. Genom utbildning i att tala, lyssna och 

mötesteknik skulle kommunikationen kunna förbättras. Man behöver även lyssna mer på 

varandra, se att information sprids bättre och det är även viktigt att alla inser hur viktigt det 

är att allt blir rätt på byggarbetsplatsen. Man bör även ställa högre krav på ritningars kvalitet. 

Det är viktigt att engagera alla yrkesgrupper i möten så alla får information och chans att 

påverka.  

4.2 Sammanställning av observationer 

Observationer och iakttagelser har gjorts i samband med besök ute på arbetsplatserna. Vid 

närvaro på möten samt det dagliga arbetet som görs ute på byggarbetsplatser har underlag 

för dessa resultat tagits fram.  

4.2.1 Veckomöten på Kv. Råseglet 

Veckomötena på byggarbetsplatsen Kv. Råseglet hålls en gång i veckan. Där planeras 

kommande veckans aktiviteter, men man går också igenom vad som har hänt och vad som är 

utfört sedan föregående möte.  
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De som närvarar på mötena är platschefen, arbetsledare och lagbasar. Platschefen är den 

som är ordförande och för talan under hela mötet. Platschefen utgår från föregående veckas 

protokoll och tar i ordning upp de punkter som bestämdes skulle vara utförda till mötet. I tur 

och ordning får ansvariga arbetsledare och lagbasar svara på om det är utfört eller inte och i 

så fall varför, om det fattades material, resurser, tid eller liknande.  När de gått igenom alla 

punkter i det föregående protokollet tas en planering för kommande vecka upp. Vilka stora 

aktiviteter som är inplanerade, vilka leveranser som ska komma och vilka resurser man har. 

Man går igenom vilka moment som ska göras och hur de ska utföras. Dagordningen utgörs av 

protokollet och är samma varje vecka även om det inte följs helt och hållet utan vissa frågor 

tas upp efter hand som de kommer. Många frågor tas upp på mötena där också lösningar 

diskuteras, det som inte kan lösas på plats delegeras ut till någon av arbetsledarna eller 

lagbasarna att ta reda på till nästa möte. 

Det som observerades mer kring mötena är att strukturen inte är den hårdaste. Deltagare 

kommer och går under mötestiden, telefoner ringer samt andra medarbetare kommer med 

frågor till de deltagande. Det leder till att mötet ibland blir ineffektivt. En annan sak som 

leder till ineffektivitet under mötena är att mycket fokus lätt läggs på detaljfrågor där inte alla 

är berörda, vilket leder till att alla inte är aktivt delaktiga i mötet hela tiden. Konceptet NCC 

projektplanering används inte under mötesgången, även om de övergripande punkterna tas 

upp på mötet, då man tittar både framåt och bakåt på aktiviteter.  

Arbetsledningen i projektet är inte speciellt sammansvetsat, då många tjänstemän har bytts 

ut på arbetsplatsen. Mötena hålls i ett konferensrum i anknytning till platskontoret på 

bygget. Där finns tavlor med info och tidplaner uppsatta. Det visuella rummet är placerat i 

trappen upp till kontoren, en bit bort från konferensrummet. Där finns varvscheman med 

resurssatta aktiviteter som uppdateras kontinuerligt. 

4.2.2 Planeringsmöte på Slottsträdgården 

Arbetsplatsen har ett stort lunchrum där alla yrkesgrupper äter tillsammans. Ett stort 

ritningsbord är placerat i ena kanten av rummet och ovanför denna finns en tv-skärm med 

rullande info för arbetsplatsen. Genom tv-skärmen kan även 3D-ritningar och BIM-modeller 

visas för de som arbetar. Det visuella rummet är ett konferensrum beläget bredvid det stora 

lunchrummet. Där finns tidplaner, varvschema samt en plan som visar vilken yrkesarbetare 

som går på ett visst moment per hus och plan. Denna uppdateras kontinuerligt för att alla ska 

veta vad som utförs och av vem.  

På planeringsmötet var arbetsledare, platschef och lagbas för bygg närvarande samt 

arbetsledare från mark. Frågor som berörde mark togs upp först så de medverkande kunde 

lämna tidigare. Frågor diskuterades om arbeten som behöver göras inom en nära framtid för 

att de båda yrkesgrupperna inte ska krocka eller behöva vänta på varandras arbete, alltså hur 

de ska kunna utföra ett effektivt arbete med hjälp av varandra. När markarbetsledarna hade 

lämnat rummet planerades arbetet för bygg. Det som diskuterades under mötets gång var hur 

resurser i form av maskiner och personal ska användas, vad som behövs eller inte behövs 

samt vilka resurser som finns. Arbetsplatsdispositionsfrågor togs upp då detta är aktuellt i 

projektet.  
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Ingen dagordning eller mötesform användes för detta möte. Det var ett avskalat möte där alla 

närvarande tog upp frågor med varandra utan inbördes ordning. Effektiviteten i mötet var 

inte stort då man utan klar disposition lätt hamnade i detaljfrågor som drog ut på tiden, 

vilket i och för sig är bra då detaljer också måste diskuteras. Arbetsledningen kom och gick på 

grund av frågor från yrkesarbetare, att hämta material eller telefonsamtal, något som gjorde 

mötet mindre strukturerat och effektivt. Platschefen höll i mötet och förde mötet in på rätt 

spår när det behövdes. 

