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Abstract 
 
A survey made by Svensk Byggtjänst (Swedish Building Information Service) 
concludes that communication plays an important role in the construction 
industry and that it has a great potential of improvement. This diploma work  
shows that significant savings can be made in the construction industry and 
especially in the field of production. This thesis describes how communication 
takes place at two different construction sites belonging to the Swedish building 
construction company Skanska. According to the interviews carried out at the 
construction sites, we realized that the majority of problems were sprung out of 
a lack of clarity in communication. A literature study has been performed and 
since communication is a wide topic, this study has been confined to the 
following subtopics: Leadership, Project, Meetings and Language. With these 
headlines in mind, interviews were conducted. The aim was to find out how 
communication works at work sites in the construction industry and how the 
workers experienced the communication within the field of production. 
 
The study shows that savings can be achieved through increased awareness of 
communication as a tool and to actively improve interpersonal communication. 
 
 
Keywords: communication, construction, management, project organization, 
meetings, language 
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Sammanfattning 
 
Kommunikation på byggarbetsplatsen har en stor förbättringspotential enligt 
Svensk Byggtjänsts undersökning. Rapporten visar att stora besparingar kan 
göras i byggbranschen och särskilt hos entreprenadföretagen. Detta 
examensarbete beskriver hur kommunikationen sker på två av Skanskas 
byggarbetsplatser i Uppsala. Det visade sig att majoriteten av de problem som 
uppstår i byggskedet kan härledas till en brist på tydlighet i kommunikationen 
på byggarbetsplatsen. En litteraturstudie har utförts som grund till arbetet. Då 
kommunikation är ett brett ämne har studien avgränsats till ämnena 
Ledarskap, Projektorganisation, Möten och Språk. Utifrån dessa rubriker har 
kvalitativa intervjuer utförts med syftet att ta reda på hur kommunikationen 
fungerar, upplevs och arbetas med.  
 
Studien visar att besparingar kan göras genom att öka medvetenheten av 
kommunikation som ett redskap och att aktivt arbeta med kommunikation. 
 
 
Nyckelord: kommunikation, bygg, ledarskap, projektorganisation, möten, språk
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Förord 
 
Detta examensarbete är det avslutande projektet i vår utbildning till 
Högskoleingenjörer i Byggteknik vid Uppsala Universitet. Arbetet är utfört 
under 2011 och har initierats av Skanska Hus Stockholm Nord, via handledaren 
Andy Hägglund. Mot bakgrund av vår mer tekniskt inriktade utbildning får 
detta arbete utgöra grunden i våra framtida yrkesroller där kommunikation och 
ledarskap anses vara av betydande vikt. De tekniska grundkunskaper vi har 
förvärvat genom åren skulle till exempel vara av liten vikt om vi inte kunde 
förmedla dem. I detta ligger också en tanke på att detta arbete skulle kunna 
vara av vikt för kommande byggingenjörsstudenter som inser vikten av god 
kommunikation, arbetet skulle kunna fungera som en grund att bygga vidare 
på. 
 
 
 
TACK till alla de som vågat ställa upp på våra intervjuer samt till 
ämnesgranskaren Mats Karlsson och vår handledare Andy Hägglund.  
 
 
Uppsala i juni 2011 
 
Alexander Lindström, Simon Sahlberg 
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1. Introduktion 
 

1.1. Inledning 
 
Att det i byggbranschen är allt för vanligt med fel och brister, som ofta leder till 
förseningar och hål i budgeten, är allmänt känt enligt Sällström & Härngren 
som skrivit boken ”Att utveckla teamkultur i byggprocessen”. Detta 
resonemang har sedan länge präglat branschen och människors syn på den. 
Stora byggprojekt består nästan alltid av en unik konstellation av upphandlade 
entreprenad- och konsultföretag som är specialiserade inom sina områden. Att 
dessa gemensamt skall producera en slutprodukt kräver en väl fungerande 
projektorganisation med kompetenta ledare. De företag som är involverade 
måste relativt snabbt organiseras och lära sig samarbetet. Ett byggprojekt 
genomförs på en relativt kort tid och när slutprodukten är färdig och godkänd 
kommer den tillfälliga projekt gruppen att upplösas. Detta för att sedan med en 
helt annan konstellation någon annanstans starta upp ett nytt byggprojekt. 
 
