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Abstract

Abstract
Purpose: The purpose of this report is to analyze how the communication between a
site manager and a supervisor in the construction industry can be developed.
Communication is a strong influencing factor for the success of a construction project
and an effective communication process results in an increased productivity and
decreased failure rates, which saves both time and money.
Method: Since this report deals with complex interpersonal conjunctions, a
qualitative approach was selected. Individual interviews and observations constitutes
the empirical data. Participant observations was implemented to verify that the
information collected from the interviews aligned with reality and to strengthen the
credibility. A combination of the theoretical framework and collected empirical data
resulted in a communication model.
Findings: Interpersonal communication is affected by personal characteristics such as
prior knowledge and experiences, hindrances that complicates the communication and
tools that can be used to bridging communication barriers between the parties. Stress,
time pressure, misunderstandings and personality clashes are factors that hinder an
effective communication. Tools to use are check questions, reformulation, clear
dividing of responsibilities, education, clear directives from the company directorate
and to see the coworker as an active communicator instead of a passive receiver.
Where the latter is achieved by creating dialogue which creates a feeling of
participation and commitment of the employee. The communication between the site
manager and the supervisor should be verbal and supported by writing where the
writing should be through e-mail since it simplifies the possibility to look back at
previous information.
Implications: Communication problems between site manager and supervisor
depends largely on the fact that the daily working situation on a construction site is
stressful, the absence of time for structured communication combined with the
majority of the communication between the parties being oral contributes to an
ineffective communication process. By working according to the developed model the
communication between the site manager and the supervisor can evolve. Suggestions
for further research is to examine how the communication model can be implemented
in the work at a construction site and what results would derive of it.
Limitations: The study is limited to the fact that all interviews were conducted with
representatives from the construction section at NCC Jönköping. The level of
communication studied is interpersonal communication. The study is generally
adaptable to other companies and industries.
Keywords: Communication, hindrances, site manager, supervisor
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Sammanfattning

Sammanfattning
Syfte: Syftet med arbetet är att analysera hur kommunikationen mellan platschef och
arbetsledare inom byggbranschen kan utvecklas. Kommunikation är en starkt
påverkande faktor för ett byggprojekts framgång och en effektiv
kommunikationsprocess leder till att produktiviteten ökar samt att felfrekvenser
minskar, vilket sparar både tid och pengar.
Metod: Detta arbete behandlar komplexa interpersonella samband varför ett
kvalitativt tillvägagångssätt valts. Enskilda intervjuer och observationer utgör
empirin. Deltagande observationer genomförs för att kontrollera att den insamlade
empirin från intervjuerna överensstämmer med verkligheten samt för att stärka
trovärdigheten. En sammanvägning av det teoretiska ramverket och insamlad empiri
har resulterat i en kommunikationsmodell.
Resultat: Interpersonell kommunikation påverkas av personliga egenskaper som
förkunskaper och erfarenheter, hinder som försvårar den interpersonella
kommunikationen samt verktyg som kan användas för att överbrygga
kommunikationsbarriärer mellan parterna. Stress, tidspress, missförstånd och
personlighetskrockar är faktorer som förhindrar en effektiv kommunikation. Verktyg
att använda är kontrollfrågor, omformulering, tydlig ansvarsfördelning, utbildning,
tydliga direktiv från företagets sida samt att se medarbetaren som en aktiv
kommunikatör istället för en passiv mottagare. Det senare uppnås genom skapande av
dialog vilket bidrar till en känsla av delaktighet och engagemang hos medarbetaren.
Kommunikationen mellan platschef och arbetsledare bör ske muntligt med understöd
av skriftlig kommunikation där skriftligheten bör ske genom e-post då det underlättar
möjligheten att gå tillbaka till tidigare information.
Konsekvenser: Kommunikationsproblem mellan platschef och arbetsledare beror till
stor del på att det är en stressig vardag på en byggarbetsplats, där tid saknas för
strukturerad kommunikation samt att majoriteten av kommunikationen parterna
emellan sker muntligt. Genom att arbeta enligt den framtagna modellen kan
kommunikationen mellan platschef och arbetsledare utvecklas. Förslag till vidare
forskning är att undersöka hur kommunikationsmodellen kan implementeras i arbetet
på en byggarbetsplats och vilka resultat det skulle ge.
Begränsningar: Arbetet begränsas av att alla intervjuer genomförts med
representanter
från
avdelningen
husbyggnad
inom
NCC
Jönköping.
Kommunikationsnivån som studeras är interpersonell kommunikation. Studien är
generellt anpassningsbar till andra företag och branscher.
Nyckelord: Kommunikation, hinder, arbetsledare, platschef.
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Inledning

Detta arbete är ett examensarbete på 15 hp med Byggnadsteknik som huvudområde.
Arbetet ingår i programmet Byggnadsteknik - Byggnadsutformning med arkitektur
som består av 180 hp och tillhör avdelningen för byggnadsteknik och
belysningsvetenskap på Jönköping University, School of Engineering. Arbetet har
genomförts i samarbete med NCC Construction AB, Jönköping.

1.1 Bakgrund
Bakgrunden till arbetet grundar sig i författarnas observationer vid praktik och
feriearbete. Det som observerades var bland annat förvirring, dubbelarbete, konflikter
och otydliga direktiv till yrkesarbetare. Dessa faktorer kunde härledas till en bristande
kommunikation inom arbetsledningen, specifikt mellan arbetsledare och platschef. En
bristande kommunikation bidrar till en ineffektiv byggarbetsplats. Genom en
effektivare kommunikation mellan arbetsledare och platschef kan en rad positiva
effekter uppnås; kostnadsbesparingar, ökad produktivitet samt minskad felfrekvens.
(Senaratne & Ruwanpura, 2015) Detta arbete ämnar beskriva hur kommunikationen
mellan arbetsledare och platschef kan utvecklas.

1.2 Problembeskrivning
Att missförstånd mellan två individer förekommer på grund av brister i
kommunikationen är allmänt känt och en konsekvens av detta är försämrad samverkan
vilket kan leda till konflikter och minskad effektivitet. Enligt Senaratne & Ruwanpura
(2015) är en effektiv kommunikationsprocess avgörande för att byggprojekt ska
lyckas. Även Zulch (2014) anser att kommunikation är en starkt påverkande faktor
för byggprojekts framgång. Samtidigt som kommunikationen anses viktig upplevs den
också ofta som ett problem (Heide, Johansson, Simonsson, 2005). Zulch (2014) menar
vidare att den vanligaste kommunikationskanalen är muntlig kommunikation, vilket
även är den kommunikation som oftast missförstås.
Det är människors olika värderingar, förkunskaper, perspektiv och tidigare
erfarenheter som påverkar hur innehållet i kommunikationen tolkas. I alla grupper av
människor finns en variation av tolkningar vilket inte bara är anledningen till att
kommunikationsproblem uppstår, det bör till och med förväntas när människor
diskuterar något från skilda utgångspunkter samtidigt som de förutsätter att de utgår
från ett gemensamt perspektiv. (Heide et al., 2005).
Ordet kommunikation definieras enligt Svenska Akademins ordlista (SAOL 13) som
”överföring av information”. Den definitionen knyter an till ett transmissionssynsätt
där kommunikation enbart ses som överföring av meddelanden, från sändare till
mottagare. Det innebär att mottagarna reduceras till passiva individer. (Heide et al.,
2005) Ursprunget till ordet kommunikation är latinets communicare, att göra
tillsammans, den definitionen knyter istället an till ett meningsskapande synsätt. Ett
synsätt som ser kommunikation som ett samspel mellan två eller flera människor. Den
meningsskapande modellen beaktar att innehållet i det som förmedlas förändras
medan dialogen pågår. (Ahltorp, 2014) Enligt Heide & Simonsson (2011) är det
viktigt att se medarbetare som aktiva kommunikatörer, istället för enbart mottagare.
Vad är då fördelarna med en effektiv kommunikation? Senaratne & Ruwanpura
(2015) fann att aktörer i byggbranschen ansåg att en effektiv kommunikation ledde till
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att produktiviteten ökade samt att avfall och felfrekvenser minskade. Faktorer som
leder till resursbesparingar, både ekonomiskt och tidsmässigt.
Enligt en undersökning gjord av Svensk Byggtjänst (2014) framkom att det finns en
bedömd genomsnittlig besparingspotential på 13 % genom effektivare
kommunikation i byggprocesser. För att sätta siffrorna i perspektiv motsvarar en
besparing på 13 % cirka 31,7 miljarder kronor per år. Svensk Byggtjänsts
undersökning fokuserade på kommunikationen mellan byggbranschens olika aktörer,
till skillnad från denna rapport vars fokus är kommunikationen inom entreprenörens
organisation och specifikt mellan platschef och arbetsledare. I och med att det finns en
besparingsmöjlighet i den övergripande byggprocessen finns anledning att anta att
betydande besparingar kan göras inom varje aktörs organisation samt i varje skede av
processen.
Den kommunikation som ämnas undersökas är mellanmänsklig kommunikation, även
kallad interpersonell kommunikation. Det finns många olika definitioner på
interpersonell kommunikation vilket beror på att det finns tre breda inriktningar till
ämnet. De tre vedertagna ansatserna till interpersonell kommunikation är
”individually centered theories” som fokuserar på mentala representationer som
påverkar hur människor tolkar information och hur de beter sig. ”Discourse centered
theories” fokuserar på innehåll, former och funktioner i meddelanden och
beteendesamspelet mellan samverkande parter samt ”relationship centered theories”
som fokuserar på meddelanden, inom relationer, som influerar eller utgör de
relationerna. (Baxter & Braithwaite, 2008)
Baxter & Braithwaite (2008, s. 6) väljer att sammanställa de tre inriktningarnas
definitioner till en: ”Thus, our definition of interpersonal communication is the
production and processing of verbal and nonverbal messages between two or a few
persons.”

