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Abstract 
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Abstract 

Purpose: During the planning phase of a construction there are many participants 
involved; architects, building contractors, constructors, developers and so on. 
Communication problems occur between these participants and may lead to wrong 
planning and high costs. Partnering focuses on relationship-building, transparency and 
trust, which in theory should reduce the problems for a project. The objective of this 
study is to analyse the communication in the planning phase to identify how 
communication problems can be prevented in a partnering. 

Method: To achieve the objective, literature studies and interviews have been 
selected as methods. The interviewees were selected from two partnering projects that 
Skanska was involved in. 

Findings: Results show that partnering reduces communication problems and create a 
greater involvement and commitment of the project planners. However, some problem 
still exists such as the use of project portals, choice of communication channels, 
coordination and information transfer on a formal and informal level. 

To prevent these problems, literature studies and interviewees contributed a few 
examples; a detailed meeting agenda, add comments on the blueprints, production 
personnel should participate in planning meetings and economic incentives. The 
interviewees have felt that partnering has worked well which has produced good 
results during the project planning. 

Implications: To create an effective planning group and remove the participants own 
interest, partnering should be applied. Planners should work with one project at a time 
and should be located with each other to benefit the work and communication at 
formal and informal level. Planners should work in a project portal that they are 
experienced and comfortable with. 

Limitations: This thesis will only analyze the planning stage. The two analyzed 
partnering projects were under planning stage during the thesis, which made it 
impossible to continue the research on the handover phase from planning to 
production. The interviewees have been limited to architects, contractors, 
constructors, developers, electrical and plumbing planners. 

Keywords: Planning stage, communication, partnering, communication problems 
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Sammanfattning 

Syfte: När ett byggnadsverk ska projekteras är det många aktörer som är inblandade; 
arkitekter, byggentreprenörer, byggherrar, konstruktörer, el- och VVS-projektörer. 
Kommunikationsproblem förekommer mellan dessa aktörer vilket leder till 
felprojektering och extra kostnader. Samverkansformen partnering fokuserar på 
relationsbyggande, öppenhet och förtroende vilket i teorin ska minska problemen för 
kommunikation inom ett projekt. Målet med detta examensarbete är att analysera 
kommunikationen i projekteringsskedet för att identifiera hur 
kommunikationsproblem kan överbryggas för partnering. 

Metod: För att uppnå målet har litteraturstudier och intervjuer valts som metoder. 
Elva stycken intervjupersoner valdes utifrån två partneringsprojekt som Skanska var 
delaktiga i. 

Resultat: Resultat visar på att partnering minskar kommunikationsproblem och 
skapar en större delaktighet och engagemang hos projektörerna enligt 
intervjupersonerna själva. Tyvärr förekommer det fortfarande vissa problem så som 
användning av projektportaler, val av kommunikationskanaler, samordning samt 
informationsöverföring på en formell och informell nivå.   

För att förhindra dessa problem har litteraturstudierna och intervjupersonerna bidragit 
med några förslag; en detaljerad mötesagenda, infoga kommentarer på ritningar, 
produktionspersonal bör delta i projekteringsmöten, samlokalisering och införa ett 
ekonomiskt incitament. Intervjupersonerna har annars ansett att partnering har 
fungerat bra och gett goda resultat under projekteringen. 

Konsekvenser: För att skapa en effektiv projekteringsgrupp och få bort aktörernas 
eget intresse bör partnering tillämpas. Projektörerna bör arbeta med ett projekt i taget 
och gärna samlokaliserat för att underlätta arbetet och kommunikationen på den 
formella och informella nivån. Projektörerna bör jobba i en projektportal som de är 
erfarna och bekväma med.  

Begränsningar: Examensarbetet kommer endast behandla projekteringsskedet. De 
två undersökta partneringsprojekten befann sig under projekteringsskedet under 
rapportens gång vilket omöjliggjorde vidare forskning kring överlämnandet från 
projektering till produktionen. Intervjupersonerna har avgränsats till arkitekter, 
byggentreprenörer, byggherrar, konstruktörer, el- och VVS-projektörer. 

Nyckelord: Projektering, kommunikation, partnering, kommunikationsproblem 
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1 Inledning 
På Tekniska Högskolan i Jönköping avslutar studenterna sin byggingenjörsutbildning 
med ett examensarbete inom byggnadsteknik. Detta examensarbete på 15 hp ska få 
studenterna att tillämpa sina teoretiska kunskaper till ett praktiskt problem. 
 
Detta examensarbete är genomfört i samarbete med Skanska i Skövde. Studenterna 
analyserade kommunikationen i projekteringsskeden med hjälp av litteraturstudier och 
intervjuer. Studiens mål är att analysera kommunikationen i projekteringsskedet för 
att identifiera hur kommunikationsproblem kan överbryggas inom partnering. För att 
uppnå målet finns det tre frågeställningar som ska besvaras. 

1.1 Bakgrund 
Enligt Nordstrand (2008) är projektering som regel ett komplext arbete där flera 
aktörer måste samverka för att uppnå ett resultat till produktionen, det vill säga 
färdiga bygghandlingar. De färdiga bygghandlingarna ska användas som underlag för 
de som ska bygga byggnaden eller anläggningen. Eftersom arbetsinsatserna utförs i 
tids- och kostnadspress under projekteringsskedet finns det behov av effektivisering 
inom kommunikation för att minska pressen. Dessa svårigheter har byggbranschen 
jobbat med länge vilket har resulterat i att projektörerna arbetar efter att visst 
systematiskt mönster. Sedan 1950-talet har projekteringsarbetet delats upp i tre olika 
skeden, gestaltning, systemutformning och detaljutformning. 

Nordstrand (2008) anser att kraven hos aktörerna under en projektering har ökats 
väsentligt. Aktörerna börjar bli mer specialiserade inom sina områden vilket kan 
orsaka problem med terminologin sinsemellan aktörerna under en projektering. Detta 
gör att kommunikation värdesätts betydligt mer för att förhindra osäkerhet och 
missförstånd hos projektörerna. 

Sällström (2009) sammanfattar att kommunikation inom byggbranschen generellt bör 
förbättras. Genom att överbrygga kommunikationsproblem under projektering är det 
möjligt att kunna få en mer framgångsrik projektering och produktion.  

1.2 Problembeskrivning 
Byggbranschen upplever att det finns möjlighet till förbättring i en projektering, då 
kommunikationen kan ställa till problem mellan olika aktörer. Problemen kan vara till 
exempel om att olika uppfattningar uppstår kring olika moment i ett projekt, 
svårigheter att dela med sig av rätt och relevant information till andra.  
 
Ett gemensamt resultat av dessa problem är att det kan bli kommunikationssvårigheter 
mellan projektörer, entreprenörer och arbetsledning vilket kan leda till förseningar, 
projektstörningar och ökande kostnader (Nordstrand, 2008). 
 
I en rapport av Svensk Byggtjänst (2014) kostar bristande kommunikation generellt 
istället cirka 32 miljarder kronor per år. Några vanliga problem som orsakar dessa 
kostnader är exempelvis att alla inblandade parter inte får relevant information, 
konsulter får inte och kan inte ge tydlig information samt alla förutsättningar blir inte 
dokumenterade. När effektivare kommunikation uppnås får det positiva effekter. 
Aktörerna får bättre tidshållning vilket minskar risken för störningar vilket skapar 
bättre samarbetsklimat och ökad lönsamhet för alla medverkande. Sällström (2009) 
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skriver att när ett problem uppstår är det i byggbranschens kultur att hitta en 
syndabock. Syndabockstänkandet sker i det dolda, vilket skapar barriärer mellan 
aktörerna. 
 
Bosch, Friblick m.fl. och Karrbom har gjort tidigare forskningar kring 
kommunikationsproblem i projekteringsskedet. Det står mer skrivet om detta i kapitel 
3, teoretiskt ramverk. 
 
Syftet med detta examensarbete är att analysera hur kommunikationsproblem kan 
överbryggas under projektering, inriktad mot partnering. För att uppfylla syftet har två 
partneringsprojekt undersökts med intervjuer samt en litteraturstudie över befintliga 
vetenskapliga rapporter. Enligt Kadefors (2002) är partnering inriktade på 
relationsbyggande, förtroende och öppna händer gentemot varandra och det är detta 
som kommer undersökas.   

1.3 Mål och frågeställningar 
Här beskrivs examensarbetets mål och frågeställningar. 

1.3.1 Mål 
Målet med detta arbete är att analysera kommunikationen i projekteringsskedet för att 
identifiera hur kommunikationsproblem kan överbryggas. 

1.3.2 Frågeställningar 

• Vilka kommunikationsproblem upplever parterna i projekteringsskedet? 

• Vilka underliggande orsaker finns det till kommunikationsproblem som 
uppstår mellan de olika grupperna? 

• Hur kan kommunikationsproblem mellan parterna överbryggas? 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer behandla de tre momenten som utgör en byggprojektering - 
gestaltning, systemutformning och detaljutformning. 

Eftersom byggprojektering är unik för varje projekt är rapporten inriktad mot två 
partneringsprojekt  som Skanska arbetade med under våren 2015. Rapporten kommer 
att behandla de fel som uppstår under en projektering mellan aktörerna och inte 
projekteringsfelen som uppstår i en byggproduktion senare. Det första projektet var en 
ombyggnation av ett ålderdomshem och det andra projektet var en ny- och 
tillbyggnation av en skola i Västra Götaland. Båda projekten befann sig i 
projekteringsskedet där produktionen började under sommaren 2015 vilket 
omöjliggjorde vidare undersökningar om produktionsfel, när examensrapporten 
gjordes.  
 
Intervjupersonerna avgränsas till arkitekter, byggentreprenörer, byggherrar, 
konstruktörer, el- och VVS-projektörer.  
 
Författarna kommer inte göra undersökningar om konflikthantering och uppföljning 
av partneringsprojekt som utgör stora delar av partnering. Författarna kommer inte 
behandla juridik och ekonomi för examensarbetet. 
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1.5  Disposition 
I kapitel 1 ges det en introduktion till examensarbetets bakgrund, problembeskrivning, 
mål, syfte, frågeställningar och avgränsningar. 

I kapitel 2 beskrivs metodik och genomförande.  I kapitlet beskrivs arbetets 
genomförande och arbetsgång för en kvalitativstrategi. I kapitlet redovisas de olika 
undersökningsmetoder för datainsamling samt kopplingen mellan frågeställningar och 
de valda metoderna. Metoderna är intervjuer med berörda projektörer inom 
partneringsprojekten och litteraturstudier inom kommunikation, projektering och 
partnering. 

I kapitel 3 beskrivs teoretiskt ramverk. Teoretiskt ramverk ger en vetenskapligt grund 
och förståelse för rapportens gång. I kapitlet finns det sex teorier som ska jämföras 
med empirikapitlet, likt det teoretiska plus det praktiska, för att göra resultat och 
analys.  

I kapitel 4 beskrivs datasamling för examensarbetet. Kapitlet innehåller insamling av 
empirisk data som sedan kommer att analyseras och presenteras. Det empiriska data 
kommer ifrån litteraturstudier och intervjuer. I kapitlet finns det empirisk data som 
ska jämföras med sex stycken teorier.  

I kapitel 5 beskrivs analys och resultat. I detta kapitel utförs en analys av det givna 
data som har fåtts ur intervjuerna och litteraturstudien och ska kopplas till det 
teoretiska ramverket. 

I kapitel 6 beskrivs diskussioner och slutsatser. Kapitlet innehåller författarnas 
slutsatser om de givna frågeställningarna.   
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2 Metod och genomförande 
För detta examensarbete användes kvalitativ metodik. Kvalitativ metod valdes för att 
analysera vad som påverkar kommunikationen mellan människorna.  För att 
genomföra studien har litteraturstudier och intervjuer valts som 
datainsamlingsmetoder. Kapitlet kommer gå igenom vilka argumentationer som 
stödjer de valda metoderna och hur genomförandet har skett under examenarbetets 
gång. I slutet av kapitlet kommer ett avsnitt där trovärdighet för metodvalen att 
diskuteras.  

2.1 Undersökningsstrategi 
Arbetets valda angreppssätt för att genomföra studien är utav en kvalitativ strategi 
(Merriam, 1994) eftersom syftet med arbetet var att analysera hur 
kommunikationsproblem kan överbryggas. Intervjuer har genomförts med elva 
projektörer kopplade till de två partneringsprojekten för att få en större inblick och 
förståelse för hur en projektering fungerar.  Enligt Merriam (1994) innebär metodiskt 
angreppsätt ett system för att samla in, organisera och samordna information, vilket är 
den valda strategin. 

Arbetets strategi var att undersöka hur projektering fungerar i två fallstudier där 
intervjuer valdes som metod för att extrahera information. Utöver intervjuerna 
genomfördes litteraturstudier över aktuella forskningsproblem och rapporter.  

