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ABSTRACT  

In the Swedish construction industry, there are a lot of communication disorders that lead to 

amendment and supplement work which results in economic losses every year. Previous 

studies have shown how much money is assumed in financial losses due to poor 

communication. This work has studied the types of communication disturbances that occur 

in two different phases of construction projects; the planning and the production stage. The 

studies has been conducted through interviews and observations by interviewing different 

employees in the both stages. The examination has shown what type of communicative tools 

that are used between the employees and which types of communication disorders that occur. 

By identifying the different types of communication problems, preventive action-plans has 

been produced to solve the problems in the different stages. Many employees complain about 

the poor information transmissions that lead to delays and poor quality. With incomplete 

prerequisites the workers will have to maintain a continuous communication with the client 

and this is according to the employees a lengthy procedure. It is not only the client that is the 

main source of these problems, the employees in between themselves are bad at updating the 

material due to the poor communication between them. Another problem that the study 

showed was the poor use of communication tools. Many employees thought that a phone call 

was the easiest way to reach the recipient although it could cause many problems due to the 

fact that a phone call does not constitute a valid document. Without a valid document the 

workers have no basis to work on. These communication problems often lead to amendment 

and supplement work and in worst case they lead to building technical errors. The employer 

should provide more favorable meetings by letting the employees discuss their opinion until 

their informational needs are satisfied. Many employers have a habit to mainly tune the time-

schedule during meetings and leave only a little time for discussions. According to the 

interview group a good meeting is the most profitable communication tool, while an 

ineffective meeting is just a waste of time. Therefore it is important that the employer provide 

more efficient meetings regularly to reduce misunderstandings. There is a lack of informal 

communication in organizations which is one of the main problems why the employers don’t 

work with the new updated material. The organizations should focus on improving the 

informal communication. One of the main reasons for the occurrence of building technical 

errors is when the construction planner submits the construction drawings to the next stage. 

The building drawing can sometimes not be executed because the planner has not visited the 

construction site and the drawings might not resemble the reality. For that reason it is very 

important for the planner to continuously communicate with the construction workers and 

even visit the construction site before the production begins. The preventive action-plan that 

have been developed in our studies is an effective way for organizations to reduce 

communication problems, although for the plan to be as optimal as possible the employees 

have to show dedication to these solutions.  



2 

Keywords: Building construction, communication disorders, building production, planning, 

amendment and supplement work, preventive action-plan. 

  



3 

FÖRORD 

Detta examensarbete avslutar våra studier inom byggnadsingenjörsprogrammet på 
Mälardalens Högskola. Arbetet utfördes under senare delen av vårterminen 2015 vid 
akademin för ekonomi, samhälle och teknik. Examensarbetet genomfördes i samarbete med 
Hifab AB i Uppsala. 

Vi vill tacka båda våra handledare i Uppsala kontoret Mohamed El-Harbiti som är 
projektledare samt Mattias Söderberg som är avdelningschef. Er insikt och vägledning har 
vart ytterst värdefullt för genomförandet av vårt examensarbete. Vi tackar även Uppsala 
Landsting för att ha godkänt vår vistelse på byggarbetsplatsen. 

Vi vill också tacka vår handledare Lars Tallbom vid Mälardalens Högskola. Ditt stöd och din 
rådgivning har vart oerhört nyttigt för vårt arbete samt din fackmannamässiga kunskap om 
byggbranschen i helhet som har bidragit med nya infallsvinklar till vårt arbete.  

Vi vill även tacka vår examinator Sebastian Schwede för granskning och feedback av vårt 
arbete. 

Ett stort tack till alla studenter som har opponerat på vår rapport under arbetets gång och 
som har hjälpt oss att finslipa vårt arbete. 

Slutligen tackar vi alla som har ställt upp och deltagit i våra intervjuer samt alla som har visat 
engagemang och stöd under arbetets gång. 

 

Västerås, maj, 2015 

Golchin Nozhatzadeh 

Ali Ismail Saeed 

  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.hifab.se/net/SE/Om-oss/Press/Logotyper&ei=ERxfVcnDG6eiygOW94O4DA&bvm=bv.93990622,d.bGQ&psig=AFQjCNHtdBQ92_w8LtCUpb2g9RiIEsUzHA&ust=1432382856608504


4 

 

SAMMANFATTNING  

Byggbranschen går årligen igenom stora ekonomiska förluster i form av ÄTA-arbeten på 

grund av dålig kommunikation. Enligt undersökningar kan 32 miljarder kronor besparas 

årligen genom bättre och tydligare kommunikation. Detta arbete har undersökt 

kommunikationsstörningarna och framställt förebyggande åtgärdsplaner för att minska ÄTA-

arbeten 

Olika aktörer från projekteringsskedet och produktionsskedet har intervjuats för att få en 

djupare inblick av vart problemen tycks ligga. Observationer har genomförts under ett 

byggstartmöte. Intervjuerna och observationerna har jämförts med litteraturstudien och 

genom att analysera detta har förebyggande åtgärdsplaner framtagits för störningarna i 

projekterings- och produktionsskedet av byggprocessen.  

Möten ansågs vara det optimala kommunikationsmedlet dock var det flera aktörer som ansåg 

att mötena ofta var ineffektiva och inte tillfredsställer medarbetarnas informationsbehov. Ett 

bra möte kunde enligt deras åsikt vara ytterst värdefullt då det ger aktörerna en chans att 

framföra sina åsikter och få direkt feedback samt att genom kroppsspråk tolka den andra 

parten. Många aktörer ansåg att genom effektiviseringen av möten så kunde många 

missförstånd undvikas samt att informationsförmedlingen förbättras. Genom att förbättra 

möten och protokollföring gynnas inte bara organisationens affärsidé utan även underlättar 

planeringen och informationsförmedlingen mellan medarbetare. Den störning som 

framträdde mest under projekterings- och produktionsskedet var otydliga bygghandlingar. 

Dessa otydliga handlingar är mestadels icke uppdaterade konstruktionsritningar som 

upptäcks försent och orsakar ÄTA-arbeten som senare leder till merkostnader för projektet. 

Ändrade förutsättningar i projekteringsskedet är oftast den mest bidragande orsaken till att 

ritningar inte uppdateras. För att förhindra detta kan korta möten bokas in mellan ledningen 

och projektörer där diskussioner förs kring dem ändrade förutsättningarna och hur arbetet 

ska planeras utefter de nya förutsättningarna. För att effektivt förhindra otydligheter kring 

ritningar i produktionsskedet bör möten hållas mellan projektörer och utförandearbetare för 

att diskutera planerade ritningar och säkerställa att samtliga parter förstår syftet samt 

konceptet med ritningen och på så sätt undvika eventuella oklarheter.    

Åtgärdsplanerna som har utformats i detta arbete kan användas i förebyggande syfte för att 

minska kommunikationsstörningarna i ett projekt men vilja och entusiasm är ledord som 

varje medarbetare måste utgå ifrån. Den mänskliga faktorn har en betydande roll eftersom 

människorna inblandade i projektet måste ha viljan och motivationen att lösa dessa 

kommunikationsproblem annars är åtgärdsplanerna oanvändbara. 
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Vid tillämpningen av åtgärdsplanerna som har utvecklats i detta arbete kan uppkomsten av 

framtida ÄTA-arbeten avta samt minska den totala projektkostnaden. En större satsning på 

att förbättra och ta till vara den informella kommunikationen skulle leda till en bättre 

sammanhållning vilket i sin tur leder till mindre otydligheter samt bättre samarbete och 

kommunikation mellan olika yrkeskategorier. Genom användningen av gemensamma 

portaler och underlag samt frekventare möten med regelbunden återkoppling kan man 

säkerställa att rätt information hamnar hos rätt aktör.  

Nyckelord: Störningar, kommunikation, ÄTA-arbeten, åtgärdsplaner, bygghandlingar, 

projekterings- och produktionsskedet, möten  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Byggindustrin är en väldigt stor och lönsam marknad där ofantliga summor hela tiden 

cirkulerar i form av olika byggprojekt. År 2012 gjordes en utredning som visade att 

byggbranschen utgör 9 procent av Sveriges totala bruttonationalprodukt och vid det året var 

312 000 personer verksamma inom byggbranschen och investeringskostnaderna inom 

byggindustrin summerades till 309 miljarder kronor. (Sveriges Byggindustrier, 2013) 

Att kommunikation är en viktig faktor inom byggindustrin råder det ingen tvekan om. Enligt 

Svensk Byggtjänsts undersökning som genomfördes i oktober 2007, påvisar det att en 

effektivare kommunikation ökar kostnadseffektiviteten för ett byggprojekt med 13 %. En stor 

del av kommunikationsbristerna anses starta i projektering/planeringsskedet enligt Svensk 

byggtjänst (2007). Byggbranschen är ett verksamhetsområde med erkänt dålig 

kommunikation vilket har lett till allt högre byggprojektkostnader genom åren. Att det 

förekommer ändrings- och tilläggsarbeten inom byggprojekt är inget ovanligt och kan nästan 

ses som en praxis i byggprojekt. Misskommunikation uppstår väldigt enkelt inom 

byggprojekt och det är en starkt bidragande orsak till ökade ÄTA-arbeten och tvister mellan 

entreprenör och beställare.  I byggprojekt kan det förekomma oplanerade störningar som 

leder till både ekonomiska och tidsrelaterade förluster. Faktorer som bidrar till störningar i 

projekt kan vara allt från leveransförseningar av material till kommunikationsbrist mellan 

olika involverade yrkeskategorier. Bristfällig kommunikation på byggarbetsplatser är vanligt 

och studier visar att det kan öka projektkostnader och förlänga byggtid beroende på 

konsekvenserna av misskommunikationen. Studier visar också att otydliga anbudsunderlag 

och handlingar samt att olika aktörer inte får samma information utgör grunden till 

bristande informationsöverföring inom byggprojekt. De specifika kostnaderna som 

kommunikationsbristerna ger upphov till är korrigeringsarbeten och tilläggsarbeten och 

dessa kostnader uppges ligga kring 32 miljarder kronor per år. (Svensk Byggtjänst 

2014) Byggprojekt engagerar flera människor samtidigt och samarbetsformerna är 

varierande därför är kommunikationen sinsemellan vägen till framgång för att uppnå 

projektmålen som fastställts vid början av projektet. Därav finner Hifab skäl att utföra en 

studie som behandlar kommunikationsåtgärder för att minska ÄTA-arbeten i framtida 

byggprojekt.     

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att utforma åtgärdsplaner som skall kunna användas vid 
framtida byggprojekt för att minska uppkomsten av ÄTA-arbeten. Arbetet skall undersöka 
kommunikationsstörningarna i projekteringsskedet och produktionsskedet samt utforma 
åtgärdsplaner för att förebygga dessa störningar och på så sätt uppnå en effektivare 
byggnadsprocess.   
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1.3 Frågeställningar 

 Vilka störningar i byggprojekt leder till ÄTA-arbeten och hur kan dessa 
förhindras? 

 Hur kan ökad kommunikation mellan olika yrkeskategorier motiveras? 
 På vilka sätt förmedlas information till berörda parter inom byggprojekt? 
 Hur kan man se till att rätt information hamnar hos rätt aktör? 

1.4 Avgränsning 

Arbetet avgränsas till undersökningen av kommunikationen under projekterings- och 
produktionsstadiet hos svenska byggprojekt. Arbetet ska undersöka hur misskommunikation 
kan leda till störningar och ÄTA-arbeten i projekterings- och produktionsskedet vid 
totalentreprenader och hur detta kan åtgärdas.   
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2 METOD 

Litteraturstudien har utgjort underlaget för denna rapport och litteraturstudien är byggt på 

tidigare forskning inom ämnet bl. a vetenskapliga rapporter. Därefter har ett pågående 

projekt uppföljts och eventuella brister har dokumenterats. Projektets alla delmoment har 

beskrivits kortfattat och vanligt förekommande problem har undersökts samt beskrivits i 

arbetet. Detta har i sin tur att skapat underlaget för intervjuerna. Intervjuer med alla 

involverade aktörer har utförts för att ge en bättre uppfattning om vart bristerna tros ligga. 

Studier, dokumentation och intervjuer har jämförts och analyserats. Genom stöd av Hifab 

samt analyserna har åtgärdsplanerna utformats.  

       

 

             

 

 

                     

 

Figur 1: Visar tillvägagångssättet för arbetet. 

2.1 Litteraturstudie  

I början av arbetet har fakta samlats in från litteraturstudier och vetenskapliga rapporter. 

Detta skall vara till grund för arbetet samt intervjuerna. Genom att samla in fakta och 

statistik kan intervjufrågorna formuleras och slutresultatet kan senare jämföras med 

förstudien. Litteraturstudien skall bidra läsaren med förkunskap inom ämnet 

kommunikation och ge en redogörelse om hur kommunikationen avses användas teoretiskt 

mellan olika aktörer inom ett projekt.  

2.2 FALLSTUDIE 

Fallstudien har bestått utav observationer av ett byggstartmöte där ett flertal moment ingår. 

Intervjuer har även genomförts med samtliga parter som ingår i projekten. Resultatet av 

START 

LITTERATURSTUDIE FALLSTUDIE INTERVJUER 

RESULTAT 
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intervjuerna och observationerna har beskrivits genomförligt sedan analyserats och jämförts 

med litteraturstudien för att bedöma hur teorin om kommunikationen inom byggprocessen 

skiljer sig från praktiken.  

2.2.1 Observationer och projektuppföljning  

Observationer har genomförts under ett byggstartmöte. Under mötet har det dokumenterats 

vilka kommunikationsmedel som planerats användas av samtliga involverade aktörer, vem 

som skall leda kommunikationen och vilka som skall upprätthålla kontinuerlig kontakt med 

byggledaren. Detta har sedan sammanställts för att undersökas djupare i nästa moment 

vilket är uppföljning av pågående projekt. 

Genom uppföljning av projektet har kommunikationen mellan samtliga deltagande i 

byggstartmötet undersökts djupare. En dokumentation om huruvida uppdateringarna har 

nått mottagaren i rätt tid, om rätt informationen tilldelats och om misskommunikationer har 

uppstått. Under projektets olika moment kommer problem som påträffats att sammanställas 

och åtgärder för dessa kommer att utformas. Resultaten av detta moment samt analyserna 

från intervjufasen syftar till att stödja huvudmålet.  

2.3 Intervjuer 

Intervjuerna har bedrivits med yrkeskunniga inom olika delar av byggbranschen där 

utgångspunkten är att verkligheten upplevs olika för varje enskild individ. Antalet deltagande 

i intervjuerna har varit så få som nödvändigt för att djupare kunna undersöka hur 

kommunikationsbristerna uppfattas av intervjudeltagarna (Mc Cracken, 1988). Eftersom 

dessa intervjuer var kvalitativa så kan man inte dra allmänna slutsatser baserat på 

intervjuinnehållet samt kan inte siffror användas för att illustrera intervjuämnets 

utsträckning. Utfallen av intervjuerna var ord, formuleringar och beskrivningar som har 

tolkats objektivt och som sedan utgjort underlag för analys av resultatet (Ahrne, 2011). 

Intervjufrågorna kretsade mestadels kring orsakerna som bidrar till ökade ÄTA-arbeten av 

den anledningen att resultatet skall cirkulera kring hur aktörerna uppfattar 

kommunikationen och hur alla involverade tycker att den skiljer sig från praktiken. 
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3 LITTERATURSTUDIE 

3.1 Byggprocessen 

Hela byggprocessen börjar med ett behov eller en idé som beställaren önskar. Beställaren är 

den som uppför eller låter ett byggnadsverk uppföras, när byggnadsverket är uppfört är det 

beställaren som står som ägare för byggnadsverket. Om beställaren inte önskar att bygga 

byggnadsverket själv så kan denne anlita en entreprenad som utför byggarbetena. (Révai, 

2012) 

För att få uppföra en byggnad, riva eller utföra vissa ändringar på en befintlig byggnad krävs 

ett bygglov av kommunens byggnadsnämnd.  Det är viktigt att genomföra en förstudie för 

byggprojektet, där förstudien är en behovsutredning. Förstudien innefattar bedömning av de 

ekonomiska konsekvenser som projekt kan medföra, vilka förutsättningar som finns för 

projektet och hur behovet av byggnadsverket ser ut på marknaden. Detta gör beställaren med 

hjälp av projektledare som innehar ekonomisk och byggteknisk kompetens, vid mindre 

husbyggnadsprojekt kan beställaren själv vara projektledare. Projektledaren vid större 

projekt kan vara en konsult som har erfarenhet och kompentens inom det specifika projektet. 