4.2.3 NCC projektplanering på Gränby backe 

Arbetet med NCC projektplanering är väl etablerat på arbetsplatsen Gränby backe i Uppsala. 

Platsledningen är nöjd med verktyget som de förankrat i verksamheten ute på arbetsplatsen. 

De arbetar med samma arbetslag av tjänstemän, yrkesarbetare och underentreprenörer på 

fjärde bygget i rad. Det gör att laget har blivit sammansvetsat och fungerar bra tillsammans. 

Det ger solida arbetslag där alla vet vad de kan och vad som skall göras och har gjorts. De har 

en bra kommunikation ute på arbetsplatsen med info som cirkulerar mellan platsledningen 

och yrkesarbetarna verbalt. 

Arbetet utförs utifrån veckoplaneringar varje vecka som görs på en stor plan på väggen. Varje 

planeringsmöte är ungefär 10 minuter långt och alla är delaktiga i det. Efter det 

gemensamma mötet tas olika knäckfrågor upp med endast de som är berörda av frågorna 

Dessa effektiva möten leder till att alla är inblandade och aktiva och det blir totalt sett färre 

möten. 

Att ha en etableringsträff i början av varje projekt är viktigt. Då får alla information en heldag 

om hur arbetsplatsen är tänkt att fungera, hur projektet ser ut, vad som förväntas av alla 

medverkande och liknande saker. En sak som kan vara bra om många medarbetare 

tillkommer efter hand är att ha fler etableringsträffar för att hålla alla uppdaterade med vad 

som gäller. Denna grupp har jobbat på så sätt att projekten går i varandra, vilket medför slit 

med två byggen för platsledningen, men yrkesarbetarna flyttas över med samma personer 

som tidigare vilket ger en trygghet för dem och ett solidare arbetslag. 

Tidplanering är något som också görs för längre perspektiv då material, maskiner och 

resurser planeras med i planen. Veckoscheman görs där alla aktiviteter för kommande veckor 

skrivs upp på en stor tavla i det visuella rummet samt på platskontoret. Där står gjutningar, 

leveranser och andra viktiga händelser med.  De arbetar även aktivt med arbetsberedningar 

eller som de hellre vill kalla det fasplanering. 

I början var tjänstemännen och även yrkesarbetarna skeptiska till NCC projektplanering då 

projekten har fungerat väl innan och alla krav med projektplaneringen ansågs skrämmande. 

Men de insåg att det fungerar bra att de inom projektplaneringen applicerar sitt eget 

planeringssätt och deras metoder att arbeta, men att använda NCC projektplanering och 

visualisera arbetet med planeringen på det egna sättet inom konceptet. Ett exempel på detta 

är att de använder stora tavlor och skriver på istället för att använda Post-it lappar eller att de 

har en tavla med rubriken ”Övriga frågor” där man nämner mer allmänna frågor än i 

knäckfrågorna och sådana saker som inte passar in under någon annan rubrik i 
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projektplaneringen samt vem som ansvarar. Det är en utveckling av verktyget som 

arbetsplatsen ansåg sig behöva. Ett problem som finns är att få alla yrkesarbetare att gå in på 

kontoret och titta på tavlan.  

En synpunkt som togs fram för att motivera och engagera yrkesarbetarna är att det är viktigt 

att involvera de yngre i arbetet med NCC projektplanering. Detta gör att man jobbar med ett 

tio års perspektiv som leder till att om tio år har man ett etablerat arbetslag som är väl 

invanda med verktyget. 

De har på arbetsplatsen även utsett en ansvarig för varje moment inom yrkesarbetarna.  

Exempelvis när skruvar tar slut så ska man säga till arbetsledningen. Den snickare som får 

detta som ansvar växer då och känner att den har ett ansvar för något och kan vara med och 

påverka. Denne blir inkluderad i planering och arbete. Det är något som har visat sig vara 

bra, yrkesarbetarna tar det bra och gör detta frivilligt. 

De poster som finns på väggarna i det visuella rummet på Gränby backe är: 

 Arbetsmiljö. Resurser. Logistik. Inköpslista - på denna lista skriver lagbasar upp det 

yrkesarbetarna behöver för att utföra sitt arbete. 