Byggbranschen har länge försökt avhjälpa många av sina problem med 
uppkomna byggfel och spräckta tidsramar genom att satsa på utveckling inom 
byggnadsteknik, logistik, specialisering inom yrkesgrupperna och förbättrat 
ekonomitänkande.  Då specialisering inom samtliga yrkesgrupper här ses som 
en god utveckling innebär det också att behovet av att kunna informera och 
kommunicera dessa kunskaper mellan grupperna ökar. Det är naturligt att 
företag ständigt vill bli bättre på alla ovan nämnda punkter för att kunna 
överleva i den hårda konkurrensen. Dessa områden kan ses som kärnan i 
svenskt byggande, men man tycks ha försummat individerna i det stora hela. 
Det är ju trots alla förbättrade byggnadsmetoder människor som utför 
projekteringen, planeringen och byggandet. Här tror vi att det också måste till 
en förändring och det är därför vi i detta examensarbete vill undersöka vad en 
förbättring inom arbetsplatskommunikation kan leda till. 
Det är inte enbart med tanke på den möjliga ekonomiska vinning förbättringen 
kan åstadkomma (se Bakgrundsbeskrivning), utan också för att människor ska 
trivas på sin arbetsplats och i branschen. En utveckling mot mer effektiviserad 
kommunikation, samspel mellan grupper och samhörighet i team tror vi skulle 
kunna leda till att de medverkande individerna blir mer involverade i projektet, 
snabbare på att lösa problem och bättre på att lära av varandra.  
 
Då projektprocessen är standardiserad och vägen till byggstart är förutbestämd 
kan man inte annat än förvänta sig att problem uppstår när planering möter 
den unika produktionen. Projektens ständiga tidspress har gjort att man varken 
har tillräckligt med tid eller resurser för att kunna utvärdera var och hur fel och 
brister uppkommer, man löser ofta problemen varefter de uppstår. Det är bara 
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de som är direkt involverade i de specifika problemen som tar med sig den 
lärdomen om hur problemet löste sig. Alltså är det de som varit med längst i 
branschen och hunnit samla på sig mest erfarenhet av problem som har störst 
kunskap i ämnet. Det är en ganska självklarobservation men om de som är 
färska i branschen inte skulle behöva upprepa samma misstag utan dra lärdom 
av de äldre innan problemen uppstår så kan pengar sparas. Utan god 
kunskapsöverföring kommer dessa problem inte att försvinna utav sig själv. De 
kommer fortsätta dyka upp med varje ny generation byggare och upprepas 
med olika stort utfall beroende på projektens storlek och komplexitet. Detta är 
ännu en aspekt som visar på att kommunikation är av största vikt för ett lyckat 
resultat. 
 
Uttrycket “mindre snack och mera verkstad” och ”löses på plats” har sitt 
ursprung i att byggbranschen har en innebodd kreativitet och räknar med en 
viss mån av improvisation, man vet att problemen inte kan undvikas helt. Det 
hade vart bättre om uttrycket löd ”mer snack och färre problem”, i varje fall när 
det kommer till ledarskapet. 
 
 

1.2. Syfte och mål 
 
Detta arbete är tänkt att ge en så bred syn på ämnet kommunikation som 
möjligt inom ramen av vad som kan tänkas vara nyttigt på en byggarbetsplats. 
Vi ämnar med detta arbete att utreda hur kommunikationen fungerar hos en av 
de större entreprenörerna inom byggbranschen. Det innebär att vi söker svar på 
vad bristande kommunikation kan ge upphov till. Reda ut hur information 
sprids genom arbetsplatsen för att kunna peka på eventuella flaskhalsar. Om vi 
med denna rapport kan visa på hur problem med kommunikation kan lösas 
eller i varje fall starta en tankeprocess kring ämnet kommunikation får arbetet 
ses som lyckat. 
 
 

1.3. Problemformulering 
 
Hur bör kommunikationen mellan yrkesarbetare och tjänstemän ske? Vad kan 
förbättras och vad är vinsten i det? Var i arbetsplatsens hierarki sker merparten 
av kommunikationen? Finns det någon flaskhals som kan avhjälpas? Vad finns 
det för språkliga problem? 
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1.4. Avgränsning 
 