Byggherren som oftast är beställaren samarbetar i de två första skedena med projektledare 

och konsulter som antigen är inhyrda eller som finns inom organisationen. Vid 

projekteringsskedet så framställer konsulterna ritningar på hela byggnadsverket, i detta 

skede ingår bl.a. arkitekter, VVS-konsulter, byggkonstruktörer, VA-konsulter osv. Dessa 

utformar ett underlag som uppfyller beställarens önskemål. Sedan får beställaren godkänna 

eller neka handlingarna. När allt är färdigprojekterat så kommer därefter 

upphandlingsskedet, vilket innebär att anbud från olika entreprenörer kommer in och den 

lämpligaste upphandlas. Under upphandlingen av entreprenader upphandlar byggherren 

bygg-och installationsentreprenader, entreprenören upphandlar byggvaror och 

underentreprenader, förvaltaren utför handlingar som innehåller ombyggnader och 

underhållsarbeten. (Nordstrand, 2011) 

Byggentreprenörerna, det vill säga ”byggarna”, kommer in vid produktionsskedet. Vid detta 

skede har byggnadsverket börjat bebyggas.  I produktionen används resurser så som 

maskiner, personal och material för att uppnå det önskade resultatet. Resurser medför 

kostnader och vid förseningar ökar kostnaderna. Innan produktionen påbörjas så etableras 

arbetsplatsen genom att sätta upp stängsel, placera ut bodar, förse arbetsplatsen med energi 

och vatten osv. När produktionen sedan är klar avetableras arbetsplatsen, genom att plocka 

bort all utrustning och allt spill städas undan. (Révai, 2012) 

3.1.1 ÄTA-arbeten 

ÄTA- arbeten avser ändringar, tillägg och avgående arbeten som har skett under projektets 

gång, det kan förekomma ändringar under projekteringen eller produktionen. Skälen till att 

ÄTA- arbeten tillkommer under ett projekt kan bero på dålig planering, dåligt 

produktionsarbete eller att beställaren har nya önskemål. Ändring och tilläggsarbeten medför 
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en extra kostnad som inte finns inkluderat i projektbudgeten. Projekt som medför många 

ÄTA-arbeten resulterar i högre totalkostnader. (Andersson & Hedberg, 2013) 

När två parter ska ingå i ett avtal som ska gälla för entreprenaden brukar oftast 

standardavtalen AB 04 eller ABT 06 användas. Om en av dessa avtal gäller för entreprenaden 

har den part som levererat en bygghandling skyldighet till att den är korrekt enligt AB 04 och 

ABT 06. Om det är entreprenören som har producerat underlaget så är det entreprenören 

som är förpliktad till att rätta de fel som kan uppstå på grund av felaktiga handlingar genom 

att betala ersättningskostnaden för ÄTA-arbetet och detsamma gäller för beställaren om det 

är denne som har tagit fram handlingarna.  (Andersson & Hedberg, 2013) 

Om beställaren har tagit fram felaktiga handlingar har entreprenören som skyldighet att 

underrätta beställaren innan ÄTA-arbetet har påbörjats om att ÄTA-arbeten behöver göras 

annars finns det risk att entreprenören inte får rätt till kompensation för det utförda ÄTA-

arbetet. Entreprenören har ett ansvar att meddela beställaren om eventuella brister i 

handlingarna som beställaren har tagit fram även om han inte har varit inblandad vid 

utformandet av dem. Framgår det att entreprenören inte har meddelat beställaren om 

identifierade fel i handlingarna riskerar entreprenören att bli ersättningsskyldig för defekter 

som kan uppstå då entreprenören är skadeståndsskyldig för information som han har 

undanhållit. (Andersson & Hedberg, 2013) 

 

 

 

3.1.2 Olika aktörer inom ett byggprojekt 

Byggherren kan vara en fysisk person, ett företag eller en myndighet som uppför eller låter 

uppföra ett byggnadsverk till sin egen räkning. En oerfaren byggherre behöver i projektets 

tidiga stadie hjälp av en projektledare som i samråd med byggherren leder genomförandet av 

projektet. Projektledaren visar byggherren olika förslag med exempelvis kvalitet- och 

miljökrav samt byggnadens utformning. Byggherren fattar de viktiga besluten som att 

godkänna eller neka förslagen som presenterats. Byggherren kommunicerar kontinuerligt 

med projektledaren. (Nordstrand, 2011) 

Projektledarens uppgift i ett byggprojekt är dels att visa upp förslag till byggherren men även 

att planera och samordna mellan konsulterna som projekterar byggnaden. Projektledarens 

uppgift är att planera och styra projektet med hjälp av byggherren. Konsulterna svarar till 

projektledaren som i sin tur svarar till byggherren. Vid en totalentreprenad brukar vanligtvis 

en projekteringsledare inom organisationen ta över rollen. (Nordstrand, 2011) 

Byggledaren kommer in i slutet av projekteringsskedet och medverkar i projektet ända tills 

slutbesiktningen. När entreprenörerna under byggskedet har upphandlats brukar en 

byggledare ta över ledningsarbetet. Byggledaren skall ha erfarenhet av byggnadsproduktion, 
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denne kommunicerar med platschefen för att stämma av projektframsteg. (Nordstrand, 

2011) 

En platschef har ansvar för produktionsarbetet på byggarbetsplatsen. Rollen som platschef 

har olika benämningar inom olika organisationer beroende på hur den interna 

organisationen är strukturerad samt på projektets storlek. Andra yrkesbeteckningar för 

platschefsrollen är produktionschef, projektchef eller blockchef. Vanligtvis har platschefen en 

subordinerad arbetsledare men på mindre arbetsplatser är det inte ovanligt att platschefen är 

också arbetsledaren på byggarbetsplatsen. Vid större projekt kan projektets olika moment 

delas upp och då finns det blockchefer som ansvarar för respektive del av projektet. 

(Byggledarskap, 2014) 

Platschefen ansvarar huvudsakligen för projektets ekonomi, tid, planering, genomförande, 

personal och administration. Andra aktiviteter som ingår i platschefens arbetsbeskrivning är 

löpande avstämningar av tid- och resursplaner, upprätthållning av projektplanering och 

kontroll av projektbudget och projektutgifter. En platschef bör vara bekväm med att hantera 

byggtekniska frågor samt ha en god relationskompetens med människor. Då platschefen har 

ansvar för projektets tid, kvalitet, ekonomi och personal är ledord som organisation och 

ackuratess av stor betydelse. Platschefen är den integrerande länken mellan 

underleverantörer och den egna staben. Platschefen ska vara metodisk i sitt arbetssätt och 

kunna reda ut akuta problem på byggarbetsplatsen. (Byggledarskap, 2014) 

Arbetsledaren anses som produktionsledningens ställföreträdare ute på byggarbetsplatsen. 

Arbetsledaren är platschefens underordnad och ansvarar för driften och orienteringen på 

byggarbetsplatsen. Arbetsledarens huvudsakliga arbetsuppgifter är att samordna 

utförandearbeten av projektets underentreprenörer, kontrollera att arbeten genomförs enligt 

aktuella ritningar och anvisningar, säkerställa att säkerhetsföreskrifter uppfylls vid 

genomförande av arbeten samt att kontrollera att material och maskiner finns tillgängliga vid 

behov. I större projekt med större byggarbetsplatser är det ofta flera arbetsledare ute på plats 

där varje arbetsledare ansvarar för olika delmoment i projektet eller ansvarar för olika 

utförandearbeten. (Byggledarskap, 2014) 

3.2 Tidigare studier inom kommunikation 

Svensk Byggtjänst har genom åren gjort ett flertal undersökningar om störningar i 

byggprocessen som leder till ekonomiska förluster. År 2007 genomfördes en undersökning 

som påvisade att närmare 22 miljarder kronor slösas på grund av bristande kommunikation. 

I undersökningen intervjuades involverade aktörer inom husbyggnads-, anläggnings-, och 

installationsprojekt. I undersökningen behandlades olika frågor som bl.a. omfattade i vilket 

skede problemen tros ligga, vilka som tjänar mest på att förbättra kommunikationen och hur 

mycket ett projekt kan bespara om kommunikationen förbättras. Det fanns delade 

uppfattningar om hur mycket som skulle kunna besparas inom byggprojekt per år, 

medelvärdet hamnade på 13 %, detta omfattade 22,5 miljarder kronor. Majoriteten av 

deltagarna enades om att dålig information och icke uppdaterade ritningar/underlag ligger 

till grund för kommunikationsstörningar. Det kan förekomma att alla i planeringsskedet inte 
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jobbar med samma underlag då informationen inte har nått samtliga parter. I upphandlings- 

och produktionsskedet kan det handla om ritningar som har uppdaterats men att samtliga 

inte har fått information om dessa. Detta leder till ändringsarbeten, förseningar och ökade 

kostnader samt sämre kvalitet. Samtliga deltagande ansåg att om störningar i 

planeringsskedet sker så förs dessa vidare till upphandlings- och produktionsskedet. 

Undersökningen visade även att byggherrens kompetens och tidigare erfarenhet har en stor 

påverkan på bygget, det är viktigt för byggherren att ta in de involverade aktörerna så tidigt 

som möjligt i byggprocessen. (Svensk Byggtjänst 2007) 

Under 2014 utförde Svensk Byggtjänst en liknande undersökning med samma frågor där 

endast en ny fråga tillkom i undersökningen som omfattade miljön. Undersökningen 

resulterade i högre medelvärden vilket påvisar att samtliga parter är övertygade om att 

förbättrad kommunikation är nyckeln till en effektivare byggprocess. (Svensk byggtjänst 

2014)  

 

 
Figur 2: Illustration av jämförelse mellan undersökningarna utförda av Svensk Byggtjänst år 2007 och år 2014 

(Svensk byggtjänst 2014). 

 
Figur 2 beskriver en jämförelse mellan undersökningen 2007 samt 2014 som påvisar att allt 

fler tycker att kommunikationsbrister under projektets gång uppstår på grund av att alla 

aktörer inte arbetar med ett gemensamt underlag. Uppdaterad information når inte fram till 

alla involverade i projektet, när alla parter inte arbetar med rätta förutsättningar kan detta 

leda till förseningar och ökade ÄTA-arbeten. (Svensk byggtjänst 2014) 
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Figur 3: Undersökning som visar vanligaste problemen med informationsöverföring som leder till högre totala 

projektkostnader (Svensk byggtjänst 2007). 

 

Figur 3 visar byggbranschens gemensamma åsikt om att felaktiga underlag är den största 

orsaken till att ändringsarbeten behöver utföras som slutligen leder till högre totala 

projektkostnader för beställaren. Andra anledningar till att ÄTA-arbeten behöver göras är att 

olika aktörer inte erhåller samma information vilket leder till störningar och avvikelser i 

byggprocessen samt att upphandlade underentreprenörer missförstår deras uppdrag. 
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Figur 4: Undersökning som visar de största positiva effekterna som skulle kunna erhållas genom en förbättrad 

kommunikation mellan alla aktörer i byggprocessen (Svensk byggtjänst 2007). 

 

Figur 4 illustrerar att byggbranschen enstämmigt anser att en förbättrad kommunikation 

mellan alla inblandade parter från idé till färdig slutprodukt skulle främst resultera i en 

bättre förhållning till tidsplaner och mindre risker för störningar under byggprocessen. 

Andra positiva effekter som skulle kunna erhållas genom en tydligare kommunikation är 

större ekonomiska vinster för inblandade parter, bättre samverkan under projekt, bättre 

kvalitet, mindre byggtekniska fel samt lägre risk för skador på arbetsplatsen och lägre 

totalkostnad för beställaren.   

 

3.3 Störningar vid olika skeden av byggprocessen 

3.3.1 Planeringsskedet 

I början av ett byggprojekt är det viktigt att sätta ihop en projektgrupp som ska genomföra en 

förstudie. Gruppen som ska utföra förstudien bör ha byggnadstekniska och ekonomiska 

kunskaper och det vore optimalt om framtida brukare av den tänkta produkten ingick i 

projektgruppen. Förstudien medför en beskrivning av projektets förutsättningar, ett 

bestämmande av kraven på lokaler och en utförlig granskning av de ekonomiska aspekterna. 

Syftet med förstudien är att avgöra huruvida projektet är ekonomiskt lönsamt och ifall man 

ska fortsätta vidare med projektet eller avsluta det. Eftersom det tänkta byggprojektet 

fortfarande är i ett tidigt stadie råder flera osäkra omständigheter, i synnerlighet projektets 
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ekonomiska faktorer. I slutet av förstudien sammanställs alla utredningar i form av ett 

byggnadsprogram som klargör krav, förutsättningar och beställarens önskemål. 

(Nordstrand, 2008) 

Projekteringsskedet ingår också i planeringen av ett byggprojekt. Detta skede innebär att 

producera ett byggnadsverk som uppfyller alla krav och som tillfredsställer beställarens 

önskningar enligt byggnadsprogrammet. Projekteringen ska leda till skapandet av underlag i 

form av ritningar och tekniska beskrivningar som möjliggör uppförandet av byggnadsverket. 

Projekteringsskedet uppdelas i tre succesiva faser; gestaltning, systemutformning och 

detaljutformning. Gestaltning innebär att utforma det tänkta byggnadsverket genom ett antal 

förslagsritningar enligt byggnadsprogrammet. Efter gestaltningen sker systemutformningen 

som innebär bestämmandet av bärande konstruktionssystem, installations- och 

ventilationssystem osv. Avslutningsvis sker en detaljutformning av byggnadsverket i form av 

bygghandlingar. (Nordstrand, 2008) 

Störningarna tycks vara flest i planeringsskedet. Om byggherren inte har ett klart mål kan 

detta leda till fler ÄTA-arbeten och även förseningar då planeringen hela tiden ändras just för 

att byggherren inte har en tydlig målsättning. Om ändringar tillkommer i efterhand kan detta 

i sin tur leda till att fler revideringar krävs och att tidsplaneringen inte är möjlig att följa. 

Otillräcklig information, brist på kunskaper och tid är också väldigt vanliga störningar i detta 

skede och om informationen inte erhåller god kvalitet blir det svårare för konsulten att göra 

ett bra arbete. Kommunikationen kan även bli för mycket i form av e-post och samtal vilket 

kan leda till att konsulten inte vet vilken information som gäller. (Svensk byggtjänst 2014)    

3.3.2 Upphandlingsskedet 

Vid upphandlingsskedet av ett byggprojekt upphandlar beställaren en entreprenad, tjänster 

eller varor och material. Upphandlingen fastställs genom ett specifikt avtal mellan två parter 

där avtalet består av ett anbud och ett accepterande svar. Upphandlingar fortgår löpande 

genom hela byggprocessen där både beställare och entreprenör upphandlar tjänster och 

varor. Beställaren införskaffar bygg- och installationsentreprenader av entreprenörer, 

entreprenören upphandlar material och underentreprenörer under byggtiden och 

byggnadsförvaltare genomför upphandlingar av om- och tillbyggnader, underhållsarbete osv. 

(Nordstrand, 2008) 

I detta skede är det vanligt att flera entreprenörer lämnar ett anbudspris som egentligen inte 

innehåller rätt slutsumma. Entreprenören är medveten om att tilläggsarbeten kommer att 

vara nödvändiga fast väljer att sätta ett pris som inte inkluderar dessa. Det är bättre att ge en 

mer noggrann prisbild i förhand än att behöva göra ÄTA-arbeten i efterhand. Störningarna 

kan även ligga mellan konsulten och byggherren då byggherren kan ta fram otydliga 

anvisningar till konsult. (Svensk byggtjänst 2014)    
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3.3.3 Produktionsskedet 

Produktionsskedet innebär tillverkningen av beställarens byggnadsverk. Produktionen av 

byggnadsverket sker i stora drag ute på byggarbetsplatsen men det förekommer även 

byggnadsdelar som tillverkas i fabrik för att sedan transporteras till byggarbetsplatsen. 

Produktionsskedet innebär utförandet av flera resurskrävande aktiviteter för att producera 

byggnadsverket, dessa resurser består av personal, maskiner och material. Innan byggstart 

måste beställaren lämna in en skriftlig bygganmälan till byggnadsnämnden samt utnämna en 

kontrollansvarig för byggprojektet som ska godkännas av byggnadsnämnden senast tre 

veckor innan byggstart. Beställaren är också skyldig enligt arbetsmiljölagen att samordna 

arbetsmiljöarbetet på den tänkta byggarbetsplatsen samt att upprätta en synlig 

arbetsmiljöplan på byggarbetsplatsen och lämna in en förhandsanmälan till 

Arbetsmiljöinspektionen innan byggarbetet påbörjas. Samordningen av arbetsmiljöarbetet 

kan dock delegeras till byggentreprenören. Arbetsmiljöplanen behöver bara upprättas ifall 

det totala antalet persondagar överstiger 500 dagar eller att arbetet kommer att pågå i mer 

än 30 arbetsdagar och att det vid något tillfälle kommer att vistas mer än 20 personer 

samtidigt på byggarbetsplatsen eller att byggarbetet medför arbeten med särskild risk. 