 Knäckfrågor och avvikelser, problem och bekymmer. 

 Övriga frågor där det som inte passar in någon annanstans tas upp. Ansvarig skriver under 

den post denne ansvarar för att bli utförd. 

 Allmän info där deltagande på veckomöte antecknas, där finns även allmän information om 

arbetsplatsen och en erfarenhetsåterföring på utförda moment. 

 Rullande tidplaner. 

 

Slutligen sammanfattades det som platsledningen tyckte i att det är viktigt att anpassa 

specifikt vad som fungerar inom NCC projektplanering för det enskilda bygget. Det är viktigt 

att få med alla på banan mot samma mål. En stor fördel för bygget har varit att samma 

arbetslag, som är sammansvetsat, jobbar tillsammans projekt efter projekt. 
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5 DISKUSSION 

De viktigaste reflexionerna från litteraturstudie och resultat från enkäter och observationer 

sammanfattas i denna diskussion. Detta kapitel tar även upp tänkbara felkällor som kan ha 

påverkat resultatet från undersökningarna. En sammanfattning av resultaten görs i 

slutsatserna av arbetet. 

5.1 Allmänt om kommunikation 

Alla människor kommunicerar medvetet eller omedvetet med hjälp av kroppsspråk och 

genom tal och skrift. Även oavsiktligt sänds budskap ut mellan människor genom uttryck i 

interaktionen. Det är därför viktigt att veta vad det är man sänder ut och hur man gör detta 

för att budskapet inte ska misstolkas. Det kan uppstå problem i kommunikationen mellan 

människor som inte känner varandra då uttryckssätten kan variera hos individerna. Detta 

kan leda till missuppfattningar och konflikter. Därför är det också viktigt att sändaren är 

tydlig med vilket budskap som vill förmedlas, speciellt i kommunikation med nya människor 

man inte känner väl eller i kommunikationen inför en stor grupp. Som mottagare är det 

viktigt att lyssna uppmärksamt på budskapet som sänds så man inte filtrerar bort viktig 

information eller tror sig veta vad sändaren kommer säga innan denne talat klart. Om 

osäkerhet uppstår om något i budskapet kan frågor ställas för att underlätta och försäkra att 

budskapet uppfattats och förståtts. Att ställa frågor är något som också kan leda till ett 

uttryckt ökat engagemang i samtalet. 

Forskning inom kommunikation i byggbranschen är bristfällig. Detta har lett till att det varit 

svårt att få fram relevant information till denna rapport. Kommunikation är ett område det 

behöver läggas mer fokus på i framtiden inom byggbranschen för att kommunikationen ska 

kunna effektiviseras och utvecklas. Idag upplevs kommunikationen som bristfällig vilket 

märks tydligt då många upplyser om detta ute på arbetsplatserna. Det visar sig också tydligt i 

i det dagliga arbetet då fel, brister och ökad tidsåtgång uppstår, samt genom att planering och 

informationsspridning fungerar på ett bristfälligt sätt. Detta kan vara en orsak som leder till 

stress, minskat engagemang och ett hårt klimat ute på arbetsplatserna. 

5.1.1 Lean 

Lean är ett koncept att arbeta efter för att öka effektiviteten på arbetsplatser. Detta kan även 

innefatta arbetet med kommunikation. 

Lean framställs ofta positivt i artiklar och böcker som finns att tillgå, men i verkligheten 

fungerar detta inte alltid så optimalt som önskas på grund av tidsbrist, okunskap eller brist 

på engagemang och ansvar av de som planerar och ska utföra arbetet med Lean. Det kan 

också handla om att metoder som Lean tar upp inte fullt ut passar det specifika företaget eller 

det sätt som organisationen arbetar på,  men i brist på andra system eller koncept är Lean en 

gynnsam metod under de förutsättningar som finns i byggbranschen. Det är bra att Lean hela 

tiden utvecklas och optimeras för att bli ännu bättre samt att egna varianter av konceptet 



34 

görs, som exempelvis NCC projektplanering då dessa anpassas efter det egna företaget och 

efter de behov som finns där. Ett kontinuerligt arbete med kommunikationen är av stor vikt 

för att den ska vara uppdaterad och fungera på ett bra sätt.  

I och med att Lean är utarbetat för att effektivisera och standardisera arbete med exempelvis 

kommunikation i ett företag innebär det att det är en lämplig metod att utgå från vid arbete 

med kommunikationen. Det gör att man som företag inte behöver upptäcka allt från början, 

utan man använder sig av detta fungerade koncept och fortsätta därifrån för att utveckla egna 

metoder som fungerar bättre för det specifika företaget, exempelvis NCC projektplanering. 