1.3 Mål och frågeställningar
Målet med arbetet är att analysera hur kommunikationen mellan arbetsledare och
platschef kan utvecklas.
Frågeställningar som besvaras är:
!
!
!

Vilka problem finns i kommunikationen mellan arbetsledare och platschef?
Vilka mekanismer påverkar interpersonell kommunikation?
Hur kan kommunikationsbarriärer mellan arbetsledare och platschef
överbryggas?

1.4 Avgränsningar
Gjorda avgränsningar gäller empirins omfång; enkom representanter från NCC:s
husbyggnadsavdelning i Jönköping intervjuas. Undersökningen har begränsats till
sammanlagt 11 yrkesverksamma platschefer och arbetsledare. Kommunikationsnivå
har även avgränsats till interpersonell kommunikation. Analyser har skett utifrån ett
tolkande perspektiv på interpersonell kommunikation.

2

Inledning

1.5 Disposition
Inledning: Inledningen beskriver bakgrunden till det område arbetet avser. Här
återfinns bakgrund, problembeskrivning, mål och frågeställningar. Även
avgränsningarna som arbetet förhåller sig till finns i detta kapitel.
Metod och genomförande: I detta kapitel beskrivs hur litteraturstudier, intervjuer
samt deltagande observationer genomförts. Arbetsgången tydliggörs med en figur.
Teoretiskt ramverk:
kommunikationsteorier.

I

teorikapitlet

ges

en

vetenskaplig

insikt

i

Empiri: I detta kapitel beskrivs de empiriska data som samlats in, vilka består av
intervjuer och observationer.
Analys och resultat: Här analyseras den data som rapporten grundat sig på, analysen
kommer att ligga till grund för rapportens resultat.
Diskussion och slutsatser: Här förs diskussioner gällande resultaten, metoder samt
vilken roll gjorda avgränsningar spelat på resultatet. I slutet presenteras de slutsatser
som har dragits samt förslag till vidare forskning.
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I metodkapitlet beskrivs undersökningsstrategin för arbetet, kopplingen mellan
frågeställningar och metoder samt hur litteraturstudier, intervjuer och deltagande
observationer genomförts. Arbetsgången tydliggörs i figur 2. Avslutningsvis
diskuteras arbetets trovärdighet.

2.1 Undersökningsstrategi
Detta arbete behandlar komplexa sociala situationer varför ett kvalitativt angreppssätt
passar bra (Denscombe, 2014). En kvalitativ studies syfte är att förstå ett fenomens
karaktär och mening. I och med att en kvalitativ forskning ställer frågor som: ”Vad
handlar… om?”, ”Vad innebär..?” är det därmed en passande ansats för detta arbete
(Widerberg, 2002).
För att kunna samla in empirisk data om samhälleliga fenomen behöver man vända
sig till de människor som verkar inom dessa (Ahrne & Svensson, 2015). Empirin
utgörs därför av enskilda intervjuer och observationer. Deltagande observationer
genomfördes för att kontrollera att den insamlade empirin från intervjuerna
överensstämmer med verkligheten samt för att stärka trovärdigheten. Kvalitativa data
utgörs av ord och beskrivningar, de data som analyserats är därför textdokument;
transkriberade intervjuer, anteckningar från observationer samt litteratur (Höst,
Regnell, Runeson, 2006).

2.2 Koppling mellan
datainsamling

frågeställningar

och

metoder

för

Vilka problem finns i kommunikationen mellan arbetsledare och platschef?
Frågeställningen besvaras med hjälp av intervjuer samt deltagande observationer för
att erhålla svar på frågeställningen samt en empirisk grund till analysen.
Vilka mekanismer påverkar interpersonell kommunikation?
Frågeställningen besvaras med hjälp av litteraturstudier för att sammanställa det
teoretiska forskarläget samt intervjuer och deltagande observationer för att koppla
teorin till verkligheten.
Hur kan kommunikationsbarriärer mellan arbetsledare och platschef överbryggas?
Frågeställningen besvaras med hjälp av intervjuer och litteraturstudie. Genom
intervjuer undersöks hur arbetsledare och platschef själva anser att kommunikationen
kan förbättras samt litteraturstudie för att undersöka vilka teoretiska verktyg som
finns.
Figur 1 visar kopplingen mellan frågeställningar och metoder för datainsamling på ett
överskådligt sätt.
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Figur 1, Koppling mellan metoder och frågeställningar

2.3 Valda metoder för datainsamling
I detta avsnitt beskrivs vilka metoder som använts för datainsamling.
2.3.1 Litteraturstudie
I början av arbetet söktes teorineutral litteratur för att undvika en snedvriden
datainsamling. Den insamlade informationen formade sedan teorin. (Hartman, 2004)
Litteratursökning har skett enligt Höst, Regnell & Runesons (2006) tre övergripande
steg:
!
!
!

Sök brett: I början är det viktigt att söka brett och genom många olika sätt.
Välj ut: Efter en bred sökning på ämnet sorteras de tidigare hittade källorna.
De väsentliga källorna studeras vidare på en djupare nivå för att ge en
förståelse för sökningar enligt nästa steg.
Sök djupt: Sökning sker mer specifikt för att hitta mer relevanta källor.
Användning av terminologi som uppdagats enligt tidigare litteratursökning
kan användas.

Litteraturstudier har valts för att det ”stödjer målet att bygga vidare på befintlig
kunskap och minskar risken att förbise redan gjorda lärdomar”. (Höst et.al., 2006, s.
59).
2.3.2 Semistrukturerad intervju
Arbetet baserades på semistrukturerade enskilda intervjuer, en fördel med den typen
av intervju var att den enskilde personen kunde känna sig friare att uttrycka sina
åsikter och tankar (Bengtsson, Hjorth, Sandberg, Thelander, 1998).
En semistrukturerad intervju har en hög grad av standardisering och en lägre grad av
strukturering (Hartman 2004). Den semistrukturerade intervjuformen möjliggjorde
jämförelser mellan erhållna intervjusvar. Då rapporten behandlar ett komplext område
krävde intervjufrågorna svar som innehåller viss erfarenhet varför respondenterna valdes
efter yrkesroll. Intervju som metod valdes för att erhålla yrkesverksamma platschefers
och arbetsledares subjektiva uppfattningar om fenomenet, interpersonell kommunikation.

5

Metod och genomförande
2.3.3 Deltagande observation
Deltagande observationer gav obearbetad kunskap från praktiken, där interaktionen
iakttogs under tiden den utspelade sig. Observationer ger en djupare förståelse genom
analys av hur sammanhanget har betydelse för människors agerande. (Justensen &
Mik-Meyer, 2011)
Ejvegård (2009) påpekar en nackdel med deltagande observationer, forskarna kan
genom sin närvaro påverka de händelseförlopp de undersöker. Deltagande
observationer bör kompletteras med andra källor, intervjuer användes i detta fall.
Finns tidigare erfarenheter och kunskaper om ämnet som förvärvats genom
deltagande observationer, exempelvis praktik, kan fakta därifrån användas vilket
nyttjats i detta arbete.
Deltagande observationer valdes som metod för att studera fenomenet i sin naturliga
miljö och stärka att svaren som intervjuerna genererat speglar verkligheten.

2.4 Arbetsgång
I figur 2 visas en sammanfattning över arbetsgången. Då frågeställningarna fastställts
påbörjades arbetet med insamling av teori och empiri vilket utgjorde
analysunderlaget. Därefter genomfördes analys, resultat, diskussion och slutsats.
Dessa skeden genomfördes med en kontinuerlig återblick till tidigare genomförda
delar.

Figur 2, Projektets arbetsgång
2.4.1 Litteraturstudier
Arbetet startade med en inläsning på ämnesområdet för att skapa en tydligare bild av
interpersonell kommunikation och hur det skulle definieras i detta arbete. Efter att
ämnet definierats specificerades tre frågeställningar vilka utgjorde basen för den
fortsatta litteratursökningen som genomfördes med ett tydligare fokus.
6
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Litteratursökningar har genomförts i ett antal databaser; Scopus, Sciencedirect, Taylor
& Francis samt Emerald. I detta examensarbete har sökorden varit; Communication,
Project management, Interpersonal communication, Communication construction,
Construction site manager.
Litteraturreferenser påträffades även genom kedjesökning, där referenser i relevant
litteratur granskades vidare.
2.4.2 Intervjuer
Minst fem respondenter från respektive aktörsroll; arbetsledare och platschef valdes
ut. Ett objektivt urval användes där respondenterna valdes efter yrkesroll samt för att
få en önskad spridning inom ålder, kön, utbildningsnivå och yrkeserfarenhet.
Utformningen av intervjuformuläret inleddes efter fyra veckors arbete med projektet,
då en tydligare bild av vilka frågor som behövde ställas för att besvara
frågeställningarna erhållits. Då frågorna till intervjutillfället färdigställts skickades de
till respondenterna en vecka innan den planerade intervjun för att ge dem tid att
förbereda sig. I mailutskicket beskrevs syftet med intervjun samt att intervjun skulle ta
cirka 45 min. Utöver detta bestämdes tid och plats för intervjuerna vilka genomfördes
på respektive arbetsplats, detta för att de intervjuade skulle känna att de var i sin
naturliga miljö.
Under intervjuerna närvarade båda författarna, en agerade intervjuare och den andra
antecknade viktiga synpunkter och svar som framkom. Ljudinspelare användes för att
möjliggöra en tillbakablick vid senare tillfällen. Fördelen med att både anteckna och
spela in ljudet är att det ena kan komplettera det andra, vid dålig ljudinspelning finns
anteckningarna som stöd för minnet. (Bengtsson et.al. 1998) I detta arbete fungerade
ljudinspelningen bra och därför har inte anteckningarna använts.
Intervjuerna var upplagda i de tre första faserna enligt Höst, Regnell & Runeson
(2006)
!
!
!

