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Abstract 
Purpose: The purpose of the survey is to investigate the communication between the 
contractor and the consultant in a construction project with general contract as a 
procurement form. Communication is lacking in previous research, which has 
contributed to negative aspects in terms of economics and time. This survey will result 
in improvement proposals to reduce communication problems. 

Method: The problem of the study was based on a literature study on communication 
problems in construction projects. The literature study has also been used to build the 
theoretical framework. Semi-structured interviews formed the basis for answering the 
questions in depth. In order to strengthen the interview response. 

Findings: The survey results in communication problems between the contractor and 
the consultant and the problems affect the projects negatively. The survey also found 
that the proportion of general contracts is decreasing. 

Implications: The conclusion of the survey is that through an increased opportunity for 
a two-way communication that contributes to improved communication opportunities 
between the participating players. Recommendations to increase the opportunity are: 

 Use of video calls gives the parties a two way communication. 
 Direct contact between contractor and consultant on technical issues (general 

contract) provides more efficient technical solutions and reduces the risk of 
misinterpretation. 

 More importance in providing feedback to all parties. 
 Allow the consultant (projector) to participate throughout the production phase 

allows for better upcoming actions. 

Limitations: The work is limited to communication between contractor and consultant 
in a general contract. Interviews were limited to Pontarius AB and NCC Construction 
with regard to the work time frame. The survey is generally adapted to other companies 
in the industry. 

Keywords: Communication, Communication in construction projects, Communication 
channels, Communication between contractors and consultants 
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Sammanfattning 
Syfte: Undersökningens syfte är att undersöka kommunikationen mellan entreprenör, 
byggledaren och projektör i ett anläggningsprojekt där en generalentreprenad 
genomförts. Kommunikation ses bristande mellan dessa aktörer i tidigare forskning 
vilket har bidragit till negativa aspekter i form av ekonomi och tid. Denna undersökning 
skall resultera i förbättringsförslag för att minska kommunikationsproblemen. 

Metod: Undersökningens problematik grundades genom en insamling av primär- och 
sekundärdata om kommunikationsproblem inom anläggningsprojekt och 
generalentreprenad. Den primära datan består utav semistrukturerade intervjuer och den 
sekundära utav tidigare forskning. Detta ligger till grund för att besvara uppsatsens 
frågeställningar. 

Resultat: Undersökningen resulterar i att kommunikationsproblem mellan entreprenör 
och konsult finns och att problemen påverkar projekten negativt. Undersökningen fann 
även att andelen generalentreprenad minskar. 

Konsekvenser: Slutsatsen i undersökningen visar att genom en ökad möjlighet för 
tvåvägskommunikation bidrar detta till förbättrade kommunikationsmöjligheter mellan 
de deltagande aktörerna. Rekommendationer för att öka möjligheten är: 

 Användning av videosamtal ger parterna en tvåvägskommunikation. 
 Direktkontakt mellan entreprenör och projektör vid tekniska problem 

(generalentreprenad) ger effektivare tekniska lösningar samt minskar risken för 
feltolkningar. 

 Mer vikt vid erfarenhetsåterföring till alla parter. 
 Tillåta projektören att vara delaktig under hela produktions skedet ger möjlighet 

till bättre kommande handlingar. 

Begränsningar: Arbetet begränsas till kommunikation mellan entreprenör och konsult 
i en generalentreprenad. Intervjuerna begränsades till Pontarius AB och NCC 
Construction med hänsyn till arbetets tidsram. Undersökningen är generellt anpassad 
till andra företag inom branschen. 

Nyckelord: Kommunikation, Kommunikation i byggprojekt, Kommunikationskanaler, 
Kommunikation mellan entreprenör och konsult  
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Begrepp 
Byggherre 

Byggherre är den person eller organisation som beställer och uppför en byggnad för sin 
räkning på grund av ett behov. Redan från start brukar byggherren anlita en konsult så 
kallad projektledare/byggledare som ansvarar för själva styrningen av byggprojektet 
under hela byggprocessen. Standard, kvalitet, utformning, miljökrav m.m. bestäms i ett 
tidigt skede av byggherren men även kostnad, tomt samt vilka entreprenörer och 
konsulter som skall delta bestäms. Dessa beslut görs ofta ihop med projektledaren 
(Nordstrand, 2008). 

Entreprenör 

Till byggentreprenör räknas ett företag som inriktar sig på att bygga om, uppföra eller 
renovera byggnader och anläggningar (Nordstrand, 2008). 

Projektör 

Projekteringen sköts oftast av konsulter med stor kunskap inom arkitektur, 
byggnadskonstruktion, el- och VVS-konstruktörer. Ibland kan även andra konsulter 
med större kunskap inom exempelvis köksutrustning, inredning och trädgård anlitas 
(Nordstrand, 2008). 

Bygghandlingar 

Huvuduppgiften med så kallade bygghandlingar är att förmedla information mellan de 
olika medverkande i byggprocessen. Handlingarna tas fram i projekteringen utav 
konsulten och används sedan i produktionen för att utföra projektet (Nordstrand, 2008). 

Anbud 

När alla resurser som krävs i projektet räknats fram summeras allt och ett sammanställt 
pris tas fram. I detta sammanställda pris ingår även eventuell konsulthjälp och 
försäkringar. Efter att detta tagits fram läggs en överskottsandel på vilket blir vinsten 
(Nordstrand, 2008). 
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1 Inledning 
Första kapitlet ska ge dig som läsare en förståelse för hur viktig kommunikationen 
mellan entreprenör, byggledare och projektör är och vidare förklara valet av detta 
område. Nedan följer en beskrivning om studiens begrepp, bakgrund, 
problembeskrivning, mål, frågeställningar, avgränsningar och disposition. Detta ger en 
grund till fortsatt läsning. 

1.1 Bakgrund 
En generalentreprenad innebär att byggherren kontaktar en projektör för att projektera 
ett byggprojekt. När projektören är klar med sitt arbete överlämnar den sina färdiga 
bygghandlingar till byggherren som i sin tur antingen kontaktar en entreprenör för att 
utföra byggprojektet eller använder handlingarna i eget utförande (Nordstrand, 2008). 
Carlsson & Josephson (2001) menar att de problem som entreprenören sedan stöter på 
gällande de bygghandlingar som projektören tagit fram sällan framgår till projektören, 
eftersom projektören lämnar projektet när produktions skedet börjar (Nordstrand, 
2008).  Det brister alltså i kommunikation mellan de deltagande aktörerna som i sin tur 
påverkar projektet ekonomiskt och tidsmässigt. Stora summor pengar går till spillo på 
grund av bristande kommunikation (Svensk Byggtjänst, 2014). Rapporten skall 
undersöka kommunikationen mellan projektör, byggledare och entreprenör i 
anläggningsprojekt där en generalentreprenad genomförts för att konstatera vilka brister 
som uppkommer, varför samt hur dessa kan förbättras. 

1.2 Problembeskrivning 
Kommunikation ses i allmänhet som ett huvudproblem i byggprojekt (Josephsson & 
Salukkoriipi, 2009) och det är helt avgörande för om projektet får ett effektivt och 
lyckat resultat (Hoezen, Dewulf, & Reymen, 2006). I en undersökning som Svensk 
Byggtjänst (2014) utförde framkom det att stora problem fanns mellan de olika 
aktörerna i svenska byggprojekt och att dessa problem beror på bristande 
kommunikation. Undersökningen visar att i snitt kan 13 % av byggprojektets kostnader 
minskas genom en bättre kommunikation. Carlsson & Josephson (2001) menar att 
bristen i kommunikationen är ömsesidig mellan entreprenör och konsult. Bättre 
kommunikation skulle leda till högre effektivitet, kvalitet och högre lönsamhet. På 
grund av att projekten pressas till kortare byggtider brister kommunikationen. Ett annat 
problem som ofta uppstår i projekt är att för stor vikt hamnar vid att tjäna pengar, vilket 
leder till kortsiktiga prioriteringar och att projektresultatet påverkas. Detta blir ett hinder 
för kommunikationen eftersom man fokuserar på fel saker (Jansson, Lundkvist, & 
Olofsson, 2014). Genom personlig kontakt mellan samtliga inblandade aktörer ökar 
förmågan att överföra kunskap om projektet vilket gynnar framgångarna (Carlsson & 
Josephson, 2001).  

För att ett byggprojekt skall lyckas krävs det väl upprättade bygghandlingar från 
projektörens sida (Nordstrand, 2008). När det gäller generalentreprenad lämnar ofta 
projektören projektet när bygghandlingarna överlämnats till byggherren/byggledaren, 
detta leder till problem eftersom entreprenören inte kan kommunicera med projektören 
när problem gällande bygghandlingarna uppstår (Svensk Byggtjänst, 2014). 
Anledningen till att detta sker är på grund av bristande kommunikation mellan 
projektör, entreprenör och byggherre (Forsman, Bystedt & Öhman, 2011). Brister som 
uppkommer i bygghandlingarna leder till ändringar och tilläggsarbeten, vilket kostar 
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byggherren pengar. Enligt Svensk Byggtjänst (2014) beror detta på ett för stort 
informationsflöde i olika kommunikationskanaler vilket leder till att den väsentliga 
kommunikationen inte kommer fram. Senaratne & Ruwanpura (2016) förklarar att 
byggbranschen är den mest informationsberoende industrin och att kvalitén på 
kommunikationen är avgörande för lyckade projekt. Dem förklarar även att bristande 
kommunikation i ett byggprojekt leder till dålig kvalité, hög omsättning av anställda 
och onödiga utgifter. Hoezen, Dewulf, & Reymen (2006) menar att för att lösa problem 
som uppkommer i ett projekt måste det finnas en dialog mellan de olika aktörerna. Om 
en dialog inte finns mellan aktörerna kan inte problemen lösas. Denna dialog leder till 
god lönsamhet, effektivitet och kvalitet i projektet. De menar att samtliga aktörer ska 
medverkar i projektet från början till slut. Svensk Byggtjänst (2014) inriktar sig på 
anläggnings- och husbyggnadsprojekt men denna rapport kommer endast att inrikta sig 
på anläggningsprojekt av den orsaken att anläggningsprojekten blir allt större och mer 
omfattande med pressade tider och därmed kräver en god kommunikation mellan 
aktörerna. Valet av ämne motiveras av Aerts, Dooms & Haezendonck (2016) som 
menar att kommunikationen i anläggningsprojekt är en ytterst relevant fråga inför 
framtidens projekt samtidigt som kommunikationen idag utvecklas vilket också 
kommunikationen i projekten måste göra.  

1.3 Mål och frågeställningar 
Syftet med rapporten är att undersöka vilka kommunikationsproblem som uppkommer 
mellan entreprenör, projektör (konsult) och byggledare (konsult) i anläggningsprojekt 
där en generalentreprenad genomförs, för att sedan ta fram ett förbättringsförslag för de 
problem som uppstår i kommunikationen. Målet med undersökningen är att bidra med 
mer kunskap till anläggningsbranschen.  

Rapportens huvudfråga är hur kommunikationen fungerar mellan entreprenör, 
byggledare och projektör i en generalentreprenad? Utifrån rapportens huvudfråga har 
tre underfrågor upprättats, frågorna gäller generalentreprenad: 

 Hur ser kommunikationen ut mellan entreprenör, byggledare (konsult) och
projektör (konsult) i ett anläggningsprojekt?

 Vad beror kommunikationsproblemen på mellan entreprenör, byggledare
(konsult) och projektör (konsult) i ett anläggningsprojekt?

 Hur kan problemen minskas och på så sätt förbättra kommunikationen?

1.4 Avgränsningar 
Syftet med rapporten är att få fram hur kommunikationen i ett anläggningsprojekt där 
en generalentreprenad genomförs ser ut idag och vad man kan göra för att förbättra 
kommunikationen. Studien har begränsats till konsultföretaget Pontarius och 
entreprenadföretaget NCC Construction. Anledningen till att dessa företag valdes var 
att de har tidigare arbetat  tillsammans i projekt vilket bidrar till att undersökningen får 
en bild från både entreprenörens och konsulternas sida. NCC stod för entreprenörer till 
intervjuerna. Gällande Pontarius intervjuades både projektörer och byggledare. 
Byggledaren tar rollen som byggherre under en generalentreprenad får då en central roll 
gällande kommunikationen.  
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1.5 Disposition 
Rapportens disposition är enligt följande: 

Kapitel 1: Inledning 

Kapitlet beskriver vilket problem arbetet inriktar sig på samt varför detta problem har 
valts. Bakgrunden till undersökningen beskrivs också samtidigt som de olika 
avgränsningarna som gjort presenteras. Slutligen beskrivs även målet med 
undersökningen.  

Kapitel 2: Metod och genomförande 

Kapitlet beskriver vilka metoder som använts för att samla in empiri, men även hur 
insamlingen har gått till väga. Koppling mellan frågeställningarna och de valda 
metoderna framgår samtidigt som de specifika metoderna förklaras.  

Kapitel 3: Teoretiskt ramverk 

Kapitlet beskriver de valda teorierna samt vad dessa innebär. Under denna del förklaras 
specifikt vad de olika teorierna innebär samt varför dessa är intressanta i denna 
undersökning. Teorierna ska senare användas i analyskapitlet för att hjälpa till att svara 
på frågeställningarna. 

Kapitel 4: Empiri 

Kapitlet innehåller insamlad information från intervjuer. Den innehåller även 
beskrivning av de olika deltagande respondenterna och citat från dessa. 

Kapitel 5: Analys och resultat 

Kapitlet analyserar insamlad data och blir det som ligger till grund för rapporten. Här 
knyts teoretiskt ramverk ihop med empirin för att sedan resultera i det valda målet.   

Kapitel 6: Diskussion och slutsats 

Här presenteras uppsatsens slutsats och resultatet av undersökningen men även idéer 
till vidare forskning. 

. 
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2 Metod och genomförande 
Under metod och genomförande beskrivs vilka metoder som använts för att samla in 
information om ämnesområdet. Kapitlet skall ge läsaren en förståelse för hur 
informationsinsamlingen har gått till. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Arbetet har ett deduktivt arbetssätt som innebär att man utgår ifrån allmänna principer 
och befintliga teorier för att senare dra slutsatser om de frågeställningar som skall 
besvaras (Patel & Davidson, 2011). Anledningen till att ett deduktivt arbetssätt har valts 
är för att redan existerande teorier samlats in och sedan prövas empiriskt. Detta 
undanhåller forskarens egna åsikter och relaterar då till teorin (Patel & Davidson 2003). 
Det deduktiva angreppssättet följs sedan upp med hjälp av en kvalitativ metod samt 
semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna skall vara väl formulerade och hjälpa till att 
besvara frågeställningarna (Lantz, 2007). Rapporten innehar primär och sekundärdata. 
Den primära data består av intervjuer och den sekundära data av tidigare forskning. För 
att få information om hur kommunikationen sker mellan entreprenör, byggledare och 
projektör upprättades 5 intervjuer. 3 med konsulter på Pontarius och 2 med 
entreprenörer på NCC Construction. Den sekundär data hämtades från Högskolan i 
Jönköpings databaser Google Scholar, ScienceDirect, Diva och Scopus med relevanta 
sökord Kommunikation, Kommunikation i byggprojekt, Kommunikationskanaler, 
Kommunikation mellan entreprenör och konsult. Den sekundär data tillsammans med 
den primär data skall hjälpa vidare i rapporten och besvara rapportens frågeställningar. 
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2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

I detta avsnitt beskrivs och motiveras vilken metod som skall användas för att besvara 
respektive frågeställning. Nedan illustreras (se Figur 1) kopplingen mellan 
frågeställningar och valda metoder för datainsamling. 

2.2.1 Frågeställning 1: Hur ser kommunikationen ut idag mellan 
entreprenör byggledare (konsult) och projektör (konsult) i ett 
anläggningsprojekt? 

För att besvara frågeställningen har intervjuer och sekundärdata samlats in. Den 
sekundära datan skall ge läsaren en bild på hur kommunikationen idag ser ut i ett 
anläggningsprojekt där en generalentreprenad genomförs. Intervjuerna skall bidra 
till en mer specificerad bild på hur kommunikationen ser ut mellan konsulten, 
byggledare och entreprenören i de två företag som intervjuas. 
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2.2.2 Frågeställning 2: Vad beror kommunikationsproblemen på  mellan 
entreprenör byggledare (konsult) och projektör (konsult) i ett 
anläggningsprojekt? 