Metoderna gör att man i det dagliga arbetet på varje arbetsplats vet hur man kan lägga upp 

arbetet med exempelvis planering, möten och frågor som uppkommer, detta leder till att man 

får en mer standardiserad och effektivare arbetsplats med mer kontroll över olika skeden, 

något som underlättar kommunikation och informationsspridning. 

5.2 Jämförelse av arbetsplatserna 

Tydliga skillnader kan observeras i det dagliga arbetet mellan arbetsplatserna Kv. Råseglet, 

Slottsträdgården och Gränby backe. Gränby backe har ett mindre arbetslag som är mer 

sammansvetsat än vad det är på en stor byggarbetsplats som Slottsträdgården eller Råseglet. 

Detta kan vara en stor faktor till att kommunikationsarbetet som bedrivs är bättre på Gränby 

backe än på de andra två arbetsplatserna. Respondenterna på Råseglet anser att 

kommunikationen fungerar generellt dåligt medan resultat från Slottsträdgården inte visar 

fullt så negativa resultat. Dock är det troligtvis en lång väg kvar tills alla är nöjda med hur 

kommunikationen fungerar ute på samtliga arbetsplatser. 

5.2.1 Hur kommunikationen upplevs 

Att samla alla i samma rum under raster och möten så som det ser ut på Slottsträdgården är 

något som sammanfogar arbetslaget på arbetsplatsen, då alla yrkesgrupper blandas. Det gör 

att alla kan få samma information lätt, samtidigt och det är lättare att få tag på varandra 

mellan yrkesgrupperna. Detta är svårt i en vanlig byggkupa där platsen är begränsad och 

platsledningen ofta har skild matsal och kontor från yrkesarbetarnas utrymmen, vilket man 

har både på Kv. Råseglet samt på Gränby backe. Att ha separata delar för personalen på 

arbetsplatsen ökar klyftorna mellan yrkesarbetare och tjänstemän, därmed försämras 

kommunikationen mellan yrkesgrupperna, vilket leder till ett ”vi och dem”-tänk som behöver 

bortarbetas. 

Om man ser till resultatet på enkätundersökningarna på de tre byggarbetsplatserna kan man 

se vissa likheter och olikheter i hur kommunikationen upplevs. Både tjänstemän och 

yrkesarbetare på de tre arbetsplatserna tycker att informationen och att få svar på frågor i tid 

är det som fungerar sämst. Detta kan bero på dålig planering, att stress hos personalen 

förekommer eller att informationen är bristfällig redan från början. Detta kan också bero på 

att tjänstemännen och yrkesarbetarna inte förstår varandra.  
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Något man också kan se i resultaten (se bilaga 2 för utförligare information) från 

undersökningarna är att kommunikationen mellan yrkesgrupperna upplevs fungera sämre än 

kommunikationen inom yrkesgrupperna. Detta ser man genom att jämföra diagrammen över 

hur kommunikationen upplevs fungera på respektive arbetsplats. Enkätsvaren har gett mer 

positiv respons på kommunikationen inom respektive yrkesgrupp än yrkesgrupperna 

emellan, vilket kan läsas i diagrammen.  Det kan handla om att tjänstemän och yrkesarbetare 

kommunicerar på olika sätt eller att de inte lyssnar tillräckligt bra på varandra. ”Vi och dem”-

tänket som finns mellan yrkesgrupperna är en bidragande orsak till den dåliga 

kommunikationen mellan yrkesgrupperna, det kan handla om att ”vi” vet bäst och ”de andra” 

vet inte vad de pratar om. De tankar som främst yrkesarbetare har om att kompetens och 

okunskap leder till att kommunikationen inte fungerar på arbetsplatserna kan också handla 

om att yrkesgrupperna talar olika språk inom kommunikationen och därmed inte förstår 

varandra. Det kan också handla om en faktisk okunnighet och kompetensbrist. Detta kan 

lösas med hjälp av utbildning i kommunikationsteori och hur man talar, lyssnar och 

kommunicerar på bästa sätt för att få ut ett budskap till rätt målgrupp, vilket leder till att 

man kan kommunicera på samma sätt och därmed förstå varandra bättre. 

