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Abstract

Communication within construction planning

Maria Roland Sandblad & Johannes Nilsson

The construction industry is a conservative industry that has for a 
long time been seen as recalcitrant and traditional, which has 
resulted in a slow development in business communication systems.
This report covers how communication in project planning looks like 
today. The report also sheds light on opinions this branch of 
industry has of agile project leading- and communication systems.
The study that was performed provided information on how the users 
view Jira, the agile project leading and communication system, and 
how it operates.
To examine this a qualitative investigation was done in the form of 
interviews with project leaders, coordinators and consultants. To 
achieve a somewhat wider response group a survey was conducted 
through an Internet based questionnaire.
  
The purpose of the study was to identify how coworkers in a Jira-
based project feel about the program’s usefulness, if it helps or 
hinders productivity, if there are any possible features that need 
improving, and what the users think about the work environment of 
Jira.
  
The result of the study was a positive opinion of both Jira as a 
software program and the overall change in project communication 
opportunities. The study also provided ideas on how to adapt Jira to 
the project planning branch of the construction industry. In 
addition, the study also resulted in suggestions on how the company 
can improve their usage of Jira in the case study for the thesis.

Keywords: Jira, Kanban, Atlassian, Uppsala University, Ångström 
Laboratory, Project planning
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Sammanfattning 
 

Byggbranschen är en konservativ bransch som länge har setts som motsträvig och 

traditionell. Detta har resulterat i en långsam utveckling av kommunikationsmönster 

och former för ledning och samverkan i branschen. En god kommunikation är en 

förutsättning för lyckade byggprojekt, varför det är av stort intresse att säkerställa en 

sådan. 

Denna rapport undersöker hur projekteringsbranschens kommunikation ser 

ut i dag och hur denna kan förbättras med hjälp av nätverksbaserade agila 

projektlednings- och kommunikationssystem. Den utreder även hur de i dag 

tillgängliga systemen anses fungera och dessa kan utveckla kommunikationen inom 

byggprojektering. Detta görs genom att studera hur användare av det agila 

projektlednings- och kommunikationssystemet Jira upplever att det fungerar och 

används.  

 För att undersöka detta användes en kvalitativ metod i form av intervjuer 

med projektledare, BIM-samordnare och konsulter vid projekten. Denna 

intervjustudie kompletterades med en kvantitativ undersökning med ett 

internetbaserat formulär. Båda dessa studier är baserade på en inledande 

litteraturstudie.  

Genom att jämföra och analysera de två studierna har slutsatser dragits kring 

dagens och framtidens kommunikation. De visar att det finns en positiv inställning 

hos respondenterna till att använda nätverksbaserade kommunikationssystem hos 

respondenterna. Man kan se att kommunikationen inom byggprojektering kan 

förbättras och effektiviseras med hjälp av den typ av nätverksbaserade 

kommunikationssystem som behandlas i rapporten. Baserat på dessa resultat samt 

tidigare forskning kan man dra slutsatsen att detta nya kommunikationssätt kan 

leda till en sänkning av både kostnad och tidsåtgång vid byggprojekt.  

Utöver dessa frågeställningar och slutsatser har studien resulterat i ett antal 

rekommendationer för det företag som arbetet har skrivits för, Plan B AB. Dessa 

rekommendationer bildar ett underlag för en ytterligare utveckling av den Jira som 

används i deras nuvarande projekt vid Ångströmlaboratoriet.  

 

 

Nyckelord: Jira, Kanban, Atlassian, Uppsala universitet, Ångströmlaboratoriet, 

Projektplanering  
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Förord 
 

Detta examensarbete omfattar 15hp och är den avslutande delen på 

högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik på Uppsala universitet. 

Arbetet är utfört i samarbete med Plan B AB under perioden 1 mars - 8 juni år 2018. 

 

Stort tack till vår handledare Maria Barikan på Plan B AB som vi har kunnat bolla 

idéer och tankar med. 

Vi vill också tacka Niklas Nester som utöver rådgivning även hjälpt oss ordna 

intervjuer med relevant personal och vår ämnesgranskare Petter Bertilsson Forsberg 

som har gett oss goda råd.  

 

För korrekturläsning tackar vi Elin Csisar och Bengt Sandblad. 

 

Vi vill utöver dessa också tacka alla som har ställt upp på intervjuer samt i 

enkätstudien, ni har hjälpt oss att få en djupare kunskap om hur kommunikation 

fungerar i projekteringsbranschen. 

 

Vi hoppas att denna studie kommer till nytta i framtida utveckling av 

nätverksbaserade kommunikationssystem. 

 

Fördelning av arbetet mellan författarna 

Båda författarna deltog när frågor till intervjuer och enkät togs fram. Så var fallet 

även under intervjuerna och vid transkriberingen delades intervjuerna upp.  

Maria: Litteraturstudier inom områdena kommunikation, användbarhet, digital 

arbetsmiljö och agila metoder. Sammanfattning av intervjuer till resultat och analys 

av resultaten.  

Johannes: Litteraturstudie inom kommunikation samt agila metoder. Inledning, 

metod, teori samt resultat och analys av enkätstudien. 

Efter att de olika delarna har skrivits har båda författarna bearbetat samtliga delar av 

rapporten. 

 

Uppsala, juni 2018 

Johannes Nilsson 

Maria Roland Sandblad 
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Ordlista 

 

BIM: Building information modeling; en 3D-modell där de ingående delarna har 

information.  

 

Informationsbelastning: Har tidigare kallats informationsöverflöd. Svårigheter att 

sortera ut relevant information ur den stora mängd som finns tillgänglig.  

 

AI: Artificiell Intelligens, ett datorprogram med intelligent beteende. 

 

LCA: Life Cycle Assesment, en metod för att få en helhetsbild av en produkts 

miljöpåverkan. 

 

Discipliner: De olika aktörerna i ett byggprojekt, exempelvis arkitekter, 

konstruktörer, el, brand m fl. 

 

Samordnare: I denna rapport syftar ordet samordnare alltid på BIM-samordnare  
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1. INLEDNING 

1.1 Introduktion 

Byggindustrin har under de senaste åren omsatt över 500 miljarder kronor per år 

(Sveriges Byggindustrier, 2017). Industrin är i stor utsträckning projektbaserad 

och det finns i varje projekt ett flertal olika aktörer som ska samarbeta. För att 

detta samarbete ska gå så smidigt som möjligt behöver kommunikationen mellan 

aktörerna vara väl fungerande.  

Tidigare arbeten och studier har visat på de negativa konsekvenserna av 

bristande kommunikation. Ett byggprojekt är mycket komplext och det är många 

olika personer i olika roller som blir involverade i de olika projektfaserna. Enligt 

en rapport skriven av Svensk Byggtjänst bedömer byggsektorn att en bristande 

kommunikation inom byggproduktion gör byggprojekten 13 % dyrare än 

nödvändigt (Svensk Byggtjänst, 2014). Rapporten behandlar endast 

byggproduktion och inkluderar inte förvaltning. Den ökade kostnaden 

motsvarade år 2016 40 miljarder kronor. Rapporten visade även att antalet 

personer som ansåg att de ej får fullständig information ökade mellan åren 2007-

2014 (Svensk Byggtjänst, 2014). Att det är bristande kommunikation i 

byggbranschen råder det därför inget tvivel om. Förhoppningarna med att 

använda nätverksbaserade system för kommunikation är att genom dessa få en 

förbättrad kommunikation, effektivare samordning och styrning och därmed 

lägre kostnader för projektet.  

Dagens utveckling av informations- och kommunikationssystem går 

snabbt framåt och stora investeringar läggs på att utveckla snabbare och 

effektivare system. Denna rapport kommer att fokusera på hur dessa nya system 

påverkar projekteringsskedet. I detta skede finns ett stort antal olika aktörer som 

behöver kunna kommunicera på ett bra sätt för att kunna utföra ett så snabbt och 

problemfritt arbete som möjligt. 

Fredrik Bergvall och Henrik Garney undersökte kommunikation inom 

byggbranschen i sitt examensarbete 2009. Deras resultat visade vid denna 

tidpunkt att möten var den mest använda och omtyckta kommunikationsvägen. 

De huvudsakliga anledningarna till detta var enligt studien den mänskliga 

kontakt som uppstår mellan deltagarna och att det var lättare att förklara saker 

vid en direkt kontakt. De nackdelar med möten som Bergvall & Garney (2009) 

redovisar är att de i jämförelse med mail eller telefonsamtal är dyra och 

tidskrävande. Av studiens deltagare ansåg många att nätverksbaserade kontakter 

var alltför komplicerade och skapade ett överflöd av information. Detta ansågs 
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göra det svårhanterbart. I dagsläget används nätverksbaserade projektstöd 

främst för överföring av handlingar och information. 

 

1.2 Företag och projekt 

Examensarbetet är utfört för företaget Plan B och har studerat ett par av de 

projekt där de är ansvariga för modellsamordningen. Här nedan presenteras Plan 

B och de projekt som huvudsakligen har undersökts. 

1.2.1 Plan B 

Plan B är ett konsultföretag som arbetar med bland annat BIM- och 

datasamordning. De har kontor i Stockholm, Göteborg och Uppsala men är 

verksamma över hela Sverige. Bland de projekt där Plan B är ansvariga för 

modellsamordningen finns om- och tillbyggnaden av Ångströmlaboratoriet och 

byggandet av Campus Albano. Vid båda dessa projekt används programmet Jira 

för kommunikation.  

 

1.2.2 Ångströmlaboratoriet 

Ångströmlaboratoriet är en av Uppsala universitets större anläggningar, belägen 

vid Polacksbacken i Uppsala. Runt 5000 forskare och studenter vistas varje dag i 

laboratoriet som i dag är cirka 72 000 kvadratmeter stort. Den nya utbyggnaden 

av laboratoriet är ett stort projekt på cirka 30 000 kvadratmeter. 

Entreprenadformen i projektet är partnering mellan företagen Akademiska hus 

och NCC (ncc.se, 2018). Figur 1.1 visar hur den färdiga tillbyggnaden av 

Ångströmlaboratoriet kommer att se ut. 

 

https://www.ncc.se/media/pressrelease/b417d1fc7a8ca36a/
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Figur 1.1. Den nya byggnaden i Ångströmprojektet, där projekteringen stöds av det 

nätverksbaserade verktyget Jira (akademiskahus.se, 2018). 

 

1.2.3 Campus Albano 

Campus Albano är ett stort projekt som är anordnat av Stockholm stad.  

Projektet består av ca 1000 student och forskarbostäder samt ca 100 000 

kvadratmeter med utbildningslokaler. I detta projekt har Plan B också varit 

delaktiga i projekteringsarbetet.  

1.3 Syfte och mål 

Syftet är att utreda hur de olika aktörerna i byggprocessens projekteringsskede 

kommunicerar med varandra. Vi kommer också att söka svar på vilka 

konsekvenser som finns av bristande respektive god kommunikation. 

För att uppnå detta syfte har följande frågeställningar undersökts: 

 

● Vilka fördelar och nackdelar finns med nätverksbaserade 

kommunikationssystem inom byggprojektering? 

 

● Vad kan förbättras med de projektledningsverktyg som finns i dag?  

 

Genom att undersöka dessa frågeställningar ska detta arbete kunna användas för 

att säkerställa en god kommunikation i byggprojektering och beskriva hur 

nätverksbaserade system ska kunna bidra till detta. Målet är dessutom att 

undersöka hur kommunikationen ser ut i dag. Slutligen har arbetet som mål att 

baserat på dess resultat ta fram förbättringsförslag inför projekteringen av hus 10 

i Ångströmprojektet. 

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet omfattar 15hp vilket motsvarar 10 veckor. Detta innebär att 

avgränsningar av arbetet har varit nödvändiga för att överensstämma med 

tidsperioden.  

Arbetet kommer därför endast att behandla kommunikationen under 

byggprocessens projekteringsskede vilket visas grafiskt i Figur 1.2. För 

nätverksbaserad kommunikation finns ett antal tillgängliga system, i arbetet 

studeras endast programmet Jira. 

I detta arbete görs också begränsningar i delar som berör arbetsmiljö. En 

del av arbetsmiljöarbete vid datorstött arbete är den kring ergonomi och de 

fysiska problem som kan uppstå. Dessa faktorer kommer inte att behandlas.



4 
 

Figur 1.2, Avgränsning till byggprocessens slutskede, projekteringsskedet. 

1.5 Målgrupp 

Detta examensarbete är skrivet för läsare med ingenjörsexamen inom byggteknik 

eller motsvarande. Examensarbetet är också avsett till läsare med intresse för 

ärendehanteringssystem och utveckling inom detta område. 

 

1.6 Läsanvisningar 

Rapporten handlar om nätverksbaserad kommunikation inom byggprojektering. 

Dess syfte är att genom undersökningar utreda vilken effekt denna typ av 

kommunikation kan ha.  

Rapporten inleds med ett teorikapitel där bakgrundsteori presenteras samt 

ett metodkapitel som beskriver arbetets tillvägagångssätt. Efterföljande kapitel 

innehåller resultaten av de undersökningar som utförts respektive den analys 

som har gjorts på dessa. Därefter redovisas de slutsatser och rekommendationer 

som arbetet har resulterat i följt av förslag för framtida studier. Slutligen framförs 

utvärderingar av examensarbetet och begränsningar av det. 
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2. METOD OCH GENOMFÖRANDE 

 

Avsnittet avser att redogöra för de metoder som har valts för att utföra studien 

och hur genomförandet har gått till. 

2.1 Metod  

2.1.1 Val av metod 

Studien påbörjades med att fastställa vad syftet med examensarbetet var samt att 

skapa en god problemformulering som kändes både aktuell och relevant. 

Därefter påbörjades en litteraturstudie för att skaffa en högre kunskapsnivå inom 

områdena kommunikation och digital arbetsmiljö. För att undersöka de 

formulerade frågeställningarna valdes en kvalitativ undersökning i form av 

intervjuer samt en kvantitativ undersökning med hjälp av av ett internetbaserat 

formulär. Initialt planerades även att en workshop skulle genomföras med de 

som deltagit i intervjuerna, något som sedan dock inte gick att genomföra. I Figur 

2.1 visas en övergripande beskrivning för de moment som har utförts under 

examensarbetets gång.  

 
Figur 2.1. Övergripande beskrivning av projektet 

 

2.1.2 Litteraturstudie 

En litteraturstudie utförs för att ge en teoretisk grund och en högre kunskapsnivå 

inför arbetet. Den ger även en kartläggning av kunskapsläget inom det aktuella 

ämnet vilket ligger som grund till arbetets frågeställningar. De kunskaper som 

erhålls från litteraturstudien ligger till grund för rapportens senare studier.  

För detta studeras relevant litteratur såsom tidigare examensarbeten, 

artiklar, rapporter och information om programmet Jira. Även tidigare kurser 
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under utbildningen vid Uppsala universitet såsom Byggprocessen (1TE404), 

Praktisk ledarskap i byggprocessen (1TE427), Entreprenadjuridik i 

byggprocessen (1TE436) och Byggproduktion (1TE429) och litteratur tillhörande 

dessa kurser bidrar till kunskaper inom ämnet. 