Kommunikationen i byggprocessen innefattar ett stort antal discipliner och ett 
stort antal människor. Hur kommunikationen ska ske tidigt i processen är ofta 
styrt via avtal och något vi inte ämnar utreda i detta arbete. Vi väljer att 
fokusera på kommunikationen i produktionsskedet på byggarbetsplatsen, 
avgränsningen visas grafiskt i Figur 1. Vi avser inte heller att gå in på djupet av 
psykologin bakom kommunikation eller rikta in oss på hur sociala olikheter 
mellan individer påverkar kommunikationen. Arbetet skulle dessutom bli för 
omfattande om vi sökte angripa problemen kring kommunikation med tanke 
på hur den kan skiljas åt beroende på vilken entreprenadform som används. De 
rubriker vi valt ut och som vi kommer beröra i arbetet som följer är en Allmän 
beskrivning av ämnet kommunikation, Projektorganisationer, Ledarskap, 
Möten samt Språk och kultur. 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1, Avgränsning till byggprocessens slutskede, byggproduktionen 
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1.5. Bakgrundsbeskrivning 
 
22,5 miljarder kronor per år kan sparas in på förbättrad kommunikation i 
byggprocessen. Detta visar en rapport från 2008 som är gjord av Industrifakta 
på uppdrag av Svensk Byggtjänst. Industrifakta har slumpmässigt valt ut 240 
svenska beslutsfattare från byggprocessens alla olika hörn. Rapporten visar att 
dessa besparingar kan göras genom förbättrad informationsöverföring. Ur de 
240 intervjuerna i undersökningen kan man utläsa att 51procent trodde att 
byggentreprenören kunde ta störst del av dessa besparingar. Då Skanska är ett 
av de största byggentreprenörföretagen i Sverige anser vi denna rapport vara 
en väsentliggrund till denna studie i arbetsplatskommunikation. 
 
Valet av ämnet till detta examensarbete grundar sig i en diskussion angående 
värdet av morgonmöten och kommunikation på byggarbetsplatsen. Vi läste in 
oss i ämnet och kom fort över den ovan nämnda rapporten som stödde värdet 
av den hållna diskussionen. Rapporten från Svensk Byggtjänst ligger alltså till 
grund för vår avhandling. Utifrån rapporten drog vi slutsatsen att det fanns ett 
värde i att utföra intervjuer ute i byggproduktionen. 
 
I den bifogade rapporten från Svensk Byggtjänst framgår tydligt att bristerna i 
byggprocessens kommunikation till stor del beror på otydlig information och 
att feedback ofta saknas. Det framgår också att en gemensam målbild samt en 
lagkänsla i vissa fall saknas.
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2. Litteraturstudie 
 

2.1. Allmänt 
 

2.1.1. Om kommunikation 
 
”Näst efter att arbeta ägnar vi den största delen av vår vakna tid åt olika former av 
kommunikation. Kommunikation betyder sammanbinda, göra gemensam.”(Sällström & 
Härngren, 2009) 
 
De mänskliga relationerna har under 1900–talet förändrats på flera sätt. Antalet 
roller och därmed kontaktytor har ökat, vilket har medfört att 
genomsnittsmänniskans relationer har ökat i antal. Samtidigt har tiden för 
utövandet av varje relation minskat, vilket lett till ett ytligare umgänge utanför 
familjen och den närmaste vänkretsen. Tiden per relation minskar alltså och är 
numera begränsade till olika skeden av livet. De minskade värdet i relationerna 
människor emellan talar för att man i större utsträckning bör se människor som 
individer i nätverk än som medlemmar av ett fåtal organisationer.(Packendorff, 
2003) 
 
Enligt nationalencyklopedin förutsätter kommunikation att sändaren av 
information vinner något på sin sändning. För att det ska löna sig att avge en 
signal måste mottagaren kunna fånga och tolka den. Signalerna kan vara av 
olika typ och utnyttja olika sinnen som till exempel syn och hörsel. 
Informationsinnehållet i en signal kan vara antingen sant eller falskt vilket gör 
att kommunikation kan bli väldigt komplex. Man har också tagit tekniskt allt 
mer avancerade medier i bruk för kommunikation över stora avstånd i rum och 
tid, från papper till elektroniska medier. I dag är en växande del av mänsklig 
kommunikation global och datoriserad.(Nationalencyklopedin, 2011) 
 