Sammanhang
Inledande frågor
Huvudfrågor

Första fasen syftade till att ge respondenterna ett sammanhang med information om
arbetet, att svaren kommer presenteras anonymt i rapporten samt att intervjun kommer
att spelas in. Därefter ställdes inledande frågor om respondenten; ålder,
utbildningsbakgrund samt arbetslivserfarenhet, för att ge författarna tillgång till
information som ligger till grund för den erfarenhet som respondenterna samlat på sig.
Avsikten med frågorna var även att inleda en konversation mellan respondenterna och
intervjuarna. Sista fasen, huvudfrågor, inriktades på mer empiriska faktafrågor.
Information om hur kommunikationen fungerar mellan arbetsledare och platschefer
söktes.
För att smidigt få en återblick av vad som framkom vid intervjuerna transkriberades
de. En fördel med transkribering är att när författarna skriver ut intervjuerna börjar
analysarbetet och en kännedom om materialet utvecklas. (Ahrne & Svensson, 2015)
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Metod och genomförande
2.4.3 Deltagande observation
Deltagarna som observerades var medvetna om observationen och rapportens syfte.
Författarna förde grundliga anteckningar ute på fältet, för att bevara intrycken från
observationerna, vilket enligt Justensen och Mik-Meyer (2011) är viktigt vid en
deltagande observation.
Observationerna genomfördes efter intervjuerna. Widerberg (2002) menar att det
finns både för- och nackdelar med detta, där en nackdel är att både forskare och
intervjuperson kan känna sig styrda och kontrollerade i situationen. Detta på grund av
att intervjuaren söker efter det som framkommit under intervjun samtidigt som
respondenten kan känna att denne måste leva upp till sina tidigare påståenden och
uttalanden.

2.5 Trovärdighet
För att säkra en god validitet har en provintervju utförts. Svaren som erhölls vid denna
användes ej i empirin utan utgjorde underlag för att veta att genererade svar var
möjliga att analysera samt att de ställda frågorna gav önskade svar. För att bibehålla
validiteten jämfördes kontinuerligt frågeställningar och mål med dragna slutsatser,
detta för att säkerställa att det var de primära frågorna som blev besvarade. (Ejvegård,
2009)
När intervjuerna var genomförda samt transkriberade skickades transkriberingarna till
respondenterna för att säkerställa att en korrekt tolkning gjorts. Detta gjordes inom två
veckor från intervjuernas genomförande. Genom att göra en sådan kontroll ökar
reliabiliteten på arbetet (Denscombe, 2014). Då reliabiliteten till stor del är beroende
av att varje mätning, varje intervju, utförs på liknande sätt var målsättningen att alla
intervjusituationer skulle vara så lika som möjligt. (Ejvegård, 2009) Detta uppnåddes
genom att alla intervjuer skedde på de intervjuades respektive arbetsplats samt att det
var samma person som agerade intervjuare; detta för att säkerställa att inga personliga
skillnader hos intervjuarna skulle påverka respondenternas svar.
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I detta kapitel presenteras relevanta teorier. Först beskrivs kopplingen mellan
frågeställningar och teorier, vilket även illustreras i figur 3. Därefter följer en
definition av kommunikation och vidare interpersonell kommunikation. I efterföljande
avsnitt beskrivs en grundläggande kommunikationsmodell, Shannon och Weavers
modell (Fiske, 1990). Då mycket av modern kommunikationsforskning har denna
modell som grund anses den relevant för detta arbete. Vidare behandlas teorier
gällande hinder för kommunikation samt verktyg för förbättrad kommunikation.
Kapitel 3 avslutas med en sammanfattning av valda teorier.

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori
Figur 3 visar hur frågeställningarna anknyter till teoriavsnitten.
Vilka problem finns i kommunikationen mellan arbetsledare och platschef?
Frågeställningen besvaras med hjälp av teoriavsnitt ”3.5 Hinder för kommunikation”.
Vilka mekanismer påverkar interpersonell kommunikation? Frågeställningen besvaras
med hjälp av ”3.2 Kommunikation”, ”3.3 Interpersonell kommunikation” och ”3.4
Kommunikationsmodell”.
Hur kan kommunikationsbarriärer mellan arbetsledare och platschef
överbryggas? Frågeställningen besvaras med hjälp av ”3.6 Verktyg för förbättrad
kommunikation”.

Figur 3, Kopplingar mellan frågeställningar och teorier
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3.2 Kommunikation
För att definiera interpersonell kommunikation måste först begreppet kommunikation
definieras (Baxter & Braitwaite, 2008). Det finns flera definitioner på
kommunikation, Svenska akademins ordlista (SAOL 13) definierar kommunikation
som ”överföring av information” medan ursprunget till ordet kommunikation är
latinets communicare, som betyder ”att göra tillsammans”. Conrad och Poole (1998)
definierar kommunikation som den process genom vilken människor interaktivt
skapar, upprätthåller och hanterar mening. Jensen (2015) menar att ”i grundläggande
mening innebär kommunikation att dela information.” (s. 18)

3.3 Interpersonell kommunikation
Det finns många olika definitioner på interpersonell kommunikation. I
problembeskrivningen nämndes Baxter och Braithwaites (2008), där de definierar det
som produktion och bearbetning av verbala och icke-verbala meddelanden mellan två
eller ett fåtal personer.
En annan definition, av Dainton och Zelley (2005) beskriver interpersonell
kommunikation som de meddelanden som uppstår mellan två, beroende av varandra
personer. Interpersonella kommunikationsmeddelanden framförs för att initiera,
definiera, upprätthålla eller fortsätta en relation.
Knapp och Daly (2002) menar att det är tydligt vilken roll personligheter spelar i
kommunikationssammanhang, individuella skillnader påverkar hur människor
kommunicerar i olika interpersonella miljöer. Även Heide et al. (2005) motiverar att
personliga egenskaper såsom förkunskaper, tidigare erfarenheter, värderingar,
attityder och perspektiv påverkar vilka aspekter som betonas i en situation och hur
innehållet i kommunikationen tolkas.
3.3.1
Synsätt på kommunikation
Kommunikation kan ses utifrån två olika perspektiv, genom ett transmissionssynsätt
eller ett meningsskapande synsätt.
Inom transmissionssynsättet anses kommunikationen endast syfta till att skicka ett
budskap från en sändare till en mottagare. Minimal hänsyn tas till hur meddelandet
uppfattas eller tolkas, fokus ligger istället på överföringen mellan parterna. (Heide et
al., 2005)
En meningsskapande syn, som tidigare nämnts, innebär att kommunikation ses som
ett samspel mellan två eller flera individer.(Ahltorp, 2014) Enligt detta synsätt
anpassas informationen till mottagaren genom att använda uttryck och ordval för att
skapa mening med informationen (Heide et al., 2005).
3.3.2
Tre ansatser till interpersonell kommunikation
Det finns tre vedertagna ansatser till interpersonell kommunikation. Benämningen på
dessa varierar i litteraturen men i rapporten används termer enligt Heide et al. (2005),
vilka är det klassiska-, det tolkande- samt det kritiska perspektivet. I tabell 1 visas en
sammanställning av de tre ansatserna till interpersonell kommunikation.
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Det klassiska perspektivet utgår ifrån att verkligheten är objektiv och kan upptäckas
genom lämpliga forskningsmetoder. Målet med forskningen är att erbjuda allmänna
orsak-verkan förklaringar eller funktionella förklaringar om hur variabler eller
strukturer är beroende av varandra. (Baxter & Braithwaite, 2008) Att verkligheten är
objektiv innebär att den existerar oberoende av människors handlingar, föreställningar
och förståelse. Synen på människan är att hon är en relativt passiv varelse som styrs
av objektiva faktorer i sin omgivning. Gällande kommunikation förknippas det
klassiska perspektivet med transmissionssynsättet vilket, som tidigare nämnts innebär
att kommunikation endast ses som överföring av meddelanden från en sändare till en
mottagare. Inom det klassiska perspektivet ses kommunikation som en isolerbar,
avgränsad företeelse. (Heide et al., 2005)
Inom det tolkande perspektivet ser verkligheten annorlunda ut. Den sociala världen
anses bestå av flera verkligheter beroende på människors subjektiva erfarenheter.
Synen på människan är att hon agerar utifrån sin subjektiva position. (Baxter &
Braithwaite, 2008) Synen på kommunikation skiljer sig markant från den hos det
klassiska perspektivet, då det tolkande perspektivet förknippas med en
meningsskapande syn på kommunikation. Grundidén inom det tolkande perspektivet
är att det är kommunikation som bygger upp organisationer och bidrar till att grunda
dem, jämfört med det klassiska perspektivet där synen på kommunikation är att det är
något som uppstår i en organisation. (Heide et al., 2005)
Inom det tredje perspektivet, det kritiska, anses verkligheten vara en social
konstruktion som tjänar vissa intressen mer än andra. (Baxter & Braithwaite, 2008)
Inom det kritiska perspektivet finns ett reflexivt förhållande till den sociala
verkligheten, det vill säga ett tillbakasyftande förhållande. Likt det tolkande
perspektivet har det kritiska en meningsskapande syn på kommunikation. (Heide et
al., 2005)
Tabell 1, Sammanställning av de tre ansatserna till interpersonell kommunikation.
(Heide et al., 2005)
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3.4 Kommunikationsmodell
Shannon och Weavers klassiska kommunikationsmodell är en grundläggande
kommunikationsmodell som många andra modeller baseras på. Den är en basal och
linjär process enligt figur 4. Modellen menar att det finns en informationskälla,
varifrån sändaren förmedlar ett meddelande. Meddelandet går via en bruskälla och tas
sedan upp av en mottagare och förs vidare till destinationen. I denna rapport är både
sändaren och mottagaren en människa. Modellen beaktar att meddelandet som sänds
till mottagaren påverkas av brus, där benämningen brus innefattar allt som läggs till
signalen mellan sändningen och mottagningen och som inte är avsett av källan.