Intervjuerna var kvalitativbaserade där totalt elva personer ur två fallprojekt kommer 
intervjuas. Intervjuerna kommer att transkriberas för att lättare kunna arbeta och 
hantera materialet. Efter transkriberingen kommer varje intervjutext sammanfattas och 
analyseras för att hitta vissa nyckelord som anses vara viktiga för studien. 
Nyckelorden kommer att bearbetas och sorteras till respektive frågeställning som de 
hör till. Med hjälp av nyckelorden kommer problemen delas in i kategorier för att 
hantera dem enklare under rapportens gång. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder fö r 
datainsamling 
Här beskrivs det med vilken metod hur varje frågeställning ska besvaras under 
arbetets gång. 

Frågeställning 1: Vilka kommunikationsproblem upplever parterna i 
projekteringsskedet? 

Frågeställningen är empiriskt grundad. För att besvara den första frågeställningen 
valdes intervjuer med projektörer för att få en större inblick och förståelse i hur 
projekteringar hanteras och utförs. Se bilaga 1 och 2. En litteraturstudie hade gjort det 
svårare att få en rättvis inblick då varje projekt och projektering är unik. Intervjuerna 
är till för att hitta problemen. Svaren som anges under intervjun är direkta mot den 
verkligheten som de befann sig i, men nyckelorden som analyseras efteråt kan tas till 
en högre och mer generell nivå. Detta är en teknik som Merriam (1994) skriver om, 
intervjulogg även kallad.  Intervjuerna i detta arbete är semi-strukturerade. Enligt 
Merriam (1994)  är ostrukturerade intervjuer den bästa typen om intervjuarna själva 
inte vet tillräckligt mycket själv om situationen för att kunna göra sina egna slutsatser 
och mer strukturerade frågor.  



Metod och genomförande 

5 

Detta stämmer väl då författarna inser sina brister inom verklighetens projekteringar 
och väljer därmed att lära sig av intervjupersonerna. Merriam (1994) och Lantz (2007) 
skriver att ostrukturerade intervjuer ofta görs tillsammans med några tidiga 
deltaganden av projekteringsmöten vilket har gjorts.  

Frågeställning 2: Vilka underliggande orsaker finns till 
kommunikationsproblem som uppstår mellan de olika grupperna? 

Frågeställningen är teoretiskt grundad. För att uppnå en generell och akademisk nivå 
har litteraturstudier valts för att besvara frågeställningen. Kommunikation är ett stort 
och brett område, och författarna har sorterat ut aktuella och färdiga forskningar och 
rapporter om detta. De tre vetenskapliga referenserna av Bosch (2013), Friblick 
(2013) och Karrbom (2011) samt andra referenser har valts för att besvara 
frågeställningen samt stödja rapporten, vilket leder till en akademisk nivå och till en 
generell plan för att ta avstånd från de två fallprojekten. Dokument som 
forskningsavhandlingar och rapporter som är färdigställda är enligt Merriam (1994) 
rika informationskällor och skapar en god bas för att kunna läsa vidare och inrikta sig 
inom det valda ämnet.  

Frågeställning 3: Hur kan kommunikationsproblem mellan parterna 
överbryggas?  

Frågeställningen är av syntesteorimodell. De tre frågeställningarna bildar tillsammans 
en trestegsraket. Första frågan besvarar vilka problem som finns, den andra frågan 
besvarar orsakerna till problem och den tredje frågeställningen är den slutliga, tyngsta 
frågan. Genom att kombinera de två föregående frågeställningarna och metodikvalen 
är det möjligt att kunna hitta vägar och lösningar för att minimera och förhindra 
problemen som dyker upp i en projektering under partnering. Med uppgifterna som 
fås av intervjupersonerna och tidigare forskning kring kommunikation är det möjligt 
att kunna besvara frågeställningen.  Detta besvarar den tredje frågeställning och 
uppfyller även examenarbetets mål.  

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Här beskrivs de valda metoderna och arbetsgång. 

2.3.1 Litteraturstudie 
Syftet med att göra en litteraturstudie inom ett ämne är att få tillgång till den aktuella 
forskningen och verk som är färdigställda, vilket ger en högre trovärdighet och 
resultat. När forskningsrapporter och dokument ska analyseras måste forskaren ha 
gjort goda avgränsningar för att arbetet inom litteraturstudien kan bli för stor annars, 
med hänsyn till tid, kvalitet och informationsvärde. När forskaren undersöker vilka 
rapporter och dokument som är relevanta till ämnet är det viktigt att det belyser från 
olika infallsvinklar, det vill säga att forskaren ska inte enbart välja rapporter och 
dokument som bara gynnar arbetet (Patel, 1991).  

Litteraturstudie kan och bör användas som förberedelse inför kommande intervjuer då 
det ger forskaren en bättre uppfattning om ämnet.  

Enligt Ejvegård (2009) bör forskarna göra en enkel litteratursökning mot böcker, 
artiklar, rapporter, uppsatser, essäer med mera. För att sedan göra mer specifika 
sökningar angående det valda ämnet bör särskilda sökord användas. I detta 
examensarbete har sökorden för svenska litteraturstudier varit projektering, 
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partnering och kommunikation. För engelska litteraturstudier har sökorden 
construction industry, communication, partnership använts.  

2.3.2 Semi-strukturerade intervjuer 
Merriam (1994) skriver att syftet med intervjuer är att ta del av en annan människas 
nuvarande åsikter och tankar. Dexter (1970, s 11) skriver ”Intervjun är att föredra 
som strategi för informationsinsamling när detta ger bättre information eller mer 
information till mindre kostnad än andra metoder.” Enligt Lantz (2007) och Merriam 
(1994) finns det olika sätt att gå tillväga när en intervju ska planeras. För att göra en 
god intervju måste intervjuaren veta om sina kunskaper inom området för att bedöma 
om det behövs en strukturerad, semi-strukturerad eller ostrukturerad intervju.  

I strukturerade intervjuer har intervjuaren en god kännedom om situationen och vet 
vad som behövs besvaras exakt och strukturen på frågeföljden är viktig. Den mest 
strukturerade intervjun är i form av en enkät som görs muntligt. Strukturerade 
intervjuer används mest när många människor ska bli intervjuade för att forskaren ska 
testa sina hypoteser eller få många mätbara resultat direkt (Merriam, 1994).  

Lantz (2007) och Merriam (1994) skriver att om forskaren har mindre kunskap om 
situationen som intervjupersonerna befinner sig är det smart att lägga upp intervjun 
som semi-strukturerad. Detta innebär att frågorna och frågornas följd är godtyckliga, 
det är inget som ska följas ordalydelse eller strikt. Det handlar om att forskaren ska få 
ett perspektiv och nya idéer samt tankar på hur intervjupersonen ser på situationen. 
Merriam (1994, s 88) skriver "ostrukturerade intervjuer är användbara framför allt 
när forskaren inte vet tillräckligt mycket om en företeelse för att kunna ställa 
relevanta frågor.”  

Författarna förstod och insåg att deras kunskap var bristande inom de två specifika 
projekten när intervjuerna skulle genomföras och valde därför semi-strukturerade 
intervjuer för att bilda sig en bättre uppfattning om intervjupersonernas åsikter samt 
situation.  

2.4 Arbetsgång 
Här beskrivs examensarbetes detaljerade arbetsgång för att samla in data för 
frågeställningarna. 

2.4.1 Litteraturstudier 
I början gjorde författarna en generell översikt över befintliga dokument som 
forskningsrapporter och artiklar i högskolans bibliotek. För att fördjupa sig inom 
ämnet och hitta vetenskapliga artiklar användes bibliotekets databaser, SBUF och 
Sveriges Byggindustrier. Med sökorden projektering, partnering och kommunikation 
valdes det ut tre vetenskapliga referenser för att påbörja arbetet; Bosch (2013), 
Friblick (2013) och Karrbom (2011).  

De tre vetenskapliga referenserna gav en god bas för att påbörja arbetet med 
planeringsrapporten och intervjuer. Under tiden som arbete pågick har sökningen över 
litteratur fortsatt. Tidigare examensarbeten, handledare och examinator har gett tips 
och inspiration på vilka referenser som är aktuella med liknande ämne.  

Kurslitteratur som Byggprocessen av Nordstrand (2008) har använts i rapporten för att 
ge läsaren en uppfattning om hur projektering och partnering ser ut. 
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Forskningsrapporter och böcker som exempelvis Kampen om kommunikation av 
Söderholm (2006) och Förtroende och samverkan i byggprocessen av Kadefors 
(2002) har sammanfattas och gett mer information om hur kommunikationsproblem 
och partnering fungerar i praktiken.  

SBUF-rapporter som Carlsson (2001), Bosch (2013) har Friblick (2013) har använts 
för att få den teoretiska och praktiska delen för projektering, planering och 
kommunikation. Rapporterna var utförda i kontakt med flera byggföretag för att få ett 
bättre perspektiv inom byggbranschen. Dessa rapporter tillsammans med de 
vetenskapliga referenser samt Söderholm (2006) och Kadefors (2002) skapar ett 
underlag för att möjliggöra intervjuer och besvara frågeställningarna.  

De metodikböcker som har valts, Patel (1991), Lantz (2007), Merriam (1994) och 
Ejvegård (2009) har hittats med hjälp av bibliotekets databaser men också framförallt 
från tidigare examensarbeten. Böckerna har förberett författarna hur litteraturstudier 
och intervjuer bör göras samt analysera det givna data efteråt. 

2.4.2 Intervjuer 
Detta avsnitt behandlar och omfattar genomförandet av intervjuerna. Sammanfattning 
av svaret som framkom från intervjuerna presenteras i kapitel 4. 

Utformandet av intervjuer 
Intervjuerna byggdes enligt semistruktur med samma ordningsföljd på alla frågor. 
Denna intervjustruktur valdes för att samla in artskild data som kommer att leda till 
resultat och slutsatser som berör frågeställningar. Författarna bestämde i förväg vilka 
frågor de ska komma under intervjun. Intervjupersonerna fick möjlighet att resonera 
fritt hur de uppfattar studiens problematik och grad av problematikens betydelse. 

Innan en intervju påbörjades gjorde det en kortfattad presentation av arbete och 
beskrivning för intervjun. Detta genomfördes för att mjuka upp stämningen mellan 
intervjuarna och intervjupersonen.   

För att få uppfattning och förstå några centrala aspekter av den situation som 
intervjupersoner befinner sig i, ställdes det några inledande frågor i början av 
intervjun. Frågorna var av karaktären ”Vad är din befattning?”, ”Vad har du för 
utbildning?” (Lantz, 2007). 

Författarna valde att göra intervjuerna med en person i taget. Enligt Trost (2010) kan 
det medföra problem om intervjuerna görs i grupper. Problemen kan innebära att det 
bildas grupptryck och alla får inte möjlighet att uppriktigt besvara frågorna. 

Utförandet av intervjuer 
För att utföra kvalitativa intervjuerna har metodiklitteratur som omfattar 
intervjustruktur och intervjuteknik studerats. Intervjuerna har varit semistrukturerade. 
Detta gjorde att alla informanter fick svara på samma frågor med öppna 
svarsmöjligheter. 

Intervjufrågorna formulerades för att ge svar på de tre frågeställningar som berör 
studiens problematik. Intervjustrukturen var uppbyggd av de tre frågeställningar där 
det fanns stödfrågor till respektive frågeställning för att hjälpa till och motivera 
intervjupersonen. Frågeställningar som gjorde grund till intervjufrågorna skapades 
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med hjälp av de vetenskapliga referenser och rapporter som Bosch (2013), Friblick 
(2013) och Karrbom (2011).  

Innan intervjuerna utfördes presenterades intervjufrågorna via mail för att öka kvalité 
på intervjusvaren och för att ge intervjupersonerna tid att förbereda sig. Vid 
bestämning av tid och plats informerades intervjupersonerna om längden för varje 
intervju, max 45 minuter. I början av intervjun informerades alla intervjupersoner att 
inga personliga uppgifter kommer att nämnas i rapporten. Alla namn och titlar 
kommer att ersättas med orden aktör och konsult. Detta gjordes för att öka kvalitén på 
intervjuerna och stimulera intervjupersonerna att ge detaljerat svar utan ångest att 
ställas till svars för sina uttryck och synpunkter. Första syftet med intervjuerna var att 
extrahera information från det nuvarande partneringsprojekten som projektörerna 
arbetade i, och det andra syftet var att få mer information om andra tidigare 
partneringsprojekt.  

Varje intervju tog 45 minuter och var inspelad med hjälp av röstinspelningsverktyg. 
Efter de utförda intervjuerna transkriberades dessa till datorn för enklare hantering 
och bearbetning av all inspelade data. Enligt Merriam (1994) och Trost (2010) kan 
intervjutexterna sammanställas som en intervjulogg. Detta innebär att författarna 
skapar nyckelord som skrivs vid sidan av den berörda texten. Alla nyckelorden från 
intervjuerna kommer att granskas för att hitta gemensamma nämnare för att skapa 
teman. Dessa teman kommer att används för att utföra analys av det insamlade data 
för att besvara frågeställning ett och tre. 