Kommunikation studeras flitigt inom flera olika vetenskaper och har gett 
upphov till en uppsjöteorier. Beteende- och samhällsvetenskaperna studerar 
bland annat de olika sociala formerunder vilka kommunikation äger rum. Den 
mest grundläggande formen av mänsklig kommunikation är interpersonell 
kommunikation, den sker främst inom familjen, kamratgruppen eller 
arbetsgruppen. Lingvistiska studier av kommunikation inriktas på verbal 
kommunikation i tal och skrift men även på icke-verbal kommunikation så som 
kroppsspråk. Man kan skilja mellan avsiktlig och oavsiktlig kommunikation. 
Rytm och melodi och gester används för att komplettera och nyansera dessa 
funktioner. De primära kommunikativa uppgifterna är genomgående att ge 
information, att skaffa information samt att ge direktiv. Yttranden ger dock inte 
automatiskt det resultat talaren avsett. En lyssnare tolkar alltid vad han hör mot 
bakgrunden av sina referensramar och vad han vet om talaren och talarens 
avsikter. När man lär sig språklig kommunikation lär man sig också sända 
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signaler som tjänar till att understödja kommunikationen för att visa att man 
förstått vad som sagts, så kallad återkoppling. Retursignaler spelar stor roll i 
andra typer av kommunikation (se Feedback).(Nationalencyklopedin, 2011) 
 
Kommunikation är något som är så universellt och alldagligt att vikten av god 
kommunikation ofta blir förbisedd. God kommunikation är något som blir 
alltmer viktigt både på arbetsplatsen och i vardagslivet. Att göra sig förstådd i 
både tal och skrift är något som de allra flesta börjar öva på redan i lågstadiet 
men som man aldrig riktigt blir fullärd i. (Hamrefors, 2009) Bra fungerande 
kommunikation är en grundläggande faktor för framgång i ett projekt. 
Fungerar inte kommunikationen i projektgruppen kommer inte heller 
projektgruppen att fungera bra. Olika former av möten under projektet är 
kanske den vanligaste återkommande rutinen för att kommunicera i projektet. 
Genom att bygga upp en väl fungerande rutin kring projektets mötesstruktur 
kan många kommunikationsrelaterade problem undvikas. (Eklund, 2009) 
 
När människor interagerar med varandra bär de med sig sina egna 
verklighetstolkningar i sina minnen. Dessa minnen utgör referensramar, som 
sedan förmedlas genom kommunikation. Visserligen utgör användningen av 
språk ett mycket kraftfullt verktyg för kommunikation, men det finns fler 
verktyg än språket. När människor träffas kommunicerar de även genom 
kroppsspråk och handlingar. Vid kommunikation över telefon är det bara tal 
som gäller, det vill säga en relativt svag påverkan. Skriftlig kommunikation har 
ofta en starkare inverkan än tal, eftersom den har passerat gränsen för vad 
människor anser vara handling. När människor träffas fysiskt finns hela 
arsenalen av påverkansinstrument tillgängliga, och det gör då att all annan 
kommunikation kan anses vara mindre effektiv.(Hamrefors, Kommunikativt 
ledarskap, 2009) 
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2.1.2. Information 
 
”Information består av fakta som finns omkring oss, fakta som är synlig för alla och som 
inte tar någon tid att sända eller förmedla.”(Segerfeldt, 2002) 
 
Information är ingenting förrän den tagits emot av någon och blivit användbar. 
Oftast när man tar emot information är det inte självklart om det är användbart 
eller inte, informationen behöver först behandlas och omformas till kunskap. 
Kunskap är osynlig då den finns inuti oss, det är när vi vill eller får möjlighet 
att använda kunskapen som kompetens uppstår. Om man förmedlar den 
information man har så att alla förstår den, har man också uppnått 
kommunikation. Därmed kan det också verka som att det ena förutsätter det 
andra, men skillnaden är avsevärd. Information är en arbetsuppgift medan 
kommunikation är ett arbetssätt. Kommunikationens mål är att göra fler 
delaktiga och engagerade i det man har att förmedla.(Segerfeldt, 2002) 
 
Många hävdar, med viss rätt, att man förlorar i makt genom att överlämna 
information. Men det är snarare en fråga om värderingar och förhållningssätt. 
Man förlorar inte automatiskt värde för att man överlämnar kunskap eller 
information till någon annan. Båda vinner på det. (Segerfeldt, 2002) Att dela 
med sig av information och kunskap ska vägas mot sållningsuppgiften (se 
Kommunikativt ledarskap). Det är en svår uppgift att sålla information, sållar 
man för lite kan budskapet försvinna i informationsmängden men sållar man 
för mycket blir det istället osammanhängande och otydligt. Att skickligt sålla 
och dela med sig av information visar på styrka och leder på sätt och vis till 
ökad makt. Bristande sållning är ett mer utbrett problem än att man inte delar 
med sig av information men båda härrör från en försiktighet, en rädsla att 
förlora sin position. Att medvetet undanhålla information är ändå värre och 
kan ge negativa konsekvenser. (Tufvesson, 2008) 
 