(Fiske, 1990)
Figur 4, Shannon och Weavers kommunikationsmodell (Fiske 1990)

3.5 Hinder för kommunikation
Larsson (2014) beskriver en rad hinder för kommunikation; hinder av teknisk
karaktär; exempelvis avsaknad av dator eller fungerande telefonuppkoppling och av
mänsklig karaktär; att budskapet inte går fram, det drunknar i brus eller är
feladresserat. Ett tredje hinder är att budskapet inte förstås på grund av att det är svårt
begreppsmässigt eller uttrycks fel. Även Shannon och Weaver (Fiske, 1990)
identifierar tre problemnivåer; tekniska-, semantiska- och effektivitetsproblem. Dessa
stämmer väl överens med Larssons (2014) identifierade hinder men en distinkt
skillnad finns mellan det tredje hindret och effektivitetsproblem. Det senare beskrivs
som en fråga om hur effektivt meddelandets betydelse påverkar mottagarens beteende
på önskat sätt. (Fiske, 1990) Enligt Heide et al. (2005) härrör
kommunikationsproblem i organisationer ofta från för lite alternativt för mycket
information, där det senare leder till en överbelastning av information.
Karl Weick (1995) anser att det finns två typer av kommunikationsproblem kopplat
till meningsskapande; osäkerhet och mångtydighet. Med begreppet osäkerhet menas
okunnighet eller avsaknad av information i en viss fråga. Mångtydighet refererar till
tre olika faktorer; att mottagaren inte vet vilken information hen ska fokusera på, att
samma information kan tolkas på flera sätt samt att det är svårt att veta vilken tolkning
som är mest rimlig. (Simonsson, 2002)
Kommunikation i just byggprojekt påverkas av den projektbaserade strukturen, det
vill säga att i och med att kommunikationen är begränsad till en kort tidsperiod
(projekttiden) så är den situationsberoende och kan ha en unik modell. (Senarante &
Ruwanpura, 2015)
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Stanton (2004) uppmärksammar
kommunikationsproblem;
!
!
!
!
!
!

ett

antal

faktorer

som

kan

orsaka

Differences in perception: att situationer uppfattas olika beroende på vad
personen har för bakgrund, egenskaper, personlighet med mera
Jumping to conclusions: människan ser ofta det hon förväntar sig att se eller
hör det hon förväntar sig att höra vilket kan innebära att felaktiga slutsatser
dras
Stereotyping: i och med att vi lär oss genom våra erfarenheter finns risken att
olika människor behandlas som att de vore samma
Lack of knowledge: det är svårt att kommunicera med en person som har
betydligt lägre kunskaper i ett visst ämne
Lack of interest: mottagarens ointresse i sändarens meddelande är en av de
svåraste barriärerna att överstiga
Personality: en personlighetskrock mellan parterna.

Styhre (2011) fann att platschefer är en yrkesgrupp som utsätts för mycket stress,
tidspress, har för mycket att göra samt har tvetydiga roller. I Ayodeji Fapohundas
(2014) studie framkom att de faktorer som hindrar ett effektivt utnyttjande av resurser
är bristande kommunikation, meningsskiljaktigheter, missförstånd och medarbetarnas
personliga konflikter.

3.6 Verktyg för förbättrad kommunikation
Heide och Simonsson (2011) skriver om vikten av att se medarbetare som aktiva
kommunikatörer istället för passiva mottagare för att utveckla bättre kommunikation.
Utöver detta nämns faktorer som att ett öppet och positivt kommunikationsklimat
främjar kommunikationen. Dessutom diskuteras möjligheterna med att även
medarbetare ska erhålla de kommunikationskunskaper som ofta ledare/chefer
förvärvar genom ledarskapsutbildningar.
Kommunikationsproblem som uppstår på grund av osäkerhet utreds med mer
information om ämnet. Problem som däremot är kopplade till mångtydighet har ingen
lika enkel lösning, det handlar om att någon form av riktlinjer behövs för att
människor ska kunna konstruera en lösning. (Simonsson, 2002) Enligt Weick (1995)
behöver människor värderingar, prioriteringar samt tydlighet om olika preferenser för
att tyda informationen och skapa en lösning.
Enligt Heide et al. (2005) har chefer tre viktiga uppgifter när det gäller att underlätta
och förbättra kommunikationen till medarbetare; sålla och sortera, förädla och
förklara samt att identifiera och skapa förutsättningar för dialog. Med den första
uppgiften, att sålla och sortera menas att chefen behöver hjälpa medarbetarna att
sortera ut vilken information som är viktig. Att förädla och förklara innebär att tolka
abstrakta budskap som mål, strategier och visioner samt att anpassa informationen till
mottagaren. Identifiering och skapande av dialog knyter an till den tidigare punkten,
förädla och förklara, då denna innebär att skapa mening kring komplexa budskap.
Stanton (2004) menar att människor måste vara medvetna om vad som orsakar
kommunikationsproblem för att kunna överkomma dem eller kunna kommunicera på
ett sådant sätt att effekten av dem minimeras. Gällande personlighetskrockar för
Stanton diskussionen att:
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We may not be able to change the personality of others, but at least we should
be prepared to consider our own personality to see if a change in our
behavior may result in more satisfactory relationships – however unpalatable
this sort of self-analysis may be. (Stanton, 2004, s.5)
Enligt Nilsson & Waldemarson (2007) måste det finnas en öppenhet i samspelet
mellan människor för att handskas med oklarheter, problem och konflikter. Ett
verktyg för att skapa en bra kommunikation är att klargöra innebörden i budskapen
vilket kan göras genom att fråga, be om återkoppling för att avgöra om personen
förstått samt redogöra för vår egen uppfattning och fråga om den är riktig. När
kommunikationen flyter och relationsnivån är viktigare än innehållet tillåts oklarheter
utan att det stör vare sig relationen eller kommunikationen
Jensen (2015) menar att frågor behövs för att hålla igång en konversation. Vidare
listar han en rad syften som kan uppnås genom att ställa frågor, bland annat att frågor
ställs för att komma åt information, för att öka den andres deltagande i konversationen
och för att ta reda på vilka kunskaper andra har.

3.7 Sammanfattning av valda teorier
Både Knapp & Daly (2002) och Heide et al. (2005) tydliggör vikten personligheter
spelar när det gäller kommunikation. Samtidigt finns en kommunikationsmodell som
inte tar någon hänsyn till detta överhuvudtaget. Den kommunikationsmodell som
beskrivs i kapitel 3.4, Shannon & Weavers, utgår ifrån ett transmissionssynsätt på
kommunikation. Att forskningen har kommit betydligt längre än den vedertagna
modellen är ett faktum. Shannon och Weavers kommunikationsmodell är från 1949
och att denna modell går i klang med det klassiska perspektivet, vilket i princip var
det enda perspektivet fram till 1980 är inte märkligt. (Heide et al., 2005) Som tidigare
nämnts så förknippas det klassiska perspektivet med en transmissionssyn på
kommunikation.
Inom modernare forskning finns istället ett tydligt fokus på en meningsskapande
kommunikation och det perspektiv som tycks vanligast är det tolkande perspektivet.
Kopplingen mellan modellen och teorierna är inte distinkt. Däremot ska nämnas att en
stor del av dagens kommunikationsteorier finner sin grund i Shannon & Weavers
modell, vilket är anledningen till varför den diskuteras även i denna rapport. En faktor
där skillnaden mellan modellen och teorierna är påfallande gäller synen på den som
mottar den sända informationen. Shannon & Weaver ser mottagaren som en passiv
mottagare, något som flitigt motsägs i teorierna där fokus ligger på att se mottagaren
som en aktiv kommunikatör.
Figur 5 visar hur olika teorier och centrala begrepp relaterar till varandra. Definitioner
av begreppen kommunikation och interpersonell kommunikation presenteras i
streckade rutor och är kopplade till respektive ord. Pilarna visar hur de olika teorierna
är sammankopplade.
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Figur 5, Relation mellan teorier och definitioner av centrala begrepp
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Empiri

4

Empiri

Empirin som presenteras i följande kapitel har samlats in genom kvalitativa intervjuer
samt deltagande observationer. I tabell 2 visas en sammanställning över
respondenternas och de observerades egenskaper. För att bevara deltagarnas
anonymitet har numreringen av personerna i efterföljande tabeller ingen koppling till
ordningen i sammanställningstabellen. Tabellerna baseras på vad som framkommit
vid intervjuerna. Platschef har i tabellerna förkortats till PC och arbetsledare till
AL. Fullständiga frågor samt sammanställda svar presenteras i sin helhet i bilaga 1
och 2.
Tabell 2, Sammanställning av de intervjuade
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De intervjuade fick frågan om de, från företaget, fått utbildning inom kommunikation.
På denna fråga var det generella svaret att lite kommunikation finns med i
ledarskapsutbildningar som genomförts. Vissa påpekade att de inte fått utbildning i
renodlad kommunikation. Värt att nämna är att alla intervjuade förutom en
arbetsledare genomfört samma ledarskapsutbildning ”Jag & Gruppen” (18 timmar)
där ett av nio kursmål, enligt kursbeskrivningen (se bilaga 3) är ökad kunskap om
kommunikation. Även utbildningen ”Gruppen & Ledaren” (24 timmar) har
genomförts av samma personer. Ett av tolv kursmål i den kursen är ökad kunskap i
kommunikation genom aktiv lyssning (se kursbeskrivning i bilaga 4). Hur dessa
utbildningar uppfattats gällande kommunikationsdelen varierar bland de intervjuade.