Byggarbetsplatsen måste etableras först med hjälp av en APD-plan och förses med utrymmen 

för materialförvar, avfallshantering, maskinella redskap, stängsel, personal- och 

kontorsbodar, tillfälliga försörjningssystem för el, vatten och avlopp osv. Efter 

produktionsskedet ska byggarbetsplatsen av etableras och återgå till dess ursprungliga form. 

Majoriteten av byggnadsproduktionen styrs och utförs av byggnadsentreprenörer, dessa 

entreprenörer har vanligtvis ett entreprenadavtal med beställaren. VVS- och elinstallatörer 

samt måleriföretag är andra stora aktörer inom entreprenadbranschen. Dessa slags 

entreprenörer har oftast en byggnadsentreprenör som agerar som beställare vid 

totalentreprenader eller generalentreprenader. Vid ombyggnationer, småhusproduktioner 

och reparationer är det vanligt att dessa entreprenörer upphandlas direkt av antingen en 

beställare eller förvaltare i form av delade entreprenader. (Nordstrand, 2008) 

Under produktionen är det vanligt att det råder misskommunikation mellan beställare och 

underentreprenörer och även konsult och underentreprenörer. Skulle underentreprenören 

göra fel under produktionen, kan det leda till att konsulten måste komma på nya tekniska 

lösningar. Under produktionsskedet kan det förekomma ändrade förutsättningar som inte 

samtliga involverade har tagit del av vilket är en konsekvens av dålig kommunikation. 

(Svensk byggtjänst 2014)   

3.3.4 Kunskapsförluster vid skedesskiftningar 

Byggbranschen anser att kompetens och erfarenhet förloras vid skedesskiftningarna i 

byggprojekt. Huvudpersoner lämnar projektgruppen vid fasövergångar då deras arbete är 

avklarade och nya individer med centrala roller kliver in i projektgruppen. 

Kompetensöverföringen till dessa nya nyckelindivider är en komplicerad uppgift och detta 

behöver förbättras för att uppnå en lönsammare byggprocess. (Carlsson & Josephson, 2001) 
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3.4 Kommunikation 

Kommunikation innebär att från det ögonblicket en person ställer en fråga eller konstaterar 

någonting så har en kommunikationshändelse inträffat. Mottagaren tolkar budskapet och 

sedan svarar på sändarens budskap. Tolkningen av ett budskap skiljer sig hos mottagaren 

beroende på reaktionen till budskapet och dess förmedlingssätt samt att olika störningar 

uppkommer under budskapets färd från sändare till mottagare.   

 

 
 

Figur 5: Illustration av (Shannon, 1948) teori om kommunikationsprocessen  

 

 

3.5 Planering av kommunikation inom projekt 

God kommunikation är grundläggande för uppfyllandet av de uppsatta projektmålen. 

Planerad, elektronisk och formell kommunikation i form av lägesrapporter, veckomöten, 

intranät m. m tillfredsställer projektmedarbetarnas informationsbehov och ger projektet dess 

strukturerade utformning. Att effektivt utföra ett projekt medför samtidigt produktiv 

informell kommunikation bland medarbetare som uppstår exempelvis genom spontan 

kommunikation, smådiskussioner vid lunchraster, sociala möten osv. (Gustavsson & Hallin, 

2012) 

Ett viktigt verktyg vid kommunikationsplaneringen av ett projekt är utformningen av 

kommunikationsplanen. Kommunikationsplanen skapar en basstruktur för styrningen av 

kommunikationen inom ett projekt för att säkerställa att rätt aktör får rätt information vid 

rätt tillfälle genom rätt kommunikationskanal. Planen bör utformas med avseende på 

projektkraven samt projektmålen. (Gustavsson & Hallin, 2012) 

Kommunikationsplanen ska utformas vid början av ett projekt och gärna ett år framåt eller 

tills projektslut. Planen ska omvandla projektets mål, krav och ideal till en 

kommunikationsstrategi som kan tillämpas av samtliga projektmedarbetare för att uppnå 
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projektmålen. Kommunikationsplanen bör uppdateras löpande då förutsättningarna för 

projektet säkerligen ändras under projektets gång. Eftersom budgeten för projektet har stor 

påverkan på kommunikationsplanen bidrar den med möjligheten att överlåta skyldigheter 

och beslutsfattningspositioner vid kommunikationsfrågor. Kommunikationsplanen kan 

användas som underlag för beslutsfattningar genom att precisera projektmål, omfattningar 

och budget. (Erikson, 2005)   

Några viktiga punkter som bör ingå i kommunikationsplanen (Erikson, 2005): 

 Projektmål 

 Budget 

 Tidsplan 

 Nulägesanalys 

 Kommunikationskanaler 

 Kommunikationsstrategi  

 Ansvarsuppdelning 

 Uppföljning 

 

Vem? Varför? Vad? Hur? När? Vem? 
Vem är 
mottagare till 
informationen? 

Vad är syftet 
med 
informationen? 

Vad är det 
för slags 
information? 

Hur ska 
informationen 
förmedlas? 

Vid vilken 
tidpunkt och 
hur ofta ska 
informationen 
förmedlas? 

Vem är 
ansvarig 
för att 
informera? 

Figur6: En schematisk kommunikationsplan. (Gustavsson & Hallin, 2012) 

Information overload är ett begrepp som beskriver irritationen av tillgängligheten och 

skapandet av stora mängder dokumentationer som projektmedarbetarna inte hinner 

konsumera i tid. Det är väsentligt att försöka förhindra skapandet av överflödiga 

dokumentationer inom ett projekt. Onödig kommunikation i form av långa och oproduktiva 

möten, jämt ringande telefoner och ständig korrespondens genom e-post leder inte till ett 

effektivt projektutförande utan snarare dess motsats. (Gustavsson & Hallin, 2012) 

3.5.1 Kommunikation inom byggprojekt 

 
Kommunikation är en faktor som tar mycket tid av ett byggprojekt och förekommer det 

brister i kommunikationen i projektet kan det resultera i ekonomiska förluster. För att bevara 

projektets effektivitet är det viktigt att planera kommunikationen under hela processen samt 

upprätthålla en kontinuerlig kontakt med alla involverade. Att planera kommunikationen är 

lika viktigt som att upprätta en budget eller en tidplan. (Sällström C & Härngren, 2009) 

 

Inom byggnadsprojekt samarbetar flera olika aktörer vilket kan leda till att en projektledare 

måste stämma av med olika parter. Eftersom projektledaren måste upprätthålla regelbunden 

kontakt med ett flertal personer kan kommunikationen brista. Det kan exempelvis leda till att 

felaktiga ritningar inte uppdateras och åtgärdas innan det lämnas vidare. Av den anledningen 
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är det därför viktigt att upprätthålla en kontinuerlig kontakt med alla som är involverade i ett 

projekt. (Carlsson, 2006) 

3.5.2 Viktiga skäl till att upprätthålla en god kommunikation inom 

byggprojekt  

Det har fastställts att aktörer inom byggprojekt endast kommunicerar med en minoritet av de 

övriga aktörerna som arbetar inom projektet. Många inom byggbranschen uppfattade att det 

saknades effektiva kommunikationsmodeller som kunde tillämpas gemensamt på en större 

skala. Rapporter visar att stora brister uppstod vid informationsutbytet mellan 

projekteringsskedet och byggskedet och att resurser inte förvaltas effektivt för att överflytta 

projektörens visioner till entreprenörens handlingar. Flera framträdande krafter och 

inflytelserika organisationer inom byggbranschen anser att en bättre och tydligare 

funktionsmässig byggprocess leder till ett effektivare byggande där kommunikation mellan 

byggaktörerna har en avgörande roll. (Carlsson & Josephson, 2001)    

Byggprojekt i allmänhet kräver noggrann planering av samordning, aktiviteter och tidsramar. 

Många aktörer är beroende av varandra och måste utföra sina arbeten parallellt, då är det 

viktigt att aktörerna rapporterar uppdateringar av sina arbeten till berörda parter för att 

arbetet ska fortgå så smidigt som möjligt inom förbestämda tidsplaner. Detta är en stor 

anledning till att kommunicera mellan aktörer. Andra orsaker till att kommunicera inom 

byggprojekt är att meddela besked och lämna in bygghandlingar inom projektgruppen samt 

att informera om ändrade förutsättningar, fel och brister vilket sker ofta inom byggprojekt. 

Undersökning visar att aktörer inom ett byggprojekt hellre vill ta emot information än att 

bidra med information. Aktörernas önskade kommunikationsskäl var att få beslut från 

ledning, kunskapsväxling med andra kompetenser samt att få information om projektets 

ambitionsläge. (Carlsson & Josephson, 2001)   

3.5.3 Informationsförmedlingen inom ett byggprojekt 

Vid byggprocessens alla skeden utformas stora mängder bygghandlingar i visuell form, 

numerisk form och i skriftliga former. Bygghandlingar i form av ritningar används oftast just 

för att de är relativt enkla att läsa och ger en illustrativ förståelse vilket underlättar 

arbetsgången. Felaktiga och/eller otydliga ritningar är ett vanligt problem i byggbranschen 

som ofta leder till felkonstruktioner, ÄTA-arbeten och merkostnader. Dock kan ritningar 

upplevas som besvärliga att tolka då syftet med handlingen inte kan utläsas ur själva 

ritningen. (Carlsson & Josephson, 2001) Möten mellan personen som ansvarar för 

underlaget och mottagaren som ska agera i enlighet med ritningen är ett effektivt sätt att 

utreda syftet och konceptet med ritningen. (Pentland & Williams, 1988) 

Byggprocessen innehåller massvis med lågkodad information vilket skapar ett stort behov av 

att kunna återge data och information genom ett stort antal av kommunikationskanaler samt 

att utnyttja kommunikationsmedium som ger förutsättningar för direkt respons av berörda 
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parter. Direktkontakt och arbetsmöten mellan aktörer är viktiga för att utväxla åsikter och 

synpunkter samt för att kunna komma fram till gemensamma beslut. (Poole, 1998) 

3.5.4 Beställarkompetens 

 

Sakkunniga och driftiga beställare har stor betydelse för den hållbara utvecklingen av 

samhällsbyggnadsmiljön. Eftersom beställaren ska leda ett projekt från idé till byggskede 

samt tillfredsställa behovet hos framtida brukare, ägare och samhället ställs strikta krav på 

beställarens tekniska och sociala kompetens. Beställaren bör ha teoretiska och praktiska 

förkunskaper vad gäller byggprocessens alla skeden från planeringsskede till 

förvaltningsskedet. (Byggherreforum, 2005)   

När byggherren ska upphandla tjänster och varor från entreprenörer och leverantörer är det 

viktigt att beställaren framför lämpliga krav vid upphandlingsskedet och fullföljer dessa krav 

även vid produktionsskedet. Beställaren ska planera och driva byggprocessen med avseende 

på vilken entreprenadform beställaren väljer vid upphandling av entreprenörer, leverantörer 

och konsulter. Detta kräver att beställaren har tillräcklig kunskap att sköta byggprocessens 

olika faser med dess föreskrifter och bestämmelser samt tillräcklig kompetens att välja 

kvalificerade samarbetsparter för ett produktivt samarbete. (Byggherreforum, 2005) 

För att effektivisera byggprocessen och därmed minska ÄTA-arbeten och onödiga 

merkostnader för beställaren som leder till högre projektkostnader bör beställaren: 

 ”Kunna samarbeta med branschens olika parter och genomföra nödvändiga 

upphandlingar samt styra och följa upp genomförandet” 

 ”Förstå och värdera tekniska lösningar ur ett livslängdsperspektiv vid val mellan 

alternativ, bland annat med hänsyn till årskostnader och miljöaspekter” 

 ”Kunna hantera frågor som rör IT-användning och miljöanpassning både i tidiga 

skeden och i byggprocessen” 

 ”Kunna svara för styrningen av kvalitet, kostnader och kontroll ända fram till 

idrifttagning och överlämnande till förvaltning och användning” 

 ”Förstå de regelverk av dokument och hjälpmedel som används inom sektorn; utöver 

normer gäller det även standarder och bestämmelser” 

 ”Kunna hantera både tekniska och ekonomiska risker, inklusive skydd i form av 

försäkringar och garantier” 

 ”Förstå genomförandeformer som bygger på samverkan med gränssnitt som fördelar 

ansvar och risker med olika incitament för de deltagande parterna” 

 ”Kunna hantera anbudsvärderingar som tar hänsyn till mjuka värden, till exempel 

kompetens och trovärdighet för långsiktiga åtaganden”  

 ”Förstå användning av funktionskrav i entreprenader, inklusive former för 

uppföljning och verifiering” 

 ”Kunna hantera ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, som också 

säkerställer den kvalitet som är beställd” 

 ”Kunna hantera krav på rutiner för överlämnande och idrifttagning, inklusive 

dokumentation, instruktioner för drift och underhåll samt garantiavtal som 

förutsätter samverkan med den tekniska förvaltningen” (Byggherreforum, 2005). 



25 

3.5.5 Partnering  

 

Termen partnering har ingen bestämd definition inom byggbranschen. Konceptet partnering 

utvecklades under 1980-talet av US Army Corps of Engineers för att minska juridiska 

oenigheter och avgiftsökningar vid offentligt upphandlade anläggningsprojekt. 

Tillämpningen av detta samarbetssätt har haft en positiv inverkan på anläggningsprojekt och 

har sedan dess expanderat ut till andra delar av världen. (Rhodin, 2002) 

”Partnering är det ledningssätt som används mellan beställare och leverantör för att 

enligt avtal samverka och ömsesidigt informera varandra i syfta att uppnå ett bättre 

gemensamt resultat i ett projekt” (Fernström, 2003) 

Rhodin (2002) anser att bristen av en precis och tydlig definition av begreppet ”partnering” 

är ett sätt att låta konceptet omvandlas med tiden och tillåta termen vara ett sensiterande 

begrepp och låta det påverkas och formas utifrån dem parametrar ordet förekommer inom 

och på så sätt fungera som en guide.  

Partnering är en samarbetsform som huvudsakligen går ut på att framhäva och höja 

samverkansnivån mellan de involverade aktörerna genom god kommunikation för att öka 

effektiviteten i ett byggprojekt. Vid partnering överger man sina konservativa 

arbetsbefattningar och skapar unisona organisationer med gemensamma målbilder. 

Partneringsprojekt utmärks av dess transparens och det förtroende som frambringas av 

denna samverkansform och detta ökar även möjligheterna för en starkare och mer långvarig 

kundrelation. (Wendén, 2013, oktober)      

När beställare och entreprenör har enats om ett partneringsavtal kan projektet sättas igång. 

Vanligtvis påbörjas arbetet med ett gemensamt seminarium, varvid parternas projektgrupper 

samordnas för att öka förtroende och gemenskap och på så sätt minska framtida tvister, ifall 

konflikter skulle uppstå är detta en förutsättning för att problemet ska kunna lösas omgående 

och på lämplig nivå. Efter detta tilldelas projektgrupperna deras arbetsuppgifter med hänsyn 

till gruppens kompetens.  (Wendén, 2013, oktober)   

3.5.6 Kommunikation för ett bättre ledarskap 

Dagens arbetargeneration söker arbetsförhållanden som är stimulerande, engagerande och 

som ger förutsättningarna att kunna påverka sin omgivande miljö. Det nya och alltmer 

vanliga ledarskapssättet innebär att kontinuerligt höja motivationen för att uppnå 

gemensamt uppsatta mål, främja insikt samt att vara tydlig i sitt ledarskap. Senare tid har 

medfört att företag styrs genom målbilder, ideal och principer. Detta blir dock svårt att förstå 

utan tydliga och allmänna tolkningar av dessa diffusa begrepp vilket yrkar omsorgsfull 

kommunikation mellan ledning och anställda. Ett informativt ledarskap bör genomsyras av 

fyra viktiga punkter; att vara en god lyssnare, att kontinuerligt fråga efter andras tankar och 

idéer, att kunna analysera frågor ur nya perspektiv samt att kunna upprätthålla sin egen 

uppfattning och logiskt resonera kring det. För att skapa en kommunikationstydlig 

arbetsmiljö ska ledningen effektivt kunna vaska fram det väsentliga i informationsströmmen 
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och förmedla det till medarbetarna för att förtydliga kommunikationsöverföringen och för att 

bidra med kontext. (Tufvesson, 2008) 

3.5.7 Att skapa kommunikation eller informera  

Som ledare ska god kommunikation alltid vara ett mål men syftet med budskapet som 

ledaren ska föra ut måste först analyseras och definieras. Antingen är målet med budskapet 

att skapa kommunikation eller så är det enkelriktad information som t, ex anvisningar, 

tillsägelser osv. Dock kan information leda till kommunikation förutsatt att ledaren klargör 

informationen så att medarbetarna har förstått vad som har informerats. Om det framgår för 

ledaren att alla medarbetare inte har förstått informationen så måste ledaren ändra sitt 

informativa tillvägagångssätt och då uppstår kommunikation som syftar till att engagera 

medarbetarna i ledarens budskap. Tidsbrist och gamla rutiner samt bekanta medarbetare 

leder tyvärr till kommunikationsbrister då ledaren vanligtvis väljer att informera likgiltigt 

utan att ta hänsyn till mottagaren. Detta brukar oftast leda till att sändaren av informationen 

och mottagaren håller varandra skyldiga för kommunikationsbristen. (Segerfeldt, 2002) 

3.5.8 Skillnaden mellan formell- och informell kommunikation 

Formell kommunikation innebär kommunikationen kring de aktiviteter som ska officiellt 

genomföras inom en organisation. Denna form av kommunikation präglas av 

organisationens uppbyggnad och hur den formella kommunikationen bedrivs kan variera vid 

olika företag och organisationer. Den informella kommunikationen är småpratet vid raster 

och luncher och denna form av kommunikation är mest framträdande internt inom 

organisationen. Formella kommunikationskanaler uppfyller sällan medarbetarnas 

informationsbrist och när formell kommunikation inte ger medarbetarna sammanhang och 

mening så använder medarbetarna sig av informella kommunikationskanaler för att mätta 

sina informationsbehov. Varje organisation behöver en balans mellan dess formella och 

informella kommunikationsmedel för att uppnå önskad effektivitet och tillit mellan ledning 

och medarbetarna. (Larsson, 2001) 

3.6 Olika kommunikationskanaler 

3.6.1 Skriftliga kommunikationskanaler 

Skriftliga kommunikationsmedel innebär information som är tryckt på papper eller annat 

underlag. Dessa kommunikationsmedel kan vara rapporter, PM, protokoll, veckobrev, 

informationsbroschyrer osv. Fördelen med skriftliga kommunikationsmedel är att läsaren 

kan återgå till den skriva texten och läsa igenom den vid missförstånd eller förvirring. 