Val av respondenter 
Med inspiration av Carlsson (2001) valde författarna sina respondenter till 
intervjuerna. Respondenterna valdes enligt deras befattningar och roll i de två 
fallprojekten. Utifrån varje projekt valdes det 6 respondenter med olika befattningar.  

Bland de befattningarna var arkitekt, konstruktör, el-projektör, VVS-projektör, 
byggentreprenör och byggherre. Respondenterna valdes med hänsyn till hur mycket 
de kan bidra till forskningen utifrån sin arbetserfarenhet.   

2.5 Trovärdighet 
För att skapa en trovärdig studie är det viktigt att de valda metoderna, litteraturstudie 
och intervjuer, har genomförts på ett utförligt och korrekt sätt. Detta examensarbete 
har genomförts på ett sätt för att uppnå en god validitet och reliabilitet. Författarna har 
varit neutrala under intervjuerna och undvikit att ställa ledande och uppenbara frågor.  
Under tiden som intervjuerna gjordes blev författarna bättre på att hitta och se kritik 
som framkom för varje intervju. 

De vetenskapliga referenserna som har använts under examensarbetet är akademiskt 
godkända och deras rapporter har blivit opponerade och granskade av andra 
akademiker, därmed har referenserna en hög trovärdighet. 

Under intervjuerna har författarna varit tydliga och värnat med att alla svar som 
kommer ges förblir anonyma, men det är möjligt att intervjupersonerna har blivit 
nervösa och därmed svarat för snällt. Alla intervjuer har genomförts med båda 
författarna, för att minska missförstånd och feltolkningar. Alla intervjupersoner gav 
tillstånd för att spela in intervjuerna vilket möjliggjorde hantering av intervjuerna för 
transkribering och djupare analyser. Resultaten från intervjuerna kopplades till det 
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teoretiska ramverket för att jämföra hur kommunikation förhåller sig mellan teori och 
praktik.  

 



Teoretiskt ramverk 

10 

3 Teoretiskt ramverk 
I det teoretiska ramverket kommer en introduktion till projektering och partnering 
som är bra att veta inför fortsatt läsning. Därefter kommer sex stycken teorier att 
användas för analys och resultat. 

3.1 Projektering 
Enligt Nordstrand (2008) har byggbranschen i Sverige länge jobbat med olika 
svårigheter som finns i byggprojekteringen. Projektörer har arbetat efter ett visst 
systematiskt mönster för projekteringsarbetet. Sedan under 1950-talet har 
projekteringsarbete delats upp i tre olika skeden som figur 1 visar: 

• Gestaltning 

• Systemutformning 

• Detaljutformning 

Byggprojektering enligt Nordstrand (2008)  syftar till att skapa ett byggnadsverk som 
uppfyller byggherrens alla önskemål enligt byggnadsprogrammet samt att presentera 
byggnaden på ritningar och i beskrivningar. Dessa ritningar och beskrivningar ska 
sedan användas i produktionen för att uppföra byggnaden. Projekteringen innebär ett 
arbete som genomförs stegvis. Arbetsmetodiken innebär att projektörer går från 
övergripande och principiella frågor till allt mer preciserade och detaljerade. 

Innan projekteringsarbetet startar utförs ett programskede. Programskedet behövs för 
att konkret precisera byggherrens alla krav och önskemål som gäller den blivande 
byggnaden och för att klarlägga alla krav och villkor som kan påverka 
projekteringsskedet samt produktionen.  

Byggprojekteringen kan vara en komplicerad process som kräver omfattande resurser 
och tid. Det som gör att en projektering kan bli komplicerad är att det kan bli många 
valmöjligheter vid en nybyggnation och för begränsad möjligheter i ombyggnation 
och det förekommer mycket variation mellan byggnationer. Byggobjekten kan skilja 
sig i storleken, i speciella funktioner eller i komplicerade installationer. Miljö- och 
kvalitetskrav är särskilda delmål som bör ses över. Under projekteringsprocessen är 
det många aktörer som är inblandade för att bidra med sin erfarenhet och kunskap för 
att komma fram till de olika tekniska lösningarna (Nordstrand, 2008). 

 

Figur 1. Projekteringsskedet enligt Nordstrand (2008, s 79). 
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3.2 Partnering 
Nedan kommer en introduktion till vad partnering innebär. 

3.2.1 Entreprenadformer 
Enligt Nordstrand (2008) kan byggprojekt organiseras på olika sätt. Byggherren kan 
välja mellan olika huvudalternativ för organisation och genomförande av byggprojekt. 
De vanligaste entreprenadformerna är generalentreprenad och totalentreprenad. De 
senaste åren har en ny samarbetsform utvecklats. Denna samarbetsform kallas för 
partnering och kännetecknas av en högre grad av samverkan mellan olika parterna i 
byggprojektet. 

3.2.2 Partnering 
Partnering anses inte vara en ny entreprenadform enligt Kadefors (2002). Det ses 
istället som ett nytt arbetssätt, en slags handbok för attityder, konfliktlösningar och 
förtroendeskapande mellan varandra genom att riva ned de mentala gränser som finns 
mellan aktörerna. Partnering fokuserar på att: 

• Skapa gemensamma mål. 
• Bygga relationer. 
• Skapa ett system för problem- och konfliktlösningar samt uppföljning av mål. 

Enligt Beach (2005) finns det bestämda beslut och mål i en partnering som ska 
genomföras inom en viss tid. Entreprenören och beställaren bör därför kontinuerligt 
arbete med dessa beslut och mål för att förbättra sitt gemensamma arbete. 

Beach (2005) har sammanfattat ett utkast med fördelar som kan ske i en partnering. 
Till exempel reduceras kapitalkostnader då det blir lägre anbudspris och minskade 
tvister; konstruktionstiden minskar med 10 % vilket förbättrar tidshållning; kvaliteten 
förbättras vilket minskar byggfelen med 20 % och slutligen bör olyckor minskas. 

Förutsättningar för partnering 

Kadefors (2002) skriver att det finns två viktiga faktorer som skapar goda 
förutsättningar för en god projektering: byggherrens ansvar och ledningen hos de 
medverkande aktörerna.  

Byggherren har en särskild makt att bestämma kostnad kontra värde i ett projekt som 
beställare och framtida ägare. Är byggherren inte aktivt närvarande för att besvara 
frågor och leda arbetet kan eventuella problemlösningar bli mindre kostnadseffektiva 
och få sämre kvalitet (Kadefors, 2002). 

Innan en partnering inleds är det viktigt att aktörernas organisation genomsyras av 
engagemang om partnering. Ledningen ska inte vara rädda för att avsätta resurser, tid, 
kunskap och de ska vara villig att förändra organisationens agerande i projektarbeten. 
(Kadefors, 2002). 

Kostnaderna som uppstår för en partnering ska inte ses som en extra kostnad utan som 
en omfördelning av resurser, till exempel workshops, möten och tidigt deltagande för 
konsulter. Företagen ska se kostnaderna som en investering för en lyckad projektering 
(Kadefors, 2002). 
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Gemensamma mål för partnering 

Kadefors (2002) skriver att alla aktörer ska sätta upp gemensamma mål. Detta är en 
viktig målstolpe för ett partneringsprojekt. Målet är att skapa en win-win situation för 
alla och därmed få alla att bli intresserade av varandras önskemål och åsikter. Det 
startas ett i tidigt skede att sätta upp de gemensamma målen och detta utförs genom en 
målformuleringsprocess. Processen fungerar som en social mekanisk där alla blir 
tvingade till att dela med sig och lyssna till vad andra vill åstadkomma med 
partneringsprojektet. Därför anses målformuleringsprocessen vara nästintill ännu 
viktigare än de gemensamma målen.  

Relationsbyggande i en partnering 

De gemensamma målen ensamma räcker inte för att skapa ett bra partneringsprojekt 
skriver Kadefors (2002), det krävs även relationsbyggande. Det är viktigt att välja rätt 
människor till ett partneringsprojekt. Personerna ska ha god förmåga att kommunicera 
och inte vara rädda för ansvar. Det görs ofta intervjuer för att kunna plocka fram de 
rätta personerna med de rätta egenskaperna. 

European Construction Institute (Loraine och Williams, 2000) skriver att det kommer 
uppstå problem när täta relationer ska byggas inom projektering. Dessa problem 
beskrivs som kulturella och beror bland annat på aktörernas bakgrund och 
erfarenheter. ECI beskriver att problemen kan delas in i organisations-, attityd- och 
traditionsrelaterade faktorer. Några exempel för attitydproblem är:  

• Projektgruppen fokuserar på att finna den skyldige till ett problem snarare än 
att lösa problemet. 

• Kommunikationsbrist på grund av att man inte vill upplevas som ansvarig. 
• Misstro mellan aktörerna. 

Faktorer som dessa kan vara svåra att ändra på, men med hängivna insatser och med 
ett starkt engagemang hos ledningen är det möjligt att påverka de kulturella 
problemen (Loraine och Williams, 2000).  

Loosemore (2001) skriver också om att det inte är ovanligt att det finns flera olika 
kulturer i byggprojekt, vilket i sin tur påverkar kommunikationen. Artikeln behandlar 
kommunikation mellan olika yrkesgrupper som inte har samma geografiska och 
etniska bakgrund. Studien utfördes i två engelskttalande länder, Australien och 
Singapore, där de anställda antingen kunde mycket eller väldigt dålig engelska. 
Loosemore anser att det finns många faktorer som påverkar interkulturell 
kommunikation, bland annat; attityder, tankemönster för beslut, olika krav för roller 
och språket.  

”Overall, it appears that most companies deal with cultural diversity as a potential 
problem rather than a potential opportunity.” (Loosemore 2001, s 6). 

För att motverka citatets tankegång anser Loosemore att ledningen kan uppmuntras 
genom att specialisera sig i en specifik kultur och därmed förstå och underlätta 
kommunikationen mellan olika aktörer vilket Loraine och Williams verkar stödja.  
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3.3 Teorier - kommunikation 
Ordet kommunikation kommer ursprungligen från det latinska språket, bildat av två 
ord. Det första ordet communica betyder ”ömsesidigt utbyte” och det andra ordet 
commu’nis betyder ”gemensam” (Nationalencyklopedin, 2015). 

3.3.1 A) Sändare och mottagare 
Kommunikation är en organisations centrala nervssystem, enligt Poole (1998). Genom 
kommunikation skapas information som sprids runt i organisationen, vilket skapar 
förståelse, aktiviteter och förtroende. Kadefors (2002) skriver att förtroende är en stor 
förutsättning för att kunna jobba i en partnering. För att förtroende kan skapas måste 
en god relation byggas upp mellan två eller flera individer.  

Shannon och Weaver (1949) beskriver kommunikation som figur 2. En sändare 
skickar ett meddelande via en kanal. Meddelandet går igenom ett brus på väg till 
mottagaren. Bruset kan förvränga meddelandet och göra det svårare för mottagaren att 
avkoda och förstå meddelandet. När mottagaren har fått meddelandet sker det en 
effekt. Effekten är en handling hos mottagaren. Om det är den förväntande handlingen 
som sändaren menade är en annan fråga, därför är det viktigt med att återkoppla 
meddelandet tillbaka till sändaren för få meddelandet bekräftat. Det förekommer olika 
för- och nackdelar med kommunikationskanaler, som anslagstavlor, mail och möten, 
se tabell 1 för mer information. 

 

Figur 2.  Shannon och Weavers kommunikationsmodell. Mathematical Theory of Communication 
(1949, s 4). 

Tabell 1. Sammanfattning över kanalernas för- och nackdelar. Tonnquist, 2014, sid 207. 

Kanal Skriftlig Elektronisk Fysisk 

Exempel: Anslagstavla, 
rapporter, 
broschyrer 

Mail, telefon, 
intranät 

Möte, workshops, 
konferens 

Fördel: Ses av många, 
lever länge 

Snabbt, enkel 
spridning, billigt 

Personlig dialog, 
direkt koppling, 
frågor kan 
besvaras  

                
Nackdel:  

Snabbt inaktuellt, 
tar tid, ofta dyrt, 
ingen dialog 

Opersonligt, 
kortfattat 

Tar tid, dyrt 
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Tonnquist (2014) skriver att det finns skriftliga, elektroniska och fysiska kanaler till 
exempelvis rapporter, mail respektive personliga möten. Varje kanal i sig har fördelar 
och nackdelar som projektörerna bör ta hänsyn till, se tabell 1. 

Enligt Nordstrand (2008) och Sällström (2009) är det vanligt med att en projektör är 
delaktig i flera projekteringar samtidigt, därmed blir det många personer att hålla 
kontakt med. Under tiden ett arbete projekteras är det möjligt att projektgruppen 
bildar en mindre gruppkultur. Kulturen sträcker sig allt ifrån hur man ska bete sig till 
vilken attityd gruppmedlemmarna ska ha.  

Sällström (2009) skriver att det kan finnas brister i rekryteringen till en projektgrupp. 
Bristerna beror dels på projektledaren inte alltid kan styra över vilka hen vill arbeta 
med och dels beror det på projekttypen. Därför är det viktigt enligt Sällström och 
Shannon att alla aktörer måste vara medvetna om vem man kommunicerar med, 
beroende på vilket projekt de är i.  