Många upplever också att det de säger inte når fram till den som ska ha meddelandet. Det är 

något som kan bero på att man inte vill ta in vad andra säger, att man talar och uttrycker sig 

på olika sätt eller i bristande engagemang, att man tror sig veta bättre själv. Det kan också 

bero på en ovilja att förstå varandra och kan leda till bristande respekt mellan människor på 

arbetsplatsen och även till bristande engagemang hos alla parter. Det är något man borde 

jobba mer på för att bygga bort, det handlar också om att få bort ”vi och dem”-tänket samt 

försöka få yrkesgrupperna att samarbeta och tala samma språk, det vill säga kommunicera på 

samma sätt, men även om att få alla att arbeta mot samma mål, att motivera alla så det blir 

ett tydligt syfte man arbetar mot. Om man förenar människor mot ett och samma syfte och 

mål ökar det engagemanget och människor vill helt naturligt samarbeta för att nå dit. Att öka 

kommunikationen och samspelet kan även handla om att vara aktiv och kommunicera ute på 

arbetsplatsen mellan yrkesgrupperna. Att tjänstemännen är ute bland yrkesarbetare i större 

utsträckning och håller en kontinuerlig öppen kommunikation och aktivt lyssnar på 

varandra. Genom att uppmuntra, tydliggöra information och berömma arbeten kan man öka 

förståelsen mellan yrkesgrupperna. Att lyssna och ge tid till en annan människa föder respekt 

hos denne, något som är viktigt då man vill öka kommunikationen och motivationen på 

arbetsplatsen.  

I samband med byggstart bör därför etableringsmöten hållas för att informera alla om vilka 

syften och mål som gäller för bygget. Det är även viktigt att denna information kontinuerligt 

repeteras så att senare inkomna medarbetare blir medvetna om dessa samt att de som var 

med från början får en påminnelse om dessa. Alla syften och mål ska göras mätbara och så 

tydliga som möjligt för att alla ska förstå dessa utan att tolka. Det leder till en bättre 

sammanhållning i arbetslaget, då alla får något gemensamt att arbeta mot. De blir enade i 

arbetsuppgiften och alla kommunicerar får att nå samma resultat vilket är viktigt för både 

sammanhållning, motivation och engagemang i arbetet. Det gör även att arbetsledning lätt 

kan läsa av om man uppnått målen eller informera ut vad som saknas. Tydligheten i vilken 

riktning ett projekt är på väg mot är viktigt för kommunikation och sammanhållning i ett 

arbetslag. 
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Genom att införa ett system med någon slags återkoppling eller kvittens på att information 

och kommunikation som sänds ut har mottagits av alla individer som behöver den skulle 

man kunna minimera problemet med att individer missar information, inte lyssnar till den 

eller inte får del av den. Genom detta fås mer kontroll på vilken information som når ut, till 

vilka och hur. Det är gynnsamt för alla yrkesgrupper då man får en säkerhet på att alla fått 

del av kommunikationen vilket leder till att upplevelsen av att medarbetare lyssnar på vad 

man säger samt att ingen viktig information missas. Ingen kan då i ett senare skede säga att 

denne inte fått del i informationen. 

Något som yrkesgrupperna själva anser brista i kommunikationen på arbetsplatserna är 

planeringen. Planeringen sker inte i den utsträckning som behövs, den är ofta bristande eller 

för sent utförd. Detta leder till stress och otydlighet i vad som ska göras. Tillräcklig 

information saknas och brist i planeringen kan leda till att arbeten blir försenade, 

ofullständigt utförda eller att det blir fel. För att förebygga detta bör man planera arbetet i 

god tid och gärna lägga mycket tid på planering i projekteringsskedet för att undvika 

eventuella överraskningar under byggtiden. Det gör det lättare för alla att se och förstå vad 

som ska göras, det blir lättare att kommunicera och alla förstår varandra bättre än om 

planeringen ska ske under stress och press och därmed behöva komma på nya lösningar till 

problem som uppstår. Bättre och fler arbetsberedningar är också ett bra sätt att engagera alla 

medarbetare på arbetsplatsen. Genom att involvera alla i möten och få alla att känna sig 

delaktiga och ge dem ett ansvar ökar man motivationen och engagemanget hos alla, detta 

leder till en trivsammare och bättre arbetsplats. 

 

5.2.2 NCC Projektplanering på arbetsplatserna 

Konceptet med NCC projektplanering är mer utvecklat vid Gränby backe än på både Kv. 

Råseglet och Slottsträdgården, vilket kan bero på att arbetslaget är mer sammansvetsat på 

Gränby. I och med det kan fokus läggas på planering och utveckling av kommunikation och 

NCC projektplanering istället för att tiden behöver läggas på att personalen ska lära känna 

varandra eller hur projektet ska bedrivas. En annan faktor som kan påverka är att Gränby 

backe är en mindre arbetsplats än de båda andra, det är mindre komplext och inte lika 

mycket personal och inte lika många delar och moment i byggnadsarbetet att hålla reda på, 

vilket också underlättar då tiden är en viktig del i att få ihop ett bra kommunikationsarbete. 

Slottsträdgården har kommit längre än Kv. Råseglet i arbetet med NCC projektplanering. De 

har visualiserat bygget med hjälp av tv-skärmen i matsalen. Även det visuella rummet 

upplevs tydligare på Slottsträdgården. Det skulle dock kunna användas mer lättillgängligt för 

yrkesarbetare i det vardagliga arbetet för att påverka dem att planera sitt eget arbete och ta 

ansvar för det.   