Frågan besvaras genom intervjuer, insamlad sekundärdata. Intervjuerna som 
genomförs i rapporten skall ge läsaren en bild av hur konsult, byggledare och 
entreprenörerna ser på kommunikationsproblem. För att sedan jämföra svaren med 
den sekundära datan.  

2.2.3 Frågeställning 3: Hur kan problemen minskas och på så sätt 
förbättra kommunikationen? 

Frågeställningen besvaras med hjälp av en kombination mellan intervjuer, sekundär 
insamlad data. Intervjuerna används för att finna nya ideér till kommunikationssätt 
som skall kunna förebygga de befintliga problemen som finns i ett byggprojekt. Den 
sekundära datan hjälper oss att förstå vad det finns för problem och vad de tidigare 
haft för lösningar på problemen samt vad som har förändrats inom branschen 

2.3 Valda metoder för datainsamling 

2.3.1 Sekundär data 
För att belysa arbetets problembeskrivning genomfördes en genomläsning av tidigare 
forskning. Både vetenskapliga artiklar, litteratur och publikationer studerades. Detta 
ligger även till grund för uppsatsens teoretiska ramverk. Syftet med den sekundära 
datan är att få en förståelse för var forskningen befinner sig idag inom det valda området 
(Patel & Davidson, 2011). Backman (2008) förklarar att den sekundär datan är som ett 
introducerat moment i forskningsprocessen. Detta för att få en översiktlig bild över 
problemet som skall undersökas genom att sammanställa relevant litteratur inom 
området.  

2.3.2 Intervjumetodik 
Intervjumetodiken som valdes är en semistrukturerad intervjumetodik. I en 
semistrukturerad intervju är temat samt området bestämt och metodiken kräver inte 
några färdigformulerade frågor. Hur ordningen på frågorna ställs beror på hur samtalet 
utvecklar sig. Med en semistrukturerad intervju ges möjlighet till att ställa följdfrågor 
om något visade sig oklart. Respondenten får också möjligheten att komma med nya 
synpunkter inom ämnet som kan vara intressant för intervjuaren (Blomkvist & Hallin, 
2014). Patel & Davidson (2011) menar att syftet med semistrukturerad intervju är att 
upptäcka ny kunskap och få en tydligare bild utav ett område eller en person. Studiens 
syfte är att ta fram ny kunskap, vilket erhållas genom att använda sig av denna metodik. 
Under själva intervjun är det viktigt att intervjuaren håller en neutral profil, detta menar 
Ejvegård (2009) för att respondenten inte skall påverkas i sina svar. Ejvegård (2009) 
nämner också att det vanligaste felet ”fallgropen” är ledande frågor. Anledningen till 
detta är att ledande frågor redan från början har ett exakt svar vilket gör att respondenten 
inte kommer svara som hen egentligen tycker, tänker och känner (Ejvegård, 2009). 
Intervjuerna följde en intervjuguide (se Bilaga 1) detta för att hålla sig till ämnet men 
också ge respondenten chansen till fria svar. 

2.4 Arbetsgång 
Ämnet generalentreprenad och kommunikation i anläggningsprojekt framtogs i 
diskussion med Pontarius AB och genom litteraturgenomgång från tidigare forskning 
inom området. Detta resulterade i de frågeställningar som arbetet innehar. När 
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frågeställningarna och problembeskrivningen framställts påbörjades en djupare 
litteraturgenomgång för att skapa god förkunskap till de intervjuer som senare skulle 
genomföras men också för rapportens teoretiska referensram. Den sekundär data 
samlades in från databaser som nämns i kap 2.5. Med hjälp av forskning och litteratur 
som används i uppsatsen togs ett intervjuunderlag fram som skulle besvara uppsatsens 
frågeställningar. I diskussion med Pontarius AB valdes NCC Construction som den 
entreprenör som skulle delta i intervjuerna.  Pontarius Jönköping som projektör och 
Pontarius Göteborg som byggledare. Det bestämdes även att två entreprenörer en 
byggledare och två projektörer skulle delta. Vid intervjuerna deltog båda författarna 
och intervjuerna spelades in efter godkännande från respondenten. De 
semistrukturerade intervjuerna transkriberades och godkändes av respondenten för att 
sedan sammanställas i empirin. När empirin sammanställts kopplades den ihop emot 
det teoretiska ramverket genom analysen för att framställa ett resultat som svarar på de 
ställda frågeställningarna. Detta resultat diskuterades senare ur egna åsikter och tankar 
i det sista kapitlet resultat och diskussion. Idéer till vidare forskning har även framtagits. 

2.5 Trovärdighet 
Eriksson & Wiedershiem-Paul (2011) definierar validitet som mätinstrumentets 
förmåga att mäta det som man avser att instrumentet ska mäta. Metodvalet som valts 
för studien är deduktiv metod som sedan kombinerats med sekundärdata samt 
semistrukturerade intervjuer. Detta skall genomföras på ett utförligt och korrekt sätt för 
att skapa god trovärdighet i rapporten. För att få fram relevanta artiklar samt litteratur 
har sökningar på databaser utförts. Dessa databaser var: Scopus, ScienceDirect, Diva 
samt Goolge Schoolar men även litteratur genomgång på JTH:s bibliotek. Studenterna 
har sökt utifrån följande nyckelord: Kommunikation, Kommunikation i byggprojekt, 
Kommunikationskanaler, Communication, Communication in construction projects. 
För att skapa god trovärdighet och minska risken för feltolkning i intervjuerna kommer 
båda författarna att delta under intervjuerna. Personerna som skall intervjuas får 
möjlighet till anonymitet. Enligt Patel & Davidson (2011) ger anonymitet en 
säkerhetskänsla för intervjupersonen. Hen kan då slappna av mer och ge ett svar som 
verkligen speglar deras värld. Författarna frågade om inspelning var godtagbart för 
personen som skulle intervjuas. På så sätt kan författarna gå tillbaka och lyssna på 
intervjun. Pontarius AB och NCC Construction som deltar i intervjuerna är två stora 
internationella företag med stor vikt i branschen vilket bidrar till trovärdighet i 
uppsatsen. Pontarius AB står på konsultsidan och NCC Construction på entreprenör 
sidan. Detta ger styrka i undersökningen då de deltagande aktörerna innehar stor 
kunskap i branschen. Validiteten i intervjuerna stärks genom att två entreprenörer och 
två projektörer intervjuas vilket innebär till att två personer med samma yrkesroll 
intervjuas. Vad gäller byggledare intervjuas enbart en men med tanke på att hen innehar 
30 års erfarenhet finner författarna god trovärdighet.  
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3 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel beskrivs tidigare forskning och teorier inom kommunikation mellan 
konsult och entreprenör. Det teoretiska ramverket ger förutsättningen för att kunna 
svara på de frågeställningar som ställts i kapitel 1.3. Vidare beskrivs hur 
kommunikationen fungerar mellan individer och i byggprojekt. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Nedan (se Figur 2) illustreras de teorier som skall kopplas till de ställda frågeställningar 
som gjorts i kapitel 1:3. 
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3.2 Kommunikation 
Ordet kommunikation kommer från latinerns ”communica´tio” som kan översättas till 
ömsesidigt utbyte” (Nationalencyklopedin, 2017). (SAOL 14) har definierat 
kommunikation som överföring av information. Kamél (2014) ser kommunikation som 
ett utbyte av information för två parter att överföra och tolka. Denna process startas när 
två människor möts där avsändaren överför ett budskap till mottagaren med hjälp av en 
kommunikationskanal (Dahlkwist, 2007). Larsson (2009) menar att kommunikation är 
en viktig aspekt för människor och för ett företags utveckling. Senaratne & Ruwanpura 
(2016) beskriver att kommunikation i byggprojekt är helt avgörande för lyckade 
projekt. Dom förklarar även att ett byggprojektlag spenderar majoriteten av sin tid att 
kommunicera med andra aktörer i projektet. Senaratne & Ruwanpura (2016) förklarar 
att kommunikation ofta sker genom en envägskommunikation. Envägskommunikation 
är då förmedlaren kommunicerar till en mottagare. Med detta menas att mottagaren har 
små möjligheter att kunna ge förmedlaren någon respons om personen har frågor om 
några otydligheter i budskapet. Detta gör även att förmedlaren oftast inte får en 
bekräftelse att mottagaren har uppfattat budskapet på rätt sätt (Dalhkwist, 2007). Dock 
visar Senaratne & Ruwanpura (2016) att kommunikationen inom byggprojekt är 
mycket mer komplex vilket bidrar till att enbart envägskommunikation inte räcker. En 
av anledningarna till att det är mer komplext ses vara att flera personer med 
komplementära färdigheter från olika organisationer och olika discipliner ska utföra ett 
gemensamt mål. De inblandade aktörerna har olika värderingar och intressen som kan 
leda till kommunikationsproblem. Fler orsaker som påverkar kommunikationen i 
byggprojekt är den projektbaserade strukturen, det vill säga att i och med att 
kommunikationen är begränsad till en kort tidsperiod (projekttiden) så blir den 
situationsberoende och är då olika från fall till fall Senaratne & Ruwanpura (2016). 
Med hjälp av kommunikationskanalerna kan utbytet av information ske skriftligt, via tal 
eller med kroppsspråk (Larsson, 2009). Larsson (2009) och Dahlkwist (2007) beskriver 
att en dialog kan ske genom två olika sätt, envägskommunikation eller 
tvåvägskommunikation. 

I en tvåvägskommunikation kan förmedlaren kommunicera med en mottagare. 
Skillnaden är att förmedlaren får respons från mottagaren och en jämsides dialog förs 
där oklarheter och frågor kan klargöras mellan parterna (Larsson, 2009). Dalhkwist 
(2007) menar att vid denna typ av dialog byter förmedlaren och mottagaren rollerna vid 
feedback. Frank Cervone (2014) visar att en effektiv projektkommunikation enbart kan 
ske ifall alla i projektet kommunicerar effektivt. Han förklarar att ett effektivt sätt att 
kommunicera är genom möten, dock framkom även att möten bör fokusera på 
åtgärdsposter eller beslut som måste fattas snarare än statusrapporter. Detta för att 
uppehålla engagemanget under mötet. Statusrapporter kan och bör delas ut före mötet 
så att mötet kan fokusera på beslut och åtgärder snarare än det vardagliga. Dessa sorters 
kommunikation är verbala men Dalhkwist (2007) säger att man inte ska glömma vikten 
av de icke-verbala budskapen som tillexempel kroppsspråk. De icke verbala budskapen 
är en viktig del i kommunikationsområdet då dessa är avsiktliga eller oavsiktliga 
(Dahlkwist, 2007). 

3.2.1 Kommunikationprocessen 
Kommunikation inom en organisation är väsentlig om den skall fungera både internt 
samt externt. Kommunikation används på olika sätt men grunden är att förmedla idéer 
och information mellan olika människor (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  
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Kommunikationen mellan två individer kan beskrivas med hjälp av en modell, baserad 
på Shannons & Weavers (1949) kommunikationsmodell (se Figur 3). Processen är en 
basal och linjär process. Modellen beskriver en informationskälla som sändaren 
förmedlar ett meddelande ifrån. Detta meddelande går sedan via en bruskälla och tas 
upp via en mottagare och skickas vidare till källan. (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Brus 
kan vara allt som kan ändra eller påverka meddelandet som mottagaren ska ta emot 
vilket kan skapa missförstånd. Brus är en variabel som kan användas för att manipulera 
avsendet av meddelandet. (Bidireaca, Petromana, Constantinb, Chirilaa, & Bolocana, 
2015). 

Figur 1: Kommunikationsmodell om kommunikation mellan 2 adaptiva system 
(Shannons & Weavers, 1949). 

En viktig del som behövdes kompletteras i Shannons & Weavers modell var 
möjligheten till respons. Responsen ger parterna bättre förståelse om meddelandet eller 
andra missuppfattningar (Bidireaca, Petromana, Constantinb, Chirilaa, & Bolocana, 
2015). Jacobsen & Thorsvik (2014) använder Shannons &Weavers (1949) som grund 
för en mer nyanserad och modern modell (se Figur 4). Där vikten är återkoppling mellan 
sändaren och mottagaren. Fitsimmons (2014) menar i sin rapport ”The challenge of 
execptional communication” att respons är en viktig del vid besluttagande situationer. 
När mottagaren skickar respons blir mottagaren en sändare och har ansvaret för att 
meddelandet ska vara tydligt att uppfatta. I Senarante & Ruwanpura (2016) 
undersökning visades att syftet med informationsspridning är att det ska skickas på ett 
korrekt sätt och mottaget av rätt person vid rätt tid med respons av rätt kvalitet. 
Fitsimmons (2014) menar i sin rapport att ofta vid bristande kommunikation är det inte 
kanalen som är felet utan individen som använder kanalen. 

Meddelande Meddelande Störnings-
källa 

Kommunikationskanal 

Informations
källa 

Sändare 

Signal 

Mottagare Informations
mål 
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 Figur 4: Jacobsen& Thorsviks (2014) kommunikationsmodell. 

 

3.3 Kommunikationskanaler 
Kommunikationskanaler definieras enligt Falkheimer & Heide (2014)  som hjälpmedel 
för att förflytta informationen från en sändare till en mottagare. I projekt kommunicerar 
olika grupper på olika sätt. Därför behövs olika kanaler för ett effektivt arbete men 
också för att nå ut till de olika intressegrupperna. En projektgrupp behöver därför 
överväga vilka kommunikationskanaler som är mest effektiv för att nå ut till dessa 
intressenter i ett projekt (Cervone, 2014).  Meyer (2014) menar att vid start av ett projekt 
ska medverkande intressenter bestämma de mest föredragna och effektiva kanalerna 
som ska användas för att underlätta kommunikationen under hela processen. I figuren 
nedan (se Figur 5) visar Jacobsen & Thorsvik (2014) att skillnaden mellan olika 
kommunikationskanaler och dess förmåga att förmedla en viss mängd rik information 
i ett budskap. Kännetecken av en god kanal som kan förmedla rik information enligt 
Jacobsen & Thorsvik (2014) är att: 

 Kanalen överför flera signaler samtidigt. 
 Kanalen möjliggör snabb återkoppling. 
 Kanalen skall möjliggöra att sändare och mottagaren kan anpassa budskapet till 

varandra. 
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Figur 5: Hur mycket information olika kommunikationskanaler förmedlar (Jacobsen 
& Thorsvik, 2014) 

Valet av kommunikationskanal i ett byggprojekt är unikt då kommunikation är 
begränsad till en kort tidsperiod. Detta gör att kommunikationen är situationsberoende 
och valet av rätt kanaler är olika vid varje projekt. (Senarante & Ruwanpura, 2016).  
Kommunikationskanaler kan delas in i tre områden (Eriksson, 2011). Dessa är 
skriftliga, muntliga samt elektroniska kanaler. 

3.3.1 Skriftliga kanaler 
Denna typ av kanal avser all tryckt information på papper och annat synligt material. 
Tryckt information kan exempelvis vara dokument, protokoll, rapporter, brev, 
företagspresentationer och ritningar (Erikson, 2011).  I studien ”Employee Engagement 
and Internal Communication: A United Arab Emirates Study”  som undersöker interna 
kommunikationen inom flygbolaget United Arab Emirates visades att skriftlig 
kommunikation inte är var den bästa kanalen för att kommunikation (Al Mazrouei, 
Hogson, & O´Neill, 2015). Studien visade att skriftliga kanaler kan användas för att 
dokumentera möten så att vid tvister kan parter gå tillbaka och se vad som sades vid 
tidigare möten. Denna fördel med skriftliga kanaler tas även upp i litteratur om 
kommunikation. Där Eriksson (2011) visar att genom skriftliga kanaler kan mottagaren 
gå tillbaka och läsa meddelandet igen ifall det uppstår tvister eller missförstånd. Detta 
förutsätter att innehållet är korrekt skrivet. Fördelen med skriftliga kanaler är att 
informationen nås ut till läsare på många olika sätt då informationen sänds via post eller 
sätts upp på anslagstavlor. Läsaren kan då läsa innehållet när det passar hen själv och 
på så vis kan information tas ut efter läsarens önskemål (Erikson, 2011). En nackdel 
med skriftliga kanaler är bristen av icke-verbala signaler som kan hjälpa mottagaren att 
uppfatta meddelandet bättre tillexempelvis kroppspråk. (Al Mazrouei, Hogson, & 
O´Neill, 2015). Nackdelen med skriftliga kanaler är att möjligheten för tvåvägsdialog 
minskar och istället uppstår envägskommunikation. Detta resulterar i en 
tidsförskjutning mellan frågor och svar mellan läsaren och källan (Erikson, 2011). 