Sällström (2009) skriver att beroende på vilken gruppkultur och vilken bakgrund 
mottagaren har, kan ett meddelande avkodas och uppfattas olika. Det är då viktigt att 
fastställa vem som har ansvaret för kommunikationens innehåll. Är det sändaren, 
mottagaren eller båda två? Alla människor kommunicerar med olika filter. Nivåerna 
beror på en mängd olika faktorer och det är väldigt personligt.  

Carlsson (2001, s 16) skriver att ”det är en allmän uppfattning att stora 
kunskapsförluster sker vid växlingarna mellan olika skeden i ett byggprojekt”. Det är 
viktigt att det blir en effektiv kommunikation mellan skedenas olika nyckelpersoner 
för att minimera förlusterna.  

Med hjälp av Shannon och Weavers samt Sällströms teori är det möjligt att kunna 
identifiera vissa problem som gäller sändare, brus, kanalsystem och mottagare. Med 
hjälp av detta kan teorin besvara frågeställningarna.  

3.3.2 B) Kampen om kommunikation 
Enligt Söderholm (2006) ligger problemet inte enbart i översättningsproblem eller 
störningar av kommunikationen mellan två parter. Det som kan skapa ytterligare 
problem i kommunikationen är att projektdeltagarna har begränsad vilja att 
kommunicera, kommunikation sker på olika sätt eller att projektdeltagare är oense om 
man överhuvudtaget ska kommunicera med andra inblandade.  

Kommunikationen inom ett projekt kan betraktas metaforiskt som en kamp. Enligt 
Söderholm (2006) är det en kamp mellan olika intressen och olika personer samt 
mellan de strukturerade verktygen som finns till hjälp vid informationsöverföring. 
Söderholm fortsätter att det ofta kan vara en kamp mot tiden, begränsade resurser och 
ökande krav på effektivitet och resultat.  

Kampen handlar om kommunikationens förutsättningar i ett projekt, om svårigheterna 
att fånga verklighetens problem i styrmodeller, om projektorganisationens identiteter 
samt om individers oförmåga att hinna med allt i tid och uppfylla alla krav på 
kommunikation och prestation. Söderholm (2006) skriver att den riktiga kampen om 
kommunikation handlar om att vinna tid.  

Söderholms (2006) tes kan användas som ett verktyg för att förstå och besvara de två 
första frågeställningar. Denna teori kan identifiera de orsaker som skapar störningar i 
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kommunikationen som i sin tur leder till ekonomiska förluster, försämrad kvalité och 
andra konsekvenser.  

3.3.3 C) Datormedierad kommunikation 

Norberg (2007) beskriver att det finns oändliga sätt för oss att kommunicera på grund 
av IT-tiden vi lever i. Datorer har gjort det möjligt att utveckla tid- och 
avståndsfaktorerna till större gränser. Vi behöver inte längre finnas fysiskt på plats vid 
en exakt tid för att senare kunna ta del av ett meddelande. Vi har även möjligheten att 
kommunicera en till en, en till många eller många till många.  

IT-tiden innebär att projektörerna inte behöver vara på plats för att genomföra ett 
projekt, det vill säga samlokalisering behövs inte. Men Carlsson (2001) tycker att 
ansikte-till-ansikte är det rikaste mediet och ger den högsta sociala närvaron. Det är 
annars lätt att missa ett mail till exempel. 

Ett meddelande skiljs mellan asynkron eller synkron. Ett asynkront meddelande är 
enligt Norberg (2007) ett meddelande som skickas vid en tidpunkt från en annan plats 
till en mottagare som kan läsa det vid en annan tidpunkt och plats. Exempel på 
asynkrona verktyg är e-post och internetsidor. 

Motsatsen, ett synkront meddelande, är när sändaren och mottagaren samtidigt kan ta 
del av en kommunikation. Det behöver dock inte vara på samma plats, men samma 
tidpunkt. Exempel på synkrona verktyg är chatt, analog och IP-telefon samt 
whiteboard (Norberg, 2007). Dessa asynkrona och synkrona exempel kan kopplas till 
tabell 1.  

Denna teori kan hjälpa till att besvara de två första frågeställningar. Dessutom kan 
teorin identifiera hur information kan flöda mellan olika parter och hur kompetensnivå 
för IT-verktyg används.  

3.3.4 D) Framtidens projektering 
Från författarnas valda vetenskapliga artiklar har det framkommit några intressanta 
synpunkter och förslag för förbättring. I Bosch (2013) rapport framkom det under 
hennes intervjuer att brist av kunskap kan vara en underliggande orsak till att problem 
uppstår. Detta kopplas till denna rapports frågeställning 2. Boschs (2013) syfte med 
rapporten Framtidens projektering är: 

 ”Syftet med denna studie är att undersöka hur man kan förbättra 
projekteringsprocessen genom att kartlägga och studera nuvarande samt nya metoder 
och tekniker kring kommunikation och samarbete mellan olika aktörer i 
projekteringsprocessen.” (Bosch, 2013, s 5.) 

För att genomföra syftet har Bosch (2013) valt att göra en litteraturstudie och gjort 
intervjuer med 18 aktörer från 13 olika företag. Bosch vill besvara nedanstående 
problemområden med hjälp av en litteraturöversikt: 

• ” (a) identifiera problem som finns inom projekteringsprocessen och söka 
förstå de förhållanden som skapar dessa problem” (Bosch, 2013, s 9). 

• ” (b) diskutera och jämföra olika metoder och tekniker som används inom 
byggindustrin…” (Bosch, 2013, s 9). 
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Från Bosch (2013) har det framkommit att ”stafett-pinnes principen” är ett vanligt 
arbetssätt i en projektering, oavsett vilken entreprenadform det är. Det finns dock 
stora brister med denna princip, till exempel att informationsflödet mellan olika 
aktörer kan splittras vilket leder till kollisioner i samarbete samt felprojektering. Två 
andra brister med detta arbetssätt är för det första att det blir svårt för en projektledare 
att koordinera sin projektgrupp om det är nya aktörer och för det andra att 
projektkraven kan bli otydliga.  

Efter arbetets gång med litteraturstudier, intervjuer och en workshop med de 
intervjuade kom Bosch (2013) fram till tre viktiga områden inom projektering: 

1. Kommunikation och engagemang 
2. Kunskapsöverföring 
3. Projekteringsprocessen och organisation i termer av styrning, planering och 

återkoppling 

I område ett kom Bosch (2013) fram till att engagemang är viktigt för att skapa en 
produktiv grupp. I område två framkom det att det sker informationsbrist i olika 
överlämnanden i projekteringsskedena. De nyutexaminerade har kunskap inom BIM 
men saknar erfarenhet av praktiken. I det slutliga området framkom det att problem 
som uppstår i projekteringsprocessen är ofta i förhållande till samordning och 
kommunikation. 

Med hjälp av detta kunde Bosch (2013) nämna några förbättringsförslag som 
samlokalisering och införa ett ekonomiskt incitament. Samlokalisering underlättar 
arbete i projekteringsgruppen då det blir enklare att samarbeta och lösa problem. 
Incitament i form av bonus och feedback kan skapa en motiverad och engagerad 
grupp. Vad som bör tas till hänsyn är att Bosch undersökte alla slags 
entreprenadformer, och därmed blir det intressant att koppla dessa förslag till endast 
partnering. Boschs (2013) teorier om förbättringsförslag kan assistera frågeställning 2 
och 3.  

3.3.5 E) Framgångsrik planering i byggprojekt 
Friblick (2013) gjorde en undersökning om vilka faktorer som skapar ett 
framgångsrikt projekt. Rapportens syfte: ”är att bidra till effektivisering och 
utveckling av svenskt samhällsbyggande samt att utöka svenska byggindustrins 
kompetens inom planering. Rapporten ska visa hur framgångsrik projektledning 
bedrivs i byggprojekt med fokus på planering” (Friblick, 2013, s 10).  

Friblick (2013) genomförde undersökningen genom att granska hur planering för tio 
byggprojekt har bidragit till den framgång de har gjort. Intervjuer genomfördes med 
platschefer, projektchefer och beställare för att få en djupare förståelse i hur en 
planering bör läggas upp för att uppnå ett framgångsrikt projekt.  

Med hjälp av intervjuer, litteraturstudie och studiebesök kom Friblick (2013) fram till 
att tid för planering, tidigt planering, rätt kompetens, ledning och styrning, 
engagemang samt avstämningar är viktiga faktorer för ett framgångsrikt projekt. 
Friblick (2013) kom fram till att brist på planering kan leda till ett sämre slutresultat, 
men han skrev att visuell planeringsmetodik är ett bra verktyg för att engagera andra 
aktörer och lösa problem som uppstår vid tidpunkterna. Friblicks (2013) slutsatser kan 
stödja författarnas frågeställningar, nr 2 och 3.  



Teoretiskt ramverk 

17 

3.3.6 F) Formell och informell kommunikation 
Karrbom (2011) inleder med att alla människor anser att kommunikation är viktigt i 
alla aspekter, men framförallt för att skapa ett framgångsrikt projekt. Karrbom 
fortsätter att skriva om hur kommunikation kan ske mellan formell och informell 
arbetsmiljö. Hon skriver att det är mycket viktigt att dokumentera alla beslut som har 
tagits i en informell miljö, för att det ska bli bättre styrt. Detta anser författarna vara 
kopplat och relevant till kommunikationsproblem som utreds i detta examensarbete.  

Karrbom (2011) skriver att det kan vara smart ibland att inte dela med sig av all 
information man besitter. I vissa fall kan aktörerna göra en vinst på detta genom att 
spela ut andra aktörer mot varandra för att sedan svepa in och ta en större del av 
kakan. Detta är motsatsen till hur en partnering ska fungera i teorin, enligt Kadefors 
(2002). Detta kan hjälpa i den andra frågeställningen.  
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras det empiriska data som framkom från litteraturstudier och 
intervjuer. Författarna bidrar inte med egna åsikter här.  

4.1 Litteraturstudier  
Enligt Bosch (2013) förekommer det brister när ”stafettpinnes-principen” 
implementeras i projekteringsskedet. Hon menar att detta arbetssätt kan skilja sig i 
olika entreprenadformer men det är ofta denna princip som arbetas efter. Hon har 
sammanfattat Senescus (2011) nackdelar kring detta arbetssätt; splittrad information 
kan leda till felprojektering, koordinering för en projektledare kan bli svårt om 
projektledare ska jobba med nya aktörer, projektkrav är otydliga och är inte 
definierade. 

Sällström (2009) har skrivit om några fenomen som kan orsaka till 
kommunikationsproblem. Sällström skriver att det är viktigt med ett fullständigt mål 
för att få alla aktörer till en gemensam förståelse. Är de gemensamma målen inte 
tydliga och komplicerade kan det skapa att det blir en dålig grund för kommunikation 
och samarbete, oavsett vilken entreprenadform det är.  

Sällström (2009) rekommenderar att när en projektgrupp ska skapas bör ledningen 
systematiskt göra personprofilsbedömningar för att se vilka som är optimala för 
projektets gång. Bedömningarna ska gynna kommunikationen och gruppdynamiken 
för att skapa en hög grad av gruppfunktion.  

För att skapa ett effektivt team menar Sällström (2009) att det finns fyra fundamentala 
byggstenar; aktörerna känner varandra väl, det finns ett gemensamt mål, gruppen har 
en gemensam identitet och de har möjlighet att påverka varandra djupt. Se figur 3.  

Problem kan uppstå generellt om någon av dessa grunder inte uppfylls. Om 
gruppmedlemmarna inte känner varandra sedan innan eller under eventuella kick-off 
och workshopsarbeten kan det bli svårt att uppfylla några av de resterande 
byggstenarna. Om det saknas ett gemensamt mål kan aktörernas eget intresse gynnas, 
vilket kan sabotera förutsättningarna för att göra ett gott arbete. 

Känner 

varandra väl

Ett gemensamt 

mål

Gemensam 

identitet och 

beteender

Påverkar 

varandra djupt

 

Figur 3. Sällströms (2009, s 36) teori om vilka fyra byggstenar som skapar en effektiv grupp. 

Enligt en engelsk studie av Standish Group International (2009) är project 
management, projektledning, mycket viktigt. Deras studie visade att bara 32 % av 
deras undersökta projekt lyckades med att leverera rätt slutresultat för rätt kostnad till 
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rätt tid. 44 % av projekten var kritiska där projekten blev försenade eller översteg 
budget. Slutligen misslyckades 24 % av projekten att leverera rätt projektresultat 
överhuvudtaget.  

”These results highlight the importance of improving PM practice in organisations”. 
(Fernandes, 2015, s 1) 

Fernandes (2015) beskriver två sätt hur en organisation kan förbättra sina anställdas 
projektledningsförmågor. Det hårda sättet är det traditionella, en anställd får 
utbildning inom projektledning och får senare ta del av projektledningsverktyg och 
tekniker. Det mjuka sättet är innebär att en anställd enkelt får ta del av de allmänna 
ledningssystem som finns, och får lära sig därefter. Även om det mjuka sättet verkar 
vara det lättaste, påpekar Fernandes att det inte behöver vara det sämsta. En 
kombination av de båda sätten kan leda till mindre kostnader, spara tid och leda till 
bättre kommunikation.  