Enkätundersökningarna visar att det är 57 % av responderande yrkesarbetare på 

Slottsträdgården samt 36 % på Råseglet som vet vad NCC projektplanering är och hur det 

appliceras ute på arbetsplatserna. Underlag till hur effektiv informationen om detta är ute på 

arbetsplatserna har denna undersökning inte haft möjlighet att utreda, men mer information 

om detta hos yrkesarbetarna skulle kunna engagera och hjälpa dem att förstå hur 
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tjänstemännen arbetar och hur arbetet på byggarbetsplatsen sköts. Detta kan i sin tur minska 

synen vissa yrkesarbetare har på hur tjänstemännen sköter sitt arbete och leda till en 

förståelse och ett engagemang mellan yrkesgrupperna. 

Om man ser till mötena som observerats har det inte funnits någon tydlig mötesordning och 

man har lätt fastnat i detaljfrågor som inte berör alla. Det är något som kan vara bra för de 

specifika momenten, men med en mer strukturerad mötesordning där viktiga punkter betas 

av i tur och ordning skulle en effektivare kommunikation på mötena uppkomma. Det 

delegerade ordet syns inte tydligt ute på arbetsplatserna vilket innebär att de som är bättre på 

att prata uppmärksammas mer än andra. Detta kan leda till att personer som inte tycker om 

att prata eller känner att de blir obekväma att ta för sig inte får med sin talan. Detta leder till 

att viktig information de personerna besitter missas eller inte kommer fram i diskussionerna. 

Möten som förs enligt principen i NCC projektplanering ger mer engagerad personal då det 

engagerar representanter ur alla yrkesgrupper ute på arbetsplatsen och om alla får vara med 

och påverka sitt eget arbete utvecklas de och alla känner ansvar för projektet, det gör att de 

blir mer engagerade och motiverade att utföra ett bra arbete med högre kvalitet och det 

minskar även risker och fel i byggnationen. 

5.3 Tänkbara felkällor i undersökningen 

Det finns en del felkällor som kan ha uppkommit i samband med enkätundersökningen och 

observationer ute på byggarbetsplatserna. Exempelvis att för få har svarat i de olika 

yrkesgrupperna, eftersom det ofta är mycket fler yrkesarbetare än tjänstemän på en 

byggarbetsplats kan detta statistiskt sett ge en felaktig bild av situationen som helhet. Färre 

respondenter gör att en persons åsikt täcker upp mer procentuellt än vad en respondent i en 

undersökning med många respondenter gör. Detta kan vara en orsak till att resultaten i de 

olika undersökningarna är olika. Då enkäten lämnades ut var yrkesmännen från NCC 

blandade med underentreprenörer. Detta har lett till att en andel av respondenterna är 

underentreprenörer och kan ha svarat utifrån det egna företaget och dess tjänstemän mer än 

utifrån situationen på NCC arbetsplatserna. 

Resultatet av denna undersökning kan ha påverkats av kvaliteten i respondenternas svar. 

Brist på engagemang och en attityd att det inte är så viktigt kan ha lett till att svar är oseriösa, 

att respondenten inte orkat svara utan bara kryssar i något på enkäten. Det kan också vara så 

att man vill visa på att kommunikationen på arbetsplatsen är sämre eller bättre än vad den 

faktiskt är genom att kryssa i ytterligheter i enkäten. Detta leder till att svaren inte blir 

sanningsenliga eller stämmer överrens med vad personerna på arbetsplatsen faktiskt tycker. 

En annan sak som kan påverka hur respondenterna svarat på enkäten är grupptryck, enkäten 

delades ut i lunchrummet där alla sitter tillsammans. Det kan leda till att de som sitter 

bredvid varandra påverkar hur de svarat på enkäten.  

Resultatet av undersökningen är gjord för de tre arbetsplatserna, Kv. Råseglet, Slotts-

trädgården och Gränby backe under ett par månaders tid. Detta innebär att exaktheten är 

aktuell just för dessa arbetsplatser vid undersökningens ögonblick och i den situation och 
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med den sammansättning av personal som arbetsplatserna stått i, men undersökningen har 

gjorts med en förhoppning att det ska spegla hur det ser ut på vanliga byggarbetsplatser och 

hur långt man kommit med arbetet inom kommunikation. Detta är något som 

förhoppningsvis kommer ändras och förbättras med tiden, från projekt till projekt. 
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6 SLUTSATSER 

Detta arbete är skrivet för att kartlägga och undersöka hur kommunikationen fungerar och 

var den brister på arbetsplatserna samt hur engagemang och motivation skulle kunna ökas 

genom kommunikation. De slutsatser som går att dra utifrån enkätundersökningen och 

observationer ute på arbetsplatserna är att de flesta respondenter är missnöjda med hur 

kommunikationen mellan yrkesgrupperna fungerar, alltså mellan yrkesarbetare och 

tjänstemän. Både yrkesarbetare och tjänstemän, upplever att de får information och svar på 

frågor för sent, samt att informationen är bristfällig.  