 

2.1.3 Kvalitativ undersökning - Intervjustudie 

En kvalitativ undersökning ska fokusera mer på ett tolkande synsätt snarare än 

att få ut kvantitativ data. I undersökningen ska hänsyn tas till hur verkligheten 

tolkas av individen (Bryman, 2008). Kvalitativ forskning innebär att se och lära 

från respondentens perspektiv, deras erfarenheter och bedömningar. Detta till 

skillnad från en kvantitativ undersökning som studerar utifrån forskarens 

perspektiv och får därför ett mer standardiserat resultat (Alvesson & Sköldberg, 

2008).  

Den kvalitativa undersökningen i denna rapport utförs i form av en 

intervjustudie med individuella intervjuer med användare av Jira i olika projekt. 

Dessa intervjuer hålls vid två tillfällen och organiseras i intervjugrupp 1 och 2. 

Förutom dessa intervjuer hålls en kort intervju med en av de personer som varit 

med vid utformandet av Jira för Ångströmprojektet. Dessa intervjuer syftar till 

att ge information av respondenternas syn på kommunikation inom 

byggprojektering och deras upplevelser om olika kommunikationssätt. Utöver 

detta ska intervjuerna undersöka hur respondenterna upplever hur det är att 

arbeta med Jira. Som intervjuform väljs semistrukturerade intervjuer. I de 

semistrukturerade intervjuerna finns ett manus men respondenterna tillåts att 

avvika något från frågan och fria följdfrågor kan ställas. Fördelen med detta är 

intervjuerna följer samma huvudfrågor vilket gör dem jämförbara samtidigt som 

intervjun blir något flexibel och kan följa kandidatens svar. De olika följdfrågorna 

kan inte på samma sätt ställas mot varandra, men ger ytterligare information som 

kan vara värdefull. Frågorna till de två intervjugrupperna är i huvudsak de 

samma. Vissa frågor ställs enbart att till grupp 1, baserat på de svar som erhålls i 

denna grupp anpassas manuset för grupp två.  

Den sista intervjun hålls relativt kort och frågorna baseras på svar från 

intervjugrupperna. Alla intervjumanus återfinns i bilagorna 1, 2 och 4. 

Intervjufrågorna baseras på kunskap från litteraturstudie och på de 

frågeställningar som redovisats i avsnitt 1.3. Respondenterna väljs med hänsyn 

till att de skulle kunna ha kunskap och information som medför att studiens 

frågor kan undersökas. Valet av respondenter är mycket viktigt för utfallet av 

studien. För att resultatet inte ska riskera att bli missvisande är måste frågorna 

ställas till personer som besitter tillräcklig kunskap om det aktuella ämnet.  
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För att säkerställa att all information från intervjuerna sparas spelas de in 

för att sedan transkriberas, sammanställas och analyseras. I denna rapport är 

intervjuer och analys av dessa den huvudsakliga forskningsmetoden. 

2.1.4 Kvantitativ undersökning - enkätstudie 

Utöver intervjustudien genomförs för denna rapport en kvantitativ undersökning 

i form av en enkätstudie med ett internetbaserat formulär. Enkätstudien är av en 

mindre karaktär och används som ett kompletterande referensmaterial till 

intervjustudien. Resultatet av formuläret kommer att ställas mot resultatet från 

intervjustudien för jämförelse.  

En kvantitativ undersökning är en undersökning som tillför mätbar data i 

form av antal, längd eller frekvens, vilket innebär en hög grad av strukturering 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Ett krav på att få en kvantitativ undersökning med 

goda resultat är att ha en god förkunskap om teorier och värderingar i ämnet.  

En fördel med en kvantitativ undersökning i form av enkätstudie är att 

samma frågor ställs till en stor mängd människor, vilket gör resultatet lätt 

mätbart och lätt att tolka. Respondenten saknar dock möjlighet att ställa frågor 

vid eventuella oklarheter vilket är en nackdel med metoden. 

 

2.2 Genomförande 

2.2.1 Litteraturstudie 

Då syftet och en god problemformulering som kändes både aktuell och relevant 

var fastställd påbörjades en litteraturstudie vilken gav en bild av vad som 

tidigare har undersökts i relaterade examensarbeten. Denna gav en teoretisk 

grund och en högre kunskapsnivå inom områdena kommunikation och digital 

arbetsmiljö.  

Tidigare examensarbeten inom ämnet togs fram med hjälp av DiVa. Andra 

typer av rapporter och artiklar återfanns genom referenser från dessa 

examensarbeten samt genom sökningar med Googles sökmotor. För att få 

grundläggande information om programmet Jira användes Atlassians hemsida. 

En god grundkunskap inom byggprocessen, projektering och teorier inom 

kommunikation kom från utbildningens kurser och litteratur.  

 Baserat på dessa studier och de frågeställningar de ledde till valdes metod 

för studierna och val av frågor till intervju- och enkätstudie. 
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2.2.2 Intervjustudie 

Baserat på litteraturstudien skrevs frågemanus för intervjuerna. Under 

intervjuerna följdes manusets frågor i stort men baserat på det semistrukturerade 

upplägget fick respondenterna driva i väg något. Inför intervjuer med grupp 2 

lades ett par frågor till baserat på vad respondenterna i grupp 1 svarade. 

Intervjugrupp 2 ombads inte heller att beskriva sitt nuvarande projekt eftersom 

tillräcklig kunskap om detta redan fanns. i stället ställdes frågan om vilka projekt 

de arbetat i tidigare för att få en bakgrund om detta. Respondenterna 

informerades om att de är anonyma i rapporten och de fick ge sitt godkännande 

till att intervjuerna spelades in. Därefter transkriberades inspelningarna och 

sammanfattades. Sammanfattningen låg sedan till grund för resultatet.  

 I resultaten redovisas respondenternas svar i stor utsträckning som de 

gavs. Detta innebär att vissa saker upprepas flera gånger, att något upprepas har 

setts som att det är något respondenten lägger stor vikt vid. Av denna anledning 

redovisas vissa saker vid flera tillfällen. I de fall en respondent vid en fråga även 

anses ha svarat på en annan fråga har svaret redovisats vid den senare. 

 Intervjuerna med intervjugrupp 1 tog plats vid Plan B:s kontor i 

Stockholm med bokade tider för varje respondent. Under denna dag skulle fyra 

intervjuer hållas, men då en respondent fick förhinder genomfördes tre. Denna 

intervjugrupp fick tillgång till manuset i förväg och hade därför möjlighet att 

förbereda sig.  

 Intervjuerna med intervjugrupp 2 tog plats vid Kristallen i Uppsala under 

Ångströmprojektets projektstudiodag. Här fanns inga bokade tider utan de 

tillfrågade respondenterna ombads besöka oss när de hade tid för detta. De hade 

inte fått tillgång till manuset i förväg.  

 

2.2.3 Enkätstudie 

För att utföra den kvantitativa undersökningen utformades ett internetbaserat 

formulär. Formuläret skapades i Google Formulär, vilket är en enkel, gratis och 

lättillgänglig tjänst för att skapa ett formulär. Det är även möjligt att få ut 

diagram och statistik från tjänsten. De frågor som ställdes var i viss mån de 

samma som i intervjustudien, men på en grundare nivå. Formuläret i sin helhet 

återfinns i Bilaga 3.  

Formuläret gavs en strukturerad form till största delen utformad med 

flervalsfrågor. Det bestod av två delar där den första innehöll frågor om 

kommunikation i stort och riktar sig mot alla som är aktiva inom projektering, 

den efterföljande delen behandlade programmet Jira och riktade sig därför 

endast mot de som använder eller har använt detta program. Denna uppdelning 

syftade till att få en grundbild av hur branschens kommunikation ser ut i dag 
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även från de som inte har använt Jira. Frågorna angående Jira syftade till att ge 

en bild av hur programmet upplevs.  

I formuläret var en del av frågorna obligatoriska att svara på, flera av 

dessa följdes av en frivillig möjlighet till en kort motivering till svaret. 

Anledningen till denna utformning var att formuläret skulle vara möjligt att fylla 

i snabbt, vilket kan ge ett lägre bortfall, men ändå ge möjlighet för deltagarna att 

utveckla sina svar. 

Ett antal företag, som på olika sätt arbetar med projektering, valdes ut som 

intressanta för studien. Genom Plan B erhölls även personliga adresser till de 

aktiva inom Ångströmprojektet. Formuläret skickades därefter ut till dessa 

företag och användare.  

Av de 90 personer som formuläret skickades ut till svarade 30 stycken, vilket ger 

ett bortfall på 67 %. Formuläret stängdes för fler svar när antalet svar stått still på 

30 stycken i en vecka. Därefter togs diagram från formuläret, medelvärden 

beräknades och fritextsvaren sammanställdes.   
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3. TEORI 

Teorikapitlet presenterar en teoretisk grund inom de ämnen som behandlas i 

rapporten.  

3.1 Byggprocessen 

Varje kommun har planer för hur bland annat mark- och vattenområden ska 

användas, denna plan kallas för en översiktsplan. Utöver översiktsplanen finns 

en detaljplan som omfattar t.ex. enstaka fastigheter eller hela stadsdelar.  

Detaljplanerna beskriver i detalj byggnaders placering, användning och storlek. 

Beställaren av en byggnation kallas byggherre. Innan en byggnation kan 

påbörjas måste byggherren söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret.  

Om byggherren får ett godkännande kan processen påbörjas. Byggherren tecknar 

avtal med projektör och en eller flera entreprenader. Beroende på 

entreprenadform kan ansvar och avtal se väldigt olika ut. Några exempel på 

entreprenadformer kan vara totalentreprenad, generalentreprenad eller delad 

entreprenad. (kreativbyggkonsult.se, 2018) 

Byggprocessen brukar delas in i fyra skeden. Dessa fyra skeden beskrivs enligt 

Nordstrand (2008) med punkterna nedan: 

● Förstudie 

Innan projektering av en byggnation behövs förkunskap om de förutsättningar 

som behövs för att producera den. När information om förutsättningar för 

platsen har tagits fram kan ett byggnadsprogram framställas. 

Byggnadsprogrammet ska beskriva projektets mål, idé samt krav som ställs på 

projektet. 

● Projekteringsskede 

Från byggnadsprogrammet och de förutsättningar som finns tar projektörer fram 

de underlag som behövs för att producera byggnaden. Dessa projektörer består 

av olika aktörer, några av dessa är: konstruktörer, arkitekter och 

installationskonsulter. 

● Produktionsskede 

I detta skede produceras byggnationen. 

● Förvaltning 

Under förvaltningsskedet brukas byggnaden av användaren tills det är dags att 

riva den. Under detta skede ska byggnaden förvaltas så att den kan hållas i gott 

skick. Byggherren kan ansvara för förvaltningen, men det kan också vara externa 

förvaltare som gör detta. 

  

http://www.kreativbyggkonsult.se/
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3.2 Projekteringsskedet 
 

3.2.1 Aktörer inom projekteringsskedet 

De krav och förutsättningar som behövs för att kunna påbörja 

projekteringsskedet tas fram i förstudien. Detta innebär att beställarens krav på 

omfattning, utformning och funktion behövs identifieras och formuleras 

(Hansson m. fl, 2015).  

I projekteringsskedet finns ett stort antal olika projektörer och konsulter 

från olika yrkeskategorier. Dessa kan till exempel vara arkitekt, brandkonsult, El-

projektör, VVS-projektör, akustiker m fl. Konsulterna behövs för att ta fram de 

underlag och ritningar som är nödvändiga för att kunna producera byggnaden. 

Samordningen av projektörerna och konsulterna utförs av en projekteringsledare 

(Hansson m.fl, 2015). Projekteringsledaren ansvarar också för att uppnå 

projektets mål, hålla budget och hålla tidplan. 

 

3.2.2 Pengar och kommunikation hör ihop 

Under projekteringsskedet finns de största möjligheterna för att kunna förändra 

ett projekts slutresultat. Kostnaderna för förändringar blir dessutom lägre ju 

tidigare i byggprocessen som de görs (Gould & Joyce, 2013). Det är därför väldigt 

viktigt att de handlingar, ritningar och beskrivningar som tas fram i 

projekteringsfasen är korrekta. Detta samband mellan tid, möjlighet att påverka 

och kostnad illustreras nedan i Figur 3.1 (Alfredsson & Spolander. 2017).  

 En god kommunikation är enligt en rapport från Svensk Byggtjänst (2014 ) 

grundläggande för ett lyckat projekt. Rapporten är en uppdatering av en 

undersökning utförd 2007. De frågor som ställdes i dessa två undersökningar är 

de samma och visar på utvecklingen under de mellanliggande åren. Vid båda 

undersökningarna uppskattas att kostnaden för ett normalt byggprojekt kan 

minskas med 13 %, om informationen i projektet fungerar optimalt och 

extra/tilläggsarbete undviks. Om dessa 13 % appliceras på 2017 års byggvolym 

uppgår den uppskattade kostnadsbesparingen till 40 miljarder kronor per år 

(ibid).  

Rapporten visar att det finns stora möjligheter att minska kostnaderna i ett 

projekt genom att ha en väl fungerande kommunikation. Brister i 

projektering/planering, brister i kommunikation och överföring av information 

mellan involverade i projektet anges som de faktorer som har störst betydelse för 

att kostnader blir högre än beräknat. Vid den uppföljande undersökningen angav 

fler personer att de får ofullständig information, vilket mot bakgrund av den 
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ökade användningen av BIM och en ökad digitalisering kan tyckas märkligt 

(ibid). 

.  

  
Figur 3.1. Möjligheter att påverka ett projekt ändras med tiden och hur kostnaderna 

förändras (Alfredsson & Spolander, 2017). 

 

En av anledningarna till att fel i projekteringsskedet uppstår är att underlagen 

ofta är otydliga och att aktörerna i projekteringen kan tilldelas olika information 

(Hellqvist, 2014). Detta leder till ett bristande projekteringsunderlag, som i sin tur 

leder till byggfel i produktionen eller sena ändringar vilka kan bli mycket 

kostsamma. Med hjälp av en förbättrad kommunikation i projekteringsfasen kan 

både tid och pengar sparas. 

I en rapport från Statskontoret (2009) menade flera aktörer att byggfelen 

ökat under senare år, som en förklaring till detta angavs 

kommunikationsproblem. Enligt Carlsson (2006) grundar sig 61 % av de fel som 

upptäcks i produktionen på bristande kommunikation under projekteringsfasen. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det upprepade gånger har påvisats att ett 

lyckat projekt bygger på en lyckad projektering med lyckad kommunikation. 

I dagsläget använder en stor del av byggprojekten i Sverige sig av 

traditionella kommunikationsmetoder, det vill säga möten, telefon och e-mail. 

Dessa anses i många fall vara tidskrävande och ha svårigheter i att dokumentera 

beslut. IT-branschen har stegvis gått från traditionell kommunikation och 

projektledning till nyare, mer flexibla metoder, så kallade agila metoder. 

3.3 Agila metoder 

Agila metoder är ett begrepp baserat på det agila manifestet, Agile Manifesto, 

som 2001 formulerades av en grupp mjukvaruutvecklare. Begreppet innebär att 

de metoder som används för produktutveckling ska anpassas till en värld som 
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hela tiden förändras och utvecklas (Gustavsson & Sjödahl, 2016). Ordet kommer 

från engelskans “Agile”, betydande smidig, snabb eller rörlig.  