Diagram och skissar ger en illustrativ förståelse vid komplexa frågor och underlättar 

läsningen. Med förutsättningen att texten är skrivet och utformat korrekt bör risken för 

missuppfattningar och inkorrekta tolkningar vara marginellt. En annan fördel med skriftlig 
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kommuniké är att läsaren kan själv välja när denne vill läsa meddelandet samt att skriftlig 

kommuniké kan nå mottagaren på flera olika sätt, genom exempelvis anslagstavlan på 

arbetsplatsen eller mottagarens kontorsbrevlåda. Nackdelen med skriftliga 

kommunikationsmedel är att chansen till omedelbar respons är väldigt liten. Detta medför 

att skriftliga kommunikationsmedel lämpar sig bäst till att förmedla information och vid 

dokumentation. (Erikson, 2011) 

3.6.2 Muntliga kommunikationskanaler  

Muntliga kommunikationsmedel utgörs av planerade möten, informella möten, utbildningar, 

seminarier, konferenser, arbetsgångar osv. Fördelen med muntliga kommunikationsmedel är 

snabb respons och ett gemensamt utbyte av synpunkter och åsikter. Med muntlig 

kommunikation blir frågor besvarade och personliga åsikter framförs vilket inte sker lika 

omgående med användningen av skriftliga kommunikationsmedel. (Erikson, 2011) 

Möten och andra former av muntlig kommunikation är väldigt tidskrävande och behöver 

noggrann planering dock är detta en viktig grundsten för att det ska ske en utveckling på 

arbetsplatsen. Därför har ledningen ett stort ansvar att försöka förenkla och effektivisera den 

muntliga kommunikationen och de olika mötesformerna på arbetsplatsen. Detta kan uppnås 

med rätt analys för att förbättra chefers och medarbetares dialogsförmåga i grupp. (Erikson, 

2011) 

3.6.3 Elektroniska kommunikationskanaler 

Elektroniska kommunikationskanaler kan vara e-post, intranät, intern-tv, videokonferenser 

och andra elektroniska meddelandekanaler. Elektroniska kommunikationskanaler som ger 

möjlighet till direkt dubbelsidig kommunikation kallas för interaktiva medier. Användningen 

av intranät är vanligt i de flesta arbetsplatserna och det är ett funktionellt sätt att informera 

medarbetarna om nyheter och besked. Fördelen med intranät, intern-tv och liknande 

elektroniska kommunikationskanaler är att de visualiserar information på ett bättre sätt än 

skriftliga kommunikationsmedel. Komplexa frågor illustreras enklare vilket underlättar 

förståelsen av problemställningen för medarbetarna. Det är en stor fördel att exempelvis en 

projektgrupp kan samlas för att studera ett internt videoprogram för att utbyta idéer, komma 

på förbättringsförslag och tillföra nya perspektiv och synpunkter. (Erikson, 2011) 

3.7 Kommunikativa verktyg 

För att kunna leda ett projekt så används olika typer av kommunikationsmedel. En 

projektledare använder sig av olika typer av verktyg när den skall kommunicera och för att 

optimera kommunikationen är det viktigt att denne planerar in och förbereder vartenda 

moment innan det genomförs. (Sällström C & Göran Härngren 2009) 
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3.7.1 Möten 

 
Möten där två eller flera personer deltar är bra för att kunna styra processen mot rätt 

riktning, att kunna förhindra problem genom att tydligt formulera och ställa frågor samt 

genast få ett gensvar. Möten av olika slag är effektivt då det kartläggs vem som skall få 

information vid rätt tidpunkt. Möten anses som det bästa kommunikationsmedlet då 

samtliga aktörer träffas ansikte mot ansikte och då är risken för misskommunikation väldigt 

liten. Möten med ingående protokollföring är mer effektiva än möten utan 

protokollföring. (Carlsson, 2006) 

 

De flesta medarbetare anser att möten ofta saknar diskussion om tydliga mål och visioner 

utan att möten istället lägger all fokus på redogörelser och avstämning av olika tid- och 

aktivitetsplaner. Medarbetarna upplever även att chefernas dåliga och otydliga 

kommunikationssätt inte gynnar mötena samt att det inte ges goda förutsättningar för att 

föra dialoger. Varje chef borde undersöka två frågeställningar innan påbörjandet av ett möte; 

hur gynnar detta möte organisationens affärsidé och kan detta redovisas efter mötets slut? 

Detta förutsätter dock att chefen som ska leda mötet är kunnig och förstår organisationens 

affärsidé. Med en noggrann och välutförd affärsplan som underlag så kan chefer utforma 

mötena på ett effektivare sätt och det blir lättare att granska om mötena gynnar företagets 

affärsidé. (Segerfeldt, 2002) 

3.7.2 Byggstartmöte 

I ett byggstartmöte deltar projektledare, installationssamordnare, produktionsledare, 

kalkyl/inköpsledare, beställare samt byggledaren som håller mötet. Mötet skall ge alla 

involverade en uppfattning om hur produktionsarbetet ska utföras. Under mötet ska 

byggledaren informeras om hur lång tid byggarbetet beräknas ta och om det är nödvändigt 

att upprätta en arbetsmiljöplan. Under mötet planerar även alla involverade aktörer om hur 

olika störningar ska förhindras och om hur kommunikationen skall planeras med 

byggledaren. Vid behov av extra möten ska detta planeras i förhand under byggstartmötet 

annars upprätthålls kommunikationen genom andra medel. (M. El-Harbiti, personlig 

kommunikation, 20 april 2015)   

3.7.3 IT-kommunikation 

 
Efter mötena där processen har diskuterats och eventuella frågor har tagits upp och besvarats 

brukar alla involverade aktörer hålla kontakten med hjälp av e-mail, gemensamma portaler 

etc. Projektledare vid totalentreprenader etablerar en kontinuerlig kontakt med beställaren 

dels för att uppdatera denne men även för att ta del av ny information. Projektledaren måste 

även bli uppdaterad av underentreprenörer, skulle något vara oklart vid produktionen är det 

viktigt att ta kontakt med projektledaren. (Carlsson, 2006) 
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3.8 Konstruktionsfel orsakad av bristande kommunikation 

Sommaren 2008 skedde en arbetsolycka vid en om- och tillbyggnad av Kista Gallerian i 

Stockholm där en montör avled och två personer överlevde fast med svåra skador. Olyckan 

orsakades av ett konstruktionsfel där en 1400mm hög svetsad I-balk med ett för tunt liv utan 

livavstyvningar över stöd inte klarade av belastningen av det ovanliggande HD/F-bjälklaget. 

Vid monteringen av HD/F-plattorna gav det tunna livet vika och HD/F-plattorna som låg 

ovanpå stålbalken rasade ner. Båda montörerna ramlade ner ca 8m med HD/F-plattorna där 

ena montören avled och den andra skadades svårt. Under monteringsarbetet pågick trafik vid 

arbetsplatsen och en bil hamnade under bjälklaget vid raset. Turligt nog överlevde föraren 

dock med svåra skador. (Svenska Teknik & Designföretagen, 2010) 

Kommunikationsbristen uppstår mellan två företag. Ena företaget hade i uppgift att 

projektera den felkonstruerade stålbalken och utforma tillverkningsritningar för 

stålkonstruktionen. Det andra företaget var utländskt och dess uppgift var att uppföra 

stålstommen. Tillverkningsritningarna skickades till det utländska företaget och 

stålstommen producerades. Det svenska projekteringsföretaget har en kvalitetsplan som 

kräver att projektledaren, vilket i detta fall var konstruktören, ansvarar för att inspektion och 

kontroll sker enligt företagets kvalitetsmanual. I detta fall utförde konstruktören de 

nödvändiga beräkningarna och dennes medarbetare upprättade tillverkningsritningen samt 

genomförde den nödvändiga egenkontrollen som kvalitetsplanen kräver. Vidare utförde 

konstruktören en sidomanskontroll av tillverkningsritningen och för att fastlägga att detta 

inte var en färdig tillverkningsritning inmatades ett mått på 7mm för balklivet vilket 

egentligen skulle vara 25mm. Denna ritning skickades senare till det tillverkningsföretaget 

som framställde stålbalken enligt den inskickade ritningen. (Svenska Teknik & 

Designföretagen, 2010) 

Konstruktören hävdar att det utländska företaget borde ha insett att balken var oformlig 

samt att ritningen inte var klar utan att det bara var en förhandskopia då färdiga ritningar 

förses med datum och namnteckning men denna ritning var odaterad. Problemet var dock att 

denna ritning skickades in till tillverkningsföretaget med ett stort antal färdiga ritningar. 

Representanter för det utländska tillverkningsföretaget menar att företaget bara begärt 

färdiga ritningar och inget annat. (Nohrstedt, 2010, januari) 

Detta fall framhäver betydelsen av en fungerande kontroll, kvalitets- och 

kommunikationssystem. Dessa slags felaktigheter bör upptäckas tidigare innan det resulterar 

i skador och/eller dödsfall. Tydliga interna och externa kommunikationssystem inom ett 

företag som påvisar vilka handlingar som är färdiga och aktuella är av yttersta betydelse för 

att säkerställa effektiviteten och säkerheten hos ett projekt speciellt när all projektering sker 

digitalt. En bygghandlings aktualitet bör inte begränsas till huruvida handlingen är daterad 

och namngiven eller inte då detta är otillräckligt och risken för missförstånd är stort hos 

mottagaren av underlaget. Chansen för missförstånd och otydligheter blir också större när 

handlingar revideras och lämnas in snabbare och oftare. Uppdaterade handlingar som 

kommer in sent riskerar att inte dokumenteras och detta leder enkelt till fel. Betydelsen av 

tydlig kommunikation och noggranna arbetsrutiner växer i takt med att byggprojekten blir 

alltmer avancerade och teknikkrävande. (Svenska Teknik & Designföretagen, 2010)  
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4  AKTUELL STUDIE 

Studien genomfördes hos projektledningsföretaget Hifab som utför sina projekt som 

totalentreprenader. Hifab har ett avtal med landstinget och är Uppsalas största 

projektledningsföretag. Studien innefattar en undersökning av det projekt som utförts för 

landstinget på Akademiska sjukhuset i Uppsala som Hifab upprätthåller. 

4.1 Byggstartmöte: Renovering av kulvert på Akademiska 

sjukhuset 

Projektledningsföretaget Hifab har fått i uppdrag av landstinget att renovera kulverten i 

akademiska sjukhuset i Uppsala. Hifab har anställt Byggconstruct AB som entreprenörer där 

Byggconstruct AB i sin tur har anställt BBM som underentreprenörer. Uppdraget innefattar 

en renovering av golvbeläggningen då det befintliga golvet har slitits ut. Golvet skall rivas upp 

och läggas om, nya pelare skall även uppföras samt att pelarfötter ska monteras fast. 

Under mötet deltog byggledaren, platschef, beställare, arbetsledaren samt yrkesarbetare 

inom projektet. Byggledaren höll i mötet och följde endast de viktigaste punkterna ur 

dagordningen. Efter närvarouppropet gav byggledaren en kort sammanfattning av projektet. 

Byggledaren hade fem veckor att disponera på projektet och frågade samtliga involverade hur 

lång tid varje moment antas ta. Underentreprenören samt yrkesarbetarna enades om att 

endast två veckor behövdes för att utföra arbetet. Skulle underentreprenören inte bli klar 

inom ramen av två veckor så kommer entreprenören att betala vite för varje påbörjad vecka 

efter försening (Byggandets Kontraktskommitté, 2004).  

Kulverten används som en passage mellan två byggnader och nyttjas regelbundet av 

arbetarna. Därför måste varningsskyltar sättas upp och sjukhuset måste även gå ut med 

informationen om att kulverten är avstängd tills byggnationen är klar. Byggledaren skulle 

kontakta informationsansvarig på sjukhuset som ska vidareförmedla informationen till 

sjukhusets anställda. Ytterligare möten ansågs inte nödvändiga utan samtliga parter enades 

om att upprätthålla kontinuerlig kontakt via telefon. Om ändringar skulle ske skall 

byggledaren gå ut med informationen via mejl eller telefon. 
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4.1.1 En förenklad illustration av kommunikationsplanen efter 

byggstartmötet 

 

Figur 7: Visar hur kommunikationsplanen kommer att se ut under projektet.  

Figur 7 illustrerar kommunikationsplanen i projektet. Byggledaren har i uppgift att informera 

informationsansvarig om att kulverten är avstängd och att ingen passering är tillåten under 

byggtiden. Informationsansvarige för sjukhuset skall gå ut med informationen till sjukhusets 

anställda så att alla är uppdaterade och att inga risker för störningar uppkommer under 

byggnationen. Byggledaren skall även upprätthålla kontakt med entreprenören om några 

ändringar eller önskemål från beställaren skulle uppkomma. Entreprenören skall även 

uppdatera byggledaren om hur bygget går eller om det har uppkommit hinder. 

Yrkesarbetarna har kontakt med underentreprenören som rapporterar om störningar har 

förekommit eller om det finns en risk för förseningar. Skulle det förekomma problem så 

svarar underentreprenören till entreprenören.  

Byggledaren kommer inte att vistas på arbetsplatsen och av den anledningen sker all 

kommunikation med byggledaren via mejl eller telefon.  

4.2 Intervjuer 

Intervjuerna har genomförts i en semi-strukturerad form där ett intervjumanus har 

utformats och i vissa fall skickats ut till intervjudeltagarna i förhand. Under intervjuerna så 

svarar deltagarna på frågorna i intervjumanuset men kan öppet diskutera kring ämnets 

ramar. Syftet med intervjuerna är att få olika aktörers uppfattning om vart 

kommunikationsstörningar ligger för att sedan kunna jämföra resultaten med 

litteraturstudien samt observationer som har gjorts. Intervjuerna skall främst beröra vad 

undersökningsgruppen anser om kommunikationen allmänt inom projekt men även vart 

problematiken tycks ligga inom de olika kategorierna. Frågorna kommer inte behandla ett 

specifikt projekt utan resultaten skall ge en inblick om vart majoriteten tycker att 

kommunikationen brister inom olika projekt i allmänhet. Anledningen till varför ett specifikt 

projekt inte kommer att bemötas är för att det kan ge ett otydligt resultat. Projektet kan ha 
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varit unikt och haft en oväntad utgång och utav just den anledningen skall frågorna beröra 

allmänna byggnadsprojekt.   

Intervjuerna har sammanställts och analyserats med utgångspunkt från litteraturstudien. En 

jämförelse med tidigare studier kommer även att bearbetas. Intervjuerna har delats upp i de 

olika arbetsbefattningarna inom projekterings- och produktionsskedet.  

Intervjuerna utfördes på Hifabs kontor i Uppsala samt på byggarbetsplatsen i Akademiska 

sjukhuset.  

4.2.1 Olika aktörer 

Undersökningsgruppen består av aktörerna som innehar olika befattningar. Orsaken till 

varför aktörer med olika befattningar valdes till undersökningen var för att kunna göra en 

jämförelse mellan olika skeden och kunna få olika perspektiv och synpunkter. Till 

undersökningen har ett urval av personer inom projektledning, projektering och produktion 

valts.  