 

2.1.3. Envägs- och tvåvägskommunikation 
 
”Enligt teorin är det sändaren som har ansvaret för att mottagaren ska förstå och kunna 
tolka budskapet.” (Tufvesson, 2008) 
 
Begreppen “information” och “kommunikation” förekommer ofta i litteraturen. 
Information syftar till själva innehållet som skall förmedlas och kommunikation 
är processen vid vilken informationen byter ”ägare". Kommunikation kan i sin 
tur vara antigen envägs, från en sändare till en mottagare utan feedback, eller 
så kan den vara tvåvägs i form av återkoppling mellan sändare och mottagare. 
Som chef eller ledare måste man aktivt välja vilka frågor som kräver 
tvåvägskommunikation och i vilka frågor det räcker med att kommunicera utan 
återkoppling. Tvåvägskommunikation tar å ena sidan mycket längre tid för det 
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leder till en diskussion men ger å andra sidan ett bättre underlag för att kunna 
ta beslut än vad envägskommunikation gör. (Tufvesson, 2008) (Olsson, 2001) 
 

                   
Figur 2, Bilden visar hur signal går från sändare till mottagare. 

 
Som Figur 2 visar kan kommunikation ses som ett system av sändare och 
mottagare av så kallade signaler, dessa signaler är alltid avsända med en avsikt 
att påverka. Signalen kan vara öppen eller dold, medveten eller omedveten 
men har trots det en avsikt. Kommunikationens beståndsdelar, signaler, kan 
vara ord, men också gester, minspel, tonfall, kroppshållning och andra icke 
verbala signaler som mottagaren uppfattar och påverkas av.(Sällström & 
Härngren, 2009) 
 
 
 
 



Kap. 2 Litteraturstudie 
 
 

 9 

2.1.4. Feedback 
 
”Det finns en symbolik i att vi har två öron, men bara en mun.” (Tufvesson, 2008) 
 
Feedback består av kritik avsedd att hjälpa. Det är ofta svårt att ta emot såväl 
positiv som negativ feedback. Korrekt använd feedback kan ses som en gåva 
från givaren. Feedback skall vara konstruktiv, rak och tydlig och skall behandla 
saker som kan förbättras alternativ saker som redan görs bra. Till skillnad från 
beröm är feedback personlig. (Tufvesson, 2008) 
 
Feedback är ett arbetssätt för att få människor att växa, mer kompetenta och 
tryggare i sin omgivning. Feedback kan ses som ett utvecklingsverktyg då det 
hjälper till att skapa ett öppet klimat och utveckla våra relationer. (Cederlund, 
2010) 
 
Att ge och ta emot feedback är något som alla har behov av att träna på. För att 
kunna ge adekvat återkoppling krävs det att man är en god lyssnare. De flesta 
tillbringar mer tid under en dag med att lyssna än med att prata och läsa. Att bli 
lyssnad på uppfyller det grundläggande behovet av att bli sedd, det hjälper till 
att bygga självförtroende och självkänsla. Misstaget som många gör är att man 
har så fullt upp med det vi själva vill säga att man inte riktigt lyssnar aktivt på 
den andre. Vad som kännetecknar en aktiv lyssnare är viljan att verkligen förstå 
den andra. (Tufvesson, 2008) 
 
90 procent av felen i produktionsfasen upprepas i senare projekt. Uppgifter som 
utförs felaktigt upprepas på grund av att uppföljning i direkt anknytning till 
felet inte sker. Syftet med feedback är att uppmärksamma medarbetarna på hur 
deras beteende uppfattas av omgivningen med avsikt att effektivisera. 
Feedback, både positiv och negativ, som inte framförs på rätt sätt skapar lätt 
blockeringar eller förnekanden. Man bör noggrant förbereda feedback innan 
den genomförs. Att ta emot feedback handlar om att förstå och bearbeta de 
synpunkter man tar emot. De flesta människor har lätt att förneka, bortförklara, 
förtränga eller till och med förkasta obekväma synpunkter. (Sandström, 2004) 
 