Under Fernandes (2015) intervjuer framkom det en faktor; ”benägenhet för 
förändring”. Några få intervjupersoner påpekade och la stor betoning på att det är 
viktigt att alla projektdeltagare ska vara benägna för förändring. Men det fanns fall 
där individer inte anpassade sig till projektarbetet och fortsatte med sin egen stil för 
att behålla deras identitet och inte utsätta sig för situationer som de är obekanta med.  

4.2 Intervjuer 
11 personer har intervjuats för att få en större inblick om hur partnering fungerar i 
verkligheten. Intervjupersonerna valdes utifrån två partneringsprojekt som Skanska 
arbetade med under våren 2015. Intervjupersonerna var bland annat arkitekter, 
byggherrar, entreprenörer, konstruktör, el- och VVS projektörer. Två entreprenörer, 
två byggherrar och sju konsulter har intervjuats. 

Efter att intervjuerna hade sammanställts skapades nyckelord som sedan sorterades 
efter olika kategorier med hjälp av intervjuloggar (Merriam, 1994). Flera av 
intervjupersonernas svar och kategorier var återkommande, vilket har lagts mycket 
tyngd vid i rapporten.  Inga slutsatser eller egna åsikter har diskuterats i detta stycke.  

Se bilaga 1 och 2 för mer information angående intervjuer. 

4.2.1 Partnering 
Flera av de intervjuade känner att partnering blir mer och mer förekommande i den 
svenska byggbranschen. Intervjupersonerna antar att detta beror på att partnering 
minimerar felen under projektering och produktion. Enligt en konsult finns det en 
fördel med partnering då överlämnandet mellan projekteringsskedet och 
produktionsskedet överlappas i och med att samma aktörer återkommer. Det blir inget 
liknande stafettlopp som i en total- och generalentreprenad. 

Under intervjuerna framkom det andra åsikter angående partnering. En konsult ansåg 
att partneringsrelationen är endast mellan byggherren och entreprenören och inga 
andra. Konsulten ansåg även att relationsbyggandet under projektering inte är något 
speciellt, alla vill göra klart sitt och springa därifrån för att man har alltid något annat 
arbete som måste göras. 
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Under intervjuerna pratades det mycket om vilka förutsättningar som behövs för att 
uppnå ett gott samarbete. I den följande listan nedan beskrivs de viktigaste 
förutsättningarna enligt intervjupersonerna. 

• Aktörerna känner varandra sedan tidigare, ex tidigare gemensamma projekt. 
• Byggherren är tydliga i sina beslut och ger rätt information. 
• Aktörerna är engagerade. 
• När entreprenörer och konsulter väljs bör det ske efter kompetens och inte 

efter pengar. 
• Det ska finnas en känsla av öppenhet och förtroende mellan projektörerna. 
• Eget intresset hos alla aktörer ska vara eliminerade. 

”Det är upp till varje individ att se till och få sina svar. Man måste skapa sina egna 
förutsättningar.” (konsult) 

Ett återkommande svar var att alla delar ansvaret för projektet under en partnering. 
Enligt en entreprenör är syftet med partnering att tvätta bort ”hennes” och ”hans” 
ansvar för att på så sätt ta bort prestigen med att utföra ett visst arbete. Partnering 
öppnar synen för varandras arbete, och beslut kan tas på olika, effektivare sätt. 
Entreprenören ansåg att egen intressen försämrar partnering. Alla aktörer är överens 
om att syndabockstänkandet i en partnering har minskat mycket eller helt, på grund av 
relationsbyggande och att det egna intresset har bearbetats. 

Beställaren har den största påverkan i ett projekt, därför är det viktigt att beställaren är 
tydlig med sina beslut, krav och information. Enligt en entreprenör kan det vara svårt 
ibland att få rätt information av beställaren vilket skapar störningar när beställaren 
kommer med ny information sent under projekteringen. En konsult ansåg också att det 
är viktigt att även en beställare är engagerad och tar en stark och tydlig position i en 
partnering.  

Två entreprenörer har sagt att förändringar utanför originalplanen kan vara störande 
under en projektering, men förändringar leder till det större syftet; att leverera rätt 
slutprodukt.  

4.2.2 Vilka kommunikationsproblem upplever parterna  i 
projekteringsskedet? 
 
Syftet med intervjuerna var att besvara rapportens första och tredje frågeställning. 
Nedan har svaren för frågeställning nummer 1 sammanfattas till fyra kategorier.  

Kommunikationskanaler och IT-verktyg 

Under de två partneringsprojekten har aktörerna använt sig av två olika portalsystem; 
Skanskas projektportal eller Pärmen. Skanskas projektportal var enligt många aktörer 
svår att förstå och det fanns problem med filhantering. Det var svårt att ladda ner flera 
filer samtidigt vilket gjorde det tidskrävande att ladda ned fil för fil. Vissa 
intervjupersoner ville hellre arbeta med exempelvis Pärmen som de var mer erfarna i. 
I ett av partneringsprojektet var det byggherrens krav att använda Pärmen som 
projektportal.  
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Enligt en konsult finns det många portaler att arbeta med idag. Portalerna är olika 
varandra och komplicerade på olika sätt.  Detta gör att projektörerna väljer mail 
istället som i sin tur leder till kommunikationsproblem i form av massmail och 
överinformation. För att minska kommunikationsproblemen angående massmail 
berättade en entreprenör att man har försökt skapa en tydlig struktur och disciplin för 
att undvika detta och lättare kunna hantera mailen. Strukturen innebär en viss 
systematik när mail ska skickas, till exempel; vem är berörd av information, hur man 
skriver mailrubriker och vem man ska vidarebefordra mailet till.  

En konsult som var utsatt för mycket massmail och överinformation berättade om 
nackdelen med telefonsamtal. Det finns risker att dialogen mellan de två parterna inte 
blir dokumenterad.  Däremot framkom det att andra intervjupersoner brukar skicka 
mail för att bekräfta ett telefonsamtal.  

”Alla vet att besked på telefon inte blir dokumenterad. Är beslutet inte dokumenterat, 
så finns den inte.” (konsult) 

Några av intervjupersonerna hade synpunkter på Skanskas lappsystem. I ett projekt 
användes det ett lappsystem under mötena. Lapparna behandlade problem och 
knäckfrågor som berörde projektet. Lapparna presenterades gemensamt och sedan 
bildas det mindre smågrupper som skulle lösa problemet.  Intervjupersonerna tyckte 
att lappsystem var bra generellt, men det fanns risker med att missa dokumentation av 
resultaten i de mindre smågrupperna. Enligt en konsult är lappsystem ett effektivt 
verktyg för att genomföra möten under korttid. 

En entreprenör ansåg att man bör sätta ett krav på att alla ritningar görs i 3D. Detta 
skulle underlätta sam- och kollisionsgranskningar. En konsult delade samma åsikt 
med entreprenören om kravet. Konsulten berättade att det uppstår problem när 2D och 
3D ritningar ska jämföras och kombineras med varandra.  

Samordning  

Enligt en entreprenör måste en projektledare navigera sig kring individerna för att 
hitta deras egenskaper för att skapa rätt dynamik i gruppen. Vissa individer kanske 
vill ha en extra dag att fundera över beslut och då vet entreprenören och de andra att 
beslutet är väl genomtänkt. Flera aktörer anser att det krävs förberedelse och struktur 
för att skapa effektiva möten. Det är annars vanligt att mötena blir långdragna och 
skapar dötid. Majoriteten av de intervjuade konsulterna tyckte att projektledaren har 
ett stort ansvar angående mötesteknik och ledning.  

En konsult betraktade en projektledare som en person som kan få andra att jobba. 
Konsulten berättade även att en projektledare skickade ut ett dokument som skulle 
fyllas i med så många frågor som möjligt för att minimera antal möten och 
effektivisera de bestämda mötena. Dock fanns det olika åsikter om denna metod, vissa 
intervjupersoner ansåg att det var ett bra sätt att få upp alla frågor tidigt medan andra 
intervjupersoner såg detta som tidskrävande. Effekten av detta blev att de struntade i 
detta dokument och tog upp frågorna på mötet istället.  

Flera av intervjupersonerna var överens om att produktionspersonal bör delta i fler 
projekteringsmöten för att besvara vissa metoder och materialval. Vissa frågor var 
inte lämpade för exempelvis projektledaren.  
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Under intervjuerna framkom det att alla har parallella projekt vid sidan om. 
Intervjupersonerna var eniga att på grund av parallella projekt kunde 
kommunikationsproblem förekomma. Problemen var till exempel att aktörerna 
prioriterade sin mail annorlunda beroende på vilken fas projekten befinner sig i, vilket 
gör att information lätt kan missas.  

Flera konsulter ansåg att det fanns svårigheter  med att få tag på befintliga 
ritningar och dokument över ett ombyggnationsprojekt. Detta gjorde att vissa 
arbetsmoment blev försenade. 

Under intervjuerna framkom det att konsulterna får göra mycket dubbelarbete på 
grund av brist på information. Konsulterna gör ofta större och genomtänkta skisser för 
att skicka ut dem till de andra aktörerna för att få in feedback. En konsult berättade att 
detta görs på grund av att det är svårt att göra ritningar rätt från början. Konsulten 
beskrev starten av en projektering som en gissningslek; ingen aktör vet hur man själv 
vill ha det. 

”I början är det en liten gissningslek att sätta sig in i det, skissa lite. Sen så ritar man 
lite och det är generellt den vägen man måste gå, för ingen vet hur de vill ha det 
egentligen.” (konsult)  

Mentala gränser 

En konsult ansåg att relationsbyggande är viktigt i en partnering, därför är det av stor 
betydelse att eliminera alla mentala gränser mellan de olika aktörerna för att uppnå ett 
gott samarbete. Konsulten har tidigare erfarenhet att vissa entreprenörer inte månar 
om helheten utan bara om sig själva vilket var en dålig förutsättning. Konsulten ansåg 
att partnering skapar en viss mentalitet; går det bra för alla så går det bra för mig. 
Flera entreprenörer bekräftade att de mentala gränserna har suddats ut i en partnering 
vilket resulterar att det finns en större vilja att hjälpa varandra mellan aktörerna.  

En konsult ansåg att det finns en risk med att sudda bort de mentala gränserna. 
Konsulten kände att vissa aktörer kunde säga emot en annan aktör som har den exakta 
expertisen angående ett problem. Effekten av detta är att experten blev överkörd av de 
andra aktörerna, som inte har samma kunskap, på grund av att de var en majoritet. 
Detta kan påverka projektet negativt. Konsulten sade följande:  

”Det är inte partnering i min värld att man går in och har åsikter om någonting där 
man har ingen kompetens till.” (konsult)  

En konsult berättade att de gemensamma workshopen var utanför konsultens område 
och ville därför dra sig tillbaka. En annan konsult ansåg att vissa workshops är 
onödiga på grund av att av de tio inbjudna så berörs bara tre stycken som har rätta 
kompetens. De resterande sju personerna känner inte av den begränsningen och tar 
”plats” under workshopen. 

En entreprenör berättade att projektörerna för ett partneringsprojektet var 
handplockade vilket gjorde att de mentala gränserna redan var eliminerade. 
Entreprenören fortsatte med att projektörerna hade en gemensam plånbok och de ägde 
projektet tillsammans vilket minimerar projektörernas eget intresse.  
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Informell och formell kommunikation 

En konsult som har tidigare erfarenhet av samarbete med bekanta aktörer har 
synpunkter på den informella och formella kommunikationen. Enligt konsulten finns 
det för- och nackdelar med att jobba med bekanta aktörer. Fördelen är att det är 
enklare att skapa en dialog mellan varandra vilket gynnar problemlösning. Aktörerna 
känner till varandras kompetenser och vet hur man ska gå tillväga med problemet. 
Nackdelen med informell kommunikation är att det uppstår en risk där beslut och 
information inte dokumenteras. I senare skede har aktörerna kanske två olika 
synpunkter och det blir svårt att vrida tillbaka processen. Konsulten fortsätter med att 
projektörerna gemensamt gör en beslutslogg för att få besluten dokumenterade. 
Konsulten sade: 

”Det är lite av ett projekt att hålla koll på alla dokumentationer, och det är upp till 
var och en att de gör sina dokumentationer.” (konsult) 

Konsulten fortsätter med att beskriva hur problemlösning sker. Problemlösning sker 
mycket på en informell nivå, och det gäller att få all information upp till ytan för att 
kunna bearbeta det. I en partneringentreprenad skapas det ännu mer delaktighet och då 
måste man tillföra det man kan, vill och även dela med information om vad som hänt i 
tidigare projekt.  

En entreprenör ansåg att det kan vara svårt för en projektledare att sätta sig in i en ny 
projektgrupp där alla känner varandra. Kommunikationen mellan aktörerna kommer 
ske informellt på grund av deras täta relation vilket gör det svårt för projektledaren att 
få informationen dokumenterad.  