 Projektledning: Byggledare 

 Projektering: konsulter 

 Produktion: Platschef, arbetets ledare, VA-montör 

 

För projektledningen har en byggledare utsetts för att kunna ge en uppfattning om 

problematiken som kan uppstå vid styrningen av projekt. Byggledaren skall ge en helhetssyn 

på tillvägagångssättet av byggprojekt samt ge en kännedom om vart kommunikationen oftast 

brister från anbudsförhandlingen till slutbesiktningen av den färdiga produkten. Två 

konsulter har utsetts för att belysa problemen som uppstår i projekteringsskedet som 

uppkommer på grund av dålig kommunikation. Inom produktionsgruppen har en selektion 

av platschef, arbetsledare och VA-montör valts ut. Dessa ska ge en inblick på 

produktionsskedet då IT-kommunikationsverktyg som mejl och samtal sällan används, där 

det sker oftast muntliga bestämmelser.  

4.2.2 Intervju med byggledare 

Byggledaren har mest kommunikation med byggentreprenören som i detta fall ett ramavtal 

med landstinget som är byggherre. Kommunikationen funkar bra då byggledaren tidigare har 

erhållit en god relation med byggentreprenören och vid nya projekt kontaktar byggledaren 

samma byggentreprenör för att utföra byggnationen. Byggledaren är länken mellan 

byggentreprenören och byggherren, när byggherren har ett önskemål diskuterar denne det 

med byggledaren och därefter samråder med byggentreprenören. När en verksamhet 

renoveras eller bebyggs så måste byggledaren kommunicera med verksamhetschefen för att 

kunna förmedla alla parter som berörs av verksamheten. 

Kommunikationsmedel som byggledaren använder sig av är telefonsamtal, mejl och fysiska 

besök av arbetsplatsen för att tala med yrkesarbetarna direkt. Telefonsamtal anses vara det 

mest effektiva kommunikationsmedlet då det går snabbt och det är enkelt att få tag på 
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mottagaren oavsett vart denne befinner sig. Mejl anses vara det ineffektivaste 

kommunikationsverktyget men som används mestadels till för att skicka underlag till 

aktörerna. Arbetsplatsbesök kan förekomma ibland då byggledaren ska förmedla 

uppdateringar inom projektet och för att kontrollera att verksamheten pågår utan störningar 

samt att projektet ligger i fas med tidsplanen.  Även om telefonsamtal är det effektivaste 

kommunikationsmedlet är det inte optimalast, eftersom allt ska framläggas skriftligt så anser 

byggledaren att telefonsamtal är det mest bristande i det avseendet. För att lösa eventuella 

tvister som kan förekomma ska allt som bestäms mellan olika aktörer presenteras skriftligt, 

därför anser byggledaren att telefonsamtal är det mest bristande kommunikationsverktyget.  

Det gäller att alltid få fram underlag och information innan bygget drar igång. Hittills i sin 

karriär har byggledaren upplevt att informationen alltid varit tillgänglig. Byggledaren anser 

att all dokumentation är nödvändig och att det hellre finns överflödigt dokumentation än att 

det finns alltför lite dokumentation då ett underlag kan ha stort betydelse vid hantering och 

lösning av eventuella tvister och konflikter. 

Missförstånd på grund av otydlig kommunikation är något som sker väldigt sällan mellan 

byggledaren och andra aktörer. Vid ett tidigare projekt som har varit av relativt större 

omfattning har det förekommit missförstånd. Byggledaren anser att det är allt vanligare vid 

större projekt med fler inblandade. Vid större projekt är byggledaren tvungen att 

kommunicera med fler aktörer där exempelvis vissa tar hand om underlag, andra tar hand 

om ekonomin och med fler bollar i luften är det vanligt att det förekommer störningar i 

kommunikationen. 

För att minska missförstånd anser byggledaren att stora projekt kan behöva fler möten, helst 

ska mötena anpassas till projekten. En del projekt kräver mer möten än andra då det kan 

exempelvis behövas högre säkerhet.  

Byggtekniska fel på grund av dålig eller otydlig kommunikation sker ganska sällan. Eftersom 

ett underlag alltid finns till hands så sker det sällan fel anser byggledaren. Byggledaren tror 

att byggtekniska fel sker mestadels på grund av underentreprenörens oerfarenhet. 

Byggledaren tycker att ÄTA-arbeten för det mesta tillkommer på grund av byggherrens nya 

önskemål, det kan även hända att skada på material har uppstått eller om något skall 

förbättras.  För att undvika ÄTA-arbeten anser byggledaren att det skall finnas fler möten vid 

större projekt. Vissa använder sig av samma system, d.v.s. samma antal möten och 

arbetsgångar och det tycker byggledaren är fel. Olika projekt behöver olika antal möten och 

arbetsgenomgångar eftersom varje projekt är unikt.  

4.2.3 Intervju med platschef 

Platschefen upprätthåller en kontinuerlig kontakt med arbetsledningen på platskontoret, 

arbetsledaren och alla övriga underentreprenörer. På grund av platschefens stora kontaktnät 

upprätthålls kontakt mestadels via mejl och telefon.  

För att organisationen skall funka måste det finnas strukturerade roller. Platschefen 

uppdaterar och uppdateras av arbetsledningen och för vidare informationen till 
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arbetsledaren. Arbetsledaren för sedan vidare informationen till yrkesarbetarna. Vid nya 

moment och nya händelser måste platschefen ta kontakt med andra aktörer för att uppdatera 

alla underordnade arbetare. Platschefen får informationen tidigast och går sedan ut med 

informationen till arbetsledaren som går ut med informationen till alla på arbetsplatsen. Det 

är viktigt att veta vad platschefens roll i organisationen innebär, därför blir det enklare att 

veta vem man skall kommunicera med.  

Som kommunikationsverktyg använder platschefen sig av mejl och telefonsamtal men även 

går ut och träffar underentreprenörer på arbetsplatsen. Platschefen tycker att 

arbetsplatsbesök och samtal med individen i fråga är det effektivaste kommunikationsmedlet 

eftersom risken för misskommunikation är mindre då kroppsspråket och ansiktsuttrycket 

kan tolkas när individerna kommunicerar. Platschefen använder sig mycket av mejl för att få 

in uppdaterade underlag samt nya bestämmelser.  När ett avtal har bestämts över telefon 

händer det emellanåt att ett bekräftelsemejl skickas ut för att tydliggöra vad som har avtalats. 

Platschefen berättar även att bekräftelse mejl inte skickas ut ibland och då kan det 

förekomma störningar i byggprocessen. Av den anledningen anser platschefen att 

telefonsamtal är det mest bristande kommunikationsverktyget då det inte utgör ett underlag 

och detaljerna kring avtalet kan glömmas bort efter att samtalet avslutats.  

Informationen i ett projekt är inte alltid tillgänglig eller fullständig, platschefen tar då 

kontakt med exempelvis projektören och tillsammans kontrollerar ritningarna. Att 

informationen inte är fullständig är inte ett ovanligt problem menar platschefen, denne 

berättar om ett pågående projekt där en av ritningarna för stålbalkarna var inkomplett därför 

var det nödvändigt att kontakta den ansvarige projektören. Projektören blev ombedd att 

komma ned på arbetsplatsen för att tillsammans med ansvarig underentreprenör komma på 

en lösning. När projektören väl hade kommit ned på plats upptäckte denne att ritningen inte 

gick att utföra. Detta anser platschefen vara ett någorlunda vanligt problem som uppstår 

under produktionen.   

I ett bygge kan missförstånd ske på grund av otydlig kommunikation. Det sker ofta då det är 

lätt för individer att tolka olika sammanhang på olika sätt. Ser platschefen att något inte 

fungerar eller sker enligt bestämmelser kallas personen in för ett samtal då en genomgång av 

momentet och de olika bestämmelserna redovisas. Det händer däremot att 

underentreprenörer inte tar till sig informationen och försöker hittar olika genvägar för att 

lösa problemet.  

För att minska missförståndet tycker platschefen att rollerna skall följas bättre, om alla vet 

vilken roll de har så vet de även vem de skall ge information till och vem som skall upprätta 

den informationen. Vidare tycker platschefen att mötena och dokumentationen skall anpassa 

sig till projektet. Alla projekt kräver olika mycket dokumentation och möten därför är det bra 

att anpassa mötena till projektet samt att tydliggöra ansvarsområden vid större projekt. 

Dokumentation är bra, men helst så önskar platschefen att dokumentationen skall vara kort 

och koncist så att aktörerna tar in informationen lättare.  

Det sker ofta byggtekniska fel på grund av dålig eller otydlig kommunikation, det är ett 

mycket vanligt problem menar platschefen. Det kan vara överenskommelser som inte följs, 

som exempelvis en arbetsberedning som beskriver hur arbetet skall läggas upp. Platschefen 
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ger ett exempel på ett fall då en kabelbrunn skulle gjutas, en arbetsberedning hade upprättats 

för momentet men ett delmoment där småskruvar skulle sättas i glömdes bort att tas upp. 

Detta ledde till ett sönderfall. Platschefen menar att problemet uppstod på grund av dålig 

kommunikation, om alla involverade hade uppdaterat varandra vid varje delmoment hade 

problemet kunnat undvikas.  

Främsta anledningarna till ÄTA-arbeten är när den färdigställda produkten inte uppfyller 

beställarens önskemål och behov, då skall ett ändringsarbete utföras. Det är också vanligt att 

det förekommer ÄTA-arbeten när entreprenören upphandlat exempelvis en plåtslagare som 

skall utföra ett arbete enligt handlingar; efter att plåtslagaren har beställt materialet och är 

ute på arbetsplatsen ser denne att arbetet inte går att utföra. Det är en relativt vanlig orsak 

till att ÄTA-arbeten måste utföras. 

Platschefen anser att kommunikationen har försämrats med åren. Det händer ofta att 

ritningar inte är går att utföra på grund av att ritningen inte speglar verkligheten och 

projektets förutsättningar. Platschefen tror det beror på att projektören inte är ute på 

arbetsplatsen och granskar vad som egentligen efterfrågas.  

Företagets kommunikationspolicy skiljer sig inte alls mycket från praktiken tycker 

platschefen. Platschefen tror att arbetsinsatsen och hur kommunikationen förmedlas beror 

på individens kompentens och erfarenhet. Platschefen tror däremot att större 

organisationerna inte har detta problem, men att det kan förekomma hos mindre byggfirmor.  

Vid större projekt har platschefen fler aktörer att kommunicera med, detta är både en för- 

och nackdel. Fördelen med större projekt är att assistans kommer från olika håll, nackdelen 

kan vara att rollen som platschefen har inom projektet blir otydligt. 

Att projekt ofta inte förhåller sig till tidsplaner är vanligt i ett projekt. Det kan bero på att 

ritningar inte är fullständiga, vissa material kanske inte är lämpliga på grund av ändrade 

förutsättningar och att underentreprenörer måste invänta leveranser av nytt material. 

Tidsplanen upprättas översiktligt av platschefen där de stora momenten redovisas medan 

arbetsledaren gör en mer detaljerad veckovis tidsplanering som innehåller olika delmoment 

för exempelvis el-montage, VVS osv.  

4.2.4 Intervju med arbetsledare 

Arbetsledaren är näste man under platschefen och anser att kommunikationen är god inom 

ledningen och med andra inblandade aktörer. Arbetsledaren har främst kontakt med 

platschefen och är ofta fysiskt ute på arbetsplatsen och vidareförmedlar information och 

arbetsuppgifter vid påbörjandet av nya delmoment av byggnadsproduktionsarbetet till 

yrkesarbetare, vidare stämmer arbetsledaren av med yrkesarbetarna kontinuerligt. 

Arbetsledaren tar ofta kontakt med olika aktörer genom mejl och telefon men anser att 

fysiska möten är det effektivaste kommunikationsmedlet och att den mest bristande 

kommunikationskanalen är telefon då man inte uppfattar kroppsspråk och om 

informationsmottagaren har förstått vad som har sagts. Arbetsledaren anser att bara 

väsentlig information bör dokumenteras och att underlag bör skickas till berörd part efter en 
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överenskommelse för att undvika tvister och missförstånd. Arbetsledaren upplever att 

informationen fanns tillgänglig för det mesta i byggprojekt men att en del information kan 

saknas under vissa tillfällen och arbetsledarens kompetens ger möjligheten till att snabbt 

identifiera saknade underlag och begära att den information som saknas ska lämnas in så fort 

som möjligt för att undvika eventuella förseningar. Det är vanligt förekommande att 

information inte finns till hands vid rätt tidpunkt då förutsättningarna för projektet ofta 

ändras men då får ansvarig aktör lösa problemet säger arbetsledaren.  

Missförstånd kan ske mellan aktörer på grund av dålig eller otydligt kommunikation men då 

är det arbetsledarens uppgift att reda ut missförståndet och eftersom denne är på 

byggarbetsplatsen så kan feluppfattningar lösas snabbt på plats. Det är inte ovanligt att 

byggnadstekniska fel sker på grund av otydlig kommunikation men arbetsledaren säger att 

dessa tekniska fel upptäcks och rättas till under produktionstiden genom god dialog med 

yrkesarbetare så att slutprodukten uppfyller alla krav enligt avtalen. Arbetsledaren anser att 

den nära sammankopplingen mellan projekteringsskedet och produktionsskedet är en stor 

anledning till att ÄTA-arbeten behöver utföras samt att missförstånd vid upphandlingen av 

en entreprenad också ofta leder till utförandet av ÄTA-arbeten. Andra orsaker till att ÄTA-

arbeten tillkommer i ett projekt är otydliga ritningar som inte går att genomföra och att 

beställaren ändrar sina önskemål under produktionstiden.  

Arbetsledaren anser att kommunikationen vid mindre projekt innebär fler och oftare 

telefonsamtal än vid större projekt då kommunikationen följer en formell hierarkisk struktur. 

Arbetsledaren upplever att projekten förhåller sig oftast till projektets slutdatum men att 

tidsplaneringen av produktionsdelmomenten ofta kan avvika från avsatta tidpunkter på 

grund av ändrade förutsättningar dock sköter arbetsledaren den veckovisa tidsplaneringen 

och kan på så sätt kompensera för den förlorade tiden genom att förtidiga eller försena på 

nästkommande delmoment så att projektet håller den slutgiltiga avtalsbaserade tidsplanen.   

4.2.5 Intervju med VA-konsult 

VA-konsulten kommunicerar med beställare och sker mestadels med mejl och telefon. Oftast 

sker kommunikationen på grund av inkomplett underlag eller om nya önskemål som 

framförs av beställaren. Konsulten anser att den effektivaste kommunikationskanalen är 

telefonsamtal då svar erhålls omedelbart. Trots att telefon anses vara den effektivaste 

kommunikationskanalen är den också den mest bristande då det inte skapar ett underlag. 

Vid projekt kräver konsulten ett konkret underlag med all nödvändig information för att 

kunna genomföra sitt arbete. Informationen saknas oftast i form av underlag, då pratar VA-

konsulten om olika beslutsvägar, hur- och vem som innehar underlaget och om denne kan 

lämna över underlaget. Eftersom denne VA-konsult arbetar främst med ärenden från 

kommunen är det flera avdelningar i kommunen konsulten måste kommunicera med. Ett 

exempel som VA-konsulten valde att beskriva var exempelvis om konsulten saknar 

kartunderlag skall den ansvarige på karttekniken lämna över kartunderlag, men denne måste 

först få tillstånd att göra det.  Detta kan bli en utdragen process menar konsulten. För vissa 

aktörer i byggbranschen anses överflödig information som onödigt men konsulten säger att 
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all information är nödvändig och konsulten föredrar hellre överflödig information än kort 

och koncist. 

När underlag saknas kontaktar konsulten den ansvarige hos beställaren, konsulten nämner 

också att det är en process att få det kompletterande underlaget. Trots ett flertal 

förfrågningar och påminnelser om det saknade underlaget så förekommer det i vissa fall att 

konsulten inte får underlaget. Konsulten menar att det handlar om beställarens medvetenhet 

om projektet. Vissa beställare har själva inte koll beroende på om det har förekommit 

organisationsförändringar osv. Om informationen inte finns till hands blir det förseningar. 

Det sker missförstånd ganska ofta mellan aktörer, då är det oftast orsakat av att aktörerna 

inte riktigt vet vad beställaren vill. Det kan vara fel person på fel plats som inte vet projektet 

innebär och det leder till att denne inte vet vad som behövs. Anledningen är att beställaren 

inte har ett klart mål, det handlar om bristande kunskap hos beställaren och otydliga mål.  

Byggtekniska fel sker inte ofta skulle konsulten säga, vid en grov uppskattning skulle 

konsulten säga att det ligger på 10-20% av fallen. Konsulten påpekar att felet ligger mellan 

överföringen av underlag från projekteringen till produktionen, däremellan brister det. Det 

kan handla om att projektören inte har besökt arbetsplatsen eller att underentreprenörer inte 

har en stor erfarenhet av att läsa av ritningar.  