Återkoppling kan vara av två slag, personinriktad vilket betyder att den 
beskriver för mig hur mitt beteende uppfattas av andra och funktionsinriktad, 
vilket betyder att den beskriver för mig hur resultatet av mitt beteende 
uppfattas av omgivningen. Utifrån detta kan man sedan som person och grupp 
växa. (Sandström, 2004) 
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2.2. Projektorganisation 
 

2.2.1. Om projekt 
 
”Definitionen av en projektorganisation är en organisation som från början är avsedd 
att upphöra vid en viss framtida tidpunkt, om detta inte är uppfyllt ska den inte anses 
vara en projektorganisation.”(Packendorff, 2003) 
 
Att se projekt som en tillfällig organisation innebär att man ser projekt som en 
arbetsform. Det som skiljer en projektorganisation från en linjeorganisation är 
att man har en tidsbegränsning, när målet är uppnått så upplöser man 
arbetsgruppen.(Packendorff, 2003)Anledningen till att man samlar en grupp 
människor i en projektgrupp kring en uppgift är att gruppen sammantaget har 
mer kunskap, information och förmåga än den enskilda individen. Man samlar 
experter och specialister för att genomföra ett specifikt projekt eller för att 
utföra en uppgift. Beslutfattandet i projektgruppen tar längre tid i anspråk men 
ger ett bättre resultat.(Eklund, 2009)Projektorganisationer skapas oftast för att 
uppnå nytänkande till skillnad från linjeorganisationen. Nytänkandet uppstår 
på grund av att projektorganisationen är mer uppgiftsorienterad och mindre 
relationsorienterad. Det deltagande ledarskapets inverkan på motivation och 
lärande är viktigt. (se Ledarskap). (Packendorff, 2003) 
 
Ett projekts slutmål kan delas in i resultatmål och effektmål. Resultatmålet 
specificerar vad resultatet ska bli och effektmålet anger varför man vill ha det 
resultatet. Man talar ofta om ”syfte och mål”, där syftet knyter an till 
effektmålet ”Varför?” och målet till resultatet ”Vad?”. Att ha kännedom om 
varför man vill nå ett visst resultat har stor betydelse för hur projektet utförs 
och kan i vissa fall avgöra om projektet blir lyckat eller misslyckat. Målet kan 
ibland vara uppnått fastän syftet är missat. Om mer tid läggs på att beskriva 
både ”Vad?” och ”Varför?” för samtliga inblandade, samt klarlägga hur de 
gemensamt bidrar till målet kan en större känsla av delaktighet uppnås och 
gruppen bli effektivare.(Eklund, 2009) 
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2.2.2. Målstyrning 
 
”En klok chef försäkrar sig om att medarbetaren har uppfattat målet korrekt och anser 
det realistiskt”(Sandström, 2004) 
 
Målstyrning handlar om att chefen fastställer önskat resultat och sätter upp 
delmål som medarbetarna genom valfritt tillvägagångssätt skall uppnå. Detta 
arbetssätt kräver enligt Björn Sandström att det styrande slutmålet är SMART, 
vilket står för: 
Specifikt – entydigt, klart och situationsanpassat mål 
Mätbart – möjlighet att följa delresultat för att se om det är i linje med målet 
Accepterat – den som utför uppdraget bör också acceptera målet 
Realistiskt – det ska vara fullt möjligt att uppnå målet 
Tidsatt – bestämd tid då målet ska vara uppfyllt 
(Sandström, 2004) 
 
Vart vi ska och vart vi står nu bör vara klart och tydligt definierat för att 
målstyrning ska fungera optimalt. Sedan krävs en god dialog mellan chef och 
medarbetare. Chefen är alltid mer angelägen om att nå målet än vad 
medarbetarna är, så styrningen ska här ske med ett mål för ögonen men 
medarbetaren ska ha handlingsfrihet. Den kommunikativa processen bör utgå 
från förståelsen för målet då detta skapar delaktighet i gruppen. Samordning är 
A och O i målstyrningen, detta för att alla skall sträva åt samma håll.(Segerfeldt, 
2002) 
 
 

2.2.3. Gruppdynamik 
 
“Ett riktigt formulerat mål ger frihet till gruppen att välja hur de vill 
arbeta”(Segerfeldt, 2002) 
 