4.1 Intervjuer
Författarna har valt att kategorisera data enligt samma indelning som teorikapitlet;
kommunikationsmodell, hinder och verktyg.
4.1.1 Kommunikationsmodell
För att utveckla en kommunikationsmodell söktes svar på vad som bör känneteckna
en väl fungerande kommunikation, exempelvis hur tolkningsutrymme kan minimeras
och vilka faktorer som förbättrar kommunikationen mellan arbetsledare och platschef.
Se tabell 3 och 4.
Under intervjuerna framkom att alla platschefer och 5 av 6 arbetsledare tycker att det
finns tolkningsutrymme när det gäller information. Det visade sig även att alla
platschefer och 4 arbetsledare tycker att det är viktigt att inse den bakomliggande
meningen med informationen för att kunna ta till sig den.
Tabell 3, Faktorer som förbättrar kommunikationen mellan arbetsledare och
platschefer enligt arbetsledare
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Tabell 4, Faktorer som förbättrar kommunikationen mellan arbetsledare och
platschefer enligt platschefer

Gällande hur de tillfrågade vill tillgodogöra sig information svarade 5 av 5 platschefer
och 4 av 5 arbetsledare att de föredrar att få informationen muntligt. För att minnas
muntlig information antecknar alla förutom en arbetsledare för sig själva, antingen i
anteckningsblock eller i telefonen. En arbetsledare kommer istället ihåg viktig
information i huvudet. Fås informationen skriftligt föredrar 8 av 11 att få den
elektroniskt, då via mejl. En platschef uttryckte att ”är det information som jag ska
föra vidare vill jag ha det skriftligt för då blir det mer rätt”.
För att utveckla kommunikationen mellan platschef och arbetsledare är det viktigt att
veta vad respektive part vill ha information om, därför undersöktes detta. Arbetsledare
tycks eniga om att följande punkter är vad de vill få information om:
!
!
!
!
!

Det som rör mig och bygget, matnyttig information
Material, leveranser och underentreprenörer
”Så mycket som möjligt”
Vad som sägs på personalmöten, ”gubbplanering”
Övergripande om ekonomi

Platschefer vill veta allmän status på projektet och få återföring på det dagliga arbetet.
Generellt nämner de att de vill ha så lite information som möjligt, ”Ju mindre frågor
jag får från AL desto bättre flyter produktionen på”(citat platschef). En annan
platschef uttrycker att ”Jag vill veta det som inte går bra eller det som går jättebra.
Det emellan kan man ju egentligen hoppa över.”
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4.1.2
Hinder för kommunikation
Att det finns faktorer som förhindrar en effektiv kommunikation var känt för
författarna innan intervjuerna genom observationer från praktik och sommarjobb,
syftet med följande avsnitt var att undersöka vilka dessa faktorer är. Se tabell 5 och 6.
En fråga som ställdes var vilken som är den viktigaste konsekvens som sker då
kommunikationen brister. 4 platschefer och 5 arbetsledare tycker att det värsta är om
det blir något fel som kostar tid och pengar. 1 platschef svarade att det värsta är om
arbetsmiljö och säkerheten på bygget brister, 1 arbetsledare svarade att ”allt går åt
skogen om kommunikationen brister.”
Tabell 5, Faktorer som förhindrar en effektiv kommunikation enligt arbetsledare
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Tabell 6, Faktorer som förhindrar en effektiv kommunikation enligt platschefer

4.1.3 Verktyg för förbättrad kommunikation
Likt att det finns hindrande faktorer finns det även verktyg som kan användas för att
förbättra kommunikationen, se tabell 7 och 8.
De intervjuade tillfrågades om de kände till ifall det finns några direktiv ifrån
företagets sida gällande hur kommunikationen mellan platschef och arbetsledare ska
fungera. På denna fråga svarade alla nej. Efter sökningar i interna databaser på
företaget samt kontakt med kommunikationsansvarig visar det sig att inget sådant
direktiv finns.
Genom intervjuerna framkom olika förslag på vad som kan göras för att se mottagaren
som en aktiv kommunikatör. De olika svar som framkom kan sammanställas till att
skapa en dialog, för att mottagaren ska känna sig delaktig och engagerad. Detta kan
bland annat göras genom att lyssna, ställa frågor, ge feedback och ha ett öppet klimat
med högt i tak.
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Tabell 7, Verktyg för förbättrad kommunikation enligt arbetsledare

Tabell 8, Verktyg för förbättrad kommunikation enligt platschefer
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4.2 Observationer
Två observationer har genomförts inom tidsramen för arbetet. De observationer som
genomförts tidigare, under författarnas respektive praktik och sommarjobb, har även
använts.
4.2.1 Tidigare erfarenheter
Författarna har vid tidigare tillfällen praktiserat och sommarjobbat på sammanlagt tre
olika byggarbetsplatser, under totalt 17 veckor. På dessa olika arbetsplatser
uppmärksammades liknande företeelser där vad som främst blev tydligt var att den
stressiga miljön definitivt påverkade kommunikationen mellan arbetsledaren och
platschefen. Många problem som uppstår på en byggarbetsplats kräver en omedelbar
lösning för att inte förlora tid och pengar. Detta leder till att kommunikationen ibland
får ett abrupt slut, då annat måste prioriteras. Utöver detta observerades att
kommunikationen i vissa fall var bristfällig mellan arbetsledaren och platschefen,
något som resulterade främst i förvirring, otydliga direktiv, oklar ansvarsfördelning
och missförstånd.
4.2.2 Observation 2016-03-14
En deltagande observation om fem timmar genomfördes på ett byggprojekt i
Jönköping. Projektet sysselsätter två arbetsledare och en platschef.
Moment som observerades var ett veckomöte med inblandade tjänstemän samt
företrädare för yrkesarbetare och underentreprenörer, ett planeringsmöte där platschef
och de båda arbetsledarna närvarade samt ”dagligt arbete”. Till dagligt arbete räknas
till exempel då de observerade svarade på mejl, ringde samtal, beställde varor,
kommunicerade med yrkesarbetare etc.
Vad som observerades var att de intervjuade agerade i enlighet med vad de uttryckt
under sina respektive intervjuer. Kommunikationen uppfattades som rak och enkel,
oklarheter löses antingen direkt i dialog eller genom telefonsamtal till berörd part.
Den interpersonella kommunikationen består till stor del av ja/nej frågor, vilket bidrar
till upplevelsen av en enkel kommunikation. Majoriteten av kommunikationen sker
muntligt. När sändaren ska säkerställa att mottagaren förstått används kontrollfrågor
och vid ett tillfälle upprepar även sändaren sig då hen ser att mottagaren inte riktigt
förstår. Hinder som uppmärksammas är främst telefoner som ringer och att andra
parter än platschef och arbetsledare bryter kommunikationen vilket bidrar till en
stressig situation.
4.2.3 Observation 2016-05-03
En deltagande observation om fyra timmar genomfördes på ett byggprojekt i
Jönköping. Projektet sysselsätter en arbetsledare och en platschef. Projektet är i
startskedet och moment som observerades var bland annat genomgång av ritningar
och handlingar för projektet, planering av inköp, granskning av moment på
arbetsplatsen samt ”dagligt arbete”.
Projektet ligger i god fas i förhållande till tidplanen, vilket bidrog till att stämningen
på arbetsplatsen uppfattades som god och lugn. Stress som hinder påvisades därmed
inte vid tidpunkten för observationen. Vad som observerades var mycket ja/nej frågor,
kommunikationen uppfattas som rak och enkel. Både platschef och arbetsledare
använder sig utav kontrollfrågor för att säkerställa att de själva förstått mottagarens
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budskap samt att mottagaren förstått deras sända budskap. Vid några tillfällen
används skissning för att förtydliga.
Att platschefen får mycket information utifrån blir tydligt under observationen då det
diskuteras som ett problem och som att hen fått mycket information och ”inte riktigt
hängde med på allt som gällde”(citat platschef). Något som tydliggjordes under
observationerna var att arbetet med att se mottagaren som en aktiv kommunikatör
fungerar. Platschefen bjuder in arbetsledaren att ge sina åsikter om flertalet saker,
bland annat dörrfodring. Överlag uppfattas arbetssituationen som att platschefen och
arbetsledaren arbetar som ett team. Hinder som observerades var främst störningar;
underentreprenörer kom in på kontoret för att ställa vissa frågor, det kom en leverans
under pågående genomgång, telefonen ringde etc. Detta är störningar som kan bidra
till en stressig arbetssituation.

4.3 Sammanfattning av insamlad empiri
Intervjuerna har genomförts med sex arbetsledare och fem platschefer.
Respondenterna har mellan 9 månader till 32 års arbetslivserfarenhet i byggbranschen.
Det finns i dagsläget inga direktiv fån NCC:s sida om hur kommunikationen mellan
arbetsledare och platschefer ska ske. De svar som framkom från intervjuerna baseras
därmed på de intervjuades erfarenheter och personliga uppfattningar, vilket gav
varierande svar. Det finns enstaka frågor där majoriteten av de intervjuade svarat
likartat. Exempelvis föredrar 10 av 11 personer att få information muntligt. Den
information som platschefer vill få är allmän status på projektet och återföring på det
dagliga arbetet, medan arbetsledare vill ha mer information om leveranser,
övergripande ekonomi och resursplanering.
Observationerna som författarna genomfört stärker insamlad data från intervjuerna.
Den kommunikation som observerades uppfattades som rak, enkel och består till stor
del av ja/nej frågor. Det främsta hindret är att arbetet präglas av stress där
konsekvensen blir att kommunikationen avbryts. Faktorer som bidrar till detta är
bland annat ringande telefoner, problem som uppstår i produktionen samt att andra
parter, exempelvis yrkesarbetare, bryter kommunikationen. I tabell 9 sammanställs de
vanligaste hinder, verktyg och förbättrande faktorer som framkommit vid intervjuer.
Tabell 9, Sammanfattning av empiri
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I detta kapitel analyseras de teorier och den empiri som rapporten baseras på, analysen
kommer att ligga till grund för resultat och slutsatser.