De största orsakerna till att ÄTA arbeten behöver utföras är att det förekommer oförutsedda 

händelser som när underlaget inte är komplett, eller när konsulten saknar viktig grunddata 

och inte får det kompletterade underlaget då kan det i många fall leda till ÄTA-arbeten.   

Företagets kommunikationspolicy skiljer sig i praktiken tycker konsulten. Det handlar om det 

mänskliga felandet, alla individer gör på sitt sätt och konsulter brukar inte följa företagets 

policy.  

I mindre projekt har konsulten färre aktörer att kommunicera med, det är enklare att hantera 

planeringen och kommunikationen flyter på. I större projekt där det kan förekomma flera 

olika teknikslag inblandade då krävs det större ansträngning och det gäller att meddela 

uppdateringar och ha ett bra samarbete med projektteamet. De flesta teknikslagen är 

beroende av varandra, skulle inte medarbetarbetarna uppdatera varandra med nytt underlag 

förekommer det förseningar och eventuellt ÄTA-arbeten. 

Projekten brukar inte alltid förhålla sig till tidsplanen fast än projektteamet försöker 

upprätthålla den. Dåligt underlag är en stor bidragande faktor menar konsulten, fel i 

dataprogrammet är en kliché men det förekommer väldigt ofta, sjukanmälningar påverkar 

också förseningar. Därför brukar beställaren numera vilja att konsulten skall garantera att 

det finns en ersättare till varje projektör.  

4.2.6 Intervju med VVS-konsult 

VVS-konsulten kommunicerar mestadels med beställaren, konstruktören och arkitekten, i 

vissa fall kan det vara externa bolag. Kommunikationen mellan konsulten och arkitekten sker 

mestadels på grund av att installationerna kan i en del fall ändra det estetiska som arkitekten 
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har visualiserat, därför måste arkitekten och konsulten komma fram till en gemensam 

lösning. Konsulten nämner också att kommunikationen med en arkitekt som har tekniska 

kunskaper är betydligt mer effektiv och resulterar i en bättre slutprodukt. Kommunikationen 

mellan konstruktören och VVS-konsulten sker på grund av att vissa installationslösningar 

influerar konstruktionen. Kommunikationen sker mestadels via möten, mejl och telefon. 

Konsulten föredrar oftast möten där kommunikationen sker mellan fyra ögon eller fler, 

kommunikationen kan då inte misstolkas och parterna kan lösa eventuella problem samt 

gemensamt komma fram till olika lösningar. Mejl är något som kan skapa konflikter anser 

konsulten, sändaren kanske inte är bra på att formulera sig och mottagaren kan tycka att 

sändaren låter arrogant eller otrevlig, detta är något som sker väldigt ofta. Mejl har även en 

fördel då det skapar ett underlag och vid eventuella tvister kan personen i fråga gå tillbaka 

och granska vad som har bestämts i mejlet. Telefon är en smidig kommunikationskanal men 

den mest bristande anser VVS-konsulten, vid telefonsamtalet kan bestämmelser ske vid 

stressade tillfällen då ena parten bara uttalat sig i en tidspressad situation och kan senare ta 

tillbaka uttalandet. Även om mötet tar mer tid att planera och anses av många vara en 

långdragen process tycker konsulten att den är ovärderlig och därmed det effektivaste 

kommunikationsmedlet.  

När det gäller informationsöverföring så tycker konsulten att det varierar, om det har varit 

någon som håller i trådarna och ser till så att alla arbetar med nytt underlag så hade det 

fungerat mycket bättre. För en konsult är det väldigt viktigt att sitta och arbeta med det 

senaste underlaget. Om konsulterna arbetar med ett underlag som inte är uppdaterat, det vill 

säga den nyaste handlingen där vissa delar inte är inritade så har arbetet som konsulten lagt 

ner inte bidragit med något. VVS-konsulten är beroende av medarbetarnas ritningar och 

skulle kollegan inte lägga upp sin nya ritning i den gemensamma portalen, har VVS-

konsulten inte en giltig handling att utgå ifrån. Att informationen inte finns till hands vid rätt 

tidpunkt är något som ofta sker anser konsulten detta bidrar till förseningar och försämrad 

kvalité. Konsekvenserna kan variera, ett exempel som konsulten gav var att om A-ritningarna 

inte var uppdaterade och ventilationskanalerna har dimensionerats för fem personer men vid 

senare skede har konsulten fått reda på att det skall dimensioneras för tio personer. Detta 

leder till att nya kanaler behövs och att i vissa fall ett helt nytt aggregat som inte får plats 

vilket leder till att arkitekten måste ändra ritningarna igen. I värsta fall går det inte att se över 

allt och beställaren ger inte mer tid, då lämnas handlingarna in trots att parterna är 

medvetna om att det inte är en optimal lösning och att det leder till bristande kvalitet.  

Konsulten anser att överflödig information passar bra till större projekt medan kort och 

koncis information passar bättre till mindre projekt. Överflödig information kan däremot 

leda till att underentreprenören inte läser underlaget så noggrant och ställer frågor som 

redan är besvarat i underlaget. Däremot så kan det förekomma överflödigt mejlande i ett 

projekt som inte berör konsulten och det kan leda till att konsulten missar ett viktigt mejl 

däribland.  

Användningen av IT-verktyg anses vara bra men även missvisande enligt konsulten. Det kan 

ge en falsk trygghet, när aktörerna sitter och samordnar allt i projektet i millimeternivå och 

projektet kräver en noggrannhet kan problem uppstå. Då vill konsulterna helst att det ska 

byggas exakt enligt ritningarna då det kräver en sådan noggrannhet för att allt ska falla på 
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plats, 3D modeller brukar fungera perfekt men när ritningarna skall bli verklighet så blir det 

problem. När det gäller uppdateringar är det mänskliga felandet orsaken till att den inte är 

optimal. Konsulten nämner att IT-verktyget är ett väldigt bra verktyg men den mänskliga 

faktorn spelar roll, i en perfekt värld där alla människor gör rätt anser han att det är det 

perfekta verktyget.  

Konsulten tror att genom en bra sammanställning av möten och genomförda protokoll och 

därefter gå igenom protokollet och kontrollera vad som har utförts och vad som är klart kan 

det bidra till att mindre ÄTA-arbeten och missförstånd sker. Det är även viktigt att gå igenom 

moment med sina medarbetare. Det finns tillfällen där ena parten har utlovat att fullföra en 

uppgift för att den andra parten skall kunna gå vidare med sitt arbete men har glömt att 

utföra uppgiften. Av den anledningen är det viktigt att kontrollera moment tillsammans.  

Byggtekniska fel sker väldigt ofta, enligt konsulten handlar det om att konsulterna inte 

uppdaterar och granskar handlingarna tillsammans. Konsulten nämner att handlingarna ska 

granskas i varje skede för att få ett bra resultat. På grund av tidspressen resulterar det tyvärr i 

ofullständiga handlingar som skickas vidare till nästa skede. 

Att ÄTA-arbeten tillkommer kan delvis starta i upphandlingsskedet där det inte är fastställt 

vad som ska ingå. Om det förekommer flera nya ändringar i underlaget kan det få 

konsekvenser beroende på hur pass stora ändringar som har tillkommit.  Mestadels ligger det 

i oklara mål hos beställaren som kan leda till att ändring-och tilläggsarbeten behövs utföras.  

För att minska ÄTA-arbeten anser konsulten att teamet skall lära känna varandra bättre, 

genom att gemensamt gå och luncha så att en bättre samordning skapas. Då blir det enklare 

för teamet att prata med varandra och diskutera om projektet i en mer avspänd miljö. Det är 

även bra med fler möten där projektgruppen kan uppdatera varandra och kontrollera vilka 

moment som är avklarade och tillsammans gå igenom olika hinder som förekommit. Det är 

även viktigt att få kräva mer tid för att få fram en färdig handling som kan skickas vidare och 

inte stressa ihop något som inte erhåller god kvalité.  

Företagets kommunikationspolicy skiljer sig från praktiken. Det skiljer sig då företaget vill 

åstadkomma en ordnad struktur på hur konsulterna skall arbeta. Alla konsulter skall arbeta 

på en och samma ritning men det kan förekomma att någon glömmer att lägga upp den nya 

filen och att näste individ arbetar på fel underlag.  

I mindre projekt finns det mindre aktörer att kommunicera med, det är enklare att 

kommunicera och uppdatera samtliga involverade. Det ställs högre krav på konsulten vid 

större projekt då det krävs mer noggrannhet och eftersom fler aktörer är inblandade gäller 

det att information samt uppdateringar når ut till samtliga i rätt tidpunkt.  

Huruvida projekten brukar förhålla sig till tidplanen varierar väldigt mycket. Det kan bero på 

ett bygglov som inte går igenom eller att bygglovet överklagats vilket leder till att det 

förskjuts i flera månader eventuellt år. En av de största orsakerna är att det sker oförutsedda 

händelser vilket leder till att projekt blir försenade.  
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4.2.7 Intervju med VA-montör 

Intervjun bedrevs med en ledande rörmontör. Montören är ledare för rörmokarna på 

byggarbetsplatsen. Montören svarar till verkmästaren som är stationerad i företagskontoret 

och inte ute på byggarbetsplatsen Arbetsbefattningen innebär installering av rör och VA- 

system, övervakning av rörmokare, kontroll av utförandearbete, beställning av material, 

utförande av egenkontroller samt kontroll av att arbete utförs enligt föreskrifter och 

anvisningar.  

Montören anser att kommunikationen med alla inblandade aktörer fungerar bra. Montören 

kommunicerar mest med underordnade rörmokare eftersom dem jobbar närmast varandra 

och kan enkelt kommunicera med varandra vid behov. Vidare har montören kontinuerlig 

verkmästaren, platschef och arbetsledare. Montören startar ofta kommunikationshändelser 

vid uppkomsten av problematik kring installationer samt vid påbörjandet av nya delmoment. 

Ofta handlar kommunikationen om problemlösningar och upplysningar angående 

arbetsmetoder. Montören använder sig främst av muntliga kommunikationskanaler i form av 

fysiska samtal och telefonsamtal. Montören tycker att fysiska samtal är det mest effektivaste 

kommunikationsmedlet på byggarbetsplatsen då problem och missförstånd som uppstår kan 

lösas omedelbart på lämpligt plan. Vid större installationsmässiga krockar som montören vet 

kan uppkomma under senare skeden kontaktar montören verkmästaren på kontoret som 

vidare kontaktar berörda parter. Det mest bristande kommunikationsmedlet är mejl anser 

montören då det kan ta flera dagar innan man får ett svar angående kritiska moment.  

Montören tycker att tillgängligheten av information inom projekt är tillfredställande dock 

anser montören att informationen kring ändrade förutsättningar bör tillkomma tidigare för 

att slippa göra om ett redan utfört arbete som leder till ökade kostnader och förseningar. 

Montören säger också att detta har förbättrats med tiden genom ett bättre samarbete mellan 

alla involverade parter. Montören tycker att det kan förekomma överflödigt information 

ibland i projekt men det gäller att sålla fram den väsentliga informationen som ska gynna 

projektet i slutändan och inte lägga för mycket fokus på onödig information. Samtidigt anser 

montören att all information är viktig men att vikten hos informationen skiljer sig för olika 

aktörer. Montören upplever inte en avsaknad av information under projektets gång eftersom 

samordningen är bra men ifall det händer att information eller underlag saknas vid rätt 

tidpunkt gäller det att kontakta den informationsansvarige så fort som möjligt för att 

montören ska kunna påbörja sitt arbete. Eftersom det går väldigt fort på byggarbetsplatser 

säger montören att det är viktigt att information finns till hands vid rätt tidpunkt då det inte 

finns tid till att säkerställa att informationen är tillgänglig i förväg innan påbörjandet av 

arbetet.  Montören använder sig inte av andra IT-verktyg än mejl och det använder montören 

ofta bara vid kontakt med verkmästaren eller uppdragsgivaren. Eftersom montören arbetar 

enligt givna ritningar från entreprenören behöver inte montören använda IT-verktyg för att 

utföra sitt arbete.  

Montören tycker inte att missförstånd orsakad av otydlig kommunikation sker ofta ute på 

byggarbetsplatsen men att det händer ofta i kedjan mellan beställaren, entreprenören och 

underentreprenören. Montören beskriver ett exempel där lägenheter blir sålda i ett sent 

skede och kunden vill ha nya tillval till badrum som senare leder till ÄTA-arbeten. Montören 

säger att otydlig kommunikation kan orsaka byggtekniska fel men att det är något som man 
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inser efter en lång tid och inte under produktionsskedet. Anledningen till dessa tekniska fel 

säger montören beror på ledningens bristande tekniska kompetenser. Vidare tycker 

montören att produktionsledningen inte utnyttjar yrkesarbetarnas erfarenheter och utgår 

enbart efter teoretiska kunskaper och bortser från yrkesarbetarnas praktiska kunskaper. 

Montören tycker att den största orsaken till att ÄTA-arbeten behöver utföras är att 

ändringsbeslut tillkommer alltför ofta. Montören anser att tydliga riktlinjer och tidsgränser 

för ändringsbeslut är ett sätt att minska framtida ÄTA-arbeten.  

Montören anser att företagets kommunikationspolicy överensstämmer med 

kommunikationen ute på byggarbetsplatsen. Montören beskriver en platt organisation i 

förtaget där kommunikationen är lodrät från chef till verkmästare till ledande montör till 

arbetarna. Montören säger att det är mycket självgående arbete i mindre projekt där denne 

kommunicerar nästan enbart med underordnade arbetare men i större projekt börjar 

arbetsdagen alltid i kontoret där man har arbetsgenomgångar med produktionsledningen 

innan man går vidare till byggarbetsplatsen. Montören tycker att projekten oftast förhåller 

sig till tidsplaneringen och ifall platschefen inser att tidsplanen inte håller så kontaktar denne 

montören och utökar tiden. Montören anser att produktionsledningen har teoretiska 

tidsplaner som inte tar hänsyn till alla de faktorer som påverkar exempelvis torktiden hos 

färg, lim och betong och att detta är en stor anledning till att tidsplaneringen brister. En 

annan orsak till att tidsplaneringen inte håller är att för många parallella arbetsmoment ska 

utföras under samma korta tidsram vilket ofta leder till tekniska missar som senare ska 

korrigeras vilket försenar projektet. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

Resultatet från observationerna och intervjuerna kommer att analyseras och sedan jämföras 

med litteraturstudien. Alla störningar som har observerats kommer att redovisas i dem olika 

skedena. Därefter skall en åtgärdsplan för dessa problem att redovisas för att uppnå en 

effektivare byggprocess.  

5.1 Störningar i byggstartmötet 

I byggstartmötet för Akademiska sjukhuset kunde ett par potentiella problem dokumenteras. 

Byggledaren hade gett entreprenören fem veckor att disponera på projektet och med det 

menas att produkten skall vara färdigställd inom fem veckor. Underentreprenören behövde 

enligt sina uppskattningar endast två veckor för att bli klar med bygget därmed förkortades 

sluttiden för projektet. Underentreprenören beräknade tiden för varje moment som skulle 

utföras under omständigheterna att inga förseningar eller fel uppkommer. Momenten som 

ingick i kulvert renovering var: 

 Rivning av befintligt golv 

 Uppföra nya pelare 

 Montera fast pelarfot 

 Lägga om golv 

 Spackla  

 Måla   

 

Enligt underentreprenörens planer fanns det ingen tid att spilla mellan de olika momenten. 

Skulle spacklet inte torka i tid kan det uppkomma förseningar då golvet inte kan användas 

för att måla väggar.  

Problem    -Planera utan att ta hänsyn till oväntade händelser 

     -Inte kommunicera med byggledaren och be om att 

     lägga till en-två dagar till eventuella förseningar. 

     - Avstå från ett nästa möte där arbetarna kan  

     förvarna byggledaren om ev. förseningar. 

 

Observationerna som kunde iakttas under byggstartmötet var delvis att det ytterligare mötet 

som innefattar återkoppling valdes att inte bokas in av samtliga parter. Mötet kan spela en 

väldigt viktig roll om oförutsedda händelser skulle ske under produktionen. 