Eftersom dagens samhälle kräver en snabb utveckling ställer det höga 

krav på företags och organisationers förmåga att anpassa sig för att fortsatt vara 

konkurrenskraftiga. Då de agila metoderna utgår just från flexibilitet och 

lättrörlighet har de därmed blivit alltmer populära (ibid). 

Det finns flera olika agila metoder, gemensamt är att de alla baseras på detta 

agila manifestet (Georgsson, 2010).  

 Manifestet utgår från fyra huvudpunkter där den fetmarkerade vänstra 

delen ska värdesättas mer, men där även den högra delen är viktig: 

● Individer och interaktioner framför processer och verktyg 

● Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 

● Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 

● Anpassning till förändring framför att följa en plan 

De agila metoderna har några gemensamma egenskaper. En av de egenskaperna 

är att projektet har delmål eller korta iterationer för att stegvis få framgång i 

projektet tills att produkten är färdig (Georgsson, 2010). En annan egenskap som 

agila metoder har är att de fokuserar på människan och att jobba som ett lag. 

Enligt Schuh (2005) ska agila metoder lägga tyngd på funktionaliteten i 

projektet, som skiljer sig från traditionella metoder där dokumentation står i 

fokus. Agila metoder ska skapa en miljö som tillåter förändring i stället för att 

motverka den.  

Koch (2004) skriver att i slutet av ett projekt ska arbetet evalueras genom 

att besvara följande frågor: 

● Vad har gått bra under projektet? Vad har vi lärt oss av detta projekt? Vad 

kan användas till nästa projekt? 

● Vad har inte fungerat? Hur kan dessa fel undvikas i nästa projekt? 

● Vilka risker uppkom?  

● Vad gjorde projektet roligt? 

● Vad gjorde detta projekt jobbigt? Hur ska vi får en mer attraktiv 

arbetsmiljö till nästa projekt? 

Det finns en mängd olika agila metoder. Några exempel på agila metoder är: 

Scrum, Extreme programming, Feature-driven Development, Adaptive Software 

Development, Crystal-methods, Dynamic Systems Development Method, Lean 

Software Development och Kanban (Dingsøyr et al. 2012).  

3.4 Jira 

I de projekt som studeras i arbetet används programmet Jira.  

Jira är ett agilt ärendehanteringssystem utvecklat av det australiensiska bolaget 

Atlassian som 2002 lanserade programmet som företagets flaggskepp. Det 
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framställdes för att kunna hjälpa programmerare att arbeta tillsammans som ett 

lag samt för att kunna hantera en programutvecklingsprocess innefattande att 

skapa nya ärenden, fixa buggar och för att dokumentera arbetet (atlassian.com, 

2018). 

Jira ska vara en plattform för hantering av alla ärenden som kan uppstå 

under ett projekt. Användarna ska själva kunna bland annat skapa ärenden, 

rapportera fel och ge förslag på förbättringar. De olika ärendena kan sedan 

statusuppdateras och följas upp av berörda användare (Norling, 2015). 

Tanken är att en transparens ska skapas där alla ska kunna se vad de 

andra arbetar med. På så sätt ska projektets kvalitet och dokumentation bli god. I 

stället för att information sparas på papper eller i olika personers mailkorgar ska 

allt dokumenteras på samma plats och vara sökbart.  

Namnet Jira är en förkortning av Godzillas japanska namn, Gojira, vilket 

kan ses som en vinkning till Atlassians konkurrent Bugzilla. Systemet är skrivet i 

Java och används i dag av flera stora företag och organisationer såsom 

exempelvis Nasa, Twitter och Skype (atlassian.com, 2018). Jira möjliggör 

användandet av agila metoder som bland annat Scrum och Kanban (Norling, 

2015). Vilken av dessa metoder som ska användas bestäms för det enskilda 

projektet. 

3.5 Scrum 

3.5.1 Scrums bakgrund 

Scrum är en typ av agil metod som baseras på sprinter, en tidsperiod. Inför varje 

sprint bestäms vad som ska åstadkommas under sprinten. Ordet Scrum kommer 

från rugbyn och är ett moment som är likt hockeyns tekning, bollen släpps ner 

mellan de två lagen och de måste kämpa tillsammans för att kunna driva bollen 

mot dess sida, detta visas i Figur 3.2. Såsom ett lag måste arbeta tillsammans för 

att få tag i bollen ska ett projektteam arbeta tillsammans för att nå sitt mål 

(thescrummaster.co.uk, 2016). Denna metod utvecklades först av Jeff Sutherland 

och Ken Schwaber år 1995. 

Scrum vidareutvecklades sedan av Nonaka och Tekeuchi till det mer 

stafettliknande system som används i dag (Kamlesh Ravlani, 2017). Scrum har 

tydliga faser där arbetet lämnas från en arbetsgrupp till en annan när projektet 

byter fas. Metoden är till för att fördela uppgifter på ett smidigt sätt där fokus 

ligger på att lösa uppgiften tillsammans. 

En anledning till att Scrum har blivit så populär är för att det tar avstånd från 

traditionella metoder som skriver ner och “fryser” funktionskraven först och 

sedan implementerar dem. Scrum gör det möjligt att anpassa sig efter 

funktionskraven som ändras under projekttiden (scrum.org, 2018).  

https://www.thescrummaster.co.uk/scrum/short-history-scrum/
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Figur 3.2. Scrum i rugby (networldsports.co.uk, 2018). 

3.5.2 Produktbacklogg 

Produktbackloggen är en levande artefakt i form av en lista över vad produkten 

behöver, dess egenskaper, funktioner och krav. Denna blir aldrig komplett. 

Eftersom faktorer såsom marknadsvillkor, miljön som produkten ska användas i 

och produkten själv förändras och utvecklas måste även produktbackloggen 

utvecklas (Schwaber & Sutherland, 2013).  

På grund av dessa orsaker utvecklas även produktbacklogg för att 

identifiera vilka egenskaper produkten behöver ha för att bli användbar och 

konkurrenskraftig. 

Produktbackloggen används för att beskriva det arbete som kommer att behöva 

utföras för att få fram den slutgiltiga produkten (Ibid.). 

3.5.3 Sprint 

Kärnan i Scrum är de tidsperioder som kallas sprintar, som är tidsperioder på 

mellan tre och trettio dagar, eller högst en kalendermånad, där ett potentiell klart 

produktinkrement tas fram (Schwaber & Sutherland, 2013).  

De korta tidsintervallerna som sprintar använder sig av är anpassade för 

att målen ska vara klara och nåbara, samt att det medför att planen blir flexibel 

vilket ger en bättre vägledning för arbetet eller bygget. 

3.5.4 Scrums teori 

Scrum är grundat på ett empiriskt system. Ett empiriskt system innebär att beslut 

som tas baseras på kunskap från erfarenhet och de beslut som tas baseras på den 

information som finns. Processen sker stegvis för att kunna vara transparent och 

https://www.networldsports.co.uk/blog/rugby-scrum-explained/
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förutsägbar för att kunna hantera risker på ett optimalt sätt (Schwaber & 

Sutherland, 2013). 

 

Scrum baseras på tre huvudkategorier: transparens, granskning och anpassning 

(ibid). 

● Transparens 

Processens viktiga aspekter ska vara synliga för de som är delaktiga. De 

delaktiga ska alltid kunna gå tillbaka och se de senaste framstegen i projektet. För 

att detta ska kunna vara möjligt behövs en gemensam standard på språket som 

används, samt en gemensam definition av när en delprocess anses vara klar. 

● Granskning 

Användarna av Scrum granskar de delprocesser som anses vara klara. Detta görs 

för att se till att inga avvikelser från planen uppkommer. Granskningen bör inte 

göras för ofta för att komma i vägen för de mål som är uppsatta. Granskningen 

ska vara noggrann, det är därför en fördel att ha en erfaren granskare i 

anslutning till projektet.  

● Anpassning 

Om granskaren ser att det är en avvikelse som kommer att medföra att 

produkten hamnar utanför de accepterade gränserna ska denne så snabbt som 

möjligt anpassa och justera processen eller det material som bearbetas för att 

minimera ytterligare avvikelser.  

3.6 Kanban 

3.6.1 Kanbans bakgrund 

En annan agil metod är Kanban. Det är denna metod som används vid 

projekteringen av Ångström. Kanban härstammar från Lean Software filosofin 

och är en ledarfilosofi, som går ut på att vara snabb, effektiv och ta bort onödiga 

moment som bromsar in produktionen.  

Metoden utvecklades av Toyota på 1940-talet för att förbättra deras 

tillverkningseffektivitet (atlassian.com, 2018). Mjukvaruutvecklingen började 

sedan intressera sig för metoden för att även de skulle kunna effektivisera sitt 

arbete. Metoden baseras på att flödet ska visualiseras och det pågående arbetet 

ska begränsas. Detta ska leda till att alla samarbetar för att avsluta uppgifter för 

att övriga uppgifter ska kunna påbörjas. Det ska vara lätt att identifiera 

flaskhalsar och sedan eliminera dessa för att kunna påbörja och avsluta 

ytterligare arbete. 

Kanban är i stora drag en schematisk tavla som består av kolumner som 

visar var ett ärende är i nuläget. De olika kolumnerna är valbara men består av 

minst 3 kolumner: 

http://www.atlassian.com/
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● Att göra 

● Pågående arbete 

● Färdigställt arbete 

 

En enkel form av Kanban är helt enkelt post-it lappar på en tavla där streck 

dragits för att visa kolumnerna. Denna metod är en av de första 

Kanbanmetoderna, men används på många arbetsplatser än i dag.  

Forskning har visat att hjärnan uppfattar bilder lättare och snabbare än 

text (Pettersson, 1992), att då visualisera informationen på det här sättet gör det 

lättare för medarbetarna att skapa sig en uppfattning av arbetet. I Figur 3.3 visas 

ett exempel på hur en fysisk Kanbantavla kan se ut.  

  
Figur 3.3 Kanban i form av whiteboardtavla med postit-lappar (produktivitetsbloggen.se, 

2013). 

 

När Kanban ska användas skapas liksom i Scrum en backlog. Backloggen ska 

innehålla vad som behöver göras. Från backloggen plockas sedan ärenden som 

ska påbörjas och sedan avslutas. Figur 3.4 visar hur en digital Kanbantavla av 

detta examensarbete kan se ut i Jira. 

 
Figur 3.4. Kanbantavla på processen av detta examensarbete (Atlassian.com, 2018). 

 

Vilka kolumner som används väljs av företaget, liksom det begränsade antalet 

ärenden som bör finnas i kolumnen "Pågående". När antalet ärenden överskrider 

det bestämda maxvärdet kommer detta att synliggöras med färg på kolumnen. 
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Kanban syftar till att ge en snabb och tydlig kommunikation. Metoden kan med 

fördel användas tillsammans med Scrum eller andra agila metoder. (Khosravi & 

Thurow, 2017) 

Kanban är mer flexibelt än Scrum, även om de båda är agila metoder. 

Scrum har fler regler som ska följas (Kniberg & Skarin, 2010). Schemasystem och 

visuell projektledningsmetod underlättar övervakningen av utvecklingen. 

Metoden är utvecklad för tillverkning och senare mjukvaruutveckling men går 

även att använda till andra branscher. De delmoment som slutleveransen bygger 

på ska göras tydliga för att kunna visualisera processen (Kniberg & Skarin, 2010). 

3.6.2 Anpassning av Kanban till byggprojektering (Ångström och 

Albano) 

I projekteringen av både Ångströmprojektet och Albanoprojektet används Jira 

med Kanbantavla, dock utan att egentligen följa Kanban strikt. Till exempel så 

finns ingen egentlig produktbacklogg, utan ärenden skapas löpande utefter de 

problem eller frågor som medarbetarna upptäcker. Ett ärende kommer alltså inte 

från en produktbacklogg som syftar till en färdig produkt. En anpassning av 

Scrum till byggprojektering är svårare än Kanban med tanke på de sprintar som 

Scrum bygger på. En sprint ska enligt Scrum vara på högst 30 dagar, vilket inom 

projektering är en kort tidsperiod (Gustavsson & Sjödahl, 2016). 

 

3.7 Arbetsmiljö 

En god arbetsmiljö är viktig för medarbetarnas välbefinnande, vilket i 

förlängningen bidrar till ett gott arbete. Kring digitalt arbete och stress finns 

mycket forskning. För att analysera arbetsmiljön finns ett antal faktorer att titta 

på. En stressframkallande situation är när användaren inte känner att hen har 

förmågan att hantera all den information som mottas. Detta kallas ofta för 

informationsöverflöd eller informationsbelastning (Sandblad m fl, 2018). 

Användarens egna förmåga och dennes tillgängliga resurser måste vara 

tillräckliga för att hantera den arbetsmängd och tidspress som arbetet kräver. Ett 

datorstöd som är svårt att hantera eller på annat sätt upplevs fungera dåligt 

kommer upplevas som ytterligare ett krav i stället för en resurs eller hjälp. En 

balans måste råda mellan krav och resurser. För att minska onödig stress är 

utbildning och information viktiga faktorer. (Gulliksen m fl, 2015) 

Utformningen av gränssnittet är en viktig faktor för ett väl fungerande 

program. Detta bör utgå från användarens förmåga att uppfatta och ta till sig 

information, den visuella utformningen är för detta mycket viktig. Med 

nätverksbaserade arbetssätt blir det i större utsträckning möjligt att arbete var 
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som helst, oberoende av den fysiska arbetsplatsen. Det faller då på individens 

eget ansvar att sätta gränserna, detta kan leda till att vissa användare arbetar för 

mycket vilket kan gå ut över deras återhämtning (Ibid.) 

3.8 Effektiva möten 

För att en projektering ska utföras väl behöver kommunikationen fungera bra 

oavsett vilket sätt som används. Som nämnts i avsnitt 1.1 har möten en stor roll 

inom byggbranschen och det finns därför vinning i att studera hur effektiva 

möten kan uppnås. Eklund (2002) anger tio budord för effektiva möten:  

1. Använd tillräckligt med tid att förbereda möten 

2. Bestäm ett tydligt syfte för varje möte 

3. Ange ett tydligt och uppföljningsbart mål för varje fråga på mötet 

4. Sänd ut en inbjudande kallelse i god tid före mötet 

5. Gå väl förberedd till alla möten 

6. Kom i god tid, starta och avsluta på utsatt tid 

7. Led möten enligt den överenskomna ärendelistan 

8. Alla mötesdeltagare ansvarar för mötesresultatet 

9. Sammanfatta varje punkt på ärendelistan efter avslutad behandling 

10. Följ upp efter mötet att beslut och åtaganden verkställs  
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4. RESULTAT 

I detta kapitel presenteras utfallet från intervju- och enkätstudie. Intervjuerna 

utfördes vid två olika tillfällen och redovisas därför i två delar. 

Respondenterna i intervjugrupp 1 har en större erfarenhet av arbete med 

programmet Jira än i intervjugrupp 2. 

4.1 Intervjustudie 

4.1.1 Intervjugrupp 1 

Dessa intervjuer hölls fredag den 13 april 2018 på Plan B:s kontor i Stockholm. 