5.1 Analys
Författarna har valt att kategorisera analysen enligt samma indelning som teorikapitlet
och empirikapitlet; kommunikationsmodell, hinder och verktyg.
5.1.1
Kommunikationsmodell
Genom insamlad empiri framkom att det är viktigt för 9 av 11 tillfrågade att se den
bakomliggande meningen med informationen för att kunna ta till sig den. Detta
anknyter till en meningsskapande syn på kommunikation. Något som Shannon och
Weavers modell tar avsteg från genom att den är utformad utifrån ett
transmissionssynsätt. Att tolkningsutrymme finns gällande information tycks de
intervjuade eniga om då enbart 1 av 11 uppfattar att det inte finns. Tolkningsutrymme
är något som grundar sig i att människor har olika egenskaper och erfarenheter. Både
Knapp & Daly (2002) och Heide et.al (2005) påvisar att personliga egenskaper i stor
mån påverkar hur innehållet i kommunikationen tolkas. Shannon och Weavers modell
tar inte hänsyn till tolkningsutrymme och personliga egenskaper. Att
kommunikationsmodellen skiljer sig från modernare teorier gällande nämnda aspekter
har påvisats i teorikapitlet och att empirin pekar i samma riktning som modernare
teorier förvånar inte.
Vad för slags information platschef respektive arbetsledare vill få ifrån varandra
skiljer sig naturligt åt, i och med att de får information från olika parter att föra vidare
till den andre. Generellt vill arbetsledarna tillgodogöra sig stora mängder information
och sedan sålla själva vad som är viktigt. Mer specifikt vill de få information om
saker som rör dem själva, bygget, material, leveranser, underentreprenörer och
övergripande om projektets ekonomi. Platschefer vill istället generellt ha så lite
information som möjligt. De vill veta allmän status på projektet och få återföring på
det dagliga arbetet. Den samstämmiga uppfattningen tycks vara att ju mindre
frågor/information de får från arbetsledare desto bättre flyter produktionen på. Heide
et.al (2005) skriver att kommunikationsproblem i organisationer ofta beror på för lite
alternativt för mycket information. Det är intressant att den ena yrkesgruppen vill ha
mycket information medan den andra vill ha lite information. Förklaringen till detta
kan vara att platschefen får stora mängder information ”utifrån”; från beställare, kund
och även egna organisationen vilket gör att denne redan hanterar stora mängder
information och därför gärna minskar på flödet från arbetsledaren. Arbetsledaren får
istället mest information ”inifrån” det vill säga från yrkesarbetarna,
underentreprenörer m.m. Empirin visar på att arbetsledaren vill ha mer information
utifrån, mer information som platschefen vet.
Intressant är att Heide et. al (2005) menar att chefer har tre viktiga uppgifter när det
gäller kommunikation till medarbetare där sålla och sortera är en av dem, när
empiriska resultat visar på motsatsen; medarbetare vill själva sortera och sålla
informationen. En lösning kan vara att platschefen vidarebefordrar mer information
till arbetsledarna. Det minskar troligtvis arbetsledarnas uppfattning av att information
”fastnar” hos platschefen samt bidrar till att arbetsledaren får mer information som
platschefen vet. Arbetsledaren får sedan själv sålla vad denne tycker är viktigt.
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Empirin pekar på att platschefer vill få återföring på det dagliga arbetet, samtidigt som
tiden för kommunikation är begränsad. En lösning kan vara att platschefen går en
daglig runda på bygget. Dels får hen då den information hen vill ha samtidigt som
många problem kan lösas direkt på plats, istället för att exempelvis yrkesarbetare går
till arbetsledaren som sedan tar frågan vidare till platschefen.
När det gäller hur informationen ska erhållas är de intervjuade i princip av samma
åsikt, 10 av 11 föredrar att få information muntligt. En risk med muntlig
kommunikation är den mänskliga faktorn, det är lätt att glömma. Zulch (2014) menar
att talet är den vanligaste kommunikationskanalen, samtidigt är muntlig
kommunikation den kommunikation som oftast missförstås. Detta stämmer väl
överens med de empiriska resultaten. Då mycket av kommunikationen mellan
platschef och arbetsledare är muntlig behövs ett system, både för att minnas
informationen och för att kunna återblicka vi senare tillfällen. För att minnas vad som
sagts antecknar 10 av 11 för sig själva idag.
5.1.2 Hinder för kommunikation
Utgångspunkten i rapporten är att vad som benämns som hinder motsvarar brusfaktorn i Shannon och Weavers modell.
Det hinder som nämndes flest gånger, av både arbetsledare och platschefer, är
tidspress. Tätt bakom ligger stress och missförstånd. Styhre (2011) beskriver att
platschefsrollen präglas av stress, tidspress och otydlig rollfördelning. Gällande stressoch tidspressaspekterna finns en tydlig samhörighet mellan teori och empiri. Att ingen
av platscheferna nämnde att otydlig rollfördelning anses som ett hinder är något
överraskande då författarna noterat detta problem under observationer.
Ayodeji Fapohunda (2014) fann att bland annat missförstånd är ett hinder som
påverkar effektivt byggande. Missförstånd ligger även högt på listan över hinder som
platschefer upplever påverkar kommunikationen medan det, något förvånande, endast
nämns av en arbetsledare. En förklaring till detta kan vara att platschefer generellt har
mer erfarenhet än arbetsledare och då oftare förstår vad arbetsledarna menar. Utöver
detta har alla de intervjuade platscheferna arbetat som arbetsledare innan de blev
platschefer vilket gett dem en förståelse för arbetsledarrollen. Att platschefer oftare
upplever att de missförstås jämfört med arbetsledare kan även bero på att det oftare är
platschefen som ger arbetsledare instruktioner än vice versa. Arbetsledaren uppfattar
det som att hen förstår vad som menas medan hens agerande visar platschefen att
kommunikationen har missuppfattats.
Stanton (2004) nämner ett antal olika kommunikationsbarriärer där personlighetskrockar är en av dem, något som 2 av 6 arbetsledare påpekade. En möjlig förklaring
till den låga frekvensen kan vara att alla intervjuade nämnde att de i dagsläget var
väldigt nöjda med sina respektive arbetssituationer och kollegor.
Att platschefen får för mycket information nämndes som ett hinder av tre intervjuade,
var av två var arbetsledare. Det intressanta är att det inte är de som är påverkade av
för mycket information som upplever det som ett hinder utan de som ”står bredvid”.
Det kan bero på att platschefer är utsatta för mycket stress och generellt har mycket att
göra (Styhre, 2011) och att dessa faktorer är starkt förknippade med yrkesrollen vilket
gör att det uppfattas tillhöra rollen. Det är möjligt att platschefer därför inte reflekterar
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över den stora informationsmängd de faktiskt får varje dag. Arbetsledare, som troligen
ser det på ett mer objektivt sätt, ser istället att det är ett problem.
5.1.3 Verktyg för förbättrad kommunikation
Heide och Simonsson (2011) betonar vikten av att se medarbetare som aktiva
kommunikatörer istället för passiva mottagare. Under intervjuerna ställdes frågan vad
som kan göras för att uppnå detta. Svaren sammanställdes till slutsatsen att genom att
skapa en dialog känner sig mottagaren delaktig och engagerad, vilket bidrar till att
upplevelsen av att vara en aktiv kommunikatör stärks. I empirin gavs förslag på hur
dialog kan skapas och dessa var att lyssna, ställa frågor, ge feedback och eftersträva
ett öppet klimat. Heide och Simonsson (2011) diskuterar möjligheterna att förvärva
kunskaper inom bland annat feedback och dialog genom att medarbetare ges samma
kommunikationskunskaper som ledare/chefer ofta får genom utbildningar.
10 av 11 intervjuade har utbildats inom ledarskap genom internutbildningar på
företaget. Arbetsledare och platschefer har gått samma utbildningar, de har därmed
samma grundkunskaper inom kommunikation. Nämnda utbildningar är inte
dedikerade till kommunikation utan behandlar ledarskap, men kommunikation ingår
som en del. I kursen ”Jag & Gruppen” (18 timmar) är ett av nio kursmål kopplat till
kommunikation. Förutsatt att alla kursmål ägnas lika mycket tid innebär detta konkret
att två timmar ägnas åt kommunikation. Kursen ”Gruppen & Ledaren” innehåller 24
timmar utbildning som ska fördelas på tolv kursmål. Även här är det ett mål som
behandlar kommunikation, vilket leder till att det även i denna utbildning ägnas två
timmar åt kommunikation. Med tanke på hur viktig en väl fungerande kommunikation
är för ett lyckat byggprojekt samt hur stora besparingar som kan göras (Senaratne &
Ruwanpura, 2015; Svensk Byggtjänst undersökning 2014; Ayodeji Fapohunda, 2014)
är det inte oväntat att tankar uppstår på att ämnet kommunikation borde ägnas större
uppmärksamhet vid utbildningar än det gör i dagsläget.
Ett verktyg för förbättrad kommunikation är tydliga direktiv ifrån företagets sida
gällande hur kommunikationen mellan platschef och arbetsledare bör fungera. Inget
sådant direktiv finns idag. Att direktiv saknas uppfattas inte som en avgörande faktor
för hur pass framgångsrik kommunikationen är i dagsläget. Det avspeglas dock
genom variationen på de svar som fåtts. I och med att direktiv saknas svarar de
intervjuade utifrån sina egna erfarenheter och upplevelser vilket gett väldigt blandade
svar på vissa frågor. Att arbeta enligt direktiv leder till ett gemensamt arbetssätt inom
företaget, vilket kan minska missförstånd.
Det verktyg som nämndes flest gånger vid intervjuerna var kontrollfrågor, vilket
ansågs vara ett bra sätt att säkerställa att mottagaren uppfattat informationen korrekt. 8
av 11 nämner att de använder sig av kontrollfrågor. Nilsson och Waldemarson (2007)
menar att ett verktyg för att skapa en bra kommunikation är att klargöra innebörden i
budskapen. Detta kan uppnås genom att fråga och be om återkoppling för att se att
personen förstått den andra rätt. Att använda sig av kontrollfrågor innebär att
angreppssättet blir omvänt, frågor används som ett sätt för sändaren att se att
mottagaren förstått budskapet och inte för mottagaren att säkerställa att denne förstått.
Detta är en dubbelriktad gata, då kontrollfrågor kan användas åt båda håll, det vill
säga att det är både ett sätt för sändaren att säkerställa att mottagaren har förstått och
för mottagaren att säkerställa att den uppfattat sändarens budskap rätt. Under
intervjuerna ställdes frågan ”Hur gör du för att säkerställa att mottagaren har förstått
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ditt budskap?”, vilket gör att de svar som fåtts anses vara ett sätt för sändaren att
kontrollera mottagarens uppfattning av budskapet och inte vice versa.