Underentreprenörerna har då en chans att uppdatera byggledaren under ett tidigare skede 

och kan gemensamt hitta en åtgärd för att förhindra förseningar. Som Carlsson och Joseph 

(2001) har nämnt är det viktigt att aktörerna rapporterar uppdateringar av sina arbeten till 

alla involverade i projektet för att genomföra byggprojektet på ett smidigt och effektivt sätt.  
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5.2 Störningar i projekteringsskedet som bidrar till ökade ÄTA-

arbeten 

Vid intervjuerna med konsulterna beskrevs ett flertal störningar som påverkas av dålig 

kommunikation. Både VA-konsulten och VVS-konsulten kommunicerar med beställare och 

övriga konsulter i ett projekt. Alla konsulter i ett projekt måste kunna samordna och 

kommunicera väl för att uppnå ett bra resultat av den anledningen att deras arbete är 

beroende av varandras. Kommunikationen mellan alla involverade konsulterna är inte alltid 

resultatrik tycker båda konsulterna. Båda konsulterna ansåg att medarbetarna inte 

uppdaterade underlag och gav ut information till samtliga i projektet. Detta leder till att 

konsulterna inte erhåller den information som behövs i projektet och projektet kan därmed 

riskera att inte förhålla sig till planeringen. Från undersökningen av Svensk Byggtjänst 

(2014) ansågs störningen ”alla förutsättningar blir inte dokumenterade” som den tredje 

största. Enligt Gustafsson och Hallin (2012) ska planerad, elektronisk och formell 

tillfredsställa informationsbehovet hos medarbetarna och vara grunden till ett effektivt 

arbete. Som båda konsulterna påpekade handlar det mänskliga felandet in i den elektroniska 

kommunikationen. IT-verktyget är ett väldigt bra verktyg om medarbetarna använder den 

rätt, det vill säga att de uppdaterar nödvändig information.  

 

Båda konsulterna klagade även på att underlaget var otillräckligt och att medarbetarna inte 

uppdaterar alla samtliga i projektet om ny information. Dessa två störningar ansågs ligga till 

grunden för de ekonomiska förlusterna hos byggnadsprojekt enligt undersökningarna från 

Svensk Byggtjänst (2007 & 2014). Inom byggbranschen anses detta vara ett problem som 

ännu inte har förbättrats med åren (Svensk Byggtjänst, 2007).  

 

När projekteringsgruppen arbetar med inkompletta handlingar kan det leda till förseningar 

och kvalitetsbrister, som i sin tur leder till ofullständiga handlingar som skall överföras till 

nästa skede menar konsulterna. Om konsekvenserna av ofullständiga handlingarna blir för 

mycket, leder det till ÄTA-arbeten. När handlingarna inte går att genomföra måste konsulten 

genomföra ett ändringsarbete. VVS-konsulten påpekade att otydliga underlag som överförs 

från ett skede till ett annat bidrar till en ond cirkel. Detta tyder på undersökningen från 

Svensk Byggtjänst (2007) där merparten av undersökningsgruppen ansåg att störningar vid 

planeringsskedet förs vidare till upphandling- och produktionsskedet.  

 

VVS-konsulten menar att den informella kommunikationen kan bidra med mycket goda 

förändringar just när det gäller medarbetarnas brist på att uppdatera underlag. Skulle 

projektteamet exempelvis gå ut och äta tillsammans och prata om projektet på en informell 

nivå kan det bidra till en mer avslappnad miljö mellan medarbetarna. När den formella 

kommunikationen inte längre satisfierar medarbetarna kan den informella 

kommunikationen bidra med effektivitet. Detta kan kopplas till Larssons (2001) teori där den 

formella kommunikationen inte alltid mättar medarbetarnas informationsbehov. När den 

formella kommunikationen inte upplyser arbetarna så använder arbetarna sig av den 

informella kommunikationen. För att uppnå ett bra resultat krävs det en balans mellan den 

informella och formella kommunikationen(Larsson, 2001). För VVS-konsulten handlade det 

om en arbetsmiljö där den informella kommunikationen sällan uppkommer hos 



44 

medarbetarna. Därmedelst ansåg konsulten att en satsning på de interna relationerna kan 

bidra med bättre effektivitet inom företaget. Medarbetare kan då kommunicera enklare och 

även våga meddela varandra om information skulle saknas.  

 

Kommunikationen brister inte bara mellan konsulterna utan även mellan konsulten och 

beställaren. Båda konsulterna enades om att beställarens otydliga mål kan ställa till med 

problem för projektet. Vilken påverkan det har på projektet kan variera beroende på hur 

oklara mål beställaren har och vilka åtgärder som behöver vidtas. Att beställaren har otydliga 

mål leder till att underlaget som konsulterna tar emot inte är fullständiga eller att underlag 

ständigt revideras. Detta innebär att planeringen vare sig det gäller tid eller kommunikation 

jämt utsätts för störningar. För konsulterna kan det leda till att de arbetar på fel underlag 

vilket slösar tid, pengar och minskar kvalitén då det ofta leder till ändring-och 

tilläggsarbeten. Att beställaren kommer med nya önskemål är en stor orsak till att det 

förekommer ÄTA-arbeten enligt Sjöström (2011). VA-konsulten nämner även att trots 

beställarens oklara mål betyder det inte att projektet går dåligt, utan att det handlar om 

beställarens kompetens och erfarenhet. I undersökningen från Svensk byggtjänst (2007) 

påvisades att beställarens kompetens och tidigare erfarenhet har en stor påverkan på 

projektet.  

Det effektivaste verktyget skiljde sig hos konsulterna. VA-konsulten föredrog telefon, då 

kommunikationen kan ske när som helst och att sändaren får svar direkt. Trots den goda 

effektiviteten ansåg VA-konsulten att telefonsamtal inte var det mest gynnsamma 

kommunikationsverktyget. Då det som bestäms över telefon inte ger ett underlag och av den 

anledningen kan eventuella tvister förekomma.  

VVS-konsulten betraktar möten som det effektivaste kommunikationsverktyget. Trots att det 

krävs en god planering för att genomföra ett möte så ansåg konsulten att detta var den mest 

gynnsamma och produktiva medlet. Konsulten nämnde även att mycket handlar om mötets 

effektivitet, ett möte som gynnar medarbetarna anses vara ovärderligt enligt konsulten 

medan ett möte som inte är gynnsamt bedöms som slöseri på tid. Anledningarna till att 

möten inte blir fördelaktiga beror till en stor del av att chefens kommunikationssätt är 

otydliga för medarbetarna (Segerfeldt, 2002).  

Eftersom möten är kräver tid och god planering är det viktigt att försöka uppnå ett 

resultatrikt möte som tillfredsställer alla medparters informationsbehov samt att kunna hitta 

åtgärder för alla störningar som har förekommit under projektet. Under ett möte kan 

konsulterna framföra sina egna åsikter och skapa en diskussion som leder till att alla frågor 

besvaras samt att alla involverade får en riktlinje i projektet. För att mötet skall ge det bästa 

resultatet är det viktigt att chefen har ett klart mål och inte bara fokuserar på beskrivningar 

samt avstämningar av tidsplaner. Ett oproduktivt möte kräver bara tid och bidrar inte med 

effektivitet till projektet då det leder till information overload (Gustavsson & Hallin, 2012). 

Chefer skall även ge samtliga deltagare goda förutsättningar att framföra sina dialoger 

(Segerfeldt, 2002).   

För att ett möte skall bli resultatrikt är det viktigt att protokollföra mötet. Dokumentation är 

alltid viktigt då utgör ett underlag för det som har bestämts under mötet. 
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Dokumentation ansåg vara väldigt viktigt för konsulterna och båda konsulterna var till en 

viss del eniga om att överflödig information var bättre än kort och koncist. VA-konsulten 

ansåg att överflödig dokumentation var nödvändigt då det skapar tydligare riktlinjer och 

mindre frågor.  

VVS-konsulten ansåg att överflödig information passade bättre till större projekt där det 

krävs mer noggrannhet och fler aktörer arbetar jämsides. Konsulten påpekade även att det 

kan förekomma en massa onödiga mejl angående projektet som inte berör just VVS-

konsulten. Detta kan leda till att konsulten missar ett viktigt mejl bland alla onödiga mejl när 

denna skall gå igenom inkorgen och det kan leda till konsekvenser. Däremot så ansåg 

konsulten att överflödig information inte passar alla skeden, inom produktionsskedet anser 

VVS-konsulten att informationen skall vara kort och koncist. 

Ett förekommande problem som inträffar när informationen är överflödig mellan konsult och 

underentreprenören är att underentreprenören sällan läser igenom hela handlingen och 

ständigt återkopplar med frågor som redan är besvarade. Av den anledningen tycker VVS-

konsulten att information som är kort och koncist passar produktionsskedet bättre. Även 

platschefen föredrog information som var kortfattat och nyttig. Begreppet information 

overload som Gustavsson & Hallin (2012) beskriver kan kopplas till det konsulten framför. 

Information overload leder till att projektet blir oproduktivt på grund av bl.a. ständigt mejl 

och stora mängder dokumentationer som den anställde inte hinner konsumera (Gustavsson 

& Hallin, 2012).   

Störningarna som belystes under intervjuerna inom projekteringsskedet var följande: 

 Inte uppdaterade ritningar av medarbetare 

 Ineffektiva möten 

 Arkitekter med bristande teknisk kunskap 

 Beslut som sker under samtal men inte dokumenteras 

 Brist på informell kommunikation inom organisationen 

 Inkompletta handlingar som skall överföras till nästa skede 

 För korta tidsplaner 

 Bristande informationsöverföring 
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5.3 Störningar i produktionsskedet som bidrar till ökade ÄTA-

arbeten 

Efter en analys av intervjuerna med platschefen och arbetsledaren kunde åtskilliga 

störningar fastställas. En av de största störningarna som förekommer väldigt ofta inom 

byggprojekt är icke uppdaterade ritningar och otydliga bygghandlingar. Bygghandlingarna i 

ett projekt ska ge nödvändig information till projektets alla aktörer under hela 

byggprocessen. Handlingar i olika byggprojekt bör vara homogent uppdelade med fastställda 

samband och tala ett ”gemensamt språk” för att undvika missuppfattningar och förvirring. I 

byggprojekt är det ständigt en kamp mot klockan och denna tidsbrist leder till minskad 

granskning och kvalitetssäkring vilket i sin tur leder till ett oklart informationsflöde och då 

blir ändamålet med handlingarna otydligt, detta kan vara en bidragande orsak till att 

handlingar används i fel syfte. Figur 3 från Svensk Byggtjänst (2007) anser att en stor del av 

den bristande kommunikationen i byggprojekt orsakas av otydliga eller bristfälliga 

handlingar som leder till ÄTA-arbeten. 

Ritningar i ett byggprojekt uppvisar form, dimensioner, antal och läge för byggdelar och 

konstruktionslösningar. Med ritningarna bör det tillkomma beskrivande texter för 

exempelvis utförande, toleranser, kvaliteter. Ofullständiga ritningar är ett problem som 

platschefen och arbetsledaren har stött på väldigt många gånger i sina respektive yrkesliv. 

Ofta kan det handla om ritningar som inte är utförbara på grund av ändrade förutsättningar 

eller att parten som ska producera ritningarna inte har förstått vad som faktiskt efterfrågas. 

Eftersom ritningar utgör den största delen av informationsflödet i ett byggprojekt är det av 

yttersta vikt att ritningar ska vara tydliga och korrekt. Pentland & Williams (1988) menar att 

möten mellan personen som framtar ritningen och den som ska utföra arbetet enligt 

ritningen bidrar till att effektivt minska otydligheter kring utförandesätt och ritningens syfte.  

Enligt platschefen och arbetsledaren är det vanligt förekommande att byggtekniska fel sker 

under produktionstiden på grund av otydlig kommunikation mellan produktionsledningen 

och yrkesarbetarna. Detta kan dock förhindras genom att uppdatera informationen vid 

påbörjandet av nya delmoment hävdar platschefen. Arbetsledaren säger att dessa fel 

upptäcks tidigt och kan korrigeras genom en god kommunikation med yrkesarbetarna. De 

allra vanligaste orsakerna till uppkomsten av byggtekniska fel under produktionstiden är 

dolda projekteringsmissar som har seglat med till byggskedet. Förutom utförandet av ÄTA-

arbeten leder detta till förstörande av material och en allmän resursminskning. Som en snabb 

åtgärd för resursminskning och tekniska fel är det vanligt att öka resurserna för projektet. 

Enligt Carlsson & Josephson (2001) bidrar detta till en ineffektiv förvaltning av projektets 

resurser för att överföra projektörens målbild till entreprenörens byggande. Litteraturstudien 

påvisar att byggtekniska fel orsakad av bristande kommunikation kan i värsta fall medföra 

dödsfall och allvarliga skador. Detta kopplas till det ökande behovet av kvalitetssäkring och 

granskning av bygghandlingar utförda av opartiska utomstående specialister. Rörmontören 

anser dock att en stor anledning till att byggtekniska fel sker under produktionstid är på 

grund av ledningens bristande tekniska kunskaper samt att dem inte drar nytta av 

yrkesarbetarnas praktiska kunnande. Montören tycker att ledningen bör ha tekniska 

kompetenser för att vara berättigade till viktiga beslut angående utförandearbete.  
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Både platschefen och arbetsledaren anser att den främsta orsaken till utförandet av ÄTA-

arbeten beror på beställarens diffusa krav och ändrade önskemål för det tänkta 

byggnadsverket. Vidare anser arbetsledaren att den nära kopplingen mellan projekteringen 

och produktionen samt missförstånd vid entreprenadupphandlingar bidrar till ökade ÄTA-

arbeten. Carlsson & Josephson (2001)  anser att det sker en förlust av kompetens och 

erfarenhet vid övergången från projekteringsskedet till produktionsskedet då individer med 

nyckelroller från föregående skede avgår från projektet och nya nyckelaktörer kommer in i 

projektets nästa skede. Informationsöverföringen från projekteringen till 

byggnadsproduktionen är inte optimal då kunskapsförflyttningen till de nya nyckelaktörerna 

är svår. Kunskapsförlusterna vid skedesövergångarna kan åtgärdas genom att låta dessa nya 

nyckelindivider komma in i projektet vid ett tidigare skede med interna möten för att 

förflytta syften, ändamål, byggnadskrav och information om själva byggnaden från det ena 

skedet till det andra. Det finns dock ett eget ansvar för projektmedarbetarna i det nya skedet 

att själva läsa gällande förfrågningsunderlag med alla tillhörande ritningar och beskrivningar 

samt de administrativa föreskrifterna och andra kontraktsunderlag. En annan viktig åtgärd 

för att minska kommunikationsbristen i projektet och kunskapsförlusten mellan skeden är 

att se till så att projekteringsgruppen inte blir frånkopplade från produktionsskedet eftersom 

projektören har kännedom om beställarens krav samt dennes syfte med byggnadsverket 

följaktligen kan detta minska antalet ÄTA-arbeten som behöver utföras genom att ha 

projektören nära till hands vid produktionen.   

Platschefen och arbetsledaren är eniga om att beställarens kompetens och erfarenhet har stor 

betydelse för antalet ÄTA-arbeten som behöver utföras. Båda uppfattar att beställarens 

ändrade idéer och önskemål leder till otydliga syften med byggnadsverket och beställarens 

intentioner förblir oklara. Detta ger upphov till flera ändringar under produktionstiden som 

ökar projektets totala kostnad. Beställaren har antingen stor erfarenhet av byggbranschen 

eller så har denne inte det. Erfarna beställare vet exakt vad de har för krav och önskemål med 

ett byggnadsverk och oftast har de goda och långvariga relationer till en viss entreprenör som 

också har kunskap om beställarens visioner genom tidigare samarbeten. I de allra flesta 

fallen måste oerfarna beställare eller förstagångsbyggherrar anlita extern konsultering för att 

kunna planera och verkställa ett byggprojekt. I dessa fall kan kommunikationen mellan 

beställare och entreprenör brista på grund av misstänksamhet, tvivel och andra mänskliga 

faktorer som kan påverka en ny affärsrelation. Beställarens okunskap kan skapa störningar i 

byggprojektet orsakad av exempelvis otillräckligt projekteringsarbete, förkortade byggtider 

samt avsaknaden av en långsiktig planering. 

Att arbetsberedningar inte fullständigt följdes ansåg platschefen som en produktionsstörning 

då det kan leda till sönderfall av material, merkostnader och resursnedsättningar. 

Arbetsberedningar är oerhört viktiga för ett byggprojekt där produktionsledningen bör redan 

vid byggstart bestämma vilka aktiviteter som ska undersökas och planeras särskilt noggrant i 

förväg för att undvika avvikelser i produktionsskedet. Syftet med arbetsberedningar är att 

möjliggöra ett effektivt byggskede genom att förhindra störningar vid utförandet av arbetet. 

Arbetsberedningen ger underlag för arbetsanvisningar vid förberedelsen inför 

utförandearbetet samt vid inköpet av nödvändiga resurser för att utföra arbetet. Aktiviteterna 

som behöver en arbetsberedning är aktiviteter som är särskild känsliga för störningar, då 

dessa störningar kan leda till bristande säkerhet, förseningar, ekonomiska förluster eller 
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sämre kvalitet. Arbetsberedningar behöver också göras för aktiviteter som är 

byggnadstekniskt komplexa. Eftersom byggprojekt är väldigt tidskomprimerade händer det 

ofta att arbetsberedningar inte utförs på grund av att det anses ta upp för mycket tid, dock så 

kan tiden återvinnas vid påbörjandet av aktiviteten genom att avlägsna risker och 

arbetsinstruktioner samt att tiden för att rätta till eventuella fel kan tas upp igen. 