Att kommunikationen mellan yrkesgrupperna är bristfällig kan leda till att ett ”Vi och dem”-

tänk uppstår mellan yrkesgrupperna, detta är något man på arbetsplatserna bör försöka 

bygga bort genom att bygga broar mellan yrkesgrupperna. Detta kan innebära att slå ihop 

lunchrummen på byggarbetsplatserna så yrkesarbetare och tjänstemän varje dag har rast och 

äter tillsammans detta för att öka sammanhållningen få en bättre kommunikation, större 

hänsyn till varandra och bättre engagemang och trivsel på arbetsplatsen.  

Något man aktivt kan göra för att öka kommunikationen och därmed minska klyftorna 

mellan yrkesgrupperna är att se till att båda parter är aktiva i samtal och kommunikation, 

exempelvis genom att låta yrkesarbetare i större utsträckning vara med i planeringsarbeten. 

Även genom en öppnare kommunikation mellan yrkesgrupperna det vill säga att fråga frågor 

till varandra leder till bättre kommunikation.  

Att införa och utveckla ett system för återkoppling eller kvittens på att den information man 

gett ut har mottagits och tolkats av alla på rätt sätt är ett praktiskt verktyg för att veta att alla 

uppfattat det som kommunicerats på rätt sätt. Detta minskar även missförstånd och 

feltolkningar. Utbildning i hur man talar och lyssnar kan behövas både hos yrkesarbetare och 

tjänstemän, detta är även något som genom enkäterna har efterfrågats. Det är även viktigt att 

se till och få alla att jobba mot samma syften och mål för att öka gemenskapen i gruppen. 

Planering av arbeten och hela projektet bör ske mer noggrant än vad det gör idag. Att lägga 

extra tid och resurser i ett tidigt skede av ett byggprojekt lönar sig under byggtiden. Det gör 

att klara handlingar finns att tillgå samt att detaljplaneringen blir enklare då det man ska 

göra stämmer överrens med det som är planerat. Detta är något som leder till bättre 

stämning på byggarbetsplatserna. En god planering, med bra handlingar är något som 

handlar om god kommunikation och detta ger en lugnare arbetsplats där förhoppningsvis 

alla får den information de behöver i tid samt att alla vet vad som ska göras i nästa steg och 

inte bara här och nu. Detta är något som kräver större engagemang och ansträngning från 

tjänstemännen, att bereda den information de får från konsulter och andra aktörer inom 

byggproduktionen och förmedla den vidare ut på arbetsplatsen. Det kräver också en vilja och 

ett engagemang från yrkesarbetarna att ta emot och aktivt lyssna på den information de får. 

Slutligen kan detta sammanfattas i att en god kommunikation mellan yrkesgrupperna på 

byggarbetsplatsen är viktig. Den leder till engagemang och ett trevligare klimat där alla 

samarbetar. Detta kan fås genom tydligare information, bättre planering i tidigt skede samt 

att bygga bort broar mellan yrkesgrupperna. Något som behöver ingå i det dagliga arbetet på 

byggarbetsplatserna. Även standardiserade metoder som exempelvis NCC projektplanering 
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och Lean behöver planteras djupare i organisationen och nå ut till alla som arbetar ute på 

byggarbetsplatserna. Då dessa metoder utvecklas och formar arbetsplatserna fås en 

sammanhållning och struktur som förenklar både planering och kommunikation. Det leder 

även till en trevligare arbetsplats där människor presterar bättre och ett bättre slutresultat 

nås. 

7 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Detta arbete är bara en början på en lösning till hur kommunikationen skulle kunna 

förbättras inom NCC i Västerås. Då endast en kartläggning av hur kommunikationen upplevs 

på de två arbetsplatserna har gjorts skulle det behövas ett fortsatt arbete inom området. 

Förslag att titta på och bygga vidare från denna rapport är: 

 Hur ska kommunikationen förbättras utifrån dagsläget på arbetsplatserna och inom företaget? 

 Hur ser det ut på andra byggarbetsplatser i regionen? 

 Hur upplevs kommunikationen på byggarbetsplatser i andra städer? 

 Hur upplevs kommunikationen inom andra företag, vad har de för metoder? 