Inledningsvis skulle fyra intervjuer hållas men den fjärde tilltänkta respondenten 

fick förhinder. Alla de intervjuade är anställda på Plan B. Gruppen bestod av två 

BIM-samordnare och en projekteringsledare. De kommer att benämnas enligt 

följande: 

● Samordnare A 

● Samordnare B 

● Projekteringsledare P 

 

Dessa personer är för tillfället aktiva i olika projekt. Ingen av respondenterna i 

denna grupp har fått någon egentlig utbildning mer än en presentation av 

programmet, utan har i huvudsak lärt sig programmet genom eget användande. 

Samordnare A hänvisar till "learning by doing wrong". 

Respondenterna i intervjugrupp 1 har alla liknande erfarenheter av 

kommunikation i tidigare projekt. Kommunikationen har i stort dominerats av 

många mail och möten, en respondent har även erfarenhet av projekt där 

telefonen har haft en betydande roll. Samtliga har i någon mån kommit i kontakt 

med nätverksbaserade ärendehanteringssystem tidigare, men inte i någon större 

utsträckning. I sina respektive projekt har de nu något års erfarenhet av att arbeta 

med Jira. De beskriver programmet som projektets mailkorg och som ett system 

med kombinerad kommunikations- och ärendehantering. Samordnare A som 

arbetar i ett projekt där de tidigare har arbetat med post it-lappar beskriver 

programmet som digitala och sökbara post-it lappar.  

 Albanoprojektet är ett nytt campusområde beläget i området Albano i 

Stockholm. Projektet innefattar ett antal byggnader med utbildningslokaler samt 

1000 studentbostäder. Delar av projekteringen sker i Jira. I detta projekt är 

Samordnare B och Projekteringsledare P delaktiga.  

Samtliga respondenter beskriver både för och nackdelar med de olika 

kommunikationssätten (möten, telefon, mail och via nätverksbaserade system). 
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I möten blir de som närvarar väldigt insatta i de frågor som behandlas under 

mötet. Det upplevs som lätt att diskutera fram en lösning och att ta gemensamma 

beslut och risken för en skriftlig misskommunikation undviks helt. Samordnare B 

tycker att det kan vara mer lättsamt. Om något ska förklaras kan det skissas upp 

på ett papper på plats och på så sätt förmedlas informationen. Mötena kan dock 

ofta vara kostsamma, tidskrävande och ineffektiva. En enighet finns om att det 

händer att möten planeras in som är helt onödiga eller att flera personer enbart 

sitter som åskådare och inte bidrar till möten, något som är en onödig kostnad för 

projektet.  

Ett snabbare sätt att få svar är genom att ringa den person som frågan 

berör, det är ett enkelt sätt att få en avstämning mellan två personer. Det är dock 

endast dessa två personer som blir delaktiga i beslutet som inte dokumenteras 

och därmed hålls anonymt. Telefonsamtal är ett bra komplement till textbaserad 

kommunikation genom dess snabbhet. Samordnare B framhäver det viktiga i att 

både frågan och svaret dokumenteras efter samtalet.  

I Albanoprojektet är det sagt att mail inte ska skickas och att ett beslut som 

inte finns i Jira inte är ett giltigt beslut. Mail är dock en kommunikationsväg som 

är svår att komma ifrån. Trots dess nackdelar med att det snabbt kan bli rörigt 

med långa mailtrådar, kopior som skickas i för stor utsträckning och 

svårigheterna med att söka upp informationen i efterhand, så är det ett 

väletablerat arbetssätt som många känner sig trygga med. Samordnare A 

beskriver möjligheten att styra vem som läser det man skriver som en fördel som 

många ser. Den transparens som finns i Jira gör att alla i projektet kan se vad som 

har skrivits vilket denne tror att många kan tycka känns otäckt. Även 

Samordnare B påtalar denna eventuella nackdel med Jiras öppenhet, en rädsla för 

att "räcka upp handen" kan uppstå.  

 Jiras transparens, vilket som tidigare nämnts är en av dess mest 

grundläggande egenskaper, är dock i mycket till godo. Det är lätt för alla att se 

vad som sker i olika ärenden, det går att se om någon har påbörjat ett arbete till 

skillnad från mail där det ofta inte ens är möjligt att veta om mottagaren har läst 

informationen. I intervjugruppen finns en enighet kring det positiva i att allting 

som görs i Jira dokumenteras. Förutom frågan och svaret finns även 

diskussionerna däremellan sparade. De flesta ärenden anses gå att hantera direkt 

i programmet. När en fråga blir för stor, eller berör många personer, kan sträckan 

mellan fråga och svar vara lämplig att behandla vid ett möte. Det svar eller beslut 

som mötet leder till ska sedan dokumenteras i Jira. 

Betydelsen av den mänskliga kontakten påvisas särskilt av Samordnare B 

och Projekteringsledare P. Den senare hävdar att det är lättare att förstå varandra 

vid skriftlig kommunikation om man först har träffats, skakat hand och sett 

varandra i ögonen. Samordnare B beskriver en situation där denne flertalet 
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gånger påpekade fel gjorda av en projektör, till den punkt att denne börjar känna 

sig tjatig. Projektören svarar kort på dessa påpekanden vilket gav upphov till en 

känsla hos samordnaren om att projektören var sur. När de senare möttes var 

detta inte alls fallet utan i stället visades en tacksamhet över att felen hade 

uppmärksammats. Flertalet gånger under intervjuerna nämner respondenterna 

att det är lätt att missförstånd uppstår vid textbaserad kommunikation. I 

Albanoprojektet försöker projekteringsledningen därför att uppmana 

projektörerna till att tänka på hur de uttrycker sig för att inte låta för skarpa eller 

otrevliga.  

Respondenterna ombads att föreställa sig hur de skulle vilja se att de olika 

kommunikationssätten kombinerades för att skapa ett så optimalt arbete som 

möjligt. Projekteringsledare P ser detta som en mycket aktuell fråga och 

poängterar att: "Det viktiga är att hela tiden försöka definiera en målsättning och 

ett syfte samt att använda rätt "verktyg" för att jobba lösningsorienterat på ett så 

effektivt sätt som möjligt". I dagsläget ses en övervägande vinst med att ha 

kommunikation dokumenterad, problemet ligger i hur de beslut som tas i 

projektet ska delges. 

Båda samordnarna skulle gärna se att Jira eller ett liknande system 

används som ett "nav" för de olika kommunikationssätten där möten och 

telefonsamtal används, men att allt ändå dokumenteras i programmet. Härefter 

går dock åsikterna isär något. Samtidigt som det anses vara fel väg att gå i att helt 

förbjuda mailkontakt finns åsikten om att mail endast ska få användas i nödfall. 

Anledningen till att inte förbjuda mailen är då det motstånd som ett sådant beslut 

med stor sannolikhet skulle mötas av. 

 Respondenterna beskriver att en kombination av Jira och möten skulle 

dessutom kunna ge effektivare möten, till exempel genom att projicera Jira på en 

bildskärm under hela mötet. Genom att kunna föra protokoll direkt i Jira under 

mötet upplever två av respondenterna att stora mängder tid kan sparas. 

Samordnare B och Projekteringsledare P anser att de sparar minst fyra timmar 

per möte respektive en dag i veckan enbart baserat på denna förenklade 

protokollföring. Ytterligare tid upplevs kunna sparas då det är lätt att söka upp 

ett ärende och se vilka frågor eller svar som är aktuella. Vid modellsamordning 

kan samordnaren direkt i Jira se vilka som har arbetat med sina punkter och 

därmed trycka lite extra på dem som inte har gjort det. I ett traditionellt system 

är det ofta mer komplicerat att hitta den information som eftersöks. Ingen av 

respondenterna är projektörer men har en uppfattning om att även de kan spara 

tid när alla deras arbetsuppgifter finns samlade på en och samma plats.  

Respondenterna visar upp något skilda åsikter angående Jiras inverkan på 

hur stressade de upplever sig bli av arbetet. Båda samordnarna beskriver att det 

kan vara lättare att bli stressad då det är lättare för användaren att se sina 
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tilldelade uppgifter än vad det är i traditionella system. Samordnare A följer dock 

upp detta med att det även går enkelt att se vilka av dessa ärenden som behöver 

prioriteras och att denna funktion gör arbetet mindre stressigt. 

Projekteringsledare P upplever att Jira minskar stressen måttligt, men tror också 

att Jira har potential till att begränsa stress bättre än vad som sker i dag. 

Projekteringsledare P tar upp risken för Information Overload, som i 

denna rapport har valts att benämnas som informationsbelastning. Vid stora 

projekt finns en betydande risk för att den stora mängd detaljrik information som 

finns i kommunikationsprogrammet gör det lätt för användarna att gå vilse. Det 

anses därför viktigt att användarna lär känna programmet och lär sig hantera det 

så att de kan filtrera bort den data som är irrelevant för dem. 

De två samordnarna arbetar för tillfället med ett projekt i Jira och även i ett 

eller flera andra projekt som använder andra kommunikationssätt. Ingen av dem 

beskriver några svårigheter med att behöva ha koll på flera olika system utan 

snarare en fördel i att ha dem separerade. Samordnare A beskriver att det skulle 

kunna gå att ha flera projekt i Jira men att det skulle kunna bli rörigt i framför allt 

applikationen om alla notiser kommer tillsammans. Samordnare B märker en stor 

skillnad mellan sina projekt. Det andra projektet beskrivs som så pass 

okomplicerat att den samverkan som fås i Jira inte var nödvändig. Samordnaren 

upplever att det i det Jiraanvändande projektet är mycket lättare att få tag på 

information om beslut, frågor och svar och att denne har har bättre koll på vad 

som händer i projektet och inte bara på sin egen information. 

Jira beskrivs under intervjuerna som ett enkelt och bra visualiserat 

program som ger goda möjligheter till struktur i projektet. Den anslagstavla, 

Kanbantavlan, som finns i programmet framhävs som speciellt bra. En 

respondent menar att om denna är lätt och användarvänligt utformad kan 

mycket arbete utföras utan att användare behöver använda andra sidor i 

programmet. För detta ska den vara överskådlig och visa tilldelade ärenden, 

bevakade ärenden samt rapporterade ärenden. En respondent framhäver att den 

kalendervy som finns i Jira är en annan bra funktion. Den dokumentation, 

spårbarhet och transparens som finns i Jira nämns även de som särskilt bra 

funktioner. En god dokumentation gör att allt blir spårbart och möjligt att leta 

fram i efterhand. Transparensen gör det möjligt för användarna att kunna ha en 

viss koll på hela projektet och inte bara på sitt eget ansvarsområde. 

Respondenterna framhäver även nyttan i att enkelt kunna se om att ärenden 

arbetas med.  

En del funktioner som grupper efterfrågar listas nedan. Vissa 

respondenter nämner att det kan finnas tillägg till Jira som ger funktionen eller 

att man genom att använda olika filter kan skapa den önskade funktionen. 
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● Notiser i webbversionen. I applikationen finns det notiser som meddelar 

att "Det här berör dig och har uppdaterats". Någon sådan funktion finns 

inte i dag i webbversionen. Respondenten säger att det finns filter för att 

skapa men att det skulle vara bra med något snyggt och väldigt enkelt och 

användarvänligt. 

● Ett sätt att koppla en enkel och överskådlig tidplan till Jira. Denna får 

gärna finnas med hela tiden och förslagsvis kunna ligga överst eller 

nederst på sidan. Detta anses kunna vara väldigt bra för framför allt 

projekteringsledare. 

● En direkt koppling mellan det underlag som projekteras och de ärenden 

som hanteras. Skulle kunna vara en läsare som länkar dokument med 

ritningar eller 3D-modeller. 

● Att direkt i en 3D-modell genom en enkel knapptryckning kunna skapa ett 

ärende i Jira. I ärenden ska sedan en länk finnas som leder till den exakta 

platsen i 3D-modellen. 

● En funktion som tar till vara på erfarenheter från tidigare projekt för att 

kunna ge tips på möjliga svar vid frågor. Detta anses kunna ge en enorm 

tidsbesparing. 

  

4.1.2 Intervjugrupp 2 

Dessa intervjuer hölls tisdag den 24 april 2018 på Kristallen i Uppsala under en 

av Ångströmprojektets projektstudiodagar. Under dessa dagar hålls flertalet 

småmöten. Under dagen fick de som hade tid att intervjuas komma till oss vilket 

resulterade i tre intervjuer. Två av de deltagande arbetar som projektledare 

respektive biträdande projektledare, den tredje som konsult. Samtliga arbetar i 

Ångströmprojektet. De kommer att benämnas enligt följande: 

● Projektledare A 

● Projektledare B 

● Konsult K 

 

Dessa personer arbetar alla med Jira i projekt Ångström. Programmet har vid 

intervjutillfället använts i projektet i cirka fem månader. Vid införandet hölls en 

gemensam utbildning på ett par timmar där allt grundläggande gicks igenom. 

Åsikterna om hur bra denna utbildning var går isär något. En av respondenterna 

menar att den information som gavs inte var tillräcklig för alla, att alla inte 

förstod och att de blev avskräckta av att inte få använda gamla metoder såsom 

mail. De menar på att även om informationen kan ha varit tillräcklig för tillfället 

skulle det behövas återkommande information allt eftersom programmet och 

processen för användningen har utvecklats och förändrats. 
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Respondenterna i intervjugrupp 2 har alla jämförbara erfarenheter av 

kommunikation i tidigare projekt. Kommunikationen har dominerats av många 

mail och möten. Ingen av dem har någon större erfarenhet av arbete med 

program liknande Jira. Beslutet att använda programmet togs av Akademiska 

hus eftersom att de ville ha en bättre kommunikation och ett mer systematiskt 

projektledningssystem enligt intervju med BIM-strateg, se avsnitt 4.1.3. 

 Programmet beskrivs i intervjuerna som ett ärendehanteringssystem där 

frågor på ett strukturerat sätt kan hanteras och lösas, som en digital 

Kanbanboard eller "Från och till-matris", samt som ett forum där frågor kan 

skapas, besvaras, följas upp och sorteras. 

 Bland respondenterna finns en stark åsikt kring vikten av fysiska möten 

som ses som oersättliga och den personliga kontakten mellan gruppmedlemmar 

som en viktig del för ett framgångsrikt arbete. Konsult K beskriver att "Man 

jobbar bättre tillsammans och man blivit lite kompisar". Vid mötestillfällen kan 

de medverkande genom att tillsammans diskutera och syna ett ärende från olika 

vinklar nå fram till en bra lösning. De anser även att det under möten är lättare 

att ta åt sig information, få insyn i projektet och kunna beskriva problem. 

Projektledare A har i tidigare projekt arbetat med en tydlig mötesstruktur med 

mindre och större möten. Denna struktur har varit seg och tidskrävande men har 

i övrigt fungerat bra. De större mötena har hållits någon gång i månaden och har 

varit långa, ganska tråkiga och med många som bara suttit av tiden.  

 De saker som projektledare A tar upp här sammanfattar de flesta 

nackdelar som respondenterna anger i frågan om möten. Möten är tidskrävande 

och dyra, deltagarna måste ta sig till den plats där mötet hålls och ibland sitta 

med under lång tid för att behandla det enda ärende som involverar dem. I 

Ångströmprojektet hålls så kallade projektstudiodagar. Under dessa träffas 

aktörerna för att under dagen delta i ett eller flera småmöten. När de inte har 

något möte där de behöver delta kan de antingen åka därifrån, eller ägna sig åt 

sina arbetsuppgifter. Projektledare B beskriver denna metod som bra för 

problemlösning och som väldigt kreativ, men att det ändå finns en risk för att 

helheten kan tappas bort. Ett exempel ges angående brandkonsulter som ofta 

sitter av stora mängder tid på möten där de endast har ett fåtal frågor, men som i 

och med sin närvaro hör allting och därmed kan peka på brandrelaterade 

konsekvenser i olika ärenden. Om detta inte sker kan viktiga saker missas, men 

det är för konsulten tidsmässigt ineffektivt att spendera så mycket tid på möten. 