Arbetsberedningen bör uppföljas vid utförandet av arbetet för att säkerställa att utförandet 

följer anvisningarna i den aktuella arbetsberedningen. Förmånen med arbetsberedningar är 

att dessa dokument fungerar som arbetsguide för framtida arbeten av samma sort samt att 

arbetsberedningar bidrar till erfarenhetsåterföringen vid olika projekt.  

Arbetsledaren och VVS-konsulten är båda eniga om att missförstånd och otydliga handlingar 

i upphandlingsskedet kan leda till ÄTA-arbeten som sedan resulterar i en högre total 

projektkostnad för beställaren. Inskickade anbud är grundade på otydliga underlag där ÄTA-

arbeten blir nödvändiga i senare faser av byggprocessen. 

Det är vanligt att underentreprenörerna som är aktivt medverkande i produktionsskedet 

misstolkar sina förpliktelser, särskilt i större byggprojekt med fler involverade aktörer. 

Samordningen av alla dessa underentreprenörer samt vidareförmedlingen av information är 

en komplicerad uppgift eftersom samtliga underentreprenörer inte vistas samtidigt ute på 

byggarbetsplatsen då dem enbart kommer till byggarbetsplatsen när deras arbete ska utföras. 

Arbetsledaren säger att veckotidsplaneringen ofta inte håller och då måste denne ändra om 

start- och slutdatum för byggets delmoment för att projektet ska hålla den översiktliga 

huvudtidplanen som upprättas av platschefen. Dessa tidsförseningar orsakas av väldigt 

många olika anledningar exempelvis, bristande underlag, sena svar från beställaren 

angående beslutsfrågor, bristande kompetens och erfarenhet hos underentreprenörer samt 

dålig planering av utförandearbeten. Montören tycker även att för korta byggtider med 

utförandet av flera komplexa arbeten samtidigt bidrar till stegringen av byggtekniska fel.   

Figur 4 från Svensk Byggtjänst (2007) visar att majoriteten i byggbranschen anser att en 

förbättrad kommunikation igenom hela byggprocessen skulle resultera i bättre tidhållning 

och minskad risk för störningar.  

Sammanställning av störningarna i produktionsskedet 

Störningarna som belystes under intervjuerna inom produktionsskedet var följande: 

 Icke uppdaterade ritningar eller otydliga ritningar 

 Otydliga bygghandlingar 

 Dålig planering av arbetsberedning 

 Underentreprenörer misstolkar sina förpliktelser 

 Överflödig information 

 Ogenomförbara ritningar 

 Ineffektiva möten 

 Plötsliga ändringsbeslut från ledning 
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5.4 Åtgärdsplan för att minska ÄTA-arbeten  

En åtgärdsplan har framtagits för att förebygga kommunikationsstörningarna som 

dokumenterades under byggstartmötet samt projekterings- och produktionsskedet. 

Störningarna ansågs ligga konsulterna emellan, mellan konsult och underentreprenör men 

även hos beställaren. Störningar som ligger hos beställaren är otillräcklig 

informationsförmedling, otydliga mål och visioner hos beställaren samt kompetens- och 

erfarenhetsbrist. En åtgärdsplan har inte framtagits för att förebygga 

kommunikationsstörningarna hos beställaren.  

5.4.1 Åtgärdsplan för kommunikationsstörningar mellan konsulter 

 

KOMMUNIKATIONSSTÖRNINGAR FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 

Icke uppdaterade ritningar av 
medarbetare 
 
 
 
 
 
 
Ineffektiva möten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arkitekt med bristande teknisk 
kunskap 
 
 
 

 Om de icke uppdaterade ritningarna beror på ändrade 
förutsättningar skall kortare möten bokas in där projektteamet 
informeras om de ändrade förutsättningarna för att 
säkerställa att projektteamet har förstått de nya 
omständigheterna samt att kunna planera arbetet därefter. 

 

 Sätta tydliga mål, om inte tydliga mål finns sätt konkreta 
delmål. Låta medarbetarna föra sina dialoger, skapa diskussion 
och framföra sina åsikter. I slutet av mötet skall en kontroll 
genomföras där man kontrollerar att alla involverade har fått 
svar på sina frågor. Mötet skall inte bara innefatta avstämning 
av tidplan. 

 Bra sammanställning av mötet och protokoll, därefter gå 
igenom sammanställningarna och kontrollera vad som har 
genomförts samt vad som är kvar. 

 
 

 Kommunikationen med en arkitekt som erhåller goda tekniska 
kunskaper resulterar i färre tekniska störningar som leder till 
mindre ÄTA-arbeten eftersom arkitekten har bättre förståelse 
för tekniska lösningar. 

 
Beslut som sker under samtal 
men inte dokumenteras 
 
 
 
 

 Efter samtal skicka iväg ett kortfattat mejl som bekräftar det 
som har bestämts under samtalet, om ingen återkoppling sker 
har inget bestämts. 

 Boka in ett möte under samtalet eller fortsätt 
kommunikationen via mejl vid viktiga beslut för att skapa ett 
underlag. 
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Brist på informell kommunikation 
inom organisationen 
 
 
 
 
Inkompletta handlingar som skall 
överföras till nästa skede 
 
 
 
För korta tidsplaner 
 
 
Bristande informationsöverföring 
 

 Företaget bör bjuda projektteamet på fler evenemang eller 
luncher för att dessa skall kunna skapa en bättre 
sammanhållning. Den informella kommunikationen bör väga 
tyngre vid formella beslutstagningar. 

 

 Ta den extra tid som behövs och komplettera handlingar 
istället för att medvetet lämna in ofullständiga handlingar som 
senare leder till fler ÄTA-arbeten. Denna åtgärd förebygger 
även resursminskningar som exempelvis materialspill. 
 

 Sätta preliminära tidsmål för konsulterna med ”extra” dagar 
ansatta för oförutsedda händelser samt kontroll och 
granskning av underlag.  
 

 Hålla kortare möten med jämnare mellanrum med 
projektgruppen. För att lättare kunna få den information samt 
uppdatering som behövs. 
 
 

 2 
      Figur 8: Åtgärdsplan för kommunikationsstörningar mellan konsulter  

 

5.4.2 Åtgärdsplan för störningar mellan konsult och underentreprenör 

KOMMUNIKATIONSSTÖRNINGAR FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 

 
Icke uppdaterade ritningar eller 
otydliga ritningar 
 

 

 Kontakta ansvarig projektör och bestäm ett möte för en genomgång av 
den planerade ritningen på byggarbetsplatsen för att i tidigt skede 
upptäcka eventuella oklarheter. 

Otydliga bygghandlingar 
  Användning av likformiga redogörelseformer vid upprättandet av 

bygghandlingar. 
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Dålig planering av 
arbetsberedning 
 

 Bestämda policyer angående arbetsberedningar samt riktlinjer för 
konsekvenser av utebliven arbetsberedning vid särskilt känsliga 
arbeten. Noggrann kontroll av varje utförd delmoment innan 
påbörjandet av nästa moment.  

Underentreprenörer misstolkar 
sina förpliktelser 
 
 
 
 
 
Överflödig information 
 
 
Ogenomförbara ritningar 
 
 
 
 
 
Ineffektiva möten 
 
 
 
 
 
 
 
Plötsliga ändringsbeslut från 
ledning 

 Bestämdare rollfördelningar i vid upphandlingen av 
underentreprenörer. 

 Tydligare kommunikation mellan produktionsledning och 
underentreprenörer för att klargöra arbetsuppgifter. 
 

 

 Sammanställa informationen till en kortfattad version som innehåller 
det väsentligaste informationen som alla aktörer bör veta. 
 
 

 Planera regelbundna möten med projektören ute på arbetsplatsen för 
att kontrollera att ritningen är genomförbar. Helst skall det planeras 
innan utförandet, under tiden av utförandet samt om det behövs kan 
ett möte planeras in mot slutet av utförandet. 

 

 Sätta tydliga mål, om inte tydliga mål finns sätt konkreta delmål. Låta 
medarbetarna föra sina dialoger, skapa diskussion och framföra sina 
åsikter. I slutet av mötet skall en kontroll genomföras där man 
kontrollerar att alla involverade har fått svar på sina frågor. Mötet skall 
inte bara innefatta avstämning av tidplan. 

 Bra sammanställning av mötet och protokoll, därefter gå igenom 
sammanställningarna och kontrollera vad som har genomförts samt vad 
som är kvar. 

 

 Sätta en deadline för alla beslut gällande förändringar. Efter ett visst 
datum skall ingen kunna komma med nya förändringar.  

 
 
 

    Figur 9: Åtgärdsplan för kommunikationsstörningar mellan konsulter och underentreprenörer 
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6 SLUTDISKUSSION  

Störningarna som belystes under detta arbete påvisar bara kommunikationsbristerna hos alla 

aktörer förutom hos beställaren. Arbetet har bara undersökt bristerna i projekterings- och 

produktionsskedet av byggprocessen därmed saknas en helhetsbild av 

kommunikationsproblemen i byggprojekt. Det optimala skulle vara att undersöka de brister 

som beställaren anser finnas. Intervjumanuset borde ha innehållit fler frågor angående 

möten inom byggprojekt samt kunde enkätundersökningar ha genomförts för att bidra med 

statistik i specifika problemområden. 

De förebyggande åtgärdsplanerna som har framtagits för störningarna som anses uppstå i 

dessa skeden kan minska kommunikationsbristerna och ÄTA-arbeten. Anledningen till 

varför sådana åtgärder inte har vidtagits kan bero på att det inte finns tid över vid ett 

byggprojekt att undersöka något som anses vara så trivialt som kommunikation. På grund av 

tidsbrist kan det också vara svårt att planera in så många möten som åtgärdsplanerna anser 

nödvändiga. Detta leder till ökade telefonsamtal mellan aktörerna som kompensation för 

mötena dock kan detta öka missförstånd då det inte finns ett underlag för vad som har i 

fastställts under telefonsamtalet. Sådana missförstånd kan enkelt undvikas med ett 

bekräftelsemejl efter samtalet.  

Åtgärdsplanerna kan användas som en checklista för att förhindra 

kommunikationsstörningarna som uppstår under projektets gång men den mänskliga 

faktorn spelar en stor roll i utförandet av åtgärderna som strategierna hänvisar till. Flera i 

undersökningsgruppen ansåg att den mänskliga faktorn var orsaken till de flesta 

störningarna. Utan engagemang från samtliga involverade så är åtgärdsplanerna obrukbara 

eftersom inställning och attityd hos aktörerna är avgörande för åtgärdsplanernas effektivitet. 

Beställaren har ett stort ansvar för att bibehålla en god kommunikation genom hela kedjan 

från start till slut. Effektivare samarbetsformer som exempelvis partnering bidrar till bättre 

kvalitet hos slutprodukten, kreativare tekniska lösningar, godare interna relationer och 

förbättrar kundrelationen avsevärt. Användandet av partnering som samverkansform har 

den gemensamma dialogen som kärna och leder till bestämdare och ömsesidig centrering av 

arbetsformer och samverkan mellan dem involverade i byggprojekten. Genom att ha en 

fortlöpande dialog mellan alla inblandade underlättar det hanteringen av 

meningsskiljaktigheter och förebyggandet av tvister.    

Organisationer och företag ta del av dessa åtgärder då det kan effektivisera processen och öka 

lönsamheten. För ofta hör man uttrycket tid är pengar men i byggbranschens allt kortare 

byggtider uppstår fler ÄTA-arbeten som då motsäger hela uttrycket. ÄTA-arbeten leder till 

merkostnader för byggprojekt och då betyder inte kortare byggtider en ökad lönsamhet utan 

snarare tvärtom. Därför kan det vara bra att förlänga byggtider och avsätta mer tid för dessa 

kommunikationsåtgärder i ett byggprojekt och därmed öka kvalitén samt lönsamheten 

genom att minska ÄTA-arbeten.  
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7 SLUTSATSER 

 Med hjälp av intervjusvaren och litteraturstudien har olika störningar som leder 

till ÄTA-arbeten definierats. Intervjusvaren har bidragit till vilka störningar alla 

involverade anser uppkomma mest och förstudien har gett ett underlag på de 

vanligaste störningarna som leder till ÄTA arbeten. Dessa två resultat har sedan 

jämförts och störningarna som litteraturstudien har beskrivit skiljer sig inte 

mycket från störningarna i praktiken. Problemen som mestadels leder till ökade 

ÄTA-arbeten är att medarbetarna inte uppdaterar underlag, informationsbrist 

från beställare eller att ritningarna inte är kompletta vid överföring till 

nästkommande skede. I intervjufrågorna finns det även frågor som kretsar kring 

hur individen själv anser att kommunikationen kan effektiviseras. Intervjusvaren 

angående effektiviseringen av kommunikationen överensstämmer med 

problemlösningarna som litteraturstudien redogör. För att förbättra 

kommunikationen anses möten kunna ha en stor påverkan. Genom att ha 

regelbundna möten med jämnare mellanrum anser aktörerna att 

kommunikationen kan förbättras. Aktörerna menar även att mötena behöver 

effektiviseras. 

 

 Organisationer bör satsa mer på att förbättra den informella kommunikationen 

för att skapa godare sammanhållning vilket i sin tur leder till mindre 

missförstånd, bättre samarbete och kommunikation mellan olika 

yrkeskategorier. 

 

 Aktörerna nämner i intervjuerna att informationen förmedlas genom 

användandet av gemensamma portaler och nyttjandet gemensamma underlag. 

För att informationen ska hamna hos rätt aktör så krävs det effektivare möten 

med jämnare mellanrum och med regelbunden återkoppling samt bättre 

användning av kommunikationsverktyg tycker alla involverade. 
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Detta arbete har belyst ett flertal störningar i byggprocessen, främst inom 

projekteringsskedet och produktionsskedet. Enligt intervjuerna så stod beställaren för en stor 

andel fel som sker i byggnadsprojekt. Enligt resultaten så kan beställarens sätt att 

kommunicera minska störningarna avsevärt.  

Beställaren är kund och måste av den anledningen kunna formulera sig samt upprätta en 

kontinuerlig kontakt med alla involverade för att få ett så gott resultat som möjligt. 

Resterande aktörer arbetar för att ge beställaren den bästa möjliga produkten, detta går inte 

att uppfylla om inte kommunikationen med kunden är effektiv. Om beställaren har oklara 

mål är det viktigt att ta in aktörerna i ett tidigt skede och skapa en regelbunden 

kommunikation för att aktörerna skall få upp en målbild. Då kan medarbetarna i samråd 

med beställaren skapa en produkt till de förväntningar som beställaren har.  

En fördjupad undersökning av kommunikationen mellan beställare och konsult bör göras för 

att redogöra vilka kommunikationsåtgärder som behöver vidtas för att uppnå en effektivare 

byggprocess. 
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BILAGA 1: INTERVJUFRÅGOR  

1. Hur ser kommunikationen mellan dig och andra aktörer ut? Vilka aktörer kommunicerar du 

oftast med? 

2. Vilka är de största orsakerna till att du har startat en kommunikationshändelse med andra 

aktörer? 

3. Vilka kommunikationskanaler använder du för att ta kontakt med andra aktörer? Vilken 

kommunikationskanal anser du är effektivast? 

4. Vilka kommunikationskanaler är mest bristande enligt dig? 

5. Hur upplever du tillgängligheten av information under olika projekt? Finns det information 

som du tycker är överflödigt? Finns det information som du saknar under projektets gång?  

 Vad händer om informationen inte finns till hands vid rätt tidpunkt? Är detta något 

som sker ofta? 

6. Hur effektiv är användningen av IT-verktyg som kommunikationsmedel med avseende på 

lämplighet, begränsningar och uppdatering? 

7. Hur ofta anser du att det uppstår missförstånd mellan aktörer på grund av otydlig 

kommunikation? 

8. Vilka kommunikationsförbättringar anser du kan tillämpas för att minska framtida 

missförstånd? 

9. Hur ofta sker byggnadstekniska fel på grund av dålig eller otydlig kommunikation? 

10. Vilka är de största orsakerna till att ÄTA-arbeten behöver utföras enligt dig? 

11. Vilka kommunikationsförbättringar anser du kan tillämpas för att minska framtida ÄTA-

arbeten? 

12. Hur skiljer sig kommunikationen från företagets policy till praktiken? 

13. Hur ser kommunikationen ut i mindre projekt kontra större projekt? 

14. Hur brukar ofta brukar projekten förhålla sig till tidsplaneringen?  

 Vad är orsakerna till att man inte ligger i fas med tidsplaneringen? 
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