Primär grupp kallas en grupp med mycket starka band och nära kontakter, till 
exempel familj och nära vänner. Känslan av samhörighet i en primär grupp är 
mycket stark och gruppen är sällan större än tio personer. Sekundär grupp 
kallas större grupper som har svagare band inom sig som till exempel 
idrottsklubbar eller yrkesgrupper. Den typ av grupp som projektgruppen 
normalt faller inom brukar kallas för en formell grupp. Det vill säga en grupp 
som formellt bildas i en organisation, kanske för ett byggprojekt eller bara för 
att chefen säger så. Banden kan här vara helt obefintliga och kanske till och med 
bestå utav spänningar mellan medlemmarna. Ledaren är ofta utsedd och 
gruppen ska arbeta efter vissa givna direktiv. Motsatsen, en informell grupp, 
bildas ofta spontant när människor känner samhörighet i sina behov eller 
intressen. Dessa informella grupper kan bildas var som helst, även inom en 
formell grupp. Den informella gruppens värderingar har ofta stort inflytande 
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på den formella gruppen. Dessa informella värderingar väger ofta tyngre än 
gruppens formella, skrivna regler.(Eklund, 2009)(Sandström, 2004) 
 
Eklund menar vidare att stora grupper kräver långa projekttider och liten 
personalomsättning för att uppnå effektivitet. Motsatsen, mindre 
projektgrupper, är bra vid projekt med stor personalomsättning då detta leder 
till att gruppetablering sker snabbare. Gruppetablering syftar till den process 
som sker när människor sätts ihop i en grupp och bildar en känsla av 
samhörighet. (se FIRO-modellen). (Eklund, 2009) 
 
Medlemmarna i en projektgrupp får aldrig lika starka band som medlemmar i 
en linjeorganisation får. Projektgruppen vet att den kommer att upplösas 
medan linjeorganisationen har sina invanda sociala mönster som blivit till med 
tiden. På grund av projektgruppens temporära struktur måste medlemmarna 
ständigt söka efter nya relationer vid varje nytt projekt. Sökandet skapar stress 
och är något som inte får underskattas. Stress beskrivs vidare under rubriken 
”Stress”.(Packendorff, 2003) 
 
 

2.2.4. FIRO-modellen 
 
Fundamental Interpersonal Relationship Orientation, (FIRO) är en väletablerad 
teori framtagen av den amerikanske psykologen Will Schultz. Modellen 
beskriver hur grupper bildas, hur de utvecklas och de faser som gruppen går 
igenom. De faser som ingår i modellen framgår ur FIRO-cirkeln enligt Figur 
3.(Sandström, 2004) 
 
Denna gruppdynamiska utvecklingsprocess pågår ständigt och grupper 
kommer alltid behöva backa tillbaka i FIRO-cirkeln då och då. Ledaren bör vara 
medveten om denna teori och visa engagemang då dennes insatser spelar stor 
roll för hur fort processen når den önskade samhörighetsfasen. Modellen är 
grundläggande för ett gott ledarskap, det krävs dock förståelse för att 
utveckling i grupp är en dynamisk process som även en väl fungerande grupp 
behöver se till att underhålla.(Sandström, 2004) 
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De fem faserna är: 

• Tillhörandefasen - Får och vill jag tillhöra gruppen. Fasen kännetecknas 
av osäkerhet, undersökande och misstänksamhet. 

• Gemytlighetsfasen – Nu är alla med i gruppen. Fasen kännetecknas av 
lättnad och tillfredsställelse. 

• Rollsökningsfasen – Ifrågasättande av ledargestalt, kompetens, 
ansvarsfördelning m.m. Fasen kännetecknas av en känsla av oberoende 
och mycket energi läggs på att utmana, ifrågasätta och angripa varandra 
i gruppen. 

• Idyllfasen – Medlemmarna ger utrymme åt varandra och gruppandan 
förstärks. Konflikter löses. Fasen kännetecknas av grupptänkande och 
öppenhet. 

• Samhörighetsfasen - Naturligt att visa känslor, gruppen kan nu lösa sina 
arbetsuppgifter tillsammans på ett effektivt sätt. Fokus ligger på 
gruppens relationer och ett bra samarbete. Fasen kännetecknas av 
tillfredställelse. 

 
Figur 3, FIRO-cirkeln beskriver gruppetableringens faser 
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2.2.5. JoHari-modellen 
 
Psykologerna Joseph Luft och Hari Ingham utvecklade denna teori på 1960-
talet.  
 