3.3.2 Muntliga kanaler 
Jacobsen & Thorsvik (2014) redovisar muntliga kanaler som exempelvis telefonsamtal 
eller direktsamtal (möten). Vid användandet av muntliga kanaler sker dialogen direkt 
mellan sändare och mottagare vilket skapar en tvåvägskommunikation. Mötens innehåll 
ska fokusera på åtgärder eller beslut som ska fattas istället för en statusrapport. 
Statusrapporter kan sänka engagemanget och ska därför delas ut före mötet så att fokus 
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stannar på åtgärder och beslut (Cervone, 2014). Regelbundna möten kan öka 
kommunikationen samtidigt fås ett bättre informationsflöde mellan medverkande parter 
(Ceric, 2014). Al Mazrouei, Hogson, & O´Neill, (2015) visade i sin studie att anställda 
föredrog att kommunicera via direktsamtal exempelvis via muntlig kommunikation. 
Direktsamtal anses vara kanalen som ger hög grad god informaiton då både verbala och 
icke-verbala signalar förekommer. Båda typerna av signaler hjälper mottagaren att 
förstå medalandet bättre (Waltman, 2011). Vid direktsamtal uppfattar mottagaren 
budskapet endast 7 procent med ord och resterande 93 procent uppfattas genom icke-
verbala signaler. Figuren nedan (se Figur 6) illustrerar fördelningen och i de resterande 
93 procent uppfattas 55 procent genom kroppsspråk och 38 procent genom 
meningsuppbyggnad och sättet sändaren utrycker ord (Jacobsen& Thorsvik, 2014). Tai 
(2009) genomförde en kartläggning på kommunikation inom stora byggprojekt i Kina 
och fann att 55 procent av all information kommunicerades genom muntliga kanaler, 
specifikt möten där medverkande parter kommunicerade ansikte mot ansikte. 26 
procent var genom brev. Användningen av telefonsamtal och fax beräknades till 10 
procent och 5 procent. Användning av elektroniska kanaler användes sällan i projekten. 

Jacobsen & Thorsvik (2014) menar att det kan uppstå kommunikationsproblem vid 
muntliga kommunikation som inte kan återfinnas vid skriftliga 
kommunikationskanaler. Detta menar även Robbins och Judge (2012) och påpekar att 
när en person kommunicerar med hjälp av talspråk skickar även personen icke-verbala 
signaler genom exempelvis tonläge och personens kroppsspråk vilket leder till att 
personen sänder dubbla budskap om inte det icke-verbala stämmer överens med det 
verbala. En nackdel enligt Robbins & Judge (2012) är att informationen riskerar att 
förändras på vägen om den måste passera genom flera personer innan den når sitt 
slutmål.  

 

Figur 6: Cirkeldiagram som visar problematiken med att använda enbart verbal    
kommunikation då exempelvis kroppsspråk uteblir vid exempelvis 
telefonsamtal. Diagrammet visar även att budskap uppfattas till största del 
utav kroppsspråket (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  
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3.3.3 Elektroniska kanaler 
Byggbranschen har under senaste decenniet varit med om tekniska utvecklingar. 
Branschen har jämförelse med andra branscher dock inte hållit samma utveckling inom 
området av information och kommunikations teknik (IKT) (M. Reza, Nicholas, Jian, & 
Bassam, 2012). Med elektroniska kommunikationskanaler kan information spridas 
genom elektroniska redskap som exempelvis telefon, e-post, intranät, videokonferens 
eller liknande redskap (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Fördelen med denna typ av kanal 
är att den ger möjligheter till direktkommunikation mellan sändare och mottagare trots 
att de inte alltid befinner sig på samma plats. Andra fördelar är vidareföring av 
information till andra deltagande individer. Samtidigt kan informationen enkelt 
visualiseras med hjälp av bilder som infogas in i meddelandet. Detta gör att mer 
komplex information kan skickas (Erikson, 2011). Nackdelen med elektroniska kanaler 
enligt Senarante & Ruwanpura (2016) är att även om dagens teknologi tillåter enkla sätt 
att överföra information via dessa kanaler så används skriftliga kanaler på grund av 
lagliga skäll. (Gonçalvesa, Ferreiraa, Gonçalvesa, Putnikb, & Cruz-Cunha, 2014) 
beskriver i sin studie ”Direct Communication versus Virtual Communication in Virtual 
Teams” att datorbaserade kanaler kan minska effektivitet i en virtuell grupp och även 
förtroendet mellan individerna i gruppen. Gonçalvesa, Ferreiraa, Gonçalvesa, Putnikb, 
& Cruz-Cunha (2014) och Erikson (2011) menar att det krävs kompetens för 
användandet av dessa kanaler. Senarante & Ruwanpura (2016) menar att användningen 
av IKT-verktyg underlättar hanteringen av informationen i grupper där medlemmar 
befinner sig på olika geografiska platser. 

3.3.4 Kombination utav olika kanaler 
Kombination utav kanalerna kan ge en tydligare bild utav informationen. Senarante & 
Ruwanpura, (2016) delar in kommunikationskanalerna i tre användningsområden: 

Interactive communication är mellan två eller flera parter som överför information 
mellan varandra genom kanaler som ger upphov till en tvåvägskommunikation. Dessa 
kanaler kan vara exempelvis möten, telefonsamtal eller videokonferenser 

Push communication redovisar information som endast skall kommuniceras till en 
specifik individ. Informationen sänds via kanaler som exempelvis brev, rapporter samt 
e-mail.  

Pull communication används vid tillfällen där stor mängd information behöver 
kommuniceras till flera parter so befinner sig på olika destinationer. Parterna ska kunna 
få tillgång till informationen oavsett geografisk placering. Hjälpmedel som 
gemensamma databaser kan ge denna typ av flexibilitet. 

I studien ”Communication in construction: a management perspective through case 
studies in Sri Lanka” (Senarante & Ruwanpura, 2016) visades att interactive 
communication och push communication var mest förekommande metoderna att 
kommunicera mellan parterna i byggprojekt. Förklaringen är att aktiva 
kommunikationsmetoder som exempelvis möten, videokonferenser, telefonsamtal eller 
presentationer ger motparten som får informationen att bli mer engagerad än de passiva 
metoderna som exempelvis e-mail och brev. Detta beror på att passiva 
kommunikationsmetoder kan vara lätt avbrytbara och ger mottagaren mindre chans att 
fokusera på de aktuella ämnet. Passiva metoder har fördel som är att de kan skickas på 
begäran och är mer anpassningsbara till mottagarens personliga schema (Cervone, 
2014).  
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Muntliga kanaler som exempelvis direktsamtal kan inte alltid ge en tydlig bild av vad 
budskapets mening var. Därför behöver muntliga kanaler ibland kompletteras med 
andra kanaler som skriftliga eller elektroniska för att ge en klarare bild. Det är svårt att 
sprida rik information med bara skriftliga kanaler som exempelvis brev då möjligheten 
för att få snabb respons är svårare, om detta inte kombineras med elektroniska kanaler 
som exempelvis e-mail. Då får mottagaren en bättre möjlighet att kunna skicka feedback 
till sändaren och sändaren får samtidigt respons snabbare och kan stämma av att 
mottagaren har förstått budskapet (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Erikson (2011) säger 
att med teknologi såsom datorer kräver elektroniska kanaler även en komplettering från 
en annan typ av kommunikationskanal för att uppnå en bättre dubbelsidig 
kommunikation I artikeln ”Information and Communication Technology Sequences 
and Message Repetition in Interpersonal Interaction” (Stephen och Rains, 2011) 
genomfördes  en undersökning på hur samma information skickas ut flera gånger tas 
emot av anställda. Resultatet av forskningen visade att samma information som togs 
emot två gånger via olika kanaler togs emot mer effektivt än information som skickades 
två gånger via samma kanal. Cho, Schaefer & Sandlin (2011) undersökte relationen 
mellan informationsflöde och kommunikationskanaler. Utgångspunkten för 
undersökningen var att kanalernas utveckling ökade tillgången och mängden 
information. Cho m.fl. (2011) diskuterade kanalers förmåga att sprida hög eller låg 
informationskvalitet. Något som Jacobsen & Thorsvik, (2014) gjorde i tidigare kapitel. 
Cho m.fl. (2011) fann att alla kanaler har sitt användningsområde även om kvalitet av 
information är låg. Resultatet gav en uppmaning att använda flera kanaler och 
kombinera de eftersom varje kanal lämpar sig för olika ändamål och har sitt syfte (Cho, 
I, Schaefer, & Sandlin, 2011). 

3.4 Byggprocessen 
I detta kapital redovisas de olika entreprenadformerna som finns i dagens bransch. 
Upphandlingen skiljer sig beroende på valet av entreprenadform men valet av 
entreprenadform ändrar även sättet parterna behöver kommunicera med varandra på. 

3.4.1 Generalentreprenad/Utförandeentreprenad 
Generalentreprenad och utförandeentreprenad är relativt lika varandra. I båda 
entreprenadformerna har beställaren ansvaret för att ta fram färdiga bygghandlingar. 
Skillnaden är att vid en generalentreprenad sammanställs enbart ett 
förfrågningsunderlag som sedan ligger till grund för upphandlingen av en entreprenör. 
Entreprenören som upphandlas blir generalentreprenör och får i sin tur upphandla 
resterande entreprenörer för el, mark, VVS, med mera som då blir underentreprenörer 
till generalentreprenören (se Figur 6). Det förekommer i vissa fall att 
generalentreprenören upphandlas innan projekteringen är klar och får då möjlighet att 
delta i slutprojekteringen (Nordstrand, 2008). 
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Figur 6:   

 

3.4.2 Ändringsarbeten (ÄTA-arbeten) 
Entreprenadens omfattning framgår av kontraktshandlingarna. De ändringar och 
tilläggsarbeten som ska ske kan ges muntligt eller skriftligt oftast samtidigt som ett 
byggmöte. De ändringar som görs medför oftast en teknisk, tidsmässig eller ekonomisk 
påverkan, som regleras mellan beställare och entreprenör. Allt måste dokumenteras, 
vilka ändringar som görs och hur det påverkar projektet. Stora ändringar kan få 
konsekvenser för leverantörer och deras underleverantörer som i sin tur kan påverka 
hela projektplaneringen (Nordstrand, 2008). 

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
I byggprojekt är kommunikation helt avgörande för lyckade projekt. Kommunikationen 
varierar för varje projekt då varje projekt är unikt, samtidigt pågår varje projekt under 
en kort tidsperiod vilket begränsar kommunikationen (Senarante & Ruwanpura, 2016). 
Meyer (2014) menar att vid start av ett projekt ska medverkande intressenter bestämma 
de mest föredragna och effektiva kanalerna som ska användas för att underlätta 
kommunikationen under hela processen. Nordstrand (2008) beskriver att problemet 
med olika upphandlingsmöjligheter av ett anläggningsprojekt påverkar möjligheterna 
för de deltagande aktörerna att kommunicera. 
Valet av kanal påverkar kommunikationsprocessen, genom att granska Shannon & 
Weavers (1949) kommunikationsmodell (se Figur 3) kan minskat brus och 
störningskällor på kanalen påverka informationen. Jacobsen & Thorsvik (2014) ser 
skillnad mellan olika kommunikationskanaler och dess förmåga att förmedla en viss 
mängd rik information i ett budskap. En uppmaning för att minska risken för 
feltolkningar var att använda flera kanaler och kombinera de då varje kanal lämpar sig 
för olika ändamål och har sitt syfte. (Cho, I, Schaefer, & Sandlin, 2011) 
Nedan visar figuren (se Figur 7) kopplingen mellan de teorier som används i rapporten. 
Byggprocessen ligger centralt då valet av upphandlingsform påverkar möjligheterna för 
aktörer att kommunicera med varandra (Nordstrand 2008). Teorierna kommunikation, 

Schematisk bild över byggprocessen i en generalentreprenad (Nordstrand, 
2008). 
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kommunikationskanaler och kommunikationsprocess kopplas med varandra för att ge 
en bild av dagens situation samt kunskapen om hur kommunikation och dess kanaler 
fungerar. Teorierna ger även möjligheter att finna möjliga förändringar till en bättre 
kommunikation mellan parter i en generalentreprenad.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7:   
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Koppling mellan de olika delarna i teoretiskt ramverk (Ameen & Johansson, 
2017). 
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4 Empiri 
Nedan redovisas den empiri som samlats in via dokumentanalys och intervjuer. 
Författarna har valt att dela in kapitalet efter de valda insamlingsmetoderna. 

4.1 Intervjuer 
Författarna har valt att inte använda respondenternas namn och därför benämns de 
enligt tabellen. (se Tabell 1) 

Deltagare År i 
branschen 

Företag Yrkesroll 

Projektör 

Projektör 1 17 år Pontarius Uppdragsledare / 
Projektör 

Projektör 2 17 år Pontarius Kontorschef Jönköping 

Entreprenör 

Entreprenör 
1 

20 år NCC Produktionschef 

Entreprenör 
2 

7 år NCC Platschef 

Byggledare 

Byggledare 30 år Pontarius Kontorschef Göteborg / 
Tillförordnad projektledare på 
Trafikkontoret / 
Projekteringsledare 

Tabell 1.  Information om deltagande aktörer i intervjuerna som genomfördes (Ameen 
& Johansson, 2017) 

4.1.1 Projektörer 
Deltagande projektörer arbetar på Pontarius AB, de har olika positioner inom företaget 
men med samma erfarenhet inom branschen. Projektör 1 är uppdragsledare/projektör 
med 17 års lång erfarenhet. Projektör 2 har positionen som kontorschef för Jönköping 
med 17 års erfarenhet. Nedan är en sammanfattning av intervjuerna som genomfördes. 

Ändring och tilläggsarbeten (ÄTA) 

Att det fanns brister i kommunikation i en generalentreprenad var något som framgick 
från båda projektörerna. Projektör 2 förklarade att brister och otydligheter i 
förfrågningsunderlaget kunde användas av entreprenören för att hitta ÄTA. Båda 
projektörerna menade att när projektören inte fick vara med på byggmötena eller inte 
fick en chans att kommunicera om kända brister fanns risken för missförstånd vilket 
kostar pengar och tid och i sin tur påverkar projektet. 
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Projektör 1 berättade om en totalentreprenad där hen hade arbetat för entreprenören, 
där kännedom om brister fanns i handlingarna innan överlämning. Dock fick hen inte 
påpeka dessa utan fortsätta följa handlingarna. Senare kunde entreprenören använda 
dessa brister för ÄTA. Båda projektörerna säger att det inte är olagligt eller fel att 
utnyttja systemet då det tillåts juridiskt. En entreprenör får använda bristerna i 
handlingarna för att framställa ÄTA. Projektör 1 tycker att om projektören fick chansen 
att kommunicera tidigt kan ÄTA förhindras. 

”Ja, utnyttjas låter ibland olagligt men det är det inte. Idag är det 
juridik, man kan kanske blanda in att det är omoraliskt men det är 

inte på något sätt olagligt.” –Projektör 2 

Kommunikationskanaler 

Båda projektörerna använder sig av telefon, mail och personliga möten som 
kommunikationskanaler. Projektör 1 använder även tjänsten Skype för att kunna delta 
på möten som hen inte kunde åka till. Projektör 2 har vid tillfällen använd Face-Time 
när byggledaren har varit på arbetsplatsen och frågat om eventuella hinder. Båda 
projektörer menar att videosamtal gör det enklare att se problemet samtidigt som en 
personlig kontakt byggs då båda parter kan se varandra ansikte mot ansikte. Dock 
menade Projektör 1 att om möten och videosamtal var enklare så krävs det fortfarande 
ett skriftligt intyg på vad som har sagts, detta för att undvika missförstånd. Båda menade 
att det finns risk för missförstånd att använda bara mail och telefon. Att komplettera 
med möten eller videosamtal var något som skulle minska den risken. Uppföljning var 
något båda projektörerna såg som viktigt. Om någonting hade sagts så skrev de ett mail 
och skickade för att få bekräftelse om att informationen var ”OK”. Dialogen med 
byggledaren var ytters liten menade båda projektörerna men det som förekom var bättre 
än dialogen med entreprenören. 