4.2.3 Hur kan kommunikationsproblem mellan parterna  överbryggas? 
Under intervjuerna har intervjupersonerna fått chansen att nämna några faktorer som 
de anser skapar ett framgångsrikt projekt. De har även gett exempel på hur 
kommunikationsproblem kan överbryggas, för att underlätta kommunikation och 
projektering. Författarna har gett exempel om vissa förbättringsförslag som Bosch 
(2013) har kommit fram till; till exempel samlokalisering och ekonomiska incitament. 

Framgångsfaktorer 

Majoriteten av intervjupersonerna har ansett att öppenhet, engagemang och förtroende 
är viktiga förutsättningar för att skapa framgångsrika projekt. En konsult tyckte att det 
viktiga inte var hur tekniskt kunnig en aktör är, utan att engagemang och viljan finns. 
Flera av intervjupersonerna tycker att en öppen dialog skapar goda förutsättningar för 
en projektering. En konsult tyckte att projektdeltagare borde ha en öppen dialog och 
inte mörka information för att det inte ska uppstå kommunikationsproblem. Enligt 
aktörerna är ett gemensamt språk och delaktighet i andras arbete är framgångsrika 
faktorer som kan underlätta projekteringsarbete. En konsult berättade att det är viktigt 
att jobba i en förstående grupp där konsulten vågar ställa alla sortens frågor. 

En av entreprenörerna anser att det är en positiv egenskap att man inte riktigt blir 
nöjd, utan man vill göra ett bättre och effektivare arbete i framtiden. Samma 
entreprenör berättade att man borde spendera lite mer tid åt samkörningen i gruppen 
och åt individerna.  
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Under intervjuerna framkom det några exempel på hur projekteringen görs effektivt. 
En av förutsättningarna för att få en bra projekteringsstart är att förberedande 
dokument, till exempel brandbeskrivningar och energiberäkningar, ska vara 
färdigställda. Aktörerna var även överens om att all projektering ska ske i 3D.  

En entreprenör tyckte att man borde lägga ner mer tid på att hitta ett bättre arbetssätt 
och struktur för de kommande projekteringarna. För att hitta rätt arbetssätt bör 
projektörerna vrida tillbaka de tidigare projekteringsprocesserna för att hitta 
förbättringspotential.  

Förbättringsförslag 

Under intervjuerna framkom det några förbättringsförslag för projekteringsarbete som 
presenteras nedan.  

En av konsulterna kom med förslaget att justera tidplanen när det uppstår ändringar 
som påverkar projektörer i det senare skedet. Konsulten motiverade detta på grund av 
att tidigare projektörer stjäl tid utan att det kompenseras i tidplanen, vilket gör att 
konsulten får mindre tid att arbeta med.  

En entreprenör anser att det kan vara bra att kommentera på de färdiga 
bygghandlingarna för att ge tydligare instruktioner för produktionspersonalen. Men 
det fanns andra åsikter om detta; kommentarerna skulle bara förvirra och vara i vägen. 

En av konsulterna som har varit delaktig på många möten tyckte att det saknades 
information om vad möten skulle gå igenom. Konsulten har till exempel inte varit 
tillräckligt förberedd för en särskild fråga på grund av brist om information angående 
mötets innehåll. I vissa fall har mötena skapat mycket dötid vilket inte har bidragit 
med något värdeskapande.  Konsulten skulle gärna vilja få en detaljerad agenda för de 
kommande mötena. 

Bosch (2013) beskriver en samlokalisering som ett förbättringsförslag som kan öka 
förståelse och engagemanget i en projekteringsgrupp. Under intervjuerna för detta 
examensarbete frågade författarna de intervjuade om samlokalisering skulle fungera 
som ett förbättringsförslag.  

Samlokalisering uppmuntrades av majoriteten av projektörerna. Dock beror detta 
mycket på projektets storlek samt om det är geografisk möjligt. En entreprenör ansåg 
att det är bra med samlokalisering och det skulle räcka med att projektgruppen är 
samlokaliserade en eller två dagar i veckan. Men några intervjupersoner ansåg att en 
samlokalisering är onödig på grund av de digitala verktygen som finns idag, till 
exempel videokonferenser och projektportaler. 

Det andra förbättringsförslag som författarna presenterade är Boschs (2013) förslag 
angående ekonomisk incitament. Genom att skapa incitament som är kopplat till 
bonus och feedback system kan förbättras projektgruppens engagemang. 

Ekonomiskt incitament fick väldigt delade åsikter av projektörerna. De som var 
positiva till förslaget med incitament ansåg att det skulle fungera som en 
motivationsfaktor. En av entreprenörerna ansåg att projektgruppen istället får göra 
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någon värdeskapande aktivitet som gynnar projekteringen. En av konsulterna hade 
tidigare erfarenhet av detta; projektgruppen åkte på en gemensam utlandsresa.  

”Man ska alltid belönas om man jobbar bra. För mig hade ekonomiskt incitament 
varit en bra motivationsfaktor.” (konsult) 

Men den andra hälften var motstridiga mot incitament. En entreprenör tror att det 
skulle skapa mer press i en redan pressad miljö. Ekonomiskt incitament skulle odla 
eget intresse hos aktörerna vilket motverkar partneringens syfte; att eliminera eget 
intresse och skapa en helhetssyn. Entreprenören anser att projektörernas vilja att 
arbeta i en partnering inte ska behöva motiveras av incitament. Samma entreprenör 
anser att en riktig nöjd kund som sprider nyheten om att de har gjort ett gott arbete är 
en bättre motivationsfaktor.   

”Nej, jag är helt motståndare till det. Partnering för mig är inte helt godkänt förens 
alla egen intressen är borta.” (entreprenör) 

4.3 Sammanfattning av insamlad empiri 
Vill projektörerna uppnå en god effektivitet inom en projektgrupp bör fyra 
fundamentala byggstenar uppnås; aktörerna känner varandra väl, det finns ett 
gemensamt mål, gruppen har en gemensam identitet och de har möjlighet att påverka 
varandra djupt. Uppfylls dessa fyra byggstenar möjliggör det god gruppdynamik och 
effektiva problemlösningar. Skulle dock någon eller några av dessa byggstenar saknas 
kan det resultera i kommunikationsproblem. 

Enligt de flesta intervjuade personer har partnering en tendens att blir mer 
förekommande i den svenska byggbranschen. Projektörer antar att partnering är en 
entreprenadform som kan minimera felen under projekteringen och produktionen. Det 
finns åsikter bland intervjuade personer att en av de största fördelarna med partnering 
är att överlämnandet mellan projekteringsskedet och produktionsskedet överlappas på 
grund av samma aktörer under hela projekteringen. 

Enligt projektörerna finns det stort urval av kommunikationsverktyg. De verktyg som 
projektörerna har använt sig utav under fallprojekten var Skanskas egen projektportal, 
Pärmen, telefon, mail, möten och lappsystem. Enligt projektörerna finns det många 
projektportaler och flera av dem är väldigt komplicerade och inte användarvänliga. På 
grund av detta valde vissa projektörer att skicka ut massmail för att bekräfta att deras 
filer och dokument har skickats ut.  

Flera av intervjupersonerna nämnde att samordning är en viktig faktor under 
projekteringen. Enligt en entreprenör måste en projektledare navigera sig kring 
individerna för att hitta deras egenskaper som är en förutsättning till en produktiv 
partnering.  

Alla projektörer var överens om att de mentala gränserna har blivit utsuddade i 
respektive partneringsprojekt. Detta medför att problemlösning kan ske enklare och 
snabbare inom projekteringsgruppen. Det framkom att det är viktig med handplockad 
projekteringsgrupp.  
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Det har framkommit många åsikter kring problemlösningen som sker i den formella 
och informella arbetsmiljön. Generellt löses problem i en informell dialog, men det 
finns risker med att detta inte dokumenteras vilket kan påverka slutresultatet.  

Enligt projektörerna finns det många framgångsfaktorer men framförallt de nämnde 
öppenhet, engagemang och förtroende som viktiga förutsättningar. Öppen dialog, 
gemensamt språk och delaktighet är de faktorerna som kan underlätta 
projekteringsarbete. 

När intervjuerna genomfördes fick aktörerna en chans att själva bidra med förslag till 
förbättringsarbete. Vissa ansåg att en liten sak som mötesagenda skulle effektivisera 
mötena. Det förekom det delade åsikter att det ska införas kommentarer på ritningar. 
Enligt intervjupersonerna skulle kommentarer underlätta och förtydliga vissa 
lösningar för produktionspersonalen.  

Författarna presenterade några förbättringsförslag som Bosch (2013) har nämnt i sin 
rapport; samlokalisering, ekonomiskt incitament och välja personer efter kompetens 
och inte pengar för ett uppdrag. Här förekom det väldigt olika åsikter om Boschs 
förbättringsförslag. En del ansåg att samlokalisering inte behövs på grund av dagens 
teknologi och projektets storlek var också avgörande i denna fråga. Ekonomiskt 
incitament fick också delade åsikter, en del tyckte att det var en bra motivationsfaktor 
samtidigt när andra delen tyckte att det skapa egna intressera och därmed sätta käppar 
i hjulet. Men alla ansåg att projekteringsgruppen ska bestå av kompetenta personer 
istället för personer valda efter ekonomisk situation. 

Det har framkommit att det finns kommunikationsproblem inom projekteringsskedet. 
Författarna har summerat problemen till fyra kategorier som omfattar totalt nio 
kommunikationsproblem. Kategorierna är följande; kommunikationskanaler och IT-
verktyg, samordning, mentala gränser samt informell och formell kommunikation. Se 
tabell 2 för en sammanfattning över kommunikationsproblemen. 
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Tabell 2. Sammanställning över kommunikationsproblemen av intervjupersonerna. 

Kategori Kommunikationsproblem Förklaring 

In- och formell 

kommunikation 

In- och formell 

kommunikation 

Problemlösning inom 
formell kommunikation 
kan ta lång tid men det 
blir strukturerat. 
Problemlösning inom 
informell kommunikation 
löses snabbt men det 
finns risker med att det 
inte dokumenteras.  

Kommunikationskanaler 
och IT-verktyg 

Projektportal Det finns många portaler 
och de är komplicerade 
på olika sätt. 

Kommunikationskanaler 
och IT-verktyg 

Kommunikationskanaler Det finns många 
kommunikationskanaler 
som har sina för- och 
nackdelar, t.ex. massmail 
och personalproblem. 

Mentala gränser Personliga barriärer Det skapas gränser 
mellan gruppmedlemmar 
om de inte har förtroende 
för varandra. 

Samordning Projektledare Problem kan uppstå om 
projektledare inte har 
kompetens att samordna. 

Samordning Möten Beroende på hur mötet är 
strukturerat och vilka 
som deltar kan det 
förekomma 
kommunikationsproblem. 

Samordning Koordinering Det kan förekomma 
problem om aktörerna 
inte är informerade om 
varandras arbeten.  

Samordning Dubbelarbete Det finns risk att onödigt 
arbete kan uppstå om 
aktörerna inte 
kommunicerar med 
varandra.    
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel presenteras analys och resultat av den insamlade empirin i relation till 
den teoretiska referensramen för att knyta samman det teoretiska med det praktiska. 
Varje frågeställning kommer att analyseras med den valda metodiken, därefter 
kommer författarna presentera resultat.  

5.1 Vilka kommunikationsproblem upplever parterna i  
projekteringsskedet? 
Här presenteras analys och resultat för ovanstående frågeställning. Insamlade data för 
frågeställning ett togs fram med hjälp av intervjuer. Från intervjuerna framkom det att 
det finns fyra områden som har problem inom kommunikation; 
kommunikationskanaler och IT-verktyg, samordning, mentala gränser samt informell 
och formell kommunikation, se tabell 2. Till denna analys kommer teori A, C och F 
tillämpas. 

5.1.1 Analys 
Som skrivet i empiridelen finns det för- och nackdelar med att jobba med människor 
som man redan känner tidigare. Den stora nackdelen med att arbeta på så vis är att 
information inte dokumenteras ordentligt och senare blir det flera olika åsikter om en 
sak. Men nackdelen övervägs stort med fördelen att aktörerna känner varandra och 
varandras kompetenser vilket gynnar problemlösning. 

Karrbom (2011) skriver att det kan vara smart för personligt del att ibland inte dela 
med sig av all information man besitter, för att spela ut de andra aktörerna. Men i en 
partnering är fallet inte sådant, man vill förmedla förtroende och öppenhet mellan 
varandra. Under intervjuerna framkom det att många av projektörerna känner 
varandra sedan innan vilket har gynnat projekteringsprocessen, och detta kan bero på 
att företagen är väldigt lokala och samarbetar ofta på grund av brist på konkurrens.  