 Respondenterna anser att telefonsamtal har ett antal fördelar då det går 

snabbt att behandla lättare frågor. Det finns även möjlighet att ställa följdfrågor 

och be om ett förtydligande om det krävs. Enligt projektledare A används 

telefonen numera sällan för problemlösning, utan snarare i akutfall, även om det 

händer att det rings för att bolla idéer. Man anser att det ofta krävs en bild, 
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ritning eller någonting som beskriver problemet. Det kan vara svårt att beskriva 

saker över telefon och att det ändå ofta slutar med ett möte. Skypesamtal med 

skärmdelning framhävs som en typ av telefonsamtal som är mycket bra. Det kan 

också gå bra att maila över en bild eller ett skärmklipp och över telefon beskriva 

problemet. Den största nackdelen med telefon anses vara att inga beslut eller svar 

finns nedskrivna och därmed inte blir juridiskt bindande på samma sätt. 

 Just att kommunikationen sparas är en av de fördelarna respondenterna 

ser med mailkommunikation. Mail är även oberoende av tidpunkt. Ett mail kan 

skickas när tid finns och mottagaren kan svara när denne har tid till skillnad från 

möten eller telefonsamtal där de berörda parterna måste vara tillgängliga 

samtidigt. Det finns en möjlighet att nå många personer, något som beskrivs som 

både en fördel och en nackdel. Mailkommunikation anses vara svår att hantera 

på rätt sätt. Även om det är en fördel med att kunna skicka information lätt till 

flera personer så kan detta göra det rörigt. Om ett mail skickas till flera personer 

och kopior till ett par till, kan det bli otydligt vem som är ansvarig för att svara 

och för att hantera ärendet. Om samma mail innehåller flera frågor finns också 

risken för att någon av dem tappas bort. Efter ett tags korresponderande kan 

svaret vara på något annat och det behöver ofta styras tillbaka till 

ursprungsfrågan. De beslut som tas kan vara svåra att hitta eftersom de endast 

finns sparade i de berörda parternas inkorgar.  

 En stor fördel som finns med mail är att de allra flesta är vana vid 

arbetssättet. Det är en bekant plattform som många känner sig trygga med att 

använda.  

I intervjuerna framkommer en bild av en oro och ett visst motstånd 

uppstod när det välbekanta arbetssättet skulle förändras. Det finns en 

inlärningskurva som kräver en viss disciplin för att komma över. Projektledare A 

tar även upp att de ännu inte har satt strukturen ordentligt i Jira och inte ännu är 

helt tillfreds med hur flödet ser ut, något som förhoppningsvis ska lösas inför hus 

10.  

Som tidigare nämnts finns hos respondenterna en stark åsikt om hur 

viktiga fysiska möten med mänsklig kontakt är. De beskriver att en kombination 

mellan Jira eller liknande program och möten skulle kunna fungera bra. I 

programmet ska då punkter sättas upp och frågor ställas, för att efter mötet 

besvaras i programmet. Ett helt avskaffande av mail anses vara svårt att uppnå i 

dagsläget, mycket eftersom alla inte är mogna för att släppa sitt gamla system. 

Viktigt anses vara att allt ska vara dokumenterat i skrift för att kunna följas upp, 

samt att alla beslut tas av projektledaren. Projektledare B ser gärna att alla 

protokoll ersätts med Jira, något som denne tror kräver en viss handpåläggning 

och ganska mycket struktur.  
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En ytterligare effekt av den långa startsträckan är att arbetet i Jira ännu 

inte leder till några större tidsbesparingar. Respondenterna tror dock att detta är 

något som kommer att ske i det långa loppet. Eftersom alla ännu inte använder 

Jira fullt ut blir det för en del användare tvärtom mer arbete när de startar ett 

ärende i programmet, men övriga personer aktuella för ärendet inte svarar på 

grund av ovilja eller en brist på kunskap. Kommunikationen dem emellan sker 

då i stället över mail och telefon. Ärendeskaparen får därefter dokumentera allt i 

Jira. Projektledare A ser en tidsbesparingsmöjlighet i att projektörerna kan få 

snabbare svar från projektledningen och därmed snabbare gå vidare med sitt 

arbete. En förenkling av dennes egna arbete ses också då alla frågor finns 

samlade på en och samma plats. Att alla ärenden finns att tillgå på samma plats 

gör att ärenden kan bockas av löpande och att det finns en överblick över dem. 

Detta till skillnad från mail där det varje dag kommer många mail som måste läsa 

och besvaras, något som inte alltid hinns med.  

Åsikter finns om att det bör vara hårdare krav från projektsidan om att 

programmet ska användas för att användandefrekvensen ska öka. Efterföljandet 

av detta ska också kontrolleras. Projektledare B tror att det kunde varit lättare att 

ta till sig programmet och lära sig det i ett mindre projekt med färre inblandade, 

men påpekar även det motsägelsefulla i att det i ett mindre projekt kan vara fullt 

tillräckligt att använda sig av mail. Ju större projektet är, desto viktigare blir 

kommunikationen menar denne på.  

Respondenterna säger att de upplever en lägre eller en opåverkad 

stressnivå när de jämför arbete i Jira med mer traditionellt arbete med mail och 

telefon. De som känner sig mindre stressad anser att Jira avlastar arbetet främst 

genom att de inte behöver arbeta med en stor och överblickbar mailinkorg där 

saker kan tappas bort och genom att den som ställt en fråga kan se om den är läst 

och bearbetas. Det anses även vara lättare att lämna arbetetsuppgifterna då 

arbetsdagen är slut när arbetet sker i Jira kontra mail. Mail är lättare att ta med 

sig hem och kolla efter arbetstid och under semester. 

Respondenterna är eniga kring att transparensen i Jira inte får dem att 

uppleva det som svårt eller jobbigt att ställa frågor. De anser att det ska vara en 

så god stämning i gruppen att detta inte ska behöva vara ett problem. Det ska 

inte finnas några hemligheter och inte heller något som kallas "dumma frågor". 

Transparensen anses ha en stor fördel då användarna får en större inblick i vad 

andra arbetar med i projektet och därmed kan se utanför sin egen bubbla. Även 

om alla inte kan förstå allting så är det viktigt att de får en viss förståelse. En 

tanke finns om att arbetet kan bli något mer avslappnat i Jira i och med dess 

likhet med sociala nätverk. Det öppna forumet kan dock kräva att frågor lindas 

in så att de inte verkar så utpekande mot en annan användare, exempelvis om 

den andra användaren är sen med att lämna över handlingar. 
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Den överblick som tidigare nämnts utpekas av en av projektledarna som 

en av de särskilt bra funktionerna. Det går att se var frågor tar stopp. Om någon 

fastnar eller ligger efter syns det och denne kan då fråga användaren om varför. 

Om någon har många olästa mail i sin inkorg är det bara denne själv som kan se 

detta, men i Jira blir det synligt på ett annat sätt. Sökfunktionen anses vara bra 

och effektiv om ärendena skrivs tydligt, exempelvis blir texten i ett bifogat 

dokument inte sökbar utan texten måste stå i själva ärendet. Det faktum att tagna 

beslut måste passera projektledningen som en "grind" beskrivs som en stor fördel 

för att säkerställa att alla beslut är korrekta.  

Tidigare har det funnits problem med denna “grindfunktion”, men det 

anses nu fungera bra. Det beskrivs även att det kan vara svårt att överblicka och 

svårt att se bara besluten bland alla avslutade ärenden. Det finns även en del 

tekniska problem. Ibland stängs frågor men kommer inte vidare till "Klar" vilket 

respondenten funderar på kan vara någon bugg. 

Respondenterna ombads ange funktioner de skulle önska fanns i 

programmet. Dessa redovisas nedan. 

● Möjlighet att tilldela en disciplin i stället för en person 

● Kunna få rapporter om hur ärenden och frågor ligger till, en 

sammanställning av sina egna ärenden och loggade datum om när beslut 

togs. 

● Ett skyddsnät så att inga frågor glöms bort eller tappas 

● Ett system för protokollhantering som påminner om ett vanligt protokoll 

● Möjlighet att lägga in milstolpar och liknande för att få in det i 

tidsplaneringen 

● Ett sätt att skicka mail från Jira i de fall en person endast är med i projektet 

en kort tid 

4.1.3 Intervju med BIM-strateg 

Denna intervju hölls på Plan B:s kontor i Uppsala med en BIM-strateg för att 

vidare undersöka frågor som uppstått under intervjuerna. BIM-strategen har 

varit delaktig vid utformandet av Jira för Ångströmprojektet. I vissa fall uppstod 

misstankar om att de funktioner respondenterna efterfrågade redan fanns 

tillgängliga. Vidare syftade intervjun till att ge en källa till varför vissa val har 

gjorts i utformningen. 

  I Ångströmprojektet fanns inledningsvis endast ärendetypen “Fråga”. 

Under denna studies gång har även typen “Avvikelse” införts. Detta val gjordes 

för att hålla programmet så enkelt som möjligt. Det ansågs kunna bli lättare att få 

in användarna i processen och det skulle inte kunna uppstå förvirring kring 

vilken ärendetyp som ska väljas när. 
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Respondenter i Ångströmprojektet efterfrågade att kunna få ut en lista 

över endast beslut. Detta är något som är möjligt att göra och det anses därför i 

stället visa att en ytterligare utbildning om detta krävs. Under dessa intervjuer 

diskuterades även mötesprotokoll. En respondent önskade en funktion som var 

mer likt traditionella protokoll. När sådana används måste redan utredda frågor 

ändå tas upp på mötet för att där förklaras klart. Tanken med detta när Jira 

används är att lösta ärenden inte ska behöva behandlas på mötet. 

4.2 Enkätstudie 

Enkätundersökningen har genererat ett antal resultat som redovisas i i detta 

underkapitel. Internetformuläret besvarades av 30 personer som på olika sätt 

arbetar med projektering. En stor del av respondenterna arbetar vid 

projekteringen av nya Ångströmlaboratoriet, ett projekt som använder Jira. 9 av 

de 30 respondenterna är anställda vid Plan B AB. 

 Enkätstudiens respondenters olika yrkesroller visas nedan i Figur 4.1.  

  

Figur 4.1. Fördelningen mellan olika yrkesroller i enkätstudien 

 

 

En del av undersökningen behandlar olika kommunikationsvägar. 

Respondenterna ombads skatta hur stor del olika kommunikationsvägar har på 

en skala på 0-10. 0 på denna skala motsvarar att kommunikationsvägen inte 

används alls och 10 att den används till mycket stor del. Av respondenternas svar 

beräknades sedan ett medelvärde. Detta medelvärde användes sedan för att se 

hur stor del av kommunikationen som sköts genom de respektive systemen. Efter 

dessa frågor finns möjlighet till ett fritextsvar. Även dessa har sammanställts och 

i vissa fall redovisats med fördelningar.  
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4.2.1 Möten 

Figur 4.2 visar resultatet av skattningsfrågan om möten. Medelvärdet för denna 

fråga blev 5,5. Denna siffra tyder på att en ganska stor del av kommunikationen 

som sker genom fysiska möten. 

 
Figur 4.2. Resultat fysiska möten 

 

39 % av deltagarna angav att fysiska möten fungerar bra. Resterande 61 % menar 

att möten ofta blir långdragna, icke tidseffektiva och kostsamma. Nedan 

presenteras några av de åsikter respondenterna gav angående möten: 

● Protokollföraren måste vara erfaren och kunna formulera sig rätt så att det 

blir tydligt efter mötet vad som har sagts. 

● Restid till och från mötet. 

● Förberedelsenivån måste vara hög för att få ett effektivt möte. 

● De som inte närvarar under mötet har svårt att få den information som 

blev sagt under mötet. 

● Svårt att diskutera mindre övergripande frågor på möten 

4.2.2 Telefon 

Angående kommunikation över telefon visar ett medelvärde på 3,5 en 

förhållandevis liten del av kommunikationen sköts via telefonkontakt. Resultatet 

av frågeställningen visas i Figur 4.3.  
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Figur 4.3. Resultat på frågan om hur stor del av kommunikationen som sker via telefon 

 

I efterföljande fritextsvar svarade flera respondenter att telefonsamtal är till för 

“akututryckningar” där ett svar behövs snabbt. 

4.2.3 E-mail 

Än i dag är mailkontakt den vanligaste av de olika kommunikationsvägarna. 

Medelvärdet av svaren låg på 7,1. Detta är det högsta värdet som 

undersökningen har gett och visar att branschen i dag är väldigt beroende av 

mailkontakt, se Figur 4.4.  

 
Figur 4.4. Resultat på frågan “Hur stor del av kommunikationen har skett via mail?” 

 

De medverkande angav överlag att mailkontakt fungerar bra, men att det är lätt 

att informationen kan tappas bort i överfulla mailkorgar. Ett annat problem som 

uppges att det är kan vara svårt att få snabba besked. 

4.2.4 Nätverksbaserad kommunikation 

Nätverksbaserad kommunikation är den nyaste kommunikationsvägen av de 

som undersöks. Att det är en ny metod kan ses resultatet, se Figur 4.5. 
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Medelvärdet hamnade här på 3,6 vilket är på ungefär samma nivå som för 

telefon. Det går dock att se att nätverksbaserad kontakt blir alltmer populär. 

54 % av deltagarna anger att de tycker att nätverksbaserad kontakt och arbete 

fungerar väldigt bra, 38 % tycker det fungerar "Ok". Resterande 8 % har ingen 

erfarenhet av arbetssättet. 

 
Figur 4.5. Resultat på frågan om hur stor del av kommunikationen som sker via 

nätverksbaserade kommunikationssystem. 

 

Även under denna fråga angavs ett fria åsikter. Här nedan listas ett par av de 

funktioner i programmet som respondenterna uppskattade med programmet: 

● Skapa ärenden 

● En samlingsplats för beslut och svar 

● Delegera ärenden till en disciplin 

De negativa åsikterna som gavs handlade om en hög inlärningströskel och att 

flera användare upplever en sällan fick svar på sina frågor och ärenden i 

programmet.  

4.2.5 Frågor om Jira 

En del av formuläret innehöll frågor som direkt behandlar programmet Jira. 

Denna del inleddes med att undersöka hur många av respondenterna som 

tidigare har använt Jira. Resultatet redovisas i Figur 4.6. Majoriteten av 

respondenterna är alltså nu inne i sitt första projekt som använder Jira. 
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Figur 4.6. Resultat av frågan "är det här det första projektet som du använder Jira i?". 

 

Efter denna inledande fråga ombads respondenterna att på skalor 1-10 skatta hur 

de rent generellt upplever Jira samt hur svårt de anser det vara att lära sig att 

använda programmet på ett effektivt sätt. Resultaten av dessa frågor redovisas i 

figurerna 4.7 samt 4.8.  