”Mail är det viktigaste. Du måste ha allt på papper för det är ingen 
som kan lita på varandra” – Projektör 1 

Tredje part 

Att kommunicera i en generalentreprenad innebär kommunikation genom en tredje part 
(byggledaren). Båda projektörerna menade att detta är ett problem för projektören och 
entreprenören. Dock menade projektör 1 att även om en direktkommunikation med 
entreprenören hade förenklat kommunikationen så avstår hen från att göra det. 
Projektör1 menar att allt ska gå igenom byggledaren/beställaren för det är juridiskt rätt. 
Om den inte gör det finns risken att beställaren/byggledaren inte får rätt information. 
Vid en eventuell ÄTA skall beställaren/byggledaren ta beslutet. En dialog vid sidan av 
den tredje parten medför att entreprenören kan utföra en ÄTA på grund av vad 
projektören har sagt och beskylla projektören för detta när beställaren/byggledaren inte 
vill betala förklarar projektör 1. Projektör 2 ville gärna ha en direkt kontakt med 
entreprenören men då skall en kopia av dialogen gå till byggledaren så den tredje parten 
ständigt uppdateras. Båda projektörerna är eniga om att allt skall gå via den tredje parten 
då projektörer juridiskt inte kan säga ja eller nej till en ÄTA. 

Projekteringsskede/Produktionsskede 

Att kunna delta mer i produktions skedet hade bidragit till mer kunskap för 
projektörerna men båda menar att det handlar ofta om tid och pengar. Projektör 1 säger 
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dock att efter många års erfarenheter är det inte lätt att komma ut till arbetsplatsen och 
ta kritik. Hen förklarar även att just kommunikationen inte hade förändrats om de fick 
delta mer i produktions skedet utan att det enbart hade bidragit till mer kunskap. Att 
entreprenören skulle delta tidigare i projekteringsskedet hade varit positivt tycker båda 
projektörerna. I en generalentreprenad går det dock inte för entreprenören att delta 
tidigare, men rent teoretiskt hade det hjälp att finna lösningar på detaljnivå som 
projektören har mindre kunskap om. 

”Jag tror man löser mycket problem under byggmöten”–Projektör 
2 

4.1.2 Entreprenörer 
De två entreprenörerna som deltagit i intervjuerna arbetar på NCC i Jönköping, de har 
olika positioner med olika lång erfarenhet. Entreprenör 1 har arbetat i branschen i 20 år 
och är produktionschef och entreprenör 2 har 7 års erfarenhet och är platschef. Nedan 
är en sammanfattning av de två intervjuerna som genomförts med de två 
entreprenörerna. 

Ändring och tilläggsarbeten (ÄTA) 

Kommunikationen i en generalentreprenad är något de ser som bristande. Entreprenör 
1 pekar på att de handlingar som används i produktionen vid en generalentreprenad tas 
fram långt innan produktionen startar. När väl produktionen är igång finns ingen 
kommunikation direkt mellan entreprenören och projektören. De problem som då 
uppstår blir ÄTA i projektet. Dock påpekar hen att en bättre kommunikation i 
produktions skedet inte hade kunnat avhjälpa de ÄTA som uppkommer utan att dessa 
redan finns på grund av brister i bygghandlingarna. 

Båda entreprenörerna förklarar att en bättre kommunikation i produktions skedet hade 
enbart kunnat underlätta i kommande projekt, genom att liknande ÄTA som i pågående 
projekt kan undvikas i kommande bygghandlingar. Entreprenör 2 säger att de brister 
som förekommer i de färdiga bygghandlingarna blir ÄTA i produktions skedet oavsett 
om projektören deltar eller inte. En annan intressant sak som båda entreprenörerna 
menar är att de brister som förekommer i de redan klara bygghandlingarna, kan utnyttjas 
till en blivande ÄTA av entreprenören. De förklarar att detta är något som utnyttjas i 
dagens byggbransch för att tjäna mer pengar. 

”Det utnyttjas så sätt att vi svarar som de frågar”– Entreprenör 1 

Kommunikationskanaler 

Båda entreprenörerna använder sig vanligen av telefon, mail och personliga möten. 
Entreprenör 2 förklarar att det oftast är telefonkontakt som sedan bekräftas med ett mail. 
Kommunikationen mellan entreprenören och byggledaren fungerar betydligt bättre än 
den gör med projektören, tycker båda entreprenörerna. De menar att de har en mycket 
tätare kontakt däremellan. Entreprenör 1 deltog i ett projekt där beställaren hade 
bestämt att projektören skulle delta vid alla byggmötena, detta resulterade i ett mycket 
lyckat projekt. 
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Tredje part 

Tredje part är det stora problemet i generalentreprenad menar båda de intervjuade 
entreprenörerna. Att det inte finns någon direktkontakt med projektören när projektet 
har börjat. Entreprenör 1 säger att det inträffar i vissa fall att projektören deltar vid ett 
byggmöte men detta sker enbart då byggledaren bestämt detta. Entreprenör 2 tycker att 
när ett projekt har pågått en längre tid kan det bildas en kommunikationsväg mellan 
entreprenören och projektören. Dock är alltid byggledaren informerad om vad som 
sägs. Ett problem som uppstår som båda pekar på är att när byggledaren ställer en fråga 
via entreprenören till projektören kan den uppfattas eller ställas felaktigt, detta är en 
felkälla som ofta uppstår i en generalentreprenad. De tycker båda att byggledaren skall 
tillåta viss direktkommunikation vilket skulle förhindra detta problem, men att 
självklart byggledaren är informerad om vad som sägs. Entreprenör 2 menar även att 
det kan vara svårt att få tag i projektören och att detta kan stoppa ett helt projekt, vilket 
blir väldigt kostsamt. Entreprenör 1 tycker projektet blir mer utdraget när 
kommunikationen går via tredje part. 

”Det är problem med tredje part”– Entreprenör 1 

Projekteringsskedet/ Produktions skedet 

Båda entreprenörerna tycker att projektet skulle påverkas positivt både av att de själva 
fick delta mer i projekteringen och att projektören fick dela mer i produktionen. 
Entreprenörerna tycker att projektören kan lära sig av att vara ute i ”verkliga livet” och 
att entreprenörerna själva kan ändra vissa metodval tidigt i projektet vilket skulle bidra 
positivt. Dock skulle detta bli konstigt i en generalentreprenad då entreprenörerna själva 
ska räkna på underlaget. Men att projektören skall delta mer är båda positiva till då de 
kan ge feedback som gör att underlaget till nästa projekt förbättras. 

4.1.3 Byggledare 
Byggledaren som intervjuades jobbar på Pontarius AB i Göteborg och sitter som 
projekteringsledare. Personen är även tillförordnad projektledare på trafikkontoret i 
Göteborg samt kontorschef för Pontarius kontoret i Göteborg. Hen har sammanlagt 30 
års erfarenhet av branschen både som entreprenör och projektör. Nedan kommer en 
sammanfattning på intervjun som genomfördes. 

Ändring och tilläggsarbeten (ÄTA) 

Att bristande kommunikation leder till ÄTA var självklart tyckte byggledaren och 
menade att det kan pågå en ”visklek” där någon skall återberätta någonting som sagts 
tidigare. Detta kan leda till att informationen kan ändras på vägen till mottagaren. 
Problemet kan lösas genom att skriva ner informationen eller beslutet på papper som 
kan citeras om igen. När byggledaren blev tillfrågad om den bristande 
kommunikationen utnyttjas för att framställa ÄTA svarade personen följande: 

”Ja, självklart så är det. Jag har varit entreprenör i 25 år, och 
bygg/ projektledare i 5 år. Så jag har tillbringat mina första 25 år i 

yrkeslivet genom att hitta straffsparkar. Så fort någon sänker 
garden så kostar det pengar och det utnyttjas till bristningsgränsen. 
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Nu börjar priserna gå upp lite grann men fram tills nu är 
kontrakten hemräknade på en nollnivå. Du måste hitta ÄTA för att 

få hem projektet”. – Byggledare 

Kommunikationskanaler 

De kommunikationskanaler som byggledaren använde mest var mail, telefon samt 
personliga möten. I början av ett projekt var det mest mail och telefon för att det var 
enklast att spåra tillbaka till vad som sagts menade byggledaren. Byggledaren sa att 
teknikmöten vid stora projekt med många aktörer var en bra lösning. Där kan alla 
berätta sina tankar och åsikter samtidigt som lösningar på problem kan hittas. Dock 
skall alla beslut dokumenteras. Men byggledaren poängterade att en projektör inte ska 
eller får sitta med på ekonomimöten där de inte har något att säga och därför blir ett 
resursslöseri. 

Att använda sig av enbart en kommunikationskanal kan öka risken för missförstånd 
men om det gick att komplettera kanalen med en annan kanal hade risken för 
missförstånd minskat menar byggledaren. 

”Det bästa är att när man få ett mail, ringa upp och diskutera kring 
det, då är det vattentätt. Men det har man inte alltid tid med och så 

kanske man tror att man vet svaret” – Byggledare 

Byggledaren eftersträvar att alltid få till en bra kommunikation mellan hen och 
projektören. Men beroende på personkemi kan det förekomma händelser där 
kommunikationen blir sämre med projektören. 

Tredje part 

Beroende på storleken på projektet samt medverkande personer kan 
direktkommunikation mellan entreprenören och projektören förekomma menar 
byggledaren. I mindre projekt behövs det inte, då åtgärderna är väldigt små och tiden 
för projektet är kort. Problemet som byggledaren ser med att tillåta parterna att direkt 
kommunicera med varandra är den tidsbrist som finns idag. Hen tycker att folk idag har 
för mycket att göra och detta gör att de kräver snabb respons annars är det inte lönt. 
Istället säger byggledaren att man ska låta ett svar ta några dagar då svaret blir mycket 
bättre. Den eventuella förlusten i pengar på grund av exempelvis maskinstopp är 
betydligt mindre än att behöva lösa ett problem med nödlösningar. 

”Jag brukar säga att ska du ha svar med en gång har du ställt 
frågan för sent” – Byggledare 

4.2 Sammanfattning av insamlad empiri 
Intervjuerna har genomförts med 2 entreprenörer, 2 projektörer och 1 byggledare. 
Respondenterna har mellan 7-30 års arbetserfarenhet i byggbranschen. Utifrån den 
insamlade empirin framkommer att kommunikationsproblem regelbundet uppstår vid 
en generalentreprenad vilket påverkar projekten negativt genom tidsbrist och 
ekonomiska problem. Intervjuerna visar även att en god kommunikation skapar goda 
förutsättningar för ett lyckat projekt.  
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5 Analys och resultat 
Under analys och resultat sammanställs empirin och det teoretiska ramverket. Detta 
mynnar sedan ut i svar på frågeställningar som presenterats tidigare i projektet. 

5.1 Analys 

5.1.1 Kommunikation 
Kommunikation används på olika sätt men grunden är att förmedla idéer och 
information mellan olika personer (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Att det var brist i 
kommunikationen mellan entreprenör och projektör i en generalentreprenad framgick 
tydligt av både de intervjuade entreprenörerna och projektörerna i vår empiri. I 
intervjun med entreprenörerna framkom det att kommunikationen blir utdragen när den 
behöver gå igenom en tredjepart för att kunna kommunicera med projektören. Samma 
gällde de intervjuade projektörerna. Den tredjeparten i en generalentreprenad är 
byggledaren som styr allt under projektet och enligt byggledaren i empirin fungerade 
kommunikationen bättre tillskilnad från vad entreprenörerna och projektörerna 
upplevde. Detta antas vara för att byggledaren har möjlighet till tvåvägskommunikation 
med båda entreprenör och projektör under hela projektet. Robbins & Jugde (2012) 
menar att information som passerar fler personer tenderar till att förändras, vilket skapar 
större risk för missförstånd. Det är precis detta som sker i en generalentreprenad. Två 
parter som kommunicerar genom en tredjepart, vilket ökar risken för missförstånd. 
Samtliga intervjupersoner påvisar att ÄTA uppstår på grund av bristande 
kommunikation. Samtliga respondenter förklarade att ÄTA-arbeten uppstår genom 
bristande kommunikation. Anledningen till detta förklarades på samma vis som 
Senaratne & Ruwanpura (2016) att kommunikationen inom byggprojekt är mer 
komplex, vilket bidrar till att enbart envägskommunikation inte räcker. Genom enbart 
en envägskommunikation uppstår problem i projektet och på så vis skapas ÄTA-
arbeten.   

Samtliga projektörer och entreprenörer menade att kommunikationen med en tredjepart 
gjorde dialogen enformig och drog ut på responstiden. Detta kan kopplas ihop med 
Dahlkwist (2007) som visar att envägskommunikation ger mottagaren små möjligheter 
till respons om otydligheter. Samtidigt kan inte sändaren få respons på att mottagaren 
har uppfattat budskapet på rätt sätt. Intressant är att både projektörer och entreprenörer 
tycker likadant som Dahlkwist (2007), som menar att budskap som skickas via en tredje 
part tenderar att ta längre tid att nå fram till mottagaren samtidigt som det är högre risk 
för feltolkningar. Det byggledaren förklarar är att all kommunikation måste behandlas 
av en tredjepart eftersom information som påverkas ekonomiskt måste delges 
beställaren. Detta kan enbart utföras av byggherren och på så vis måste all 
kommunikation gå genom denna.  Alla parter förutom byggledaren var positiva till en 
direktkommunikation mellan varandra då möjligheter att få respons var snabbare. Det 
som samtliga projektörer och entreprenörer påvisade stärkas av Larsson (2009) som 
förklarar att vid en tvåvägskommunikation kan förmedlaren få respons från mottagaren 
och en ömsesidig dialog förs där oklarheter och frågor kan klargöras mellan parterna. 
Detta anser entreprenörerna och projektörerna vara en lösning men då behöver 
byggledaren lita på att parterna inte diskuterar någon ändring som skulle medföra en 
ekonomisk kostnad. Entreprenörernas och projektörernas förslag är att enbart diskutera 
tekniska frågor.  Byggledaren ska även få ta del utav all den information som utbyts 
genom att allt skickas på mail till byggledaren som en kopia. Då kan byggledaren vara 
deltagande i dialogen om hen vill och samtidigt kontrollera vad som diskuteras. En 
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annan lösning som både projektörer och entreprenörer ser är att tillåta projektören vara 
deltagande i flera möten under produktionen. Frank Cervone (2014) visar att en effektiv 
projektkommunikation enbart kan ske ifall alla i projektet kommunicerar effektivt. Han 
förklarar att ett effektivt sätt att kommunicera är genom möten De två entreprenörerna 
förklarar att projektören kan få en möjlighet att hjälpa till om otydligheter uppstår i 
handlingar innan några större missöden har uppstått och även kunna förvarna om 
otydliga delar i handlingarna innan dessa skapar problem. Alla respondenter anser att 
kommunikationen skall vara öppen för att kunna lyckas i ett projekt.  

5.1.2 Kommunikatonskanaler 
Resultatet från intervjuerna visade att samtliga respondenter använder sig utav 
telefonsamtal, mail samt personliga möten som kommunikationskanaler i samtliga av 
de generalentreprenader de deltagit i. Senarante & Ruwanpura, (2016) ser då att 
kommunikationsproblem kan uppstå eftersom varje projekt är unikt och valet av kanaler 
skall därför göras utefter det unika projektet.  Senarante & Ruwanpura, (2016) visade 
även i sin studie att interactive communication och push communication var de mest 
förekommande metoderna att kommunicera mellan parterna i byggprojekt. Av 
kommunikationskanalerna telefon, mail och personliga möten var samtliga 
respondenter eniga om att mail och telefonsamtal användes mest, vilket stämmer 
överens med Senarante & Ruwanpura (2016) resultat. Respondenterna menade att 
möten tog mer tid och krävde samordning, vilket var anledning till att denna kanal inte 
användes i lika hög grad.  Ceric (2014) menar däremot att regelbundna möten kan öka 
kommunikationen samtidigt som ett bättre informationsflöde mellan medverkande 
parter skapas. Även Waltman (2011) stödjer den positiva effekten av möten eftersom 
kanalen kan ge hög grad god informationsflöde då både verbala och icke-verbala 
signaler förekommer. Ifrån intervjun med byggledaren framkom det att valet av 
kanalerna gjordes för att underlätta för byggledaren. Byggledaren tyckte att mail och 
telefonsamtal var de kanaler som enklast kunde styras för egen del. Entreprenörerna 
och projektörerna såg byggledarens roll som tredje part som ett hinder för 
kommunikation mellan sig eftersom byggledaren måste tillåta direktkommunikation 
mellan entreprenör och projektör. 