5.2 Vilka problem finns
arbetsledare och platschef?

i

kommunikationen

mellan

Problem som finns i kommunikationen mellan platschef och arbetsledare är att det är
mycket muntlig kommunikation vilket gör att det är lätt att glömma bort saker. Det är
en stressig vardag där det inte alltid finns tid för tydlig och strukturerad
kommunikation. Missförstånd uppstår på grund av att personer har olika förkunskaper
och erfarenheter. Det är otillräcklig dokumentation samt återkoppling på tagna beslut,
personkemin mellan kollegor fungerar dåligt och information ”fastnar” hos
platschefen. Utöver detta anses platschefen behöva hantera stora mängder information
samt att det är en otydlig ansvarsfördelning inom arbetsledningen.

5.3 Vilka
mekanismer
kommunikation?

påverkar

interpersonell

De mekanismer som påverkar interpersonell kommunikation är främst personliga
egenskaper som förkunskaper och erfarenheter. Utöver detta finns kommunikationshinder som försvårar den interpersonella kommunikationen, samtidigt som det finns
verktyg som kan förbättra interpersonell kommunikation. De hinder som nämnts både
i teorin och empirin är stress, tidspress, missförstånd och personlighetskrockar.
Gällande verktyg är det utbildning, tydliga direktiv från företagets sida och
användning av kontrollfrågor som nämnts. Det viktigaste verktyget torde dock vara att
se medarbetaren som en aktiv kommunikatör istället för en passiv mottagare, något
som bäst uppnås genom skapande av dialog vilket bidrar till en känsla av delaktighet
och engagemang hos medarbetaren.

5.4 Hur kan kommunikationsbarriärer mellan arbetsledare
och platschef överbryggas?
Kommunikationsbarriärer beror till stor del på skillnader i ingångsvärden, det vill
säga att arbetsledaren och platschefen har olika bakgrund, erfarenhet och kunskap.
Genom att använda sig av kontrollfrågor kan sändaren säkerställa att mottagaren
förstår budskapet. Utöver kontrollfrågor kan upprepning och omformulering göra
budskapet mer förståeligt. Att skissa upp lösningar och titta på platsen för företeelsen
det gäller kan underlätta.
En försvårande faktor gällande kommunikationen är otydlig ansvarsfördelning. Detta
leder till att det inte är tydligt vem som ska kommunicera vad. ”Ibland kan det vara
svårt att veta vem som har ansvaret. Det är ju inte skrivet någonstans utan den som
får bollen får kommunicera om det” (citat arbetsledare). En tydligare ansvars- och
rollfördelning inför ett nytt byggprojekt kan därför vara ett sätt att överbrygga
kommunikationsbarriärer.

5.5 Koppling till målet
Målet med arbetet är att analysera hur kommunikationen mellan arbetsledare och
platschef kan utvecklas. Genom att söka svar på frågeställningar gällande vilka
problem det finns idag, vilka mekanismer som påverkar interpersonell
kommunikation samt hur dagens kommunikationsbarriärer kan överbryggas blir det
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möjligt att analysera hur kommunikationen mellan platschef och arbetsledare kan
utvecklas. Resultaten har sammanställts i en kommunikationsmodell, se figur 6.
I mitten av modellen visas de faktorer som förhindrar en effektiv kommunikation, i de
gröna pilarna beskrivs vilka verktyg som kan användas för att kringgå hindren och i
de yttersta pilarna beskrivs vad arbetsledare respektive platschef vill få för
information av varandra. Empiriska resultat tyder på att kommunikationen ska ske
muntligt med understöd av skriftlig kommunikation. Skriftligheten bör ske genom epost, då det underlättar möjligheten att gå tillbaka till tidigare information. I dagsläget
antecknar många av respondenterna för sig själva för att minnas muntlig information.
En risk med detta är att missförstånd och olika tolkningar sprids vidare på ett annat
sätt än med e-post, där både parter har samma skriftliga information att återblicka på
eller sprida vidare.

Figur 6, Kommunikationsmodell (Bolling & Hellqvist, 2016)
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Problem som uppstår idag i kommunikationen mellan arbetsledare och platschef kan
sammanfattas till att vardagen på en byggarbetsplats präglas av stress. Följderna av
detta blir att information faller mellan stolarna, det blir inte möjligt att kommunicera
på ett strukturerat sätt samt det blir otillräcklig dokumentation. I interpersonell
kommunikation har personliga egenskaper en betydande roll vilket tar uttryck genom
att missförstånd uppstår samt att samarbetet kan bli lidande om personkemin inte
fungerar mellan platschef och arbetsledare. Interpersonell kommunikation påverkas
dessutom av hinder och av vilka verktyg som kan användas för att överbrygga
kommunikationsbarriärer. Genom att studera vilka hinder som finns idag kan en
förståelse fås för vilka verktyg som behövs för att överbrygga dessa. Ett, enligt Heide
et.al. (2005), viktigt verktyg är att se medarbetaren som en aktiv kommunikatör vilket
konkretiserades med empiriska resultat. Där diskussionen om vad som behövs för att
bli en aktiv kommunikatör landade i att det är viktigt att skapa en dialog, detta gör att
mottagaren känner sig delaktig och engagerad.
Att lugna ner hela den stressiga vardagen på en byggarbetsplats torde vara en bra
lösning till att överbrygga kommunikationsbarriärerna med tanke på att stress är den
bakomliggande orsaken till många av nämnda problem. Hur skapas då en mindre
stressig vardag? Fanns en enkel lösning på detta hade byggbranschen sett annorlunda
ut men ett steg på vägen kan vara att skapa mer struktur och rutiner. En tydligare
ansvarsfördelning och schemalagd informationstid kan bidra till detta. I den dagliga
kommunikationen underlättar kontrollfrågor, upprepningar och omformuleringar.
Syftet med att arbeta enligt modellen är att förbättra kommunikationen mellan
platschef och arbetsledare. En aktivitet som, utöver modellen, kan bidra till en mer
strukturerad kommunikation är att ha ett informationsmöte mellan arbetsledare och
platschef på en rullande bestämd tid. Hur ofta sådana möten behövs beror på
projektets storlek, ett stort projekt behöver troligen ha dagliga möten medan ett
mindre klarar sig på en gång i veckan. Utöver det bör arbetsledningen även tydligt
specificera en rollista med ansvarsfördelning inför varje nytt projekt.
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Diskussion och slutsatser

I detta kapitel diskuteras resultaten, valda metoder samt vilken roll gjorda
avgränsningar spelat på resultatet. I slutet av kapitlet presenteras de slutsatser som
dragits samt förslag till vidare forskning.

6.1 Resultatdiskussion
För att säkerställa validiteten genomfördes en provintervju med en anställd på
företaget. Data ifrån den analyserades inte i arbetet utan användes som ett mätverktyg
för att säkerställa att frågorna gav analyserbara svar. Dessutom gav provintervjun
tillfälle att testa inspelningsutrustningen. Reliabiliteten tryggades genom att de
transkriberingar som gjordes skickades ut till de intervjuade inom två veckor efter
genomförd intervju. De intervjuade ombads att läsa igenom och godkänna att de sagt
vad som stod. 6 av 11 svarade att transkriberingen var godkänd. 5 av 11 svarade inte
vilket uppfattades som ett tyst godkännande, något som dock inte kan bevisas.
De empiriska resultaten består av intervjuer och observationer. Vid intervjutillfället
informerades de intervjuade om att svaren skulle behandlas anonymt. Generellt var
det ganska få negativa svar som framkom, något som i efterhand möjligtvis kan
kopplas till anonymitetsfrågan. Vid närmare eftertanke uppkommer frågor hos
författarna om det verkligen var tydligt att svaren skulle presenteras anonymt. Utöver
detta kan den låga negativa svarsfrekvensen, som tidigare nämnts, kopplas till att alla
intervjuade var väldigt nöjda med sin nuvarande arbetssituation. Anledningen till att
det är överraskande med få negativa svar är att under observationer vid sommararbete
och praktik upplevdes kommunikationen mellan platschef och arbetsledare som ett
större problem än vad som framkom under intervjuerna.
Uppfattningen hos författarna är att målet med arbetet har uppnåtts, frågeställningarna
anses därför vara korrekt formulerade. Vad som kunde gjorts bättre är utformningen
av intervjufrågorna. Vissa frågor var ogenomtänkt formulerade vilket gjorde att
svaren inte kunde analyseras strukturerat. Dessa frågor och svar har därför utelämnats
ur arbetet. Frågorna som sådana hade inte påverkat resultatet och den framtagna
modellen vilket gör att detta upplevs som ett mindre problem.
Resultatet anses vara trovärdigt med tanke på att både validiteten och reliabiliteten
säkerställts under hela arbetet. Målet med arbetet, att utveckla kommunikationen
mellan arbetsledare och platschef presenterades i en överskådlig modell i kapitel 5.5.
Resultatet presenteras enligt detta sätt för att vara lättöverskådligt och inte uppfattas
som en ogenomtränglig textmassa. Förhoppningen är att en lättförståelig presentation
av resultatet ökar användbarheten av arbetet. I figur 7 visas modellen med markerade
kritiska faktorer.
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Figur 7, Kommunikationsmodell med markerade kritiska områden (Bolling &
Hellqvist, 2016)
Modellen baseras på empirin och teorin (exempelvis Styhre, 2011; Heide et.al., 2005;
Nilsson & Waldemarsson, 2007; Ayodeji Fapohunda, 2014) bakom detta arbete. Vad
som uppdagats är att kopplingen mellan teori och empiri är väldigt tydlig gällande
hinder och verktyg. Dessa delar av modellen anses därför vara starka, i och med att
stöd för resultaten ges från två håll. De faktorer som skulle kunna stärkas i modellen
är de yttersta pilarna, det vill säga vilken information parterna vill få ifrån varandra.
Dessa har markerats med blå pilar i figuren. Slutsatserna kring den faktorn baseras på
empirin från de 11 genomförda intervjuerna, då ingen koppling funnits till teori.
Denna faktor hade stärkts med fler intervjuer samt med representanter från fler
företag. En större geografisk spridning på de intervjuade hade även bidragit till ett
mer tillförlitligt resultat.