1 motsvarade i den första av dessa frågor “Mycket dåligt” och 10 motsvarade 

“Mycket bra”. Medelvärdet av denna fråga blev 6,5. 

  
Figur 4.7. Resultat av frågan "Hur skulle du skatta programmet Jira".  

 

I frågan till hur svårt programmet är att lära sig betydde 1 “Mycket svårt” och 10 

“mycket lätt”. Här resulterade svaren i ett medelvärde på 5,7.  
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Figur 4.8. Svarsresultat "Hur svårt är det att lära sig att använda Jira på ett effektivt 

sätt?" 

 

Önskade funktioner 

Deltagarna gavs i enkäten en möjlighet till att tänka fritt kring vilka funktioner de 

skulle vilja ha i Jira i sina projekt, här nedan redovisas ett urval av de svar som 

gavs: 

 

● En direkt koppling till 3D-samordningsprogrammet, vilket skulle göra att 

man direkt i 3D-modellen skulle kunna se vilka ärenden som måste 

hanteras. 

● En starkare databas där en AI kan föreslå lösningar från andra liknande 

ärenden/frågor. 

● Notiser i webbversionen som det finns i appen 

● Kunna rangordna ärenden efter hur viktiga de är 

● Milstolpar 

● Beslutslogg 

Utöver dessa förslag angav flera respondenter att de inte har använt programmet 

tillräckligt än eller inte har fått all information kring hur Jira kan tillämpas i det 

dagliga arbetet.  
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5. ANALYS 

I analysdelen analyseras och diskuteras resultaten.  

5.1 Kommunikationsvägar  

5.1.1 Erfarenhet och utbildning 

Det finns inga större skillnader mellan de två intervjugrupperna angående 

tidigare erfarenheter av kommunikationssystem. Alla deltagarna har i sina 

tidigare projekt använt mail och möten som huvudsakliga 

kommunikationsvägar. En deltagare har arbetat i ett projekt där mycket 

kommunikation skett med telefon. Även i enkätstudien erhålls liknande svar 

angående de ovan nämnda frågorna. Baserat på detta utgår analysen från att 

samtliga deltagare har likvärdiga erfarenheter.  

 Skillnader finns dock angående utbildningsnivån. Där den ena 

intervjugruppen har fått lära sig Jira på egen hand och delvis delta i 

utvecklingen, har den andra fått en kort utbildning i hur de ska använda 

programmet. Intervjugrupp 1 har därför både en längre erfarenhet och besitter en 

större insikt i hur programmet har utformats för deras projekt vilket bör tas i 

beaktande angående de svar de har lämnat i sina intervjuer. I formuläret svarar 

60 % att de har fått någon form av utbildning inför sitt första arbete i Jira. Baserat 

på urvalet för enkätstudien kan man anta att ett stort antal av formulärets 

respondenter arbetar med Ångströmprojektet, det är därför sannolikt att en 

betydande del av dessa 60 % har deltagit vid den utbildning som genomfördes 

för detta projekt.  

 

5.1.2 Möten 

Såväl i intervjustudien som i enkätstudien framkommer hur viktiga de fysiska 

mötena anses vara för projektets framskridande. Intervjustudien framhäver 

styrkan i att genom diskussioner komma fram till lösningar och den positiva 

inverkan som en personlig kontakt har för projektet. De kontakter och band som 

skapas mellan medarbetarna anses även hjälpa deras samarbete utanför 

mötesrummet, eftersom en ökad känsla av samförstånd och grupptillhörighet 

uppstår. 

Många möten ses dock som tidsödande och dyra där många av de 

deltagande kan sitta av flertalet timmar för att behandla de enstaka frågor som de 

är berörda av. Om mindre småmöten används finns i stället risken för att vissa 

aspekter i ett ärende missas. Det finns här en svårighet i att hitta en balans mellan 
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att minska på antalet dyra konsulttimmar som kan gå förlorade och att få in alla 

viktiga aspekter i ett ärende. Det krävs även en balans mellan att undvika en 

utdragen projektering och vikten av att alla handlingar är korrekta för att 

undvika dyra fel i produktionsfasen (Alfredsson & Spolander, 2017). 

 Enkätstudiens resultat om möten visar att liknande slutsatser som från 

intervjustudien är möjliga att dra angående vikten av att möten är välplanerade 

och effektiva för att de ska ge ett tillräckligt gott utfall för att motivera dess tid 

och kostnad.  

Baserat på de tio budorden enligt avsnitt 3.8 för utformning av effektiva 

möten, kan Jiras roll i framtagande av dessa utvärderas. Det syfte som ska 

uppfyllas (punkt två) kan uppnås genom att specifika ärenden väljs ut för mötet. 

Deltagarna har då goda förutsättningar att förbereda sig väl (punkt fem). De 

ärenden som valts ut ger en ärendelista som mötet kan följa (punkt sex) och 

ärendena kan sammanfattas direkt in i programmet (punkt nio). 

 

5.1.3 Telefon 

Av respondenterna i intervjuerna anger endast en att denne har arbetat i projekt 

där telefon har varit huvudsaklig kommunikationsväg. I enkätresultatet anger en 

majoritet att telefonen inte används för en stor del av kommunikationen. 

Kommunikationen via telefon är baserat på resultaten vanligt förekommande, 

men normalt sett inte dominerande. I intervjuerna beskrivs telefonsamtal som 

effektiva för att behandla snabba, lätta eller akuta frågor, något som även 

beskrivs i kommentarer i formuläret. En fördel mot textbaserad kommunikation 

är möjligheten till att genom följdfrågor och på andra sätt säkerställa att 

informationen som utbyts förstås korrekt. Den mest frekvent angivna negativa 

aspekten i såväl intervjustudien som i enkätstudien är bristen på dokumentation. 

För att informationen ska sparas krävs att det relevanta i samtalet på något sätt 

dokumenteras skriftligt. Ur ett dokumentationsperspektiv skulle inspelning av 

telefonsamtal kunna vara gynnsamt, men risken finns för att användarna skulle 

kunna känna sig övervakade. Telefonsamtal har ofta formen av mer personliga 

forum där mer information än det arbetsrelaterade utbyts, det anses därför inte 

av författarna vara önskvärt att samtalen spelas in och sparas.  

Sammanfattningsvis kan sägas att telefonsamtal, om använt på ett korrekt 

sätt, är ett gott komplement till övriga kommunikationsvägar i och med dess 

snabbhet och lättsamhet. 

Flera tillfrågade anser att telefonsamtal i kombination med bilder är 

mycket bra, främst framhävs samtal med skärmdelning över exempelvis Skype. 

Detta anses i denna rapport vara skiljt från traditionella telefonsamtal och har 

därför inte behandlats. 
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5.1.4 Mail 

Utfallet av intervjuerna, vilket också syns i enkätresultatet, visar att det hittills 

vanligaste kommunikationssättet har varit mail. Att allt dokumenteras ses som 

en stor fördel med mail, det är i en viss utsträckning även spårbart men studierna 

visar på att det upplevs vara svårt att hitta beslut som enbart är sparade i de 

inblandade parternas respektive inkorgar. Under intervjuerna påvisas även 

möjligheten till att nå många mottagare som en positiv aspekt, något som dock 

också i flera fall av respondenter i respektive studier anses vara en stor nackdel. 

När ett mail skickas till flera personer, som ofta även innehåller kopior, blir det 

lätt rörigt och svårt att veta vem som ansvarar för ärendet. Mottagarna får ett 

stort antal mail i sina respektive inkorgar och behöver lägga mycket tid på att 

sålla fram det viktiga. Det är inte heller möjligt för avsändaren att veta om 

informationen har tagits emot och om den har börjat bearbetas.  

 

5.1.5 Nätverksbaserad kommunikation 

Nätverksbaserade kommunikationssystem som Jira täcker in de allra flesta 

funktioner och fördelar som finns hos mail. Allt dokumenteras, det är enkelt att 

nå flera personer och man är inte beroende av att avsändare och mottagare finns 

tillgängliga vid samma tidpunkt. Den av mailens fördelar som inte täcks in är 

den vana som finns vid mail och den trygghet som finns i att arbeta i ett bekant 

system. Är man erfaren med att arbeta med Jira är det förstås lika enkelt där. 

Det faktum att denna nya typ av system för de allra flesta är så obekant 

kan även vara till ett projekts fördel. Eftersom arbete med mail är så väletablerat 

som det är så har många sin egen arbetsstil och egna åsikter om hur det är bäst 

att göra. Med ett helt nytt system finns möjligheten att sätta en helt ny spelplan 

med riktlinjer och regler, där det kan vara lättare att få användarna att jobba 

"rätt" redan från början. Detta förutsätter att de får nödvändigt utbildning och 

träning.  

En risk för en för stor informationsbelastning, en stressframkallande 

situation orsakad av känslan av att sakna förmågan till att förstå och hantera all 

information som mottas (Sandblad m.fl 2018), beskrivs i intervjuerna. Flertalet 

kommentarer i enkätstudien visar på att även dessa respondenter ser denna risk 

utan att sätta namn på det. För att undvika att detta sker såväl i Jira som i 

mailkontakt krävs tydliga instruktioner kring hur systemet ska användas. Av 

flera intervjurespondenter beskrivs en förbättrad överblick av ärenden i Jira, 

vilket genom sin strukturerade karaktär hjälper användaren att ha kontroll över 

dessa. Det påtalas dock att det krävs av användarna att de lär känna programmet 
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så pass väl att de kan hantera det på ett sådant sätt att de inte blir för belastade. 

Användbarheten i systemet måste vara hög så att de helt kan fokusera på 

hanteringen av ärendena. 

 

5.2 Jira 

5.2.1 Allmänna åsikter om programmet 

Intervjurespondenterna beskriver att de anser det vara mycket eller ganska lätt 

att lära sig att använda Jira på ett effektivt sätt. Enkätstudiens fråga angående 

detta ämne gav ett resultat på 5,7 på en 1-10 skala där 1 motsvarar mycket svårt 

och 10 mycket lätt. Intervjustudiens och enkätstudiens resultat motsäger här 

varandra något. Detta kan bero på ett flertal orsaker men baserat på de svar som 

erhållits under intervjuerna kan en av de största vara användarens inställning 

och tekniska vana. 

De primära funktionerna i Jira, Kanbantavlan med sitt flöde, möjligheten 

för användaren att se vilka egna ärenden de har, vilka ärenden som är lösta och 

det faktum att alla har tillgång till informationen som dessutom är sök- och 

spårbar är sådana funktioner som framhävs som särskilt bra av respondenterna i 

enkätstudien. I intervjuerna är det i stort samma funktioner som nämns: 

dokumentation, spårbarhet och transparens. Att alla beslut och diskussionerna 

som leder till besulten finns sparade och är möjliga att komma åt kan förenkla 

arbetet vid juridiska frågor. I en eventuell tvist är det fördelaktigt att på ett enkelt 

sätt kunna ta fram all kommunikation kring det aktuella ärendet.  

 I intervjugrupp 1 framförs möjligheten till att få fram en lista över endast 

beslut i frågor, något som i stället efterfrågas i intervjugrupp 2. Detta är enligt 

intervju med BIM-strateg i avsnitt 4.1.3 möjligt att göra även i Ångströmprojektet. 

Detta verkar därför vara en fråga om bristande kunskap om programmets 

funktioner. I enkätstudien framkommer även att kunskap saknas kring hur 

ärenden kan prioriteras efter hur viktiga de är då även detta är något som under 

intervjuerna påvisas som en funktion som respondenterna använder. Möjligheten 

till att göra detta kan anses viktig att informera användarna om då den i 

intervjuer beskrivs som en funktion som minskar den upplevda stressen. Frågor 

om stress relaterat till arbetet med Jira togs endast upp under intervjustudien då 

de ansågs kräva mer ingående svar. Respondenterna i de två grupperna är 

relativt eniga om att stressnivån är oförändrad eller lägre, även om en initialt 

högre stress kan infinna sig då användaren lätt kan se hur många ärenden denna 

har. Att dessa ärenden lätt kan prioriteras kan enligt intervjustudien ha en 

dämpande inverkan på stressnivån.  
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En skillnad mellan projekten i intervjustudien återfinns i antalet 

ärendetyper. I Albanoprojektet finns ett flertal sådana, men för att göra det 

enklare att få in användarna i processen utformades Jira för Ångströmprojektet 

med endast ärendetypen “Fråga”. När endast en typ finns kan inte frågor eller 

problem uppstå kring vilken ärendetyp som ska användas när. Nu efterfrågas 

fler typer av användare i Ångströmprojektet. Det finns därför en balansgång 

mellan att utforma programmet så lättanvänt att det är lätt att få med alla 

användare och att ha så många funktioner och ärendetyper som krävs för att 

dessa ska gå att organisera på ett tydligt sätt. 

 

5.2.2 Åsikter kring införande 

För att få användarna att göra rätt från början behöver införandet av systemet ske 

på ett bra sätt. För att lyckas med införandet av ett nytt program måste de 

utbildningar användarna får fokusera på hur programmet ska hjälpa dem att 

utföra arbetet. Det är inte tillräckligt att enbart lära sig hur man rent tekniskt 

använder systemet, dvs "knapptryckningen", utan fokus måste vara på hur 

systemet ska användas för att utföra arbetsuppgifterna på ett bra sätt (Sandblad 

m fl, 2018). Önskvärt är om någon form av manual eller lathund finns tillgängliga 

för de användare som upplever ett behov av dessa. När förändringar görs av 

programmet måste användarna förberedas på detta och i vissa fall få ny 

utbildning. Vid förändringar i programmet behöver dessa utbildningar och 

manualer kompletteras för att alla ska ha tillgång till den senaste informationen. 

Den uppföljning av användarnas faktiska användning av programmet som 

tidigare har efterfrågats kan även användas som ett sätt för att fånga upp 

eventuella brister rent utbildningsmässigt. Hur omfattande utbildning som krävs 

för att lära sig denna typ av system är något som i stor utsträckning är 

personberoende.  

Den tröskel och inlärningskurva som finns när ett nytt system införs 

påvisas tydligt i de två intervjugrupperna och även i enkätundersökningen. 

Många av respondenterna nämner inkörningsperioder och att det är svårt att få 

med alla. 

I intervjugrupp 2, som har använt programmet en kort tid, beskrivs ett 

program som respondenterna tror kommer att bli bra, till skillnad från i 

intervjugrupp 1 där tonen betydligt mer lutar åt att de anser att det redan är bra. 

Vid intervjutillfället är de flesta i Ångströmprojektet inne i arbetet med Jira, men 

ännu inte alla. Den oro som uppstod vid införandet, som är normalt när en 

gammal struktur byts ut mot en ny är något som man måste arbeta vidare med. 

De båda intervjugrupperna beskriver båda att de ser en fördel för tekniskt 

intresserade individer när ett nytt system introduceras, vilket skulle betyda att 
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det är de som inte har denna egenskap är de som kan behöva prioriteras när det 

kommer till utbildningar. En åsikt finns om att en del användare är rädda för att 

testa och därför inte "vågar klicka runt och se vad som händer". Dessa personer 

kan behöva en större utbildning i programmet eller någon form av lathund för 

att uppleva att de har tillräckliga kunskaper för att klara av det arbetet de 

förväntas utföra.  