Det är intressant att jämföra med Meyer (2014) som menade att vid start av ett projekt 
ska alla medverkande intressenter bestämma de mest föredragna och effektiva 
kanalerna som ska användas för att underlätta kommunikationen under hela processen. 
Samtliga respondenter var medvetna om kanalernas brister och kapacitet att förmedla 
information.  4 av 5 respondenter tyckte att mail behövde en kompletterande kanal då 
risken för missförstånd kunde förekomma. Al Mazrouei, Hogson, & O´Neill (2015) 
menar att skriftliga kanaler saknar icke-verbala signaler som hjälper mottagaren att 
uppfatta meddelandet. Dock får användningen av skriftliga kanaler sin positiva sida vid 
dokumentering av möten just för att undvika tvister senare i projektet. Respondenterna 
menade att vid en ekonomisk tvist mellan de deltagande aktörerna krävs en skriftlig 
beställning av det utförda arbetet. Detta för att en tydlig och korrekt information av vad 
som beställts och utförts. Från den insamlade empirin syns att samtliga respondenter 
ibland kunde använda både telefon och mail för att göra informationen tydligare för 
motparten genom att maila och ringa efteråt för att tydligare förklara innehållet. Detta 
kan anknytas med Stephen och Rains (2011) resultat som visade att samma information 
som togs emot två gånger via olika kanaler togs emot mer korrekt än information som 
skickades två gånger via samma kanal. Även Erikson (2011) visade att hanteringen inte 
enbart ska ske via skriftliga kanaler utan lämplig kombination av en muntlig kanal. 
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Detta gav en tydlighet på budskapet och ökade möjligheterna för respons och feedback 
ytterligare, vilket entreprenörerna och projektörerna gjorde. Telefonsamtal gav en 
bättre dialog och möjlighet för respons och feedback men nackdelen var att det var lätt 
att glömma men eftersom en tredje part alltid behöver vara informerad krävs det att 
samtalen dokumenteras och skickas till den tredje parten, vilket då blir positivt. 
Tredjeperten är i detta fall byggledaren. En nackdel enligt Robbins & Judge (2012) är 
att informationen riskerar att förändras på vägen om den måste passera genom flera 
personer innan den når sitt slutmål, vilket antas ske vid en generalentreprenad. En 
intressant kanal som projektörerna använd vid några projekt var videosamtal. 
Projektörerna menade att videosamtal gav möjligheten att direkt se problemet men 
skapade också en känsla av en personlig kontakt. Kanalens kapacitet att förmedla 
information är god vilket ses på Jacobsen & Thorsviks (2014) modell (se figur 6). 
Kanalen uppfyller de krav som Jacobsen & Thorsvik (2014) ställer med överföring av 
flera signaler samtidigt. Kanalen möjliggör snabb återkoppling och ger sändare och 
mottagaren möjlighet att anpassa budskapet till varandra. Problemet med kanalen är att 
det sällan används då mail och telefon dominerar valet av kanaler men att användningen 
hade underlättat situationer där parterna inte har möjlighet till personliga möten. Reza, 
Nicholas, Jian, & Bassam (2012) menar att byggbranschen i jämförelse med andra 
branscher inte har utvecklats inom IKT, men utifrån den insamlade empirin kan det ses 
som att det inte bara är kanalernas fel att kommunikationsproblem uppstår. Fitsimmons 
(2014) menar i sin rapport att vid bristande kommunikation är det oftast inte kanalen 
som är felet utan individen som använder kanalen. För att kunna använda kanaler måste 
man som användare ha kunskap om vad de olika kanalerna innebär. 

5.1.3 Byggprocessen 
Generalentreprenad är något som minskar med tiden, både de entreprenörer och 
projektörer som intervjuades menade att denna entreprenadform sakta dör ut. 
Anledningen till detta förklarades av entreprenörerna som antog att det beror på 
problem i de bygghandlingar som framtagits tidigt i ett projekt. Problem som 
uppkommer i det anbud som räknats hem uppkommer i form av ÄTA senare i projektet 
och påverkar projektet tidsmässigt och ekonomiskt. Detta stöds även av Nordstrand, 
(2008) som förklarar att projektet påverkas av ÄTA. Projektör 2 menar att detta kan 
minskas genom att projektörerna får möjlighet att delta mer under produktionsskedet. 
Hen berättar att detta skulle kunna förbättra kunskapen om hur entreprenörerna tänker 
och på så vis framställa bättre handlingar i kommande projekt. Entreprenör 1 påvisar 
samma resonemang dock trycker hen på att de fel som redan finns i de färdiga 
handlingarna inte skulle förbättras av detta utan enbart att kommande handlingar skulle 
bli bättre. Byggledaren tycker inte att kontakt ska finnas mellan entreprenör och 
projektör då diskussion mellan dem kan påverka ekonomin i projektet, dock säger hen 
att viss kommunikation i enbart tekniska frågor kan vara positiva. Samverkan är något 
som framkommit under våra intervjuer, i en generalentreprenad finns ingen 
direktkontakt mellan entreprenör och projektör utan detta går via en byggledare och 
påverkar då samverkan negativt (Nordstrand, 2008). 
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5.2 Resultat: Frågeställning 1 
Hur ser kommunikationen mellan entreprenör, byggledare (konsult) och 
projektör (konsult) i ett anläggningsprojekt 

Kommunikationen idag mellan entreprenör och projektör ses ofta som bristande, i 
många fall både av projektören och entreprenören. Detta är något som bekräftas i 
undersökningen både i teoretiska ramverket men även i empirin. Byggledaren uppfattar 
att kommunikationen är bättre än de andra aktörerna, undersökningen pekar emot att 
detta beror på att hen innehar en roll där både entreprenören och projektören har direkt 
kontakt med denna aktör. Hen är även med i projektet från planering till besiktning 
vilket bidrar till att hen innehar stor kunskap gällande projekten. Bristerna i 
kommunikationen påverkar projekten både ekonomiskt och tidsmässigt. 
Undersökningen visar även att parterna i en generalentreprenad tenderar att arbeta mot 
olika mål. De fel som projektören gör vid projekteringen utnyttjar sedan entreprenören 
för att kunna tjäna mer pengar. Genom detta får aldrig projektören veta sina brister och 
då uppstår samma problem i nästa handlingar. Detta skapar en ond cirkel där 
kommunikationen påverkas negativt. 

5.3 Resultat: Frågeställning 2 
Vad beror kommunikationsproblemen på mellan entreprenör, byggledare 
(konsult) och projektör (konsult) i ett anläggningsprojekt? 

De kommunikationsproblem som uppstår mellan entreprenör och projektör är främst en 
bristande kommunikationsprocess. Detta beror främst på en tredjepart som inte tillåter 
en direktkommunikation mellan parterna vilket resulterar i att kommunikationen blir 
bristande. De orsaker till kommunikationsproblem som nämnts både i empirin och 
teorin är otydligheter, tidspress samt ekonomi. Entreprenadformens uppbyggnad 
påverkar möjligheterna för aktörerna att inneha en direktkommunikation. Fler faktorer 
som påverkar kommunikationsmöjligheterna är den geografiska skillnaden mellan 
projektören och entreprenörerna som kan uppkomma. Detta bidrar till att personliga 
möten blir problem och tvingar parterna att använda en annan kommunikationskanal. 
Även bristande kunskap om hur parterna skall använda sig av kanalerna på ett korrekt 
sätt för att undvika missförstånd. 

5.4  Resultat: Frågeställning 3 
Hur kan problemen minskas och på så sätt förbättra kommunikationen? 

Åtgärder för förbättring som påvisats genom empiri och teori är bland annat en 
direktkommunikation där tekniska frågor kan utbytas mellan parterna. När byggledaren 
tillåter in direktkommunikation mellan projektören och entreprenören bildas en 
möjlighet för dessa parter att lösa tekniska problem gällande bygghandlingar på ett 
snabbt och effektivt sätt. Videosamtal ses som ett viktigt verktyg för en 
direktkommunikation där tidspress och geografiska hinder kan uppstå. I teorikapitlet 
visar undersökningen vikten av kroppsspråk samt hur stor kommunikationsöverföring 
som kan ske genom videosamtal. Ett viktigt användningsområde av videosamtal ses 
vara när entreprenören behöver ”visa” något upptäckt hinder för projektören 
(projektören) som då befinner sig på annan ort. Detta kan då enkelt göras genom 
telefonen med hjälp av videosamtal.   Det ger möjlighet till en tvåvägskommunikation 
där både de verbala och icke-verbala signalerna kan utbytas och uppfattas. Öppenhet 
och gemensamma mål ger stora kommunikationsmöjligheter och ses som viktiga 
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faktorer för ett lyckat anläggningsprojekt. Utifrån intervjuunderlaget är ÄTA både en 
effekt av och en anledning till kommunikationsproblem. Då entreprenörerna ej kan 
delta i projekteringen ser författarna detta som en anledning till att generalentreprenad 
minskar. 

5.5 Koppling till målet 
Målet med detta arbete är att undersöka kommunikationsproblemen mellan entreprenör, 
byggledare (konsult) och projektör (konsult) i anläggningsprojekt där en 
generalentreprenad genomförs. För att sedan ta fram förbättringsförslag till dessa 
problem. Genom att söka svar på frågeställningarna gällande hur kommunikationen ser 
ut idag, vilka problem som finns mellan entreprenören, byggledaren och projektören 
samt hur dessa problem skall minskas och på sätt förbättra kommunikationen ger det 
möjlighet att uppnå undersökningens mål. Förbättringsförslag för att uppnå rapportens 
mål presenteras och förklaras i kapitel 6.4. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Nedan diskuteras resultatet av den genomförda undersökningen 

6.1 Resultatdiskussion 
I undersökningen har 5 olika respondenter intervjuats. Erfarenheten mellan 
intervjupersonerna har varierat mellan 7-30 år. Företagen som respondenterna har 
representerat är NCC Construction och Pontarius AB. Dessa företag är stora inom 
branschen och har erfarenhet av att både arbeta med varandra som projektör, 
entreprenör och byggledare inom generalentreprenader. Genom dessa respondenter fick 
undersökningen en bild från både entreprenörens sida, byggledarens sida och 
projektörens sida för att förstå helheten. Författarna upplever att undersökningen hade 
vunnit kraft i att intervjua fler respondenter från fler företag för att få en bredare bild av 
situationen. Intressant hade även varit att intervjua och jämföra stora och små företag 
för att se om dessa hade olika bilder av situationen. Författarna antar att det blir lättare 
att samverka om projekten består av ett mindre antal personer. Frågeställningarna har 
resulterat i ett antal förbättringspunkter som underlättar kommunikationen mellan de 
inblandade parterna i en generalentreprenad.   Detta hade då bidragit till en starkare 
empiri och trovärdighet. Utifrån dessa resultat finner författarna att resultaten går att 
basera på övriga bolag i Sverige som driver infrastrukturprojekt i en 
generalentreprenad. Bolagen kan då ta del och utveckla kommunikationen på ett 
givande och positivt sätt. 

6.2 Metoddiskussion 
Litteraturreferenser genomfördes genom kedjesökning. Fördelen är att det har varit 
lättare att finna litteratur och artiklar som varit kopplade med ämnesinriktningen. 
Uppsatsen använde sig av semistrukturerade intervjuer vilket enligt Blomkvist & Hallin 
(2014) är en bra metod för informationssamling. Frågorna konstruerades på så sätt att 
dialogen mellan respondenten och intervjuaren var öppen. Respondenterna kunde 
därför känna en frihet i att svara som hen ville. Intervjuarna spelades in och 
transkriberades för att kunna få återblick vid hanteringen av empirin. Otydligheten i 
denna metod kan vara författarnas förmåga att presentera svaren på ett korrekt sätt. För 
att minska otydligheten testades intervjufrågorna på ett fåtal personer. 

6.3 Begränsningar 
Undersökningen har inriktat sig på kommunikationen mellan entreprenör och projektör. 
Konsultföretaget som deltagit har varit Pontarius AB som tillhandahållet både 
projektörer och byggledare. Pontarius AB är ett internationellt konsultföretag med stor 
kunskap om både byggledning och projektering. Entreprenadbolaget har varit NCC 
Construction som är ett internationellt företag. NCC Construction har stor kunskap om 
infrastrukturprojekt i både stora och små kontraktssummor. Intervjupersonerna som 
deltagit från dessa företag stärker empirin då båda företagen innehar stor kunskap i 
branschen. En begränsning i undersökningen finner författarna har varit att en smalare 
bild av problemen och lösningarna kan givits då enbart två bolag har deltagit, 
undersökningen hade ökat i trovärdighet om fler bolag deltagit. Trots dessa 
begränsningar finner arbetet ändå styrka då de deltagande aktörerna har stor vikt i 
branschen. Detta gör att resultatet kan finna värde för övriga aktörer och 
branschdeltagare eftersom andra projekt fungerar på samma sätt. 
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6.4 Slutsatser och rekommendationer 
I problembeskrivning beskrivs en bristande kommunikation mellan konsult och 
entreprenör och att dessa kommunikationsproblem påverkar Sveriges byggbransch 
negativt (Svensk Byggtjänst, 2014). Att kommunikationsproblem finns syns tydligt 
utifrån den insamlade datan. För att kunna tillföra en god kommunikation mellan parter 
i en generalentreprenad måste förutsättningarna ställas innan projektet startas.  
Genom att implementera dessa rekommendationer som framtagits genom denna 
undersökning förbättras kommunikationen och på så vis påverkas projekten positivt, 
genom bättre kvalitet och högre lönsamhet. 

Rekommendationer till förbättringar: 

 Användning av videosamtal ger parterna en tvåvägskommunikation.

Genom att använda sig av videosamtal mellan de olika aktörerna i olika situationer 
effektiviserar arbetet och riskerna för feltolkningar minskas. Det kan vara en situation 
där entreprenören stöter på ett problem i marken och behöver ”visa” detta för 
projektören. Projektören befinner sig på annan ort men med hjälp av videosamtal kan 
detta lösas snabbt och effektivt.   

 Direktkontakt mellan entreprenör och projektör vid tekniska problem i en
generalentreprenad ger effektivare tekniska lösningar samt minskar
risken för feltolkningar.

När entreprenören och projektören behöver kommunicera gällande tekniska problem i 
bygghandlingarna ökar risken för feltolkningar markant ifall detta sker via en tredje part 
(byggledaren).    

 Mer vikt vid erfarenhetsåterföring till alla parter.

Detta ökar kunskapen för de deltagande samt skapar bättre möjligheter till kommande 
projekt. 

 Tillåta projektören att vara delaktig under hela produktionsskedet ger
möjlighet till bättre kommande handlingar.

Detta ökar kunskapen hos projektören men även hos entreprenören som får möjlighet 
att diskutera med projektören. När båda ökar sin kunskapsnivå bildas möjligheter till 
effektivare och mer lönsamma projekt.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
 Observera kommunikationen i en partneringupphandling.
 Undersöka uppkomsten av ÄTA i en generalentreprenad där projektören deltar

i produktionen jämfört med ett liknade projekt där projektören inte deltar i
produktionen.

 Implementera videosamtal under produktionen mellan aktörerna
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Datum: 2017-03-27 
 

 Företag: Pontarius AB 

Person: Projektör 1 

Bilaga 1: Intervjumall- Projektör 1 

1. Godkänner ni att vi spelar in intervjun? 
Ja 

2. Vilken position inom bolaget har du? 
Uppdragsledare / Projektör 

3. Hur lång erfarenhet har du inom branschen? 
17 år 

4. I vilken entreprenadform tycker du att kommunikationen fungerar bäst? 
Ja, Det är svårt att säga för båda är olika men en totalare har jag jobbat i. Där har den sin 
fördel och sen har utförande sin fördel men jag tycker utförande är lite lättare just mot själva 
kunden 

5. Hur påverkar kommunikationen uppkomsten av eventuella ÄTOR? 
Både ja och nej. För oftast är det att man hittar andra lösningar som man inte ser från början 
då. Och då är det lättare att ta en ÄTA. Har du istället en totalare så kan det vara svårare för 
då ska entreprenören utföra det sedan och då ska dem komma på¨lösningar så där är det 
svårare att hitta ÄTOR tror jag. 