 Hur fungerar NCC projektplanering i andra regioner och städer i Sverige? 
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BILAGA 1 - ENKÄTUNDERSÖKNING – KOMMUNIKATION PÅ 

BYGGARBETSPLATSEN 

Denna undersökning görs som en del av ett examensarbete på Mälardalens högskola. Jag 

som utför denna studie heter Anna Persson och läser min sista termin på byggnadsingenjör-

programmet med inriktning mot byggnadsproduktion. Detta är det sista examinerande 

arbetet jag gör innan jag går ut. Arbetet utförs på uppdrag av NCC Construction i Västerås 

samt på eget initiativ av mig. Alla svar på frågor i detta formulär kommer att behandlas med 

anonymitet och integritet, ingen kommer veta vad just du svarar. Min önskan är att du tar 

några minuter och svarar så sanningsenligt du kan på följande frågor, syftet med enkäten är 

att kartlägga hur kommunikationen fungerar ute på din arbetsplats samt vad som brister och 

skulle kunna förbättras, därför är din åsikt viktig. 

Frågorna behandlar hur kommunikationen på din byggarbetsplats fungerar mellan 

platsledningen och yrkesarbetare i det dagliga arbetet. Svaren ges på en skala mellan 1-5 där 1 

motsvarar om du inte alls håller med påståendet och 5 motsvarar att du håller med helt, 

kryssa för det svar som du anser motsvarar verkligheten bäst. 

 

1. Jag är: 

□ Yrkesarbetare 

□ Tjänsteman 

 

 

2. Känner du att du kan påverka ditt dagliga arbete? 

Instämmer inte alls           1          2         3          4          5     Instämmer helt 

 

3. Hur anser du kommunikationen med tjänstemän på din arbetsplats fungerar? 

Inte alls           1          2         3          4          5     Mycket bra 

 

4. Hur anser du att kommunikationen med yrkesarbetare på din arbetsplats fungerar? 

Inte alls           1          2         3          4          5      Mycket bra 

 

5. Upplever du att det du säger når fram till den som ska ha meddelandet? 

Instämmer inte alls           1          2         3          4          5     Instämmer helt 



 

 

6. Upplever du att tjänstemän lyssnar på det du säger? 

Instämmer inte alls           1          2         3          4          5     Instämmer helt 

 

7. Upplever du att yrkesarbetare lyssnar på det du säger? 

Instämmer inte alls           1          2         3          4          5     Instämmer helt 

 

8. Hur kommunicerar du normalt med platsledningen? 

□ På möten 

□ Mun-till-mun ute på bygget 

□ Telefon 

□ Mail 

□ Skriftligt 

 

9. Hur kommunicerar du med yrkesarbetare på bygget? 

□ På möten 

□ Mun-till-mun ute på bygget 

□ Telefon 

□ Mail 

□ Skriftligt 

 

10. Upplever du att du får den information du behöver och svar på frågor i tid? 

Instämmer inte alls          1          2         3          4          5     Instämmer helt 

 

 

11. Vet du vad NCC projektplanering är och hur det fungerar på din arbetsplats? 

□ Ja     Nej 

 

 

12. Tror du kommunikationen förbättrats genom NCC projektplanering? 

Instämmer inte alls           1          2         3          4          5     Instämmer helt  



 

 

13. Var tror du kommunikationen brister?________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

14. Varför?___________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

15. Hur skulle den kunna förbättras?____________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Tack för din tid att svara på detta! 

 

 

  



 

 

  



 

 

BILAGA 2 – SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT, DIAGRAM 

 

SVARSRESULTAT YRKESARBETARE PÅ KV. RÅSEGLET  

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Känner du att du kan påverka ditt vardagliga arbete? 

Instämmer inte alls

Instämmer inte

Varken eller

Instämmer till viss del

Instämmer helt

Har inte svarat

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hur anser du att kommunikationen med tjänstemän på din 
arbetsplats fungerar? 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hur anser du att kommunikationen med yrkesarbetare på 
din arbetsplats fungerar? 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Upplever du att det du säger når fram till den som ska ha 
meddelandet? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Upplever du att tjänstemän lyssnar på det du säger? 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Upplever du att yrkesarbetare lyssnar på det du säger? 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Upplever du att du får den information du behöver och svar 
på frågor i tid? 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tror du kommunikationen förbättras genom NCC 
projektplanering? 



 

 

SVARSRESULTAT TJÄNSTEMÄN PÅ KV. RÅSEGLET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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meddelandet? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Upplever du att tjänstemän lyssnar på det du säger? 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Upplever du att yrkesarbetare lyssnar på det du säger? 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Upplever du att du får den information du behöver och svar 
på frågor i tid? 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tror du kommunikationen förbättras genom NCC 
projektplanering? 



 

 

SVARSRESULTAT YRKESARBETARE PÅ GRÄNBY BACKE 
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SVARSRESULTAT YRKESARBETARE PÅ SLOTTSTRÄDGÅRDEN 
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