6.2 Metoddiskussion
Litteraturreferenser söktes med kedjesökning, en fördel med detta är att det är lättare
att hitta artiklar och litteratur som är kopplade till ämnesområdet. En nackdel med att
använda sig av kedjesökning är att de senaste källorna inte hittas, men i och med att
databaser har använts vid sökningarna har sökalternativ begränsats till källor som är
högst 5 år gamla. Mycket av modernare kommunikationsforskning bygger dock på
äldre publikationer varför även källor äldre än 5 år har använts.
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Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade, där frågorna var upplagda enligt
Höst, Regnell & Runesons (2006) tre första faser; sammanhang, inledande frågor och
huvudfrågor. Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan för att möjliggöra en
återblick. Den semistrukturerade formen på intervjuerna ledde till att samtalen flöt på
naturligt vilket förhoppningsvis bidrog till att de intervjuade kände sig fria att svara
ärligt och öppet. Det som kan ha påverkat svaren, som tidigare nämnts, kan vara
otydligheten från författarnas sida om hur svaren skulle presenteras i rapporten.
Enligt Widerberg (2002) finns det både för- och nackdelar med att göra
observationerna efter intervjuerna istället för innan. Då intervjuerna skedde innan
observationen visste de som observerades vad som undersöktes vilket bidrog till att
situationen blev något konstlad och kontrollerad. Det som observerades var att det
som framkommit vid intervjuerna stämde överens med verkligheten. Frågan är om det
hade varit mer givande att genomföra observationen innan intervjuerna. Det troliga är
att situationen även då hade blivit konstlad, men då beroende på att forskarna och de
observerade inte känner varandra eller träffats innan. På en byggarbetsplats är det ofta
fullt upp samt många moment och personer som är igång samtidigt. I denna något
stressiga miljö var det en utmaning att hålla fullt fokus på enbart platschef och
arbetsledare och samspelet där emellan.
De observationer som gjordes under praktik och sommarjobb är de som upplevs mest
verklighetsanknutna, detta i och med att observationerna som gjordes då inte
”annonserades” på samma sätt som de nu utförda. En styrka med dessa observationer
är att de genomfördes sammanhållet under en lång tid (7 + 10 veckor). En nackdel är
dock att de gjordes för en längre tid sedan och då dokumenterades otillräckligt.
Utöver det genomfördes de ostrukturerat och med ett mindre fokus än de
observationer som genomfördes 2016-03-14 och 2016-05-03. De observationerna
präglades av ett stort fokus, hög struktur samt noggrann dokumentation. En nackdel
med dessa, i jämförelse med tidigare observationer, är den begränsade tiden. Det som
är intressant är att nackdelarna med de tidigare observationerna motsvarar fördelarna
med de som genomförts i mars och maj och vice versa. Uppfattningen är därför att de
olika observationerna kompletterar varandra och bidrar till att resultatet stärks.
Observationerna bidrog i detta arbete till att stärka reliabiliteten, genom att de
påvisade att det som framkom vid intervjuerna stämmer överens med verkligheten.

6.3 Begränsningar
Denna undersökning vänder sig till en specifik målgrupp; arbetsledare och platschefer
inom byggproduktion. Det finns dock anledning att tro att resultaten även kan
appliceras i andra branscher, exempelvis i tillverkande industri mellan mellanchefer
och arbetsledare/produktionsledare. I och med att interpersonell kommunikation
förekommer mellan människor i alla branscher kan resultaten användas på fler ställen.
Förutsättningen för detta är att kartlägga vad, exempelvis mellanchef och
produktionsledare vill ha för information ifrån varandra, då detta är den parameter
som skiljer sig åt mellan olika branscher. Även hinder kan skilja sig något åt mellan
olika branscher men det finns stress, tidspress, missförstånd och problem med
personkemi på fler arbetsplatser än en byggarbetsplats. Verktyg för förbättrad
kommunikation kan appliceras i de flesta interpersonella kommunikationer, inte
uteslutande i yrkeslivet utan även i vardagslivet.
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6.4 Slutsatser och rekommendationer
Att en ineffektiv kommunikation påverkar framgången för ett byggprojekt fastslogs i
problembeskrivningen. Empiriska resultat visar att bland annat stress, missförstånd,
tidspress och stora mängder information är faktorer som försvårar
informationsöverföringen. En effektiv kommunikation bidrar till att produktiviteten
ökar samt att avfall och felfrekvenser minskar. (Senaratne & Ruwanpura, 2015) Stora
besparingsmöjligheter finns även. (Svensk Byggtjänst, 2014). Empiri visar att en väl
fungerande kommunikation leder till att resurser som tid och pengar sparas. Vidare är
det känt att muntlig kommunikation är den kommunikation som oftast missförstås
(Zulch, 2014), samt att människors olika perspektiv och kunskaper påverkar hur
innehållet i informationen tolkas. (Heide et al., 2005). Intervjusvar samt observationer
pekar på att missförstånd ofta uppstår i kommunikationen mellan platschef och
arbetsledare samt att majoriteten av kommunikationen parterna emellan är muntlig
kommunikation. Att tolkningsutrymme finns och påverkar kommunikationen, är de
intervjuade samstämmiga om.
Målet med arbetet är att undersöka hur kommunikationen mellan platschef och
arbetsledare kan utvecklas. För att utveckla något behöver problemen kartläggas.
Problem som finns i kommunikationen mellan arbetsledare och platschef:
!
!
!
!
!
!
!
!

Mycket muntlig kommunikation, vilket leder till att saker lätt glöms bort eller
”faller mellan stolarna”
Vardagen på en byggarbetsplats är stressig vilket innebär att det inte alltid
finns tid för tydlig och strukturerad kommunikation
Missförstånd uppstår, på grund av att människor har olika förkunskaper och
erfarenheter
Det är otillräcklig dokumentation
Personkemin mellan kollegor fungerar dåligt
Information ”fastnar” hos platschefen och når därmed inte arbetsledaren
Det är otydlig ansvarsfördelning inom arbetsledningen
Platschefen behöver hantera stora mängder information

Det är viktigt att veta vilka mekanismer som påverkar fenomenet som ska utvecklas,
interpersonell kommunikation i detta fall. De mekanismer som påverkar interpersonell
kommunikation är främst personliga egenskaper som förkunskaper och erfarenheter,
kommunikationshinder som försvårar den interpersonella kommunikationen samt
verktyg som kan användas för att överkomma hindren.
Hinder som finns idag:
!
!
!
!

Stress
Tidspress
Missförstånd
Personlighetskrockar
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Verktyg att använda:
!
!
!
!
!

Utbildning
Tydliga direktiv från företagets sida
Användning av kontrollfrågor
Se mottagaren som en aktiv kommunikatör istället för en passiv mottagare.
Detta kan uppnås genom att skapa dialog vilket bidrar till en känsla av
delaktighet och engagemang hos mottagaren.
Genomföra informationsmöten på en bestämd rullande tid, vars intervall är
beroende av projektets storlek.

Då kommunikationsbarriärerna samt mekanismerna som påverkar interpersonell
kommunikation är kartlagda kan svar på hur barriärerna kan överbryggas sökas.
Kommunikationsbarriärer beror till stor del på skillnader i ingångsvärden, det vill
säga att arbetsledaren och platschefen har olika bakgrund, erfarenheter och kunskaper.
Kommunikationsbarriärer kan överbryggas med:
!
!
!
!
!

Kontrollfrågor
Upprepning eller omformulering av budskapet
Skissning för att förtydliga
Diskutera vid platsen det gäller, det blir lättare att förstå om man ser det
framför sig
Upprätta en ansvarsfördelning och rollista inom arbetsledningen

6.5 Förslag till vidare forskning
Förslag till vidare forskning är att undersöka hur kommunikationsmodellen kan
implementeras i arbetet på en byggarbetsplats och vilka resultat det skulle ge.
Intressant vore även att demonstrera modellen för en fokusgrupp bestående av
yrkesverksamma platschefer och arbetsledare, för att få en pragmatisk syn på det
teoretiska resultatet.
Faktorer som kan stärka den framtagna modellen är som tidigare nämnts ytterligare
intervjuer, företrädesvis med anställda hos andra företag än NCC samt i andra städer
än Jönköping. Vidare forskning med detta kan bidra till att ytterligare utveckling samt
validering av modellen kan ske.
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