6. Om ÄTOR uppkommer genom bristande kommunikation, kan detta utnyttjas i dagens 
byggbransch? 
Det är svårt för mig eftersom man inte jobbar så nära entreprenören så därför har jag svårt 
att svara på den frågan. 

 
Men har du inte varit med och upplevt något liknande? Där entreprenören tillsido hålla 
information. 
Jo nått exempel har jag. Och då var det en totalare. Då var det att vi som konsulter då skulle 
utföra ett uppdrag och så jobbade vi för entreprenörerna. Då såg man att här kunde man göra 
någonting annat men det fick vi inte göra utan vi skulle följa handlningen för att sedan göra 
färdigt allt. Sen går entreprenören till beställaren och säger att ”vi kan göra en ändring här” 
och då fick dem en ÄTA sen. 

Nedan följer ett antal frågor inriktade på kommunikationen i en generalentreprenad. 

7. Vilka kommunikationskanaler använder ni för att kommunicera idag? 
Telefon, möten, Mail, mail är det viktigaste för du måste ha allt på papper för de är ingen som 
kan lita på varandra. Skype. 

8. Hur genomförs uppföljningen av att rätt person får rätt information? 
Ja det försöker jag ofta göra. Det gäller hela tiden att få en respons tillbaka och skriva på så 
sätt att de måste svara 

9. Vilka kommunikationsproblem uppstår genom denna kanal? 
Ja det är när vi har pratat muntligt för då har du svårare att bevisa vad som har sagts kontra 
mail. När man pratar muntligt och kommer fram till något så måste du fortfarande gå till din 
dator och skriva ner vad det va och skicka över. Sen kanske dem inte svarar men då har vi 
ändå en kommunikation på papper. Det är tråkigt att det är så eftersom man inte kan lita på 
någon utan allt måste finnas på papper och det är jättejobbigt idag. 

10. Hur påverkar detta projektet? 
Det kostar mycket mer och tid. Och kunden då har svårt och förstå varför det tar längre tid. 
Det är mycket juridisk som inte fanns tidigare. Så idag kan man sätta dig vem som helst. 
Speciellt mindre bolag där man inte har så mycket muskler att kämpa emot beställare. 

11. Är detta gemensamt för olika projekt? 



 

 

Jo men det är ju i för sig varierande. Det är liksom hur närma man kommer kunden ju bättre 
har man en kommunikation där och lär känna varandra desto mindre problem blir det sen. 

12. Hur fungerar kommunikationen mellan er och byggledaren? 
Det är på senare tiden som byggledaren har kommit in och haft en dialog. Men den är sällan 
den med. 

13. Fungerar den bättre än med entreprenören? 
Ja eller de lilla som finns. Vi har ofta inte mycket kontakt efter att vi överlämnar handlingar. 
Om det uppstår något problem så självklart pratar vi men annars är det inte så mycket. 

Om den gör detta varför? 

14. Tycker ni det är viktigt att kunna kommunicera direkt med entreprenören utan att gå via 
byggledaren? 
Det får du inte göra eller då säger jag NEJ. Utan det måste gå via beställaren först. Även om 
beställaren vill det så tillåter inte jag det. De är just för de juridiska. Går det vid sidan så är 
det jättelätt att kunden i sig inte får rätt information plus vem som ska betala. Den kan vara 
kostnadseffektiv om den fungerar men skulle vara någonting som jag säger så utför dem och 
säger ”konsulten har sagt de” utan en tredjeparts mellan så finns risken att entreprenören tar 
en ÄTA på det jag säger. Man kan svara på mötena men sedan ska man ta med sig det och 
skriva ner. 

15. Hur skulle kommunikationen påverkas om ni fick delta mer i produktion skedet? 
Jag tycker att kommunikationen just nu är bra som den är. Det är svårt att jobba efter många 
år och inte komma ut att börja gå ut och se hur det ser ut. Entreprenören kanske påverkar 
men vi som konsulter behöver inte delta mer än vid startmötenet. 

16. Hur skulle kommunikationen påverkas om entreprenören fick delta mer i projekteringsskedet? 
Ja på visa grejer kanske. Inte själva projekteringen så men mer vad dem vill använda ute. 
Ibland sitter vi och detaljprojekterar någonting som dem löser väldigt smidigt. Sen kan vi se 
någonting som vi inte anser är så viktigt men som tar lång tid ute att göra. 

17. Om ni fick välja, hur vill du att kommunikationen ska ske? 
Smidigast är mail. Det blir inte personligt men det är smidigast 

18. Varför tycker du att just detta är ett bra sätt att kommunicera? 
Smidigast för då har man det man har sagt på papper rent jurdisk. 

19. Vilka faktorer tycker du är viktiga för ett lyckat samarbete i ett anläggningsprojekt? 
Jobba tillsammans (alla parter). Ha samma förståelse och drivas mot samma mål. Partnering 
kan nog vara framtiden. 

20. Hur har kommunikationen sätt ut i lyckade/ mindre lyckade projekt, finns det något mönster? 
Skillnaden hur upphandlingen varit mot konsulten. Mellan beställaren och konsulten det är 
oftast där som kommunikationen är bra eller dålig. Om det är fast eller löpande. Är det fast så 
måste du jaga ÄTOR som konsult. Löpande är också jobbigt får du måste ha en uppfattning 
om hur lång tid det ska ta. 



 

 

 
 
 
 Bilaga 2: Intervjumall – Projektör 2 

 
 

1. Godkänner ni att vi spelar in intervjun? 
Ja 

2. Vilken position inom bolaget har du? 
Kontorschef för Jönköping kontoret 

3. Hur lång erfarenhet har du inom branschen? 
Ungefär 17-18 år 

4. I vilken entreprenadform tycker du att kommunikationen fungerar bäst? 
Det är ju en partneringupphandling, som inte är så vanlig idag. NCC som ni har träffat 
jobbar en hel del med det. Där har man öppna kort både mellan beställare , konsult och 
entreprenör 

5. Hur påverkar kommunikationen uppkomsten av eventuella ÄTOR? 
Ohja, Brist på kommunikation då är det ju att, när vi har en bygghandling, ritning eller 
förfrågningsunderlag som vi tar fram i första vändan. Då räknar dem på något som de tror är 
korrekt. Eller så kanske dem tycker de är otydligt i handlingen och dem använder det för att 
hitta ÄTOR i byggskedet. Så det gör ju att, har man inte kommunicerat eller varit närvarande 
på byggmöterna så finns risken för missförstånd och missförstånd kostar pengar. Både 
avseende tid och pengar. 

6. Om ÄTOR uppkommer genom bristande kommunikation, kan detta utnyttjas i dagens 
byggbransch? 
Ja, utnyttjas låter ibland olagligt men det är det inte. Idag är det juridik, man kan kanske 
blanda in att det är omoraliskt men det är inte på något sätt olagligt. Om vi som konsulter gör 
en dålig handling då skulle jag också utnyttja det som entreprenör för det gör alla andra. Det 
gäller att hitta var lägsta kostnad, står det inte spessat vad som ingår så ska man räkna på det 
billigaste eller enklaste. Det är ju toktydligt i AB04 eller ABT06. Så ja det utnyttjas men det är 
inte fel. 

Nedan följer ett antal frågor inriktade på kommunikationen i en generalentreprenad. 

7. Vilka kommunikationskanaler använder ni för att kommunicera idag? 
Det förekommer väldigt sällan att vi kommunicerar med entreprenören i 
generalupphandlingar . Men när det förekommer så är det mycket mail eller telefon 
Face-Time (videosamtal) används även idag, när byggledaren eller arbetsledaren står på 
bygget och har en öppen schakt och ser någonting som inte fanns med i handlingarna. Oftast 
är det en betongtrumma eller någon hisschakt , någon gammal synd som inte fanns med. Då 
föreslår jag ofta Face-Time. Då står han där med sin kamera och pratar och då ser jag precis 
det han ser. ” den där orangea grejen, vad är det för något ?” ibland kan jag svara och 
ibland jag inte. Men det är ett klockrent exempel om vi inte är på plats. 

 
Och det är genom en tredjepart ni kommunicerar? 
Oftast, ibland får vi byggledaren som säger att vi ska kapa några led och kontakta direkt 
konsulten. Då har vi direktkontakt med platschefen, arbetsledaren eller utsättaren. Oftast vill 
dem ha kontakt med modellansvarig, han som har suttit och tagit fram CAD-modellen. Han 
och utsättare pratar liksom samma språk, samma filformat. Kontakt har vi men då är det först 
överenskommelse med byggledaren i det fallet. 

 

 



 

 

8. Hur genomförs uppföljningen av att rätt person får rätt information? 
Jag kan svara för mig själv, Jag är noggrann med det och skickar ett OK till dem. Man kanske 
kör det via telefon eller muntligt men jag skickar samma fråga på mail efteråt och hänvisar till 
telefonsamtalet och begär få en accept. Men så vill jag göra jämnt men ibland brister även jag. 
Nu är vi ute i email / outlook världen , det mailas och till och med smsas 

9. Vilka kommunikationsproblem uppstår genom denna kanal? 
Ne men det är väl att man, just i att man inte är på plats, nu pratar vi om mail eller telefon 
eller kanske facetime. Ibland så missförstår man varandra om man inte träffas. Man hänger 
inte över en ritning och tittar samtidigt och frågar hur tänkte du här. Ofta är det lite 
missförstånd. Man jobbar mycket med skärmdumpar och man ritar och skannar nästan för att 
förstå varandra . Men samtidigt finns det risk för missförstånd om man inte sitter med 
varandra. ” Är vi överens här eller” Vi sitter inte vid samma bord med samma ritning så 
risken för missförstånd finns ju när man inte träffas. 

 
Man kanske kan komplettera mailen /telefonsamtalen med ett möte? 
Ah jag tycker det 

10. Hur påverkar detta projektet? 
Då finns det olika aspekter dels då som vi reder ut i fråga 5. Det kan orsaka onödiga ÄTOR 
som kostar pengar och tar mer tid. Och det är ju tråkigt för beställaren. Dyrare och mer tid 
vill ingen ha. Och sen påverkar det oss som konsulter, det handlar inte om den perfekta 
handlingen för den finns inte. Säger man det så har man misslyckas. Det handlar om vårat 
rykte , vi vill kunna använda kunder och projekt som referensuppdrag. Och har en hög 
ambition att det blir maxpoäng på våra projekt. Och får vi inte liksom, om inte 
kommunikationen inte funkar så dels får vi inte chans att se vad som har hänt, ibland är det 
missförstånd. Vi kanske har tänkt rätt men det är otydligt på ritningar. Ibland har vi gjort fel 
och då vill vi kunna säga ” här har vi missat men vi vill också vara den som snabbt tar fram 
en lösning” 2 påverkan på 2 olika sätt, dels sämre ekonomin och dels sämre tidplan för själva 
projektet men även för oss själva som konsulter. 

11. Är detta gemensamt för olika projekt? 
Ja det tycker jag. Det är större bekymmer i större projekt med fler inblandade än det är i 
mindre. Där kanske jag själv som ritar allting och har en motpart på kommunen som är min 
beställare och även håller i pengarna. Där har vi väldigt få frågor. 

12. Hur fungerar kommunikationen mellan er och byggledaren? 
Om den förekommer så funkar den bra. Det är lite det som jag var inne på förut. Det handlar 
lite om vi som konsulter vill ju gärna vara med i byggfasen. Det kan vara lite läskigt om man 
är en rookie, nyexaminerad eller inte så erfaren konsult så är det ju, de är inte alltid kul att 
höra ” Vad det här är en teoretisk skitlösning, det här funkar inte ” Och sitta där och kanske 
bara hålla med eller försvara sig. Det kan vara lite läskigt men väldigt kreativt. Och ibland så 
fanns det en baktanke, en lösning som kanske ger sig om 3 månader. Men kommunikationen 
fungerar bra om vi får vara med. Men vi får inte alltid vara med. 

13. Fungerar den bättre än med entreprenören? 
Det är ju oftast formellt är det ju byggledaren våran kontakt till beställaren. Så det är 
egentligen där den formella kontakten ska ske. Då beror det på vilken typ av byggledare det 
är. Ibland kanske jag och utsättaren förstår varandra bättre än jag och platschefen eller jag 
och byggledaren så det beror på lite vilken kompetens han / hon har. Men oftast har jag och 
byggledaren samma agenda, vi vill hålla ner ÄTORna , hålla en tajt tidplan, för byggledaren 
är liksom beställarens högra hand. Så det är liksom vi mot entreprenören, inte mot mot men 
ah. Men oftast fungerar kommunikationen bättre med byggledarna än entreprenören. 

Om den gör detta varför? 

Svaret finns inbakat i frågan. 



 

 

14. Tycker ni det är viktigt att kunna kommunicera direkt med entreprenören utan att gå via 
byggledaren? 
Om vi för mailkontakt så tycker jag gärna att man har direktkontakt men kör en kopia till 
byggledaren. Om det är ett jättestort projekt med olika arbetsledare på samma projekt, 
områden. Om jag har en dialog med utsättaren och kommer på den perfekta lösningen så har 
dem inte fått den godkänd utan det är byggledaren som godkänner. Om vi gör en ändring som 
medför tillkostnader så får inte jag och utsättaren komma överens om det. För jag har ingen 
rätt att säga ”ja” till en ÄTA och han får inte starta en ändring utan att fått ett ”ok” från sin 
platschef. Det är enklare att lösa problem genom direktkommunikation. Men det som säg där 
har inget juridiskt värde utan byggledaren. 

15. Hur skulle kommunikationen påverkas om ni fick delta mer i produktion skedet? 
Jag tror man löser mycket problem under byggmöten. Ibland har man tekinikmöten och 
ekonomimöten men det är på teknikmöterna vi ska vara med på. Men ofta har man ett 
byggmöte som avser både teknikmöten och ekonomi som vi inte kan eller får vara med på. 
Men att vara med på dem under byggskedena skulle underlätta för processen. 

 
Men även för kommande projekt? 
Ja , vi gör inte allting rätt. Vi jobbar i marken där det finns massa okända faktorer som ingen 
vet om och ibland har man dyra maskiner eller stillestånd på en dyr väg som man har tillstånd 
att stänga i 3 dagar och om man nu hittar någonting som påverkar så måste man ta snabba 
beslut och då ibland görs det av byggledaren och entreprenören själva men även där tror jag 
att vi skulle kunna vara med. Vi sitter på så enormt mycket kompetens i detaljer och ofta 
kanske platschefen får ett gäng pärmar några dagar innan startmötet och det kan vara några 
veckor innan byggstart. Han /hon har ingen chans att kanske sätta sig in i handlingarna som 
vi. Men om vi kunde ha närvara på startmöte/byggmöte och kunna peka på ritningar som 
kommer lösa sig och vilka som är kritiska. På startmöterna skulle vi kunna visuellt visa 
kritiska punkter. Nån typ av presentation är vårat miniminivå men det är inte självklart. 
Om inte på varje byggmöten så på de byggmöterna i tidigt skede för varje delmoment. 

16. Hur skulle kommunikationen påverkas om entreprenören fick delta mer i projekteringsskedet? 
Det är ju svårt för om de är med där då är dem anses ”jävliga”. Det är ju jättebra dock. Jag 
tar ofta in en entreprenör på en annan ort som jag tycker är duktig. Då kan han/hon titta lite 
på ritningarna. (entreprenör som inte räknar på jobbet). Sedan har vi på Pontarius anställt ett 
gäng gamla platschefer som byggledare. Dem använder vi även vi som ”bollplank” och får 
deras åsikter angående kommande handlingar. Vi blir sågade ibland och det är klockrent. 
Hellre då än senare skede. 

17. Om ni fick välja, hur vill du att kommunikationen ska ske? 
Man deltar på möten (uppstart, startmöten) , formellt möte som alltid hålls . Och teknikmöten 
eller byggmöten under produktion. Nån typ av presentation. Partnering – Där deltar man hela 
tiden, pratar med varandra hela tiden. Om det funkar bra så tjänar alla pengar. Visa bonusar 
– morötter. 

18. Varför tycker du att just detta är ett bra sätt att kommunicera? 
Om vi som projektör har jobbat med ett projekt länge tar vi oftast saker för givet. Man ser allt 
i 3D och sitter man där och förklarar någon i ett mail kan det vara en för hög nivå eller för 
låg. Men sitter man på ett möte så kan man snabbt höja eller sänka nivån. Man kan diskutera 
och minskar risken för missförstånd. Man får även snabba beslut där jämfört med att hålla på 
med mail som oftast tar evigheter och ändå blir fel. 