 I enkätstudien behandlas inte de tekniskt intresserades fördel, däremot 

nämns även här att det skulle vara önskvärt med en lathund, något som även 

stöds av litteraturen. Denna tillsammans med en tydlig genomgång och en tydlig 

uppstart och krav ställda av projektet anses kunna ge goda förutsättningar för att 

alla ska göra likadant. 

Utbildningar och skrivna instruktioner kan baserat på detta anses vara en 

viktig faktor för ett lyckat arbete i Jira. Detta för att programmet för alla ska 

upplevas som en resurs som hjälper användaren att uppnå de krav som ställs i 

form av arbetsmängd och tidspress. Om detta inte sker kan den obalans mellan 

krav och resurser som leder till arbetsmiljöproblem enligt Gulliksen (2015) 

uppstå. 

 

5.2.2 Tidsbesparing och arbetsförenkling 

Stora möjligheter till att både spara tid och förenkla arbete genom att använda 

Jira beskrivs i intervjuerna. Genom ett effektivare protokollskrivande kan flera 

timmar per möte sparas in, det går snabbare att söka fram information och 

projektörer kan snabbare få svar från projektledningen och därmed snabbare gå 

vidare med arbetet. I intervjustudien ses en koppling mellan hur mycket tid som 

sparas och hur länge användarna har använt programmet. De som har använt 

programmet länge upplever att de sparar mycket tid och de som använt det en 

kortare tid beskriver att de tror att de kommer att spara tid men inte gör det 

ännu. I enkäten anser 45,8 % av respondenterna att arbetet i Jira inte påverkar 

den tid de lägger ner. 41,7 % säger att de sparar ganska mycket eller mycket tid 

och en tydlig minoritet på 12,5 % anger att de får lägga ner mer tid. Då en så stor 

andel respondenter i formuläret angett en relativt kort användningsperiod och 

kopplingen mellan användningstid och tidsbesparing observerades i 

intervjustudien är detta ett förväntat resultat.  

Även angående denna aspekt finns skillnader mellan grupperna kopplade 

till den tid deras respektive projekt har använt programmet. Hos intervjuande 

inblandade i Ångströmprojektet finns en tro på att dessa fördelar kommer att bli 

mer framträdande längre fram.  

 För att de tidsbesparande och arbetsförenklande effekterna ska uppstå och 

märkas krävs att alla för ärendena nödvändiga personer är aktiva i sitt 
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användande av programmet. När detta inte är fallet kan i stället dubbelt arbete 

krävas där en fråga ställs i ett Jiraärende, respons uteblir varpå frågeställaren 

behöver vända sig till de mer traditionella kommunikationsvägarna såsom mail 

och telefon för att få svar, för att sedan dokumentera utfallet av dessa 

konversationer och ett eventuellt beslut i Jira. Ett sätt att få upp antalet personer 

som använder programmet kan vara genom att enbart tillåta denna typ av 

kommunikation i projektet och därefter kontinuerligt kontrollera att detta 

efterföljs. I Albanoprojektet anses ett beslut inte vara giltigt om det inte finns 

dokumenterat i Jira, en modell som tillåter andra typer av kommunikationssätt 

men ändå säkerställer att beslut finns dokumenterade där de ska finnas. Det finns 

däremot en risk i att diskussionen fram till beslutet inte finns kvar, något som 

kan vara relevant att studera i efterhand för att inte missa varför ett specifikt 

beslut i ett ärende togs. 

 

5.2.3 Åsikter kring ett samtidigt användande av flera program 

Ett samtidigt användande att flera olika program framställs inte som något större 

problem av någon av respondenterna. Detta kan bero på att det är ett vanligt 

förekommande fenomen inom branschen eller att de enskilda programmen i stor 

utsträckning är enkla att arbeta med. Om flera olika projekt skulle behandlas i 

Jira finns en viss oro för att dessa skulle blandas ihop om de inte separeras på ett 

tillfredsställande sätt.  

 

5.3 Analys av enkätstudien 

5.3.1 Den nätverksbaserade kommunikationen 

Som beskrivits i avsnitt 4.2.5 fick respondenterna svara på hur mycket de ansåg 

att de använde nätverksbaserad kommunikation. Respondenterna av 

enkätundersökningen gav ett medelvärde på 3,6 på en skala 0-10, där 0=inte alls, 

10=Till mycket stor del. Detta värde kan anses väldigt lågt och kan jämföras med 

telefonkommunikation som fick ett medelvärde på 3,5. Att värdet blev så pass 

lågt kan bero på att 73 % av deltagarna har använt nätverksbaserat arbete i 

mindre än 1 år. 10 % av deltagarna har inte använt nätverksbaserade program 

alls, vilket drar ner medelvärdet. 

5.3.2 Användningen av Jira 

En anledning till respondenternas betygsättning av hur lätt Jira är att använda på 

ett effektivt sätt, som visas i Figur 4.7, blev så låg kan bero på att enbart 60 % av 

deltagarna hade fått en utbildning i programmet. Ett antagande är att resterande 
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40 % av respondenterna som inte fick en utbildning har betygsatt Jira lägre. 

Vi tror att om alla respondenter hade fått en introduktionsutbildning i Jira hade 

respondenterna gett Jira ett högre betyg i frågorna som berör hur det fungerar 

samt i hur lättanvänt det är. 

5.4 Analys av de vanligaste kommunikationsvägarna 

Undersökningen visar att i dagsläget är mailkontakt den mest dominerande 

kommunikationsvägen. När vår enkätstudie jämförs med en liknande 

undersökning 2009, framgår det att det har skett en utveckling inom 

kommunikation. Enligt denna tidigare undersökning var 2009 den viktigaste 

kommunikationsvägen de fysiska mötena. Denna utveckling är intressant då en 

ändring i dagens kommunikation blir alltmer tydlig, vilket framgår av i Figur 5.1. 

Vi går in i en ny fas inom kommunikation, en fas där vi går mot mer effektiva 

möten och kommunikationsvägar med bättre dokumentationsegenskaper. 

I formuläret ingick frågan om vilka kommunikationsvägar som har varit 

de vanligaste i det eller de projektet som de har arbetat i. Deltagarna fick ge ett 

betyg mellan 0-5, där 0 betydde att de inte alls hade använt 

kommunikationssättet och 5 att det användes till mycket stor del. Resultatet visas 

i stapeldiagrammet nedan. Staplarna från vår undersökning år 2018 är viktade 

efter poäng från formuläret: 

0=0 poäng, 1=1 poäng, 2=2 poäng, 3=3 poäng, 4=4 poäng och 5=5 poäng.  

Figur 5.1 visar en sammanställning av vad deltagarna anser vara det vanligaste 

eller mest använda kommunikationssättet. I figuren är det tydligt att mailkontakt 

är det vanligaste kommunikationssättet, följt av fysiska möten. Telefonkontakt 

och nätverksbaserad kontakt är nästan lika populära. 

I Figur 5.1 har en jämförelse gjorts med Fredrik Bergkvist och Henrik 

Garneys examensarbete som skrevs 2009 (Bergkvist & Garney, 2009). Med denna 

jämförelse har en summering gjorts av de discipliner som de undersökte samt ett 

antagande att denna summering står för hur byggbranschens vanligaste 

kommunikationssystem var 2009. I Figur 5.1 visar de ljusblåa staplarna resultatet 

från enkätundersökningen och de mörkblåa staplarna är resultat från Bergkvists 

& Garneys examensarbete.  
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Figur 5.1. Jämförelse mellan de mest använda kommunikationssystemen. 

 

I figuren är det tydligt att det har skett en del förändringar i vilka system som 

används mest. Mailkontakten är väldigt viktig för branschen och står fortfarande 

som ledande. Telefonkontakt har drastiskt gått ner och används i dag lika mycket 

som nätverksbaserad kontakt. Resultatet visar att det har skett en förändring på 

de senaste 9 åren. Nätverksbaserat arbete har fått en betydligt större tyngd och 

fler använder sig av det.   
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6. SLUTSATSER 

6.1 Återkoppling till studiens frågeställningar 

Nedan redovisas de inledande frågeställningarna och de slutsatser som tagits 

fram. 

 

● Vilka fördelar och nackdelar finns med nätverksbaserade 

kommunikationssystem inom byggprojektering? 

 

● Vad kan förbättras med de projektledningsverktyg som finns i dag?  

 

6.1.1 Vilka fördelar och nackdelar finns med nätverksbaserade 

kommunikationssystem inom byggprojektering? 

Utifrån intervjuerna och det internetbaserade formuläret kan det konstateras att 

de traditionella kommunikationsvägarna är problematiska och kan behöva stöd i 

form av ett nätverksbaserat projektledning- och kommunikationsprogram. Dessa 

program har många fördelar, men det kan vara problematiskt att binda sig till ett 

system där all dokumentation, alla frågor och svar ska finnas på en och samma 

plats. Undersökningen visade att det finns delade åsikter om hur användbart och 

lättanvänt Jira är, samt hur väl det fungerar i dagsläget. Det som kan konstateras 

är att för att kunna nyttja ett program som Jira så behöver alla i projektet vara 

villiga att gå in helhjärtat för att använda systemet.  

Projektlednings- och kommunikationssystemet Jira visar många fördelar. 

Det framgår tydligt av undersökningen att användarna uppskattar det 

transparenta systemet. Några av fördelarna som har konstaterats med Jira är 

bland annat: 

 

● Lättare och mer effektivt att skriva protokoll 

● Projektets beslut och frågor samlas på en plats 

● Lätt att hitta information om tidigare beslut 

● Inga onödiga mailslingor 

● Översiktlig struktur där tilldelade uppgifter och frågor är lätta att se 

 

Av undersökningen framgår också att Jira underlättar projektledningen, men 

också arbetet för konsulter och projektörer. 

 Jira har inte enbart fördelar utan också ett antal nackdelar. Dessa 

punkteras nedan: 
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● En hög inlärningströskel 

● Alla som är inblandade i projektet måste arbeta enhetligt och vara 

medvetna om att alla ärenden och beslut som tas skall dokumenteras i Jira. 

Detta är ett krav för att Jira skall kunna vara användbart. 

 

För att underlätta inlärandet och få en brett utbredd användning är det viktigt att 

användarna förstår varför programmet ska användas och vilka fördelar som 

användandet ger för både projektet och deras egna arbetssituationer. Detta bör 

inkluderas i de utbildningar som genomförs. 

 

6.1.2 Vad kan förbättras med de projektledningsverktyg som finns i 

dag?  

I avsnitt 5.3 tas en mängd olika funktioner upp som respondenterna ansåg skulle 

kunna underlätta deras arbete. Några av dessa funktioner finns redan i 

programmet Jira, men kan vara svårtillgängligt för användare som ännu inte vet 

hur de själva kan anpassa programmet, skapa filter och förändra det visuella 

utseendet. Möjligheten för användarna att kunna göra detta tror vi är viktigt för 

att säkerställa att gränssnittet och programmet i övrigt är så väl anpassat till 

användarna som möjligt. 

Respondenterna till intervjustudien anser att notiser och skyddsnät är en 

förbättringspunkt, detta är för att de inte ska missa eller glömma ärenden. 

En annan förbättringspunkt för projektledningsverktyg inom 

projekteringsbranschen skulle vara en direkt koppling mellan det underlag och 

de aktuella 3D-modellerna som används. Enligt intervjustudien i detta 

examensarbete skulle detta leda till en stor tidsbesparing samt ett lättare sätt att 

jobba.  
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7. REKOMMENDATIONER 

7.1 Allmänna rekommendationer i användandet av 

Jira 

För att lyckas med ett agilt projektlednings- och kommunikationssystem är det 

viktigt att deltagarna är väl medvetna om vad det innebär. Denna typ av systems 

styrka ligger i att all kommunikation finns dokumenterad i programvaran, varför 

det är av stor vikt att användarna känner sig bekväma och trygga i att använda 

den fullt ut. Därför anser vi att det krävs en omfattande utbildning om hur 

systemet och programvaran fungerar, följt av uppföljande utbildningar i de fall 

programvaran utvecklas, samt för att bredda eller upprätthålla kunskaper. 

Denna typ av utbildningar bör fokusera på hur man i praktiken ska använda sig 

av programvaran i sitt arbete. 

En annan rekommendation är att ta fram en för projektet fungerade 

mötesstruktur. Väl fungerande möten har en mycket viktig roll i projekteringen. 

Den metod med projektstudiodagar innehållande småmöten som används i 

Ångströmprojektet är ett exempel. Detta sågs som en bra metod för att 

kombinera Jira med fysiska möten. 

Slutligen skulle vi vilja rekommendera att arbeta aktivt med att utforma 

och anpassa programmets visuella utseende, utformning samt gränssnitt. Enligt 

Gulliksen (2015) har detta en stor betydelse för hur användarna upplever, tolkar 

och lär sig använda en programvara. 

 

7.2 Förslag till företaget angående utveckling av Jira i 

Ångströmprojektet  

För närvarande är Plan B ansvariga för modellsamordningen projekteringen av 

Hus 9 vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Därefter kommer projekteringen av 

Hus 10 att påbörjas. Detta kapitel syftar till att, baserat på de resultat som 

erhållits från litteraturstudier, intervjuer och enkät, ge en sammanfattning av 

vilka aspekter som bör beaktas i det fortsatta arbetet.  

 

7.2.1 Sammanfattning av undersökningar 

Under intervjuerna beskrivs att stora vinster kan ses i att all kommunikation 

finns dokumenterat. Det är därför rätt väg att gå mot ett system där det blir så 

enkelt som möjligt att göra just detta. Möjligheten till att söka upp tidigare 
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dokumenterad information är uppskattad, men kräver att användarna vet både 

hur de ska använda sökfunktionen i sig samt hur de bör formulera sig i ärendena.  

Transparensen anses vara till största del en fördel, men det finns bland en 

del respondenter en oro för att den för vissa personer kan verka skrämmande. En 

minskad transparens är dock inte lösningen, utan det ska förmedlas i gruppen att 

alla frågor är tillåtna.  

Den överblickbarhet som uppnås med denna transparens är även den 

mycket uppskattad. Den anses vara till stor hjälp för flertalet aktörer inom 

projekteringen. Projektledarna anser t ex att det är bra att de kan se var frågor 

stannar och kan utreda orsaken till detta. I Ångströmprojektet eftersöks dock en 

funktion för att enbart se beslut, ibland upplevs det som svårt att kunna hitta 

information om beslut bland alla andra avslutade ärenden.  

I intervjuerna med intervjugrupp 1 blir det tydligt att stora mängder tid 

kan sparas vid ett protokollförande i Jira, en funktion som efterfrågas vid 

Ångströmprojektet.  

Den "grind" som beskrivs där alla beslut ska passera projektledningen ses 

som en god förutsättning för att alla beslut kontrolleras och blir korrekta. Många 

av de svårigheter som beskrivs i Ångströmprojektet kan direkt härledas till att 

alla ännu inte använder Jira eller inte använder det på rätt sätt. För att denna typ 

av kommunikationssystem ska vara effektiva krävs att alla medarbetare i 

projektet har kunskapen och viljan till att använda systemet, något som kan vara 

svårt att uppnå och för närvarande är den största svårigheten med 

kommunikationssättet.  