Från intervjuerna framkom det att Skanskas projektportal var komplicerad och 
oanvändarvänlig. Detta ledde till att vissa aktörer föredrog massmail för att säkerställa 
att informationen kommer fram. Detta kan kopplas till Shannon och Weavers (1949) 
teori om sändare, mottagare, kanal och brus. I det här fallet med Skanskas 
projektportal, valde sändaren att använda kanalen massmail för att skicka ut sin 
information. Men denna valda kanal innebär att ett stort brus tillkom; aktörerna blev 
överinformerade och förvirrade när de arbetade med flera projekt samtidigt. I vissa 
fall skedde detta på grund av en dålig struktur över mailgången, många projektörer 
som inte var berörda av informationen blev överinformerade. Men projektörerna ska 
ändå gå igenom alla mail för att bedöma ”är jag berörd av det här mailet?” vilket tar 
tid.  

Projektportal Pärmen, som projektörerna föredrog istället, skapar ett mindre brus på 
grund av den bättre genomarbetad och inte lika komplicerad än Skanskas 
projektportal. Detta minskar bruset då projektörerna är mer vana att jobba med det, 
det vill säga massmail kan nästan elimineras helt, beroende på användaren.  

Partnering är en slags kultur som skapar en mentalitet där mentala gränser elimineras 
på grund av de viktiga förutsättningarna; relationsbyggande, förtroende och öppenhet. 
Söderholm (2006) skriver att kommunikation inom ett projekt kan betraktas 
metaforiskt som en kamp. Detta stämmer inte med intervjupersonernas erfarenhet av 



Analys och resultat 

29 

partnering. En konsult ansåg att det fanns naturliga kommunikationsvägar mellan 
projektörerna på grund av de har jobbat tillsammans tidigare. Alla projektörer kände 
sig delaktiga och var inte rädda för att kommunicera med varandra och hjälpa till; de 
ansvarade för projektet själva.  

Söderholm (2006) fortsätter med att det finns svårigheter med kommunikation, till 
exempel att hinna med alla arbetsuppgifter i tid och uppfylla alla krav. En konsult var 
tydlig med att hen själv inte ville delta i vissa gemensamma moment för att istället 
jobba individuellt. 

I brist på samordning är det lätt att dubbelarbete kan uppstå och projektmöten blir 
ineffektiva vilket skapar dötid för vissa projektörer. Detta kan bero på brist av 
information, vilket går att jämföra med Shannon och Weavers teori. Sändaren vill ha 
ett möte och vill få med projektörerna för att vara delaktiga. För att uppnå detta kan 
sändaren välja en kanal, mail, för att nå ut med sitt budskap om ett möte. Men 
innehållet på budskapet kan vara bristfälligt vilket gör alla projektörer kommer för 
säkerhetsskull. Detta kan förhindras om sändaren är tydligare i sitt budskap om vad 
som ska gås igenom och vilka som är berörda av budskapet.  

5.1.2 Resultat 
Efter att projektörerna från de två partneringsprojekten har blivit intervjuade anser 
författarna att projektörerna har lyckats med att uppnå en partneringsstatus. 
Projektörerna känner sig inte begränsade och de känner sig ansvariga för projektet på 
goda förutsättningar. Skulle problem uppstå har de möjlighet att ta kontakt med 
varandra direkt istället för att sopa problemen under mattan.  

Intervjuerna och analysen visar att Skanskas projektportal är komplicerad och bör bli 
mer användarvänlig. Men projektörerna ansåg att projektportalen har potential att bli 
bättre och underlätta projekteringsarbetet. Författarna tror dock att vissa projektörers 
kompetens inom IT kan ha varit bristfälliga.  

5.2 Vilka underliggande orsaker finns till 
kommunikationsproblem som uppstår mellan de olika 
grupperna? 
Här presenteras analys och resultat för ovanstående frågeställning. Insamlade data för 
frågeställning två togs fram med hjälp av litteraturstudier. Från litteraturstudierna 
framkom det att det finns viktiga byggstenar för att skapa en effektiv grupp och en 
partnering. Skulle någon eller några av dessa byggstenar inte vara väl genomarbetade 
eller saknas kan dessa leda till kommunikationsproblem. Till denna analys kommer 
teori D och Kadefors (2002) rapport tillämpas. 

Med hjälp av litteraturstudier har det framkommit några underliggande orsaker för 
kommunikationsproblem:  

• Stafett-pinnes principen mellan projektörerna under en projektering kan leda 
till information- och kommunikationsförlust.  

• En effektiv projekteringsgrupp bör uppfylla några grundläggande byggstenar, 
se figur 3. Skulle någon eller några av dessa byggstenar inte uppfyllas kan det 
leda till kommunikationssvårigheter. 
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• När vissa projektörer byts ut under en projektering kan detta leda till 
kommunikationssvårigheter för alla inblandade, framförallt projektledaren 
som ska organisera och samordna gruppen. 

• Finns det inte tydliga och väldefinierade projektkrav kan projektörerna bli 
osäkra på hur arbetet genomförs.  

5.2.1 Analys 
De utförda intervjuerna ger en uppfattning om att stafett-pinnes principen har 
eliminerats i de två partneringsprojekten. Projektörerna försöker vara delaktiga genom 
hela projekteringsprocessen för att förhindra informationsförluster. Det framkom från 
intervjuerna att de mentala gränserna har eliminerats vilket gynnar samarbetet mellan 
aktörerna, och därmed har stafett-pinnes principen genomarbetats.  

Kadefors (2002) skriver att partnerings viktigaste byggstenar är relationsbyggande, 
förtroende och öppenhet. Dessa tre faktorer uppfylls när projektörerna i tidigt stadie 
får göra gemensamma aktiviteter i form av kick-offs och workshops. Även om detta 
genomförs kan vissa projektörer tycka att det är onödigt och tar bara tid. Från 
intervjuerna har det gett en uppfattning om att dessa tre byggstenar är uppfyllda, då 
alla intervjupersonerna svarade med att kommunikationen mellan sig och andra har 
varit goda. Detta betyder att även om det har funnits problem exempelvis med 
projektportalerna har de hittat andra alternativ att gå tillväga, dock har det funnits 
nackdelar med dessa alternativ.  

Bosch (2013) skriver att det kan vara svårt för en projektledare att samordna och 
organisera en ny projekteringsgrupp om projektledaren ska arbeta med nya aktörer. 
Om projektledaren får jobba med nya personer hela tiden under projektets arbetsgång 
kan det medföra förvirring och missförstånd. Även om de gemensamma aktiviteterna 
skapar en tidig relation kan det fortfarande vara svårt för en projektledare att få tag på 
den rätta information. Detta upplevde några av intervjupersonerna som aktuellt. När 
en ny aktör presenteras i en projektgrupp kan det vara svårt för alla att jobba i samma 
dynamik och sprida information på rätt sätt. 

En projektledare har ett ansvar att uppfylla alla krav och önskemål som byggherren 
ställer inför projektet. Detta medför att aktörernas chefer bör ha rätt attityd till att 
utveckla och stödja verktyg och resurser för projektets slutresultat och framtida 
projekt, vilket stöds av Fernandes (2015) och Kadefors (2002). Fernandes studie 
inriktar sig inte helt och hållet till byggindustrin, men det finns anmärkningar att 
projektarbeten blir bättre med god och tydlig projektledning, vilket partnering i sin tur 
inriktar sig mot.  

Bosch (2013) skriver att det är viktigt med tydliga och definierade projektkrav. Skulle 
det inte finnas tydliga och väldefinierade projektkrav kan detta leda till 
kommunikationsproblem mellan aktörerna runtom projektet, då de inte vet hur 
ramarna för projektet ser ut. Flera av de intervjuade projektörerna ansåg att beställaren 
har en viktig roll i projektering och måste därför vara delaktig i processen och skapa 
de rätta förutsättningarna. I och med att byggherren i de två partneringsprojektet hade 
arbetat tidigare tillsammans med projektörerna fanns det naturliga 
kommunikationsvägar vilket hjälpte till med tydliga projektkrav.  

Enligt litteraturstudier från Loraine och Williams (2000) och Loosemore (2001) kan 
kulturella skillnader skapa kommunikationsproblem. Loosemores studie utfördes i 
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Australien och Singapore, vilket inte berör Sverige på samma sätt angående 
språkproblem, men skillnaderna i attityd, tankemönster och normer kan fortfarande 
leda till kommunikationsproblem. 

5.2.2 Resultat 
Stafett-pinnes principen är inte ett arbetssätt som är optimalt för en partnering. Kick-
offs och workshops är viktiga aktiviteter för att skapa relationer mellan varandra, dock 
måste man ta hänsyn till allas personliga åsikter. Det framkom att vissa aktörer tyckte 
att sådana aktiviteter tar tid och inte är värdeskapande. Gemensamt för 
litteraturstudien och intervjupersonernas respons är att det är svårt att hämta rätt 
information vid rätt tid för rätt moment. Författarna anser att majoriteten av 
intervjupersonerna har haft tydliga och definierade projektkrav. Givetvis har det 
förekommit problem, men problemen har kunnat lösas. 

5.3 Hur kan kommunikationsproblem mellan parterna 
överbyggas? 
Här presenteras analys och resultat för ovanstående frågeställning. Insamlade data för 
frågeställning tre togs fram med hjälp av intervjuer och litteraturstudier. Från de valda 
insamlingsmetoderna framkom det att det finns förbättringsförslag som kan 
effektivisera och förtydliga kommunikationen mellan aktörerna och därmed skapa 
framgångsfaktorer. Till denna resultatbeskrivning kommer teori B, D och E tillämpas. 

5.3.1 Analys 
Från intervjuerna och litteraturstudierna kom författarna fram till att det finns viktiga 
faktorer som skapar ett framgångsrikt projekt. Några av dessa faktorer är öppenhet, 
engagemang och förtroende.  

Utan dessa faktorer är det svårt att skapa en öppen dialog i projektgruppen. Om dessa 
faktorer för partnering adderas tillsammans med Friblicks ansedda framgångsfaktorer 
är det möjligt att skapa en effektiv projekteringsgrupp. Friblick (2013) anser att 
projekteringsgruppen bör satsa på planering. Han tycker att planering är en 
framgångsfaktor som skapar struktur och tydlighet. Han fortsätter med att anse att 
gruppen borde standardisera sitt arbetssätt, satsa på tidig planering och att avsätta tid 
för planering i olika skeden. 

Friblick (2013) ansåg att gruppen bör standardisera sitt arbetssätt, vilket också 
framkom från intervjuerna att några projektörer vill göra detta med; spendera mer tid 
åt att hitta ett bättre arbetssätt och struktur för de framtida projekteringarna. Detta 
inkluderar att alla förberedande dokument som brandbeskrivning och energiberäkning 
skall vara färdigställda, för att undvika dubbelarbete. För att hitta rätt arbetssätt bör 
projektörerna vrida tillbaka de tidigare projekteringsprocesserna för att hitta 
förbättringspotential.   En aktör ansåg att man bör lägga ned mer tid åt individen och 
gruppen i början av projekteringen.  

Från intervjuerna var det tydligt att aktörerna bör ha ett gemensamt språk och att de 
bör vara delaktiga i varandras arbete under en partnering. Detta betyder att gruppen 
måste vara förstående och projektörerna måste respektera varandra. Detta motstrider 
Söderholms (2006) beskrivning av hur en individs förmåga att samarbeta i en grupp. 
Söderholm (2006) ger exempel på konsekvenser när projektdeltagare söker efter 
maximerad vinst för en minimerad arbetsinsats.  
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Det första exemplet är att en individ vill tjäna pengar på att hitta tilläggsuppgifter som 
inte är reglerad av ett kontrakt och tjäna pengar för de uppgifterna. Det andra 
exemplet är att en individ vill tjäna tid på att lägga ansvar hos andra. Dessa två 
exempel resulterar i att deltagarna måste ständigt vara på sin vakt och se 
möjligheterna samt riskerna. Författarna anser att partnering har minimerat dessa 
konsekvenser, författarna har en uppfattning att projektörerna månar om varandra.  

För att uppnå dessa framgångsfaktorer och för att överbrygga 
kommunikationsproblem har det framkommit några förbättringsförslag med hjälp av 
intervjuerna och litteraturstudierna. 

Från intervjuerna framkom det vissa förbättringsförslag. 

• En detaljerad mötesagenda 
• Implementera kommentarer på ritningar 
• Justera projektets tidplan på grund av att tidigare projektörer stal tid 
• Produktionspersonal delaktig i projekteringsmöten 
• Projektörerna bör jobba tätare med yrkesarbetarna för att få in feedback 

Från litteraturstudierna framkom det flera förbättringsförslag, varav författarna valde 
att presentera tre förslag från Bosch (2013) för intervjupersonerna och 
examensarbetet. 

• Samlokalisering 
• Ekonomiskt incitament 
• Arbeta med kompetenta personer istället för att välja projektörer efter det 

billigaste priset 

Förbättringsförslaget angående samlokalisering blev uppmuntrad av majoriteten av 
projektörerna. Men de ansåg att det finns två stora faktorer som påverkar en 
samlokalisering; projektets storlek samt om det geografiskt möjligt. Författarna tror 
att det kan också kan förekomma problem om projektörerna jobbar med flera projekt 
parallellt. Om ett projekt är tillräckligt stort och lokaliserat i en storstad är det däremot 
mycket mer möjligare. Men förslaget fick även några kritiska synpunkter om det; med 
hjälp av dagens teknologi är det möjligt förbinda projektörerna med exempelvis 
videokonferenser och projektportaler. 