19. Vilka faktorer tycker du är viktiga för ett lyckat samarbete i ett anläggningsprojekt? 
Kommunikation. 



 

 

20. Hur har kommunikationen sätt ut i lyckade/ mindre lyckade projekt, finns det något mönster? 
Kommunikation men det kan även bero på tekniks kompetens hos byggledaren till exempel. 
Om man inte har samma kompetens så finns större risk för missförstånd. Där kan man säga 
att byggledarens kompetens kan påverka mycket. Man kanske har andra projekt som gör en 
stressad. Byggledarens roll en nyckel till om vi får vara med under mötena. Större projekt 
,större risk att det blir problem om man inte träffas och pratar muntligt. I mindre lyckade kan 
bristen på kommunikation vara en sak. 



 

 

 
Bilaga 3: Intervjumall – Entreprenör 1 

1. Godkänner ni att vi spelar in intervjun? 
-Ja 

 
2. Vilken position inom bolaget har du? 

Datum:2017- 03-20 
Företag: NCC 
Person: Entreprenör  1

 

-Jag är produktionschef heter det. Jag är ansvarig för produktion och affärerna i 
jönköpingslän och skaraborgslän. 

 
3. Hur lång erfarenhet har du inom branschen? 

 
-Jag har jobbat 20 år inom branschen. Sen 97. 

 
4. Vilken entreprenadform tycker du att kommunikationen fungerar bäst i idag? 

 
-Det är faktiskt i de här som vi kallar sammverkanentreprenad. Partneringjobb som vi 
jobbar mycket med. För då är projektören med hela tiden. Man sitter ner kring samma 
bord både beställaren, entreprenör och projektör och skapar projektet tillsammans i 
stort sett. 

 
5. Hur påverkar kommunikationen uppkomsten av eventuella ÄTOR? 

 
-Kommunikationen i en generalentreprenad är ganska liten dålig. Projektören ritar innan och 
det kan vara ett halvår-ett år innan, sen går det till beställaren och sen ut och sen ska det 
räknas innan det ska byggas så vi har väldigt liten kontakt med projektören. När vi väl bygger 
det i en utförandeentreprenad. Så själva ätorna uppkommer kanske inte pågrund av dålig 
kommunikation utan det är isåfall underlaget som inte stämmer med regelverket. 

 
Kan ätan undvikas genom kummunikation? 

 
-Det blir nog en äta i vilket fall, för har inte underlaget med det vi ska bygga. Så måste vi ta 
betalt för det oavsett hur kommiunikationen blir. Men blir kommunikationen bättre så nästa 
gång man ritar så är det med. 

 
6. Om ÄTOR uppkommer genom bristande kommunikation, kan detta utnyttjas i dagens 

byggbransch? 
 

-Regelverket är så att vi ska lämna pris på det vi ska fråga på sen kan vi se att det fattas här 
och här fast priset baseras på som frågas. Så det utnyttjas så sett att vi svarar som dom 
frågar. 

 
Så ni frågar inte mer än ni behöver? 

 
-Nä, eller är det väldigt luddiga saker så som att det blir bättre om vi reder ut det. Då ställer 
vi en fråga. Men fattas det koder när man räknar på jobbet, för ofta är det 
mängdbeskrivningar då vet vi inte om dom vill ha det eller inte. Så då kanske man inte skriver 
upp allt sådant. Men är det uppenbara fel som vi tycker blir jätte tokiga då ställer vi en fråga. 



 

 

Nedan följer ett antal frågor inriktade på kommunikationen i en generalentreprenad. 

 
7. Vilka kommunikationskanaler använder ni för att kommunicera idag? 

 
-Det går ju tyvärr via byggledare, så när vi har fått en generalentreprenad att börja bygga då 
har vi ingen direktkontakt med projektören. 

 
 

Inte över huvudtaget? 
 

-Nä, vi har kontarkt med beställaren, och beställaren har kontrakt med projektören. Så vi har 
ingen kanal tvärs över. Utan det är genom 3e part. Sen kan byggledaren säga ”vi tar in 
projektören så får han berätta”. Så det funkar men avtalsmässigt så har vi ingen 
direktkontakt. 

 
Kommunikationen till byggledaren, är det mail, telefon, möten eller hur funkar den? 

 
-Det är alla tre. Vi har alltid byggmöten 1 gång i månaden där man tar upp bekymmer men 
sen uppstår det alltid saker där emellan så då ringer man eller mailar. Så byggledaren har 
man tät kontakt med. 

 
Så den kommunikationen funkar? 

 
-Ja den funkar bra. 

 
8. Genomförs det uppföljning av att rätt person får rätt information? 

 
9. Vilka kommunikationsproblem uppstår genom denna kanal? 

 
-Det är problem med 3e part. Vi vet inte hur han ställer frågan vidare, sen kanske svaret blir 
en följdfråga och då blir det ofta konstigt. Så det bästa är om man kan göra upp redan från 
början om det är en fråga så fråga gärna projektören. Men att byggledaren skall få veta vad 
som sägs. Vi kan inte ha en egen liten diskussion mellan oss som inte byggledaren vet om. För 
det är han som betalar. Så är det en öppen konversation som han ser hela tiden då kan det 
funka. 

 
10. Hur påverkar detta projektet? 

 
-Det blir mer segdraget att gå via någon annan. Enklast är om man får tillåtelse att prata 
direkt eller att det kommer till något möte, ex; projektören är med på byggmöten. Då hör alla 
vad som sägs och bestämmer. 

 
11. Är detta gemensamt för olika projekt? 

 
-Ja, 9 fall av 10 så fattas det eller blir fel i en entreprenad. Så är det, det är jättesvårt att rita 
perfekt från början och veta exakt hur det ser ut i marken när man börjar gräva. Så det 
uppstår alltid frågor och frågeställningar. 



 

 

12. Hur fungerar kommunikationen mellan er och byggledaren? 
 

-Den fungerar bra, funkar den inte bra så är det personrelaterat. Att byggledaren och vi inte 
klickar helt enkelt. Ex; olika åsikter. 

 
13. Fungerar den bättre än med projektören? 

-Om den gör detta varför? 
 
 

Finns det något fall där kommunikationen har fungerat bättre med projektören som du har 
varit med i? 

 
-Vi byggde rondellen vid a6 för ca 2 år sen, vid blå entrè. Då var projektören med på varje 

byggmöte under hela produktionsskedet. Då kunde man alltid lösa vissa frågor direkt på mötet. 
 

Och det var lyckat? 
-Ja det var bra! 

 
Varför blev det just så den gången? 
Beställaren hade valt det. Han kan välja hur han vill ha det. 

 
 

14. Tycker ni det är viktigt att kunna kommunicera direkt med projektören utan att gå via 
byggledaren? 

 
-Jag kan tycka att det är bra att ha den direktkontakten, sen tycker jag inte att man ska gå 
bakom ryggen på någon. Utan kan man sitta på ett byggmöte där alla hör och alla kan 
diskutera är det bra. För ofta när det blir en ändring är det pengar inblandat och då ska den 
som betalar veta vad som diskuteras. Man kan lösa en teknisk liten sak, men så fort det ska 
ändras något så ska det alltid betals till eller bort pengar och då ska han som betalar vara 
med tycker jag. 

 
15. Hur skulle kommunikationen påverkas om ni fick delta mer i projekteringsskedet? 

 
-Entreprenören är oftast väldigt bra på entreprenad juridiken och dom regelverken som 
gäller, och det är ofta det som misslyckas i projekteringen. Alltså om det fattas något när det 
gäller AMA koder eller AFT. Ätor är nästan alltid att dett fattas något i förfrågan. Det är vi 
ofta väldigt duktiga på eftersom det är det som vi bygger efter. Så det måste vi lära oss fullt ut. 
Så då kanske det hade kunnat bli ett bättre förfrågningsunderlag. Om vi är med lite mer från 
början. Sen är det väldigt svårt om en entreprenör är med och hjälper ett 
förfrågningsunderlag och sen skall det skickas ut på förfrågan. Då blir det ganska snett om en 
hjälper till. Men våran erfarenhet hade kunnat hjälpa förfrågningsunderaget att bli bättre och 
på så vis bli ett bättre anbud. 

 
16. Hur skulle kommunikationen påverkas om projektören fick delta mer i produktionsskedet? 

 
-Då får dom direkt feedback på sitt egna arbete, så nästa gång ritar han inte samma sak, och 
han hör varför vi tänker och tycker. Ofta åt båda håll, han hör hur vi tänker och vi hör hur 
han tänker. 



 

 

17. Om ni fick välja, hur vill du att kommunikationen ska ske? 
 

-När projektören deltar i byggmöterna. För projektören borde det knnas ganska skönt att 
kunna delta och vara med. För när dom ritat något kunna se hur det verkligen funkar ute i 
produktion. 

 
Framför allt för kommande projekt? 

 
-Ja precis, se hur vi tänker. 

 
18. Varför tycker du att just detta är ett bra sätt att kommunicera? 

 
19. Vilka faktorer tycker du är viktiga för ett lyckat samarbete i ett anläggningsprojekt? 

 
-Öppenhet mot varandra, man berättar hur man tycker och tänker. Inte smusslar och går 
bakom ryggen för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Bara för att hålla inne på 
information. Då blir det alltid misstänksamhet. Är det fel så får man lyfta det, ingen gör fel 
medvetet. Utan säga ”här är något konstigt som vi måste fixa” 

 
 
20. Hur har kommunikationen sätt ut i lyckade/ mindre lyckade projekt, finns det något mönster? 

 
-Ja det gör det, om man drar paralellen till det här som vi var inne på partneringjobben där 
man verkligen sitter tillsammans.Ingen har någon prestige att man gjort något innan som man 
skall försvara, och vi skall inte försvara något anbud och tjäna pengar. Utan man sitter ner 
och ritar upp, konstruerar och bygger tillsammans funkar klockrent i jämförelse med när 
någon har ritat något som dom tycker är jätte bra och som dett fattas massa grejer i. Vi 
räknar på det och försöker hitta så mycket fel som möjligt. Sen ska vi träta om det vem som 
har gjort fel och vad det kostar, fram och tillbaka. Det är stor skillnad på dom två typerna av 
entreprenad. 

 
 

Det måste vara tidsvinnade också? 
 

-Ja det är det. Det är tidsvinst både i själva projektet och i produktionsfasen där man har alla 
aktörer med hela tiden. Så man kan ändra på saker snabbt. 

 
Hur kommer det sig att partnering inte är vanligare idag? 

 
-Det blir mer och mer vanligt. Bara dom sista 5 åren har det hänt mycket här i jönköping 
också. På anläggningssidan hade vi inga partnering jobb innan men nu har vi 2-3 stycken 
ganska stora. Både simsholmen där vi bygger om och häggebergsvattenverk så det kommer 
mer och mer. Det är det gamla hur man är van att jobba och hur man tycker att man ska 
jobba. Har du väl varit inne och sett hur det funkar så kommer du vilja göra det igen. 

 
Har varje aktör en vinstprocent som är öppen? 

 
-Det ända man bestämmer är igenteligen hur många procent man ska tjäna på nettokostnade 
alltså det vi köper grus och sten för. Det visar vi öppet hur mycket det kostar och sen 
bestämmer man en procentvinst. Sen är det inget mer trätande om pengar. 



 

 

Hur funkar det om projektet blir klart i förtid? 
 

-Då går det åt mindre tid att bygga så då slipper beställaren betala för den tiden. 
 

Det blir inget överskott? 
 

-Nä utan det är den färdiga procentsatsen. Vi vill visa att det blir så billigt och bra för 
kunden, för kommande projekt. Gör man bort sig i ett partnering jobb så har man bränt 
förtroendet och då blir det inget mer jobb. Så största motivatorn är att det blir bra. Vi tjänar 
inte mer eller mindre pengar utan motivatorn är att kunden blir nöjd. 

 
Har du något att tillägga? 

 
-Det blir mindre och mindre generalentreprenader. För 15 år sedan var det nästan alltid 
generalentreprenader men nu har totalentreprenad tagit över mer. Att vi ska rita själva och 
nu blir det mer partnering. Är det enkla projekt och enkla beskrivningar så funkar det annars 
blir det ofta problem. 

 
Kan det bero på kostnaden att projektören inte är med i produktionen? 

 
-Ja absolut, men om beställaren har tänkt att använda projektören fler gånger så borde han 
absolut ha med han i produktionen för att undvika samma fel igen. Men det bli sällan så vid 
en offentlig upphandling. Då kanske han inte tycker att någon annan ska få nytta av de kankse 
50 000 det kostar extra. 



 

 

 Datum: 2017-03-20 
Företag: NCC 
Person:Entreprenör 2 

 

Bilaga 4: Intervjumall- Entreprenör 2 
1. Godkänner ni att vi spelar in intervjun? 

Ja 
2. Vilken position inom bolaget har du? 

Jag är platschef 
3. Hur lång erfarenhet har du inom branschen? 

Nu är det 7 år blir det nu till vår ja 
4. I vilken entreprenadform tycker du att kommunikationen fungerar bäst? 

Då är de ju i en, i en totalentreprenad som vi ofta kör i samverkan, som då är en 
parteringavtal helt enkelt. Och då kör man med öppna kort, öppen budget helt öppna kort helt 
enkelt. De är då det funkar bäst helt utan tvekan. 

5. Hur påverkar kommunikationen uppkomsten av eventuella ÄTOR? 
Jaaaa, det är klart den kan ha. En dålig kommunikation i tidigt skede kan ju påverka asså fel 
asså oupptäckta fel om man säger så då. Som kostar mycket mer pengar i slutändan. Så ja 
definitivt. 

6. Om ÄTOR uppkommer genom bristande kommunikation, kan detta utnyttjas i dagens 
byggbransch? 
Ja är det en färdig handling asså då en general så finns säkert den risken de tror jag. För som 
sagt va då är de ju, då ska man ju inte, då ska man ju titta på det som finns om man säger så. 
Så att, men ah. 

 
Nedan följer ett antal frågor inriktade på kommunikationen i en generalentreprenad. 

 
7. Vilka kommunikationskanaler använder ni för att kommunicera idag? 

Oftast då är de ju telefonkommunikation i dem projekt jag har vart som vart general. Är det 
större grejer så kanske man samlar till ett möte. Men mestadels först telefon för att lyfta 
problemet om man säger så då och sen så kommer respons ofta mail är de då. 

 
Och då är det direkt ni pratar med projektören, ni går inte via byggledaren eller någonting då? 
ne de är väl de också olika, lite hur vi är asså i början om man säger precis i starten på 
projektet då går man oftast via byggledaren. Ju längre projektet går man, så har man oftast 
byggt upp en direktkommunikation med projektören då. Eh sen blir alltid byggledaren 
delgiven, asså om vi, om jag hittar ett problem då så skickar man ett mail så går ju mailet till 
båda om man säger så 

 
Men det känner du att det är tillräcklig kommunikationskanal eller hade du valt att ha fler 
möten? 
Ne men i en utförande så oftast så tycker jag ”så räcker ju de”. Ehm är det väldigt dåliga 
eller väldigt mycket fel i handlingar då behöver man nästan ta en nystart. Eller då får man 
nog ha asså ah samla en grupp och sen liksom gå igenom det mer noggrant och sen så ha 
kontinuerlig uppföljning då. Men är det bara hyfsat rätt från början så då tycker jag det 
räcker. 

8. Genomförs det uppföljning av att rätt person får rätt information? 
 

9. Vilka kommunikationsproblem uppstår genom denna kanal? 
Problemet är ju om projektören har mycket att göra. Då är det svårt att få tag på dem. Och då 
kan det ta, då kan det gå ett par dagar innan man får tag i dem. Och när vi är ute i vår 
bransch så har man inte tiden. Så det är väl de som är det svåraste, just att man inte får svar 
direkt då. 



 

 

10. Hur påverkar detta projektet? 
Ah men det är ju just att är det ett uppenbart fel och man inte vet hur man ska göra så då slår 
man stop helt enkelt. Då blir det helt enkelt både tid och pengar som tickar. 

11. Är detta gemensamt för olika projekt? 
Jo men det tycker jag, ja det är de. Asså det är ju ingen, det som skiljer är kvaliteten på 
handlingarna så hur bra dem har ritat från början helt enkelt, (projekterar från början. Men 
självklart är det ju så, ju mer komplext byggnaden är ju fler fel kan det vara, ju svårare är de 
ju då. Så där ökar de ju. Så det är mer i med komplexiteten i projekten så blir de ju mer då. 
Krävs mer folk till att hålla koll på det. Enklare projekt är det ju mindre men problemet i sig 
är samma i alla. 