Det går inte att komma ifrån att en inlärningskurva alltid kommer att 

finnas vid införandet av nya system och program, vilket motiverar att 

användarna har tillgång till utbildningar och manualer för att kunna arbeta i 

programmet på ett effektivt och korrekt sätt. För att komma till rätta med detta är 

det önskvärt med ytterligare utbildningar och förslagsvis någon form av lathund 

eller manual. Det kan även finnas en nytta i att ställa större krav på att det är i 

Jira den huvudsakliga kommunikationen ska ske. Kravställande är dock något 

som bör göras med försiktighet. Man bör se till att användarna har tillräcklig 

kunskap om programmet för att klara av detta. Säkerställ även att alla är 

medvetna om varför arbetssättet är fördelaktig och vikten av att även beslut som 

fattas på annat sätt ska dokumenteras.  

Under intervjuerna har vissa funktioner efterfrågats som antingen redan 

finns i programmet, som till exempel ett sätt att söka fram endast beslut och 

funktioner som är tänkta att hantera på andra sätt, till exempel 

protokollhanteringen. Dessa två är exempel på saker som användarna behöver 

utbildas om. 
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7.2.2 Önskade funktioner 

Nedan följer två listor över de funktioner som respondenterna respektive 

författarna själva har identifierat som önskvärda 

 

Föreslagna funktioner, respondenternas 

● Disciplintilldelning 

○ Möjlighet att tilldela en disciplin i stället för en person. 

● Ärenderapporter 

○ Möjlighet till att få ut rapporter om hur ärenden av frågor ligger till 

samt sammanställningar av egna ärenden och loggade datum om 

när beslut togs. 

● Skyddsnät 

○ En funktion i form av ett "nät" som fångar upp ärenden som 

riskerar att glömmas eller tappas bort. 

● Tidsplanering 

○ Möjlighet att lägga in milstolpar och liknande för att få in det i 

tidsplaneringen samt ett sätt att koppla en enkel tidplan. 

● Notiser i webbversionen. 

○ Notiser liknande dem i applikationen även i webbversionen som på 

ett bra sätt visar på att ärenden har uppdaterats. 

● Underlagskoppling 

○ En direkt koppling mellan det underlag som projekteras och de 

ärenden som hanteras.  

● Modellkoppling 

○ Ett ärende ska kunna skapas direkt i en 3D-modell. Ärendet som 

skapas innehåller en länk till platsen i 3D-modellen. 

● Tipsfunktionen 

○ Erfarenheter från projekten tas till vara för att ligga till grund för att 

kunna ge tips på möjliga svar vid frågor. 

● Jiramail 

○ Från ett ärende ska ett mail kunna skickas till en extern person, som 

inte använder Jira. Dennes svar kommer direkt till Jira och sparas 

där. Detta anses effektivt i de fall någon som inte finns inne i Jira 

behöver konsulteras och det inte anses motiverat att denne ska tas 

in i hela projektet.  

 

Föreslagna funktioner, författarnas 

● Telefonsamtalsfunktionen 

○ Samtal kan ringas "via" Jira. Genom en ikon i ett ärende kan samtal 

ringas, förslagsvis även möjlighet till videosamtal. Efter avslutat 
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samtal krävs att användaren skriver något för att kunna gå vidare. 

Denna funktion skulle då i större utsträckning säkerställa att även 

telefonsamtal dokumenteras.  

● Färgkodningsfunktion 

○ För att undvika sammanblandning av olika projekt samma 
användare har fler än ett i Jira kan de färgkodas för att säkerställa 
enklare särskiljning av dessa. 

7.3 Framtida arbete 
Baserat på de förbättringspunkter som beskrivits i föregående avsnitt vore det 

angeläget att genomföra en studie av om det är möjligt att införa dessa 

funktioner i programmet. 

Ett annat förslag är att studera hur agila projektlednings- och 

kommunikationssystem kan användas i andra delar av byggprocessen, t.ex. i 

produktionen eller förvaltningen av ett projekt.  

Slutligen vore det även intressant med en undersökning av om och hur Scrum 

skulle kunna appliceras på och användas inom byggbranschen.  
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8. UTVÄRDERING OCH 

BEGRÄNSNINGAR 

För undersökningar av detta arbetes frågeställningar valdes studera arbete i 

samma program i olika projekt. Genom att göra detta skulle det undersökas hur 

denna typ av program fungerar inom byggprojektering. Ett annat sätt att göra 

detta hade varit att studera olika program av samma art och eventuellt ställa dem 

mot varandra. Tillvägagångssätt valdes av praktiska skäl då företaget som 

arbetet utfördes för även ville veta hur de kan utveckla Jira inom sitt nuvarande 

projekt. De projekt som undersöktes hade vid tidpunkten för undersökningen 

använt Jira under olika lång tid. Detta gjorde det möjligt att undersöka hur 

upplevelsen och användandet av programmet korrelerar till användningstiden. 

Detta arbete har resulterat i en bild av hur nätverksbaserade 

kommunikationssystem såsom Jira kan bidra till en förbättrad kommunikation 

inom byggprojektering. Bilden kan eventuellt också användas inom övriga delar 

av byggprocessen som inom produktion. De slutsatser som ges av rapporten kan 

användas av utvecklare och arbetsgivare kring hur de kan tänka kring och arbeta 

med kommunikation i olika former.  

8.1 Intervjustudiens begränsningar 

Intervjustudien resulterade i sex intervjuer inom ramen för undersökningen hos 

användarna. Intervjustudien var planerad att innehålla betydligt fler intervjuer 

för att få en bredare svarsgrupp. De respondenter som deltog har alla god insikt i 

Jira och i projektering. I intervjugrupp 1 är samtliga respondenterna anställda på 

Plan B, önskvärt hade varit att även andra användare av projektens Jira hade 

varit tillgängliga för intervju. Respondenterna i intervjugrupp 2 kan ur detta 

avseende ses som en mer representativ grupp för undersökning av den generella 

uppfattningen av användningen av programmet.  

8.2 Enkätstudiens begränsningar 

Den kvantitativa undersökning som utfördes med hjälp av ett internetformulär 

hade ett relativt stort bortfall då endast 30 av 90 svarade. Detta hade antagligen 

kunnat undvikas genom att endast skicka formuläret till personliga adresser. 

Valet att i en del fall skicka till företags “infoadresser” baseras i en svårighet i att 

identifiera intressanta personer.  

För att undersöka om en förändring av kommunikationen har skett under 

de senaste åren jämfördes vår undersökning med den som Fredrik Bergkvist och 

Henrik Garneys utförde 2009. Deras enkät fick 109 svar och hade då en större 



51 
 

målgrupp. Detta kan leda till att den jämförelse som görs mellan dessa 

undersökningar i avsnitt 5.3 kan ge ett något missvisande resultat. Figur 5.1 är 

gjord med antagandet att de resultat som de fick in från de olika disciplinerna 

kan anses vara representativa för hur byggbranschens kommunikation såg ut år 

2009 och att vår undersökning är representativ för 2018. 

8.3 Ordval 

8.3.1 Mail 

I denna rapport har valet tagits att gå ifrån språkrådets rekommendation att 

använda orden “mejl” eller “e-post” och i stället skriva mail. Detta motiveras 

med att ordet och stavningen “mail” har använts i det närmaste uteslutande av 

samtliga respondenter. Valet stämmer även bättre överens med författarnas egen 

språkkänsla. Dessa faktorer anses efter konsultation med Språkverkstaden vara 

tillräckliga skäl för valet. 

 

8.2.2 Ärendehanteringssystem 

I rapporten används olika beteckningar för den typen av system och program 

som används. Bland respondenterna används olika ord för att benämna dessa 

och det finns inget standardiserat ord för denna typ av kommunikation. Baserat 

på vilka ord som har använts i intervjuer, enkät och litteratur väljs därför det ord 

som bäst passar in på aktuell plats. 

8.2.3 Samordnare 

I intervjuerna har bland andra BIM-samordnare deltagit. I resultat och på andra 

ställen i rapporten kallas dessa endast för samordnare. Detta val har gjorts för att 

göra texten lättare att läsa. 

8.2.4 Siffror eller bokstäver 

För att förenkla läsandet har i vissa fall siffror använts istället för bokstäver även 

för tal under 13.  
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Bilaga 1-Intervjumanus till intervjugrupp 1 

 

1. Vilket projekt arbetar du i nu? Beskriv projektet kortfattat. 

 

2. Hur skulle du skatta din egen vana i att arbeta med datorer? 

 

3. Hur har kommunikationen gått till i tidigare projekt som du varit inblandad i? 

 

4. Hur mycket har du arbetat med nätverksbaserade ärendehanteringssystem 

tidigare? 

 

5. Baserat på dina erfarenheter, hur föredrar du att kommunicera med andra 

aktörer? 

 

6. Baserat på dina erfarenheter, hur föredrar du att beslut tas och hur de 

dokumenteras? 

 

7. Kan alla dina ärenden/frågor hanteras genom Jira? 

 

8. Hur upplever du att du kan beskriva problem eller uppgifter utan mänsklig 

kontakt( bara genom Jira eller mail) 

 

9. Vilka fördelar ser du med följande kommunikationssätt: 

 Möte:  

 Telefon:  

 (Fax):  

 Mail:  

 Nätverksbaserat:  

 

Vilka nackdelar ser du med följande kommunikationssätt: 

 Möte:  

 Telefon:  

 (Fax):  

 Mail:  

 Nätverksbaserat:  

 

 

10. Hur anser du att dessa kan kombineras på bästa sätt? 

 

11. Vilka fördelar kan det finnas med att kommunicera utan mänsklig kontakt? 
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12. Vilka nackdelar kan det finnas med att kommunicera utan mänsklig kontakt?  

 

13. Hur mycket tid upplever du att du sparar (eller inte sparar) genom 

nätverksbaserat arbete? (Jämfört med traditionellt arbete (mail/telefon)) 

 

14. Upplever du att ditt arbete blir enklare när du arbetar nätverksbaserat jämfört 

med telefon/mail? 

 

Frågor om Jira 

 

15. Hur skulle du beskriva programmet för någon som aldrig använt det? 

 

16. Hur går det till när ett beslut fattas kring ett ärende?  

 

17. Hur väl tycker du att Jira fungerar rent generellt?  

 

18. Hur svårt är det att komma in i programmet och kunna använda det på ett 

effektivt sätt?  

 

19 Fick du någon utbildning eller introduktion till programmet du först skulle 

börja arbeta med det? 

● Om du har varit inblandad i tidigare projekt som använt Jira, 

användes det på samma sätt?  

● Om skillnader i arbetssättet fanns, vilka var det och fick du en ny 

introduktion till det nya arbetssättet? 

 

20. Har du behövt sätta dig in i ett redan befintligt ärende? (Ex som har 

behandlats under en tid men det först senare blir en fråga för dig) 

 

21. Vilka funktioner tycker du är särskilt bra? 

 

22. Vilka funktioner tycker du fungerar mindre bra? 

      Varför? 

23. Om du jämför arbete i Jira med mer traditionellt arbete (mail, telefon). 

Upplever du att du känner dig mer eller mindre stressad (av arbetet)? 

 

24. Finns det någon funktion som du saknar/önskar skulle finnas i programmet? 
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25. Om du arbetar i flera olika projekt, där inte samma system används, hur 

upplever du det? 

(Ex Jira i ett projekt, mail i ett annat) 
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Bilaga 2- Intervjumanus till intervjugrupp 2 
 

1. Vilka projekt har du arbetat i tidigare om något? 

 

2. Hur har kommunikationen gått till i tidigare projekt som du varit inblandad i? 

      

3. Har du arbetat med nätverksbaserade ärendehanteringssystem tidigare? 

    

4. Baserat på dina erfarenheter, hur föredrar du att kommunicera med andra 

aktörer?      

 

5. Baserat på dina erfarenheter, hur föredrar du att beslut tas och hur de 

dokumenteras?      

 

6. Kan alla dina ärenden/frågor hanteras genom Jira? 

Ex om det är vissa ärenden som kräver annan 

typ av kontakt för att lösas 

 

7. Hur upplever du att du kan beskriva problem eller uppgifter utan mänsklig 

kontakt( bara genom Jira eller mail) 

 

8. Vilka fördelar ser du med följande kommunikationssätt: 

● Möte:  

● Telefon:  

● Mail: 

● Nätverksbaserat: 

 

Vilka nackdelar ser du med följande kommunikationssätt: 

● Möte:  

● Telefon:  

● Mail: 

● Nätverksbaserat: 

 

9. Om du fick bestämma hur upplägget skulle se ut genom att kombinera dessa, 

hur skulle det vara?  

 

10. Vilka fördelar kan det finnas med att kommunicera utan mänsklig kontakt? 

(mail, nätverksbaserat)    
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11. Vilka nackdelar kan det finnas med att kommunicera utan mänsklig kontakt? 

(mail, nätverksbaserat)    

 

 

 

12. Upplever du att du sparar tid (eller inte sparar) genom nätverksbaserat 

arbete? (Jämfört med traditionellt arbete (mail/telefon)) 

  På vilka sätt?   

 

13. Upplever du att ditt arbete blir enklare när du arbetar nätverksbaserat jämfört 

med telefon/mail? 

 

14. Om du arbetar i flera olika projekt, där inte samma system används, hur 

upplever du det? 

(Ex Jira i ett projekt, mail i ett annat) Är det jobbigt att växla mellan eller skönt att 

det är på olika ställen? 

 

Frågor om Jira 

 

15. Hur skulle du beskriva programmet för någon som aldrig använt det? 

 

16. Hur går det till när ett beslut fattas kring ett ärende?  

      

17. Hur väl tycker du att Jira fungerar rent generellt?  

 

18. Hur svårt är det att komma in i programmet och kunna använda det på ett 

effektivt sätt?  

 

19. Fick du någon utbildning eller introduktion till programmet du först skulle 

börja arbeta med det? 

● Om du har varit inblandad i tidigare projekt som använt Jira, 

användes det på samma sätt?  

● Om skillnader i arbetssättet fanns, vilka var det och fick du en ny 

introduktion till det nya arbetssättet? 

 

 

 

20. Har du behövt sätta dig in i ett redan befintligt ärende? (Ex som har 

behandlats under en tid men det först senare blir en fråga för dig) 
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21. Vilka funktioner tycker du är särskilt bra? 

       

22. Vilka funktioner tycker du fungerar mindre bra? 

       

23. Finns det någon funktion som du saknar/önskar skulle finnas i programmet? 

 

24. Om du jämför arbete i Jira med mer traditionellt arbete (mail, telefon). 

Upplever du att du känner dig mer eller mindre stressad (av arbetet)? 

 

25. Upplever du att det kan vara svårt/jobbigt att ställa en fråga i Jira när det är 

så transparent och öppet? 
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Bilaga 3- Frågeformulär för enkätstudien 
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Bilaga 4- Intervjumanus till BIM-strateg 
 

1. Vad var anledningen till att Ångströmprojektet började använda Jira? 

2. Vad var anledningen till att Ångströmprojektet enbart har en sorts 

ärendetyp? 

3. Aktiva i Ångströmprojektet efterfrågar ett sätt att ta ut en lista av enbart 

beslut, något som verkar finnas i Albanoprojektet. Finns detta även i 

Ångström eller varför finns det inte? 

 

4. Förklara hur mötesprotokoll fungerar i Ångströmprojektet 



 