Förslaget om ekonomiskt incitament fick mycket delade åsikter. En tredjedel av 
intervjupersonerna ansåg att det skulle fungera som en motivationsfaktor och den 
andra hälften tyckte att det skulle skapa egen intressen för projektörerna i en 
partnering. Majoriteten av intervjupersoner ansåg att ett individuellt incitament skulle 
bli en stressfaktor, men en del tyckte istället att ett gruppbaserat incitament kan vara 
lämpligare. Ett förslag för gruppbaserat incitament kan vara en gemensam resa efter 
ett färdigställt projekt. 

Författarna håller med att ett individuellt ekonomiskt incitament skulle skapa eget 
intresse och därmed motverka partneringens grundstenar; relationsbyggande, 
öppenhet och förtroende. Däremot tror författarna att ett gruppbaserat incitament hade 
varit en bra motivationsfaktor.  
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Det sista förslaget av Bosch (2013), att arbeta med kompetenta personer istället för att 
välja projektörer efter det billigaste priset, fick en positiv respons. Detta berodde till 
en stor del på att kostnaderna i slutändan kan skena iväg om de billiga projektörerna 
inte har rätt kunskap. För att undvika sådana problem tycker författarna att 
projektledningen i tidigt stadie bör gå igenom alla företagsreferenser.  

Beachs (2005) utkast angående fördelar med att jobba i partnering överensstämmer till 
största del med vad intervjupersonerna tyckte. Beach förutsåg att det skulle bli 
minskade tvister, lägre anbudspris, bättre tidshållning och minskade olycksfall. 
Siffrorna som Beach presenterar har författarna haft svårt att bekräfta med sina 
fallprojekt, men författarna anser att majoriteten av intervjupersonerna tyckte att det 
stämde.  

Tabell 3. Totalt genomfördes 11 st intervjuer, dock var två av intervjuerna via mail. Därför kunde inte 
Boschs förbättringsförslag presenteras eller diskuteras med dem. 

Boschs förbättringsförslag Ja Nej 

Samlokalisering 5 4 

Ekonomiskt incitament 3 6 

Välja personer efter kompetens och inte pengar 9 - 

5.3.2 Resultat 
En detaljerad mötesagenda som exempel skulle kunna effektivisera 
projekteringsmötena genom att förbereda alla projektörer noggrant om vad som ska 
gås igenom. Om projektörerna lämnar kommenterar för motiverade val på ritningar 
kan kommunikationen mellan projektörerna och produktionspersonal förbättras.  

Utförda intervjuer och litteraturstudier bekräftar att partnering ska byggas på 
öppenhet, engagemang och förtroende. Utifrån dessa faktorer finns det en större 
möjlighet att uppnå framgångsfaktorer som öppna dialoger och delaktighet i varandras 
arbeten, vilket skapar en god grupp. 

Utifrån litteraturstudierna och intervjuerna framgår det att partnering ger bra och 
effektiva förutsättningar för att minimera kommunikationsproblem och därmed 
förbättra projekteringsskedet. Om projektörerna har arbetat tillsammans tidigare finns 
det naturliga kommunikationsvägar mellan dem vilket underlättar problemlösning i 
formell och informell miljö. Skulle något eller några av förbättringsförslagen 
implementeras in i en partnering är det möjligt att utveckla gruppdynamiken och 
därmed slutprodukten bättre.  

5.4 Koppling till målet 
Målet med examensarbetet var att analysera kommunikationen i projekteringsskedet 
för att identifiera hur kommunikationsproblem kan överbryggas. Syftet är att 
analysera hur kommunikationsproblem kan överbryggas under projektering, inriktad 
mot partnering. 

Genom att implementera förbättringsförslag som står ovan, som i sin tur skulle 
eventuellt skapa framgångsfaktorer, är det möjligt att överbrygga 
kommunikationsproblem i en partnering. Partnering har som huvudsyfte att skapa 
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relationer tidigt och skapa öppenhet samt förtroende, vilket har lyfts fram i rapporten 
och bekräftats med litteraturstudier och intervjuer. Genom litteraturstudier och 
intervjuer har författarna fått en god inblick i hur partnering fungerar i praktiken och 
vilka för- och nackdelar som förekommer med det. Partnering har minskat 
kommunikationsproblem, men vissa problem förekommer ändå. 

För att överbrygga kommunikationsproblem har författarna presenterat några 
förbättringsförslag; samlokalisering, detaljerad mötesagenda och produktionspersonal 
bör vara delaktiga i projekteringsmöten. Med de valda metoderna har författarna 
besvarat frågeställningarna och därmed uppfyllt examensarbetets mål.   
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel kommer en kort sammanfattning av studiens resultat och diskutera vad 
författarna har kommit fram till, hur de gick till väga och konsekvenserna av deras 
val.  

6.1 Resultatdiskussion 
Under intervjuerna har flera aktörer varit överens med varandra vilket skapar 
trovärdighet. Efter genomförda analyser av teoretiskt ramverk och empirisk data har 
det framkommit att empiri stämmer överens med litteraturen, vilket skapar 
trovärdighet. Med litteraturstudierna och intervjuerna har författarna fått en 
bekräftelse över att det finns möjligheter till att effektivisera projektering i en 
partnering, till exempel implementera vissa förbättringsförslag. I framtidens 
partneringsprojekt kan de presenterade förbättringsförslagen minimera 
kommunikationsproblem och effektivisera projektering ännu mer. 

Författarna anser att frågeställningarna har varit formulerade på ett korrekt sätt för att 
samla in data och analysera detta. Frågeställningar kan liknas som en tre-stegs raket 
där frågeställningarna besvarar vilka problem finns, varför de uppkommer och hur 
löses problemen. 

Författarna har haft hinder med att få fysiska intervjuer med de två byggherrarna. På 
grund av detta har byggherrarna inte fått chansen att delta i undersökningen på samma 
villkor som de andra projektörerna, vilket förklarar bristen på byggherrarnas åsikt i 
empirikapitlet. 

6.2 Metoddiskussion 
Det valda ämnet för studien behandlade mjuka parametrar som människor och sociala 
relationer. Författarna anser därför att de valda metoderna, intervjuer och 
litteraturstudier, var mest lämpliga för denna typ av studie och de anser att metoderna 
har lett till ett trovärdigt resultat. 

För att genomföra arbetet på ett bättre sätt och leverera ett mer omfattande resultat 
kan antalet intervjupersoner och partneringsprojekt ökats. 

6.3 Begränsningar 
Examensarbetet har avgränsats till: 

• Undersöka byggprojektering. 
• Endast partnering. 
• Undersöka två partneringsprojekt. 
• Intervjupersonerna är aktiva och delaktiga projektörer: arkitekter, 

byggentreprenörer, byggherrar, konstruktörer, VVS- och el-projektörer. 
• Undersökningar om konflikthantering och uppföljning av partneringsprojekt 

kommer inte tas med. 

Författarna anser att de ovanstående avgränsningarna har varit viktiga för att inte göra 
examensarbetet för stort för det givna tidsintervallet. 
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6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Genom att implementera förbättringsförslag för att uppnå fler framgångsfaktorer i en 
partnering kan det bli möjligt att minska de ekonomiska förlusterna som uppstår på 
grund av kommunikationsproblem. Förbättringsförslagen kan också minimera 
konsekvenserna kring misskommunikation mellan olika aktörer och förbättra 
förutsättningen att dela med sig av rätt information. 

Författarnas slutsatser och rekommendationer utifrån intervjuer och 
litteraturstudier 

• Projektörerna bör endast arbeta med ett projekt i taget istället för flera projekt 
parallellt. Detta betyder att projektörerna kan lägga all sin energi på det enda 
projektet och inte behöva bolla med andra projekt. 

• Om det är möjligt bör projekt ske i partnering. Där utvecklas öppenhet och 
förtroende medan de mentala gränserna hos aktörerna försvinner. 

• Projektörerna bör sitta samlokaliserat för att samarbeta effektivare i aspekter 
som informationsflöde, problemlösning och relationsbyggande. 

• Tillämpa ett gruppbaserat incitament som fungerar som motivationsfaktor för 
alla utan att det skapar eget intresse. Till exempel en gemensam resa eller en 
utflykt. 

• Tydliga instruktioner innan, under och efter möten. Innan mötet ska det finnas 
en tydlig mötesagenda som beskriver om mötets innehåll, under mötet vill 
man få svar på sina frågor och efter mötet vill man veta hur man ska använda 
sig av den övriga informationen som gavs. 

• Projektörerna arbetar i en projektportal som alla känner sig bekväma med. 
• Granska ett företags referenser för att hitta rätt personal som kan jobba i 

partnering och leverera ett bra resultat. 
• Fokusera mer på relationsbyggande mellan alla aktörer för att skapa goda 

förutsättningar. 
• Jobba tätt med yrkesarbetare för att få in feedback under projektering. 

Yrkesarbetarnas tidigare erfarenheter kan hjälpa projektörerna att välja 
optimala lösningar som gynnar projekteringen. Detta kan minska missförstånd 
mellan projektörerna. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Några intressanta idéer på fortsatt forskning för partnering, som är baserat på vårt 
resultat, är att undersöka om det finns problem med överlämnandet mellan 
projekteringsskedet och produktionsskedet och hur problemen går att förebyggas. 

Ett annat förslag är att granska två liknande projekt i projekteringsskedet som jobbar 
med olika förutsättningar, till exempel det ena projektet har ett gruppbaserat 
incitament och är samlokaliserade och det andra projektet har inte det. Hur mycket 
påverkas arbetet i dessa projekt med olika förutsättningar? 
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Bilagor 
Bilaga 1 Intervjufrågorna och struktur 
Bilaga 2 Intervjulista  
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Bilaga 1 

  

Examensarbete – Analys av kommunikation under byggprojektering  

Projekt: - 

Intervjufrågorna kommer hjälpa oss med vår analys. Vi kommer intervjua totalt 11 aktörer från två olika partneringsprojekt. 

Innan intervjun startar kommer vi fråga er om det är okej att vi spelar in intervjun. Svaren kommer vara anonyma i 

examensrapporten. Tack! / Robert Andersson, Igor Gergesa 

Inledning 

- Namn? 

- Företag? 

- Befattning? 

- Utbildning? 

- Tidigare erfarenhet av partnering? 

1) Vilka problem förekommer ofta i projekteringsskedet? (Vilka är problemen) 

- Hur tycker du att kommunikationen mellan dig och andra aktörer har fungerat, generellt?  

(Syfte: Jämföra de olika aktörernas uppfattningar) 

- På vilket sätt kommunicerar du med dessa aktörer vanligtvis?  
(Jämföra vilka kanaler de olika aktörerna använder) 

- Hur tycker du att projektnätverk i form av IT-verktyg fungerar som kommunikationsväg?  

(Utvärdering av IT-verktyg) 

- Hur sker problemlösning i den formella respektive informella miljön? 
(Jämföra var problemen löses) 

2) Vilka underliggande orsakar dessa problem? (Vad orsakar problemen) 

- När det uppstår missförstånd, vad är då oftast orsaken till detta? 
(Få en generell uppfattning om orsak till missförstånd) 

- Hur upplever du resursuppdelning, och har du alla förutsättningar för att göra ditt arbete?  
(Identifiera om t ex tid och kunskap räcker till) 

- Är ledningens arbetssätt förståelig? Får du all nödvändig information? 
(Identifiera eventuella problem kring ledarskap) 

- Finns det många oförutsedda händelser i arbetslivet som stör projektet? T ex: Möte-, tid-, 
planeringsändringar eller andra projekt? 
(Identifiera störningar som påverkar projektering.) 

3) Kan dessa problem förebyggas? (Hur löser vi problemen) 

 - Vilka faktorer skapar ett framgångsrikt projekt anser du?  
 (Identifiera faktorer som behövs extra mycket) 

- Vad kan du göra för att underlätta arbetet för de andra? 
(Identifiera metoder för att minska missförstånd och förbättra produkten) 
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Bilaga 2 

Vem? Datum Hur Längd  

1. Konsult  2015-03-10 Fysisk intervju 47 min 

2. Konsult  2015-03-10 Fysisk intervju 48 min 

3. Konsult  2015-03-17 Fysisk intervju 37 min 

4. Konsult 2015-03-17 Fysisk intervju 38 min 

5. Byggherre 2015-04-07 Mailintervju - 

6. Konsult  2015-04-08 Fysisk intervju 45 min 

7. Entreprenör 2015-04-09 Fysisk intervju 74 min 

8. Konsult  2015-04-09 Fysisk intervju 45 min 

9. Entreprenör  2015-04-10 Fysisk intervju  44 min 

10. Konsult  2015-04-22 Skype-möte 47 min 

11. Byggherre 2015-04-24 Mailintervju - 

 