 
Och den kommunikationskanalen just telefon och lite möten, de är generell för de mesta? 
Ja det skulle jag säga när det gäller med kontakten med projektörerna så är det de i utförande 

12. Hur fungerar kommunikationen mellan er och byggledaren? 
Ja där har man mer asså regelbundna möten. Där har man byggmöten minst 1 gång i 
månaden och oftast fler möten, mer kommunikation överlag om man säger så. Så där har man 
ju en bättre kommunikation för man har, ja man träffas mer regelbundet och han är med ofta 
mer insatt i bygget under byggets gång. 

13. Fungerar den bättre än med projektören? 
Ja det gör den. 

-Om den gör detta varför? 
Just för där har du en tätare kontakt, tätare dialog. 

 
14. Tycker ni det är viktigt att kunna kommunicera direkt med projektören utan att gå via 

byggledaren? 
Ja det tycker jag. Och det är återigen som tiden spelar mycket in där då. För annars om du 
ska gå, om du vill projektören något och ska gå via byggledaren ja då är det ju ytterligare ett 
led. Och dels så ska du förklara ditt problem och det är lättare att göra direkt till den riktiga 
mottagaren. Så där bygger man bort ett fel om man säger så. Och sen så just som sagt va åter 
sparas tiden då va. Förkortas också om man har direktkommunikation. Sen måste självklart 
byggledaren vara underrättad under tiden så han får kännedom då va. Men 
problemställningen vill jag ha helst med projektören direkt om det är möjligt 

15. Hur skulle kommunikationen påverkas om ni fick delta mer i projekteringsskedet? 
Den skulle säkert påverkats bara positivt, dels då för att du har varit delaktig i projekteringen 
så då har du redan byggt en relation och du har själv lite mer kännedom om projektet och vet 
hur dem har tänkt så att mycket småfrågor som kanske inte finns på pränt har man ändå i 
huvudet. Och sen som sagt då blir det ännu enklare om man då har byggt upp en relation så 
det är enklare att få tag på dem på den biten. Och kan styra visa metodval som man vet är 
bättre än från början. 

16. Hur skulle kommunikationen påverkas om projektören fick delta mer i produktionsskedet? 
Men jag tror det skulle vara bra om han kom ut på plats oftare då. För då ser han också lite 
mer våra problem (problem i verkligheten) om man säger så. Så det skulle jag också se som 
en fördel att ta många småfrågor på plats istället för att försöka förklara det direkt. 

 
Men är det ofta dem själva som inte vill komma ut eller att ni inte begär byggledaren eller att 
beställaren inte vill betala extra för att dem ska komma ut? 
Det är nog både och. Dels så ber vi sällan dem att komma ut när det redan är färdig ritat för 
ofta är det ju små grejer. Och det är inte alltid att dem sitter i samma ort och åka dit så går 
det naturligtvis åt mer tid. Så det är nog en mer tidsaspekt främst då från projektörens sida 
skulle jag tro. Att dem inte vill lägga de, vi ser gärna att dem kommer ut om de kan. Men sen 
så blir de som sagt tid och pengar är ju då en stor inverkan. 



 

 

17. Om ni fick välja, hur vill du att kommunikationen ska ske? 
Det beror på lite vad det är, hur problemet är, vad man behöver diskutera. 
Är det mycket stora saker ah då tycker jag man ska träffas och ha med flera projektörer Då 
kan man lösa problemen ihop för annars kan det gå runt i flera varv. Större problem med 
flera projektörer inblandade, mycket bättre med personliga möten så man i grupp kan reda ut 
det. Är det småsaker så ser jag att det är mest tidseffektivt att ha det via telefon eller mail så 
direkt återkoppling 

18. Varför tycker du att just detta är ett bra sätt att kommunicera? 
 

19. Vilka faktorer tycker du är viktiga för ett lyckat samarbete i ett anläggningsprojekt? 
Delaktighet och öppet klimat är ju viktiga faktorer. Så att man bli involverad och känner att 
alla drar åt samma håll 

 
Det lutar mer åt partnering då? 
Ja det är de ju. Vi har gjort många projekt så och det är ett annat driv det är de verkligen. Det 
här ska vi uppnå och dem här förutsättningarna har vi, hur gör vi bäst för att komma dit. Du 
får en helt annan delaktighet och engagemang och det är ju då från hela kedjan 
Oftast blir det en lägre slutkostnad för kunden med. Jag vet ingen som har testat de och inte 
hört någon säga något negativt. 

 
20. Hur har kommunikationen sätt ut i lyckade/ mindre lyckade projekt, finns det något mönster? 

I lyckade projekt har man en grupp, i partnering och inte partnering, oftast gör man nån typ 
av kickoff-workshop men det som är nyckeln där är ju att man lär känna varandra, man 
skapar en gemensam grupp. Man får en helt annan gemenskap och direktkontakt med dem då. 
Oftast handlar det om personlig kontakt, du vet vem det är, du vet hur man ska prata med han. 
Och då är det ju naturligtvis mycket lättare. Då spelar det ingen roll om han är högste 
beställaren , om man känner honom så kan du ringa direkt och säga vi har det här problemet. 
Det kanske man inte gör om man aldrig har träffat människan utan de är bara en person på 
papper då drar man kanske ifrån att ringa den högste direkt fast du vet att det är där du får 
svaret och då går du ju ofta den längre vägen istället. 

 
Och där det har fungerat mindre bra där du har en projektledare som du inte vet vem de är 
och det mesta sker då telefonväg eller mailledet då. Och där det då drar ut på tiden , inte 
engagerat utan drar ut på tiden 



 

 

Datum: 03/27-17 
 

 
Bilaga 5: Intervjumall – 
Byggledare 

 

1. Godkänner ni att vi spelar in intervjun? 
-Ja 

Företag: Pontarius 

Person: Byggledare 

 

2. Vilken position inom bolaget har du? 
-Som konsult jobbar jag som bygg och projekteringsledare, Tillförårdnad projektledare på 
trafikontoret i göteborg men även kontorschef på pontarius kontor i göteborg. 

 
3. Hur lång erfarenhet har du inom branschen? 

-30 år 
 

4. I vilken entreprenadform tycker du att kommunikationen fungerar bäst? 
-Självklart en totalentreprenad, för då sitter man med samma intressen. 

 
5. Hur påverkar kommunikationen uppkomsten av eventuella ÄTOR? 

-Ja så är det självklart, 
 

På vilket sätt? 
-Det första man tänker på är den klassiska viskleken, att man ska återberätta något som 
berättats. Men det löser man genom att teckna ner. Köra antingen med frågor och svars 
blanketter eller underrättelser. Då kan man låta projektören formulera sitt svar som man 
sedan citerar in i ur,en man ska inte skriva om den. Å andra sidan om man låter projektören 
vara för delaktig och vara med på byggmötena och höra frågora direkt ifrån källan finns en 
stor risk/ fara i det att projektören ofta blir väldigt lösningsorienterad. Projektören ska inte ge 
ett lösningsförslag utan att den är bollad med byggherren/ beställaren. 

 
6. Om ÄTOR uppkommer genom bristande kommunikation, kan detta utnyttjas i dagens 

byggbransch? 
-Ja, självklart så är det. Jag har varit entreprenör i 25 år, och bygg/ projektledare i 5 år. Så 
jag har tillbringat mina första 25 år i yrkeslivet genom att hitta straffsparkar. Så fort någon 
sänker garden så kostar det pengar och det utnyttjas till bristningsgränsen. Nu börjar 
priserna gå upp lite grann men fram tills nu är kontrakten hemräknade på en nollnivå. Du 
måste hitta tor för att få hem projektet. 

 
Nedan följer ett antal frågor inriktade på kommunikationen i en generalentreprenad. 

7. Vilka kommunikationskanaler använder ni för att kommunicera idag? 
-Teknikmöte, som tar upp frågorna mellan entreprenör och projektör men där pratar man 
inga pengar utan det är bara tekniska lösningar som sen vävs in i ett byggmötesprotokoll som 
sen genererar ut en peng i form av avdrag eller tillägg. Första kommunikationen som sker är i 
startmötet. 

 
Och då delatar även projektören? 
-Absolut, då måste bas P, projektören uppdragsansvarig och gärna någon handläggare också 
delta. Det kan vara ganska mycket folk. Då ska det lämnas över bygghandlingar och det ska 



 

 

stämplas om så där har dom en viktig roll. Dom ska även berätta om projektet hur tanken var, 
det vill alltid projektledaren veta, lite trix, tips och samordningsfrågor mm. 
Men efter startmötet är det teknikmöten om det är något komplicerat projekt. Men är det 
någon fråga man vill behandla i samband med ett byggmöte, då kan man bjuda i projektören 
till byggmötet och ta den frågan som första punkt och sen säga hejdå. Dom skall inte vara 
med i den ekonomiska diskussionen. Det är dessutom resursslöseri att en projektör sitter på 
1,5 timme byggmöte som inte behandlar något som han har med att göra. 

 
Men annars är det telefon och mail? 
-Mest mail, telefon är alltid en första kontakt men man sammanfattar alltid det man har 
kommit överens om i ett mail. Helst i en frågor och svar, men brödtext funkar också. Men den 
är svårare att dokumentera. Man pratar mycket om spårbarhet man vill kunna härleda flera 
år senare, ”varför sa vi såhär?” ”varför blev det såhär?” . Det finns ett system i frågor och 
svar eller ur och det funkar bättre än brödtext i ett mail. 

 
8. Hur genomförs uppföljningen av att rätt person får rätt information? 

-Alla frågor går via byggledaren, Kommer det en fråga från entreprenören som jag ska 
vidarebefodra till projektören då ska han svara på den och på så sätt har jag uppföljning på 
att dom har tagit del av inormationen. Alla frågor och svar alla ur loggas. Och granskar på 
ekonomimötet. Den frågor och svar genererar den ätan, den ur genererar den ätan och finns 
med på den fakturan allt är spårbart. Detta lämnas över till projektledaren. 

 
9. Vilka kommunikationsproblem uppstår genom denna kanal? 

-Trots att man skriver ner det blir det missförstånd. Klipp och klistra text, vidarebefodra inte 
med tanke på tidigare mailkonversation. Klipp och klistar är ett bra sätt. Men ändå blir det 
fel, man tolkar informationen på ett felaktigt sätt. Det bästa är att när man få ett mail ringa 
upp och diskutera kring det då är det vattentätt. Men det har man inte alltid tid med och så 
kanske man tror att man vet svaret. Så det kan vara en felkälla. 

 
Käner du att kommunikationen skulle gå direkt via entreprenör och projektör? 
-Absolut inte, det är en sanning med modefikation för så svarar jag alltid när jag får den 
frågan. Men när man kommer igång i ett projekt och börjar känna varandra ganska väl då 
kan man släppa viss konversation typ utsättningsdata men jag ligger självklart cc. Sådant som 
inte kan generera några pengar. Men funkar det inte så får jag avbryta det. De måste säga till 
när det kan inblanda pengar. Det raka svaret är absolut inte, men i verkligheten så släpper 
jag lite på det ibland. 

 
Det är schenerellt för alla projekt? 
-Vissa små projekt kanske man inte hinner så långt att man kan släppa på det. 

 
10. Hur påverkar detta projektet? 

-Om man hård drar det kan det ha stora konsekvenser. 
 

11. Är detta gemensamt för olika projekt? 
-Alla jobbar med ett projekt för mycket idag om alla hoppade ett eller 2 projekt så skulle det 
bli mycket bättre. Men det skulle inte funka. 

 
12. Hur fungerar kommunikationen mellan er och projektören? 

-Ja de försöker vi alltid få till en bra kommunikation. Dom måste vara våra kompisar, men vi 
har projekt där person kemin inte funkar och det är rätt störigt. 



 

 

13. Hur fungerar kommunikationen mellan er och entreprenören? 
-Jo med det funkar bra, jag har varit enreprenör så länge så jag et vilka kort dom ska splea. 
Och spelar dom dom bra så är det rätt skoj att prata med dom om det. Men det får inte bli för 
mycket kompis, vi är inte på samma sida. Man måste våga dra sitt svärd. Men det ska du inte 
göra mot din projektör absolut inte offentligt ialf. Det kan ni ta sen på erfarenhetsträffen. 

 
14. Mellan vilken av dessa två parter tycker du kommunikationen fungera bäst och varför? 

-Det är absolut projektören om inte den funkar måste man jobba på det. 
 

15. Tycker ni det är viktigt att entreprenören och projektören kan kommunicera direkt med 
varandra utan att gå via er (byggledaren)? 
-Nä, den direktvägen är inte bra. Den är inte bra för entreprenören heller, för springer man 
för fortpå de här kostnadseffekterna så är det svårt att få betalt. Det är mycket bättre att 
förankra, låt det ta en dag till skit samma. Jag brukar säga att ska du ha svar med en gång  
har du ställt frågan för sent. Ska man göra en åtgärd som man kanske får göra om bara för att 
maskinerna står still ett par timmar? Så kommunikationsvägen där imellan måste man vara 
försiktig med. 

 
Så det är mycke juridik? 
-Ja om du som projektör skall ha den dialogen måste du kunna din entreprend juridik. 

 
16. Om ni fick välja, hur vill du att kommunikationen ska ske under produktionen? 

-Vi har dom olika mötesformerna som behövs, ett somordningsmöte eller teknikmöte skall 
vara väl förberett och inte ta mer än 30 min. Det behöve rinte vara något protokoll utan det 
räcker med att anteckna lite. Snarare att man har framme papper och penna oftare där man 
skriver lite minnes anteckningar av det man kommer överrens om. 

 
Om man kollar efter projektet, uppföljningsmässigt funkar det bra? 
-Pontrius vill alltid ha ett erfarenhetsmöte med projektören och projektledaren. Men tyvärr 
rinner det ofta ut i sanden. Det funkr i ungefär hälften av projekten. Entreprenören vill sällan 
vara med. Jag kan känna att inte fler möten behövs men att man kan vara nogare att anteckna 
när man väl ses. 

 
Om man kollar på Partnering är det något du har varit inblandad i? 
-Vi har ett par projekt pågång men jag är skeptisk, jag har inte genomfört något projekt 
än.Man vill ju vinna tid med partnering, pengar vinner man inte på partnering men det kan 
man acceptera för tiden och det delade ansvaret. 

 
Men man har öppna kort för varandra? 
-Ja och det är där det faller, det går inte. Du kan inte ha öppna kort, det finns ingen som helt 
ärligt har öppna böcker. Dom har alltid en 15-20% för risk, annars är dom rökta. Man måste 
ha lite säkerhet. Ex, Ncc köper material av sig själva, lätta att fiffla lite med priserna så att 
man tjänar pengar trots öppna böcker. Det kostar alltid lite att bygga partnering men det 
kanske är värt det, det kanske är värt det med den dynamik och att alla tänker tillsammans. 
Det kanske blir bra som fan med kvalite och tid allt funkar. Men man ska inte tro att man gör 
det för att spara pengar, för det kostar pengar. 

 
17. Tycker du att projektören borde delta på byggmöterna? 

 
18. Varför tycker du att just detta är ett bra sätt att kommunicera? 



Formatmall 

 

19. Vilka faktorer tycker du är viktiga för ett lyckat samarbete i ett anläggningsprojekt? 
-Det börjar tidigt, det är sammarbetet som ni är inne på, det är det hela erat arbete bygger på. 
Sammarbetet mellan beställaren och projektören. Entreprenören är inte inne i det skedet. Sen 
gäller det att få till det sen med. Men att få till en bra handling i början är viktigt. 
Entreprenören väljar man ju inte, men har man en bra grund att stå på så är det inte lika 
viktigt. Projekteringen måste få ta tid. 

 
20. Hur har kommunikationen sätt ut i lyckade/ mindre lyckade projekt, finns det något mönster? 

-Det som avgör om det är ett lyckat eller midre lyckat projekt är självklart tiden men framförallt kostnad. 
Man levererar nästa alltid i tid. Det som avgör är kostnad och det beror nästan alltid på en bristande 
handling. För att undvika ett misslyckat projekt, det måste få ta tid att projektera, granska och svara i 
projektets gång. Våga att stå upp när du får en magkänsla att det här måste få ta lite till 
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