 
Figur 4, JoHari-fönstret åskådliggör ens självbild och hur andra uppfattar en själv, 
samt hur dessa påverkar varandra. 

• Arenan - vad du väljer att visa 
• Fasaden - vad du väljer att dölja 
• Det blinda - vad andra väljer att inte säga om dig 
• Det okända - det varken du eller någon annan har upptäckt om dig 

 
Med detta verktyg lär man sig tolka hur ens eget beteende påverkar gruppen. 
Genom att ge varandra återkoppling på det som en person vågar visa i arenan 
(se Figur 4) skjuter man det vertikala spröjset åt höger och därmed minskas det 
blinda och det okända fältet. Desto mer man vågar visa av sig själv desto större 
blir arenan (horisontella spröjset sänks) vilket i sin tur leder till att gruppen kan 
ge mer respons på ens ståndpunkter och man lär sig på så sätt mer om sig själv 
(det okända fältet minskar). Öppenheten blir större och gruppen får veta var 
man står, de behöver inte gissa sig fram till ens ståndpunkter 
längre.(Sandström, 2004)(Mitt Ledarskap, 2011) Ju större arenan är desto bättre 
kan individen kommunicera och effektiviteten i gruppen ökar 
således.(Sandström, 2004) 
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Sven Eklund menar att gruppetableringsprocessen kan skyndas på genom att 
personerna i gruppen förstår teorin bakom JoHari-fönstret. Om 
gruppmedlemmarna är duktiga på att både ge och ta emot feedback kan tiden i 
de olika faserna förkortas. Han hävdar också att man alltid kan räkna med att 
gruppen den första tiden kommer att präglas av en försiktighet, ett försök att 
känna sig fram och hitta sina roller. Gruppens egentliga arbete får, och bör, stå 
tillbaka en tid tills gruppen etablerat sig.(Eklund, 2009) 
 
 

2.2.6. Värderingar och beteende 
 
”Man säger att värderingarna formar våra attityder.”(Eklund, 2009) 
 
Våra värderingar tydliggör för oss vad som är rätt och fel, men dessa 
värderingar måste omtolkas från gång till gång. Våra värderingar grundas 
väldigt tidigt i livet. Vår uppväxt, uppfostran och våra tidigare erfarenheter är 
avgörande faktorer för våra värderingar. De värderingar som vi får i vår 
uppväxt är normalt svåra att förändra senare i livet. Värderingarna är vad som 
mer eller mindre styr de grundläggande åsikter vi har. Attityder är i sin tur 
länken mellan våra värderingar och hur vi sedan väljer att bete oss i specifika 
situationer. Det är i utförda handlingar som attityder blir synliga för 
omvärlden. Vilka åsikter och värderingar som ligger bakom detta beteende kan 
vi däremot välja att dölja, de behöver inte vara direkt förknippade med våra 
handlingar. Vårt beteende är de handlingar vi utför och attityd är hur vi väljer 
att uttrycka oss. Beteenden är relativt lätta att styra både av oss själva och via 
påverkan av andra. Medvetet eller omedvetet kan beteenden förändras för att 
passa in i gällande situationer. Som vi kan se i Figur 5 kan man ändra sitt 
beteende, via attityderna, en bra bit från de grundläggande värderingarna. Hur 
mycket man kan ändra sitt beteende beror dels på hur viktig situationen eller 
frågan är för oss och dels på hur vi upplever den allmänna stressnivån.(Eklund, 
2009) 
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Figur 5, Ballongen visar hur mycket man kan påverka värderingar, attityder och 
beteenden.  

 
2.2.7. Stress 

 
”Anpassningsreaktioner som utlöses av fysiska och mentala påfrestningar vilka 
individen har begränsad möjlighet att påverka.”(Nationalencyklopedin, 2011) 
 
Stress i olika former har en stor inverkan på våra beteenden. Stressen kan ha sitt 
ursprung i olika saker men har alltid effekten av att vi successivt tappar vår 
flexibilitet och vår förmåga till empati och eftertanke. I kedjan känsla - tanke - 
handling gör stressen att vi hoppar över tänkandet och agerar direkt från 
ryggmärgen. Att uppleva stress är inte det samma som att situationen är 
stressad, olika personer reagerar olika mycket på samma situation. Ökande 
påkänning av stress gör att man mer och mer låter känslorna ta över 
situationen. Perspektivet över målinriktningen, alltså hur man samarbetar, 
kommunicerar och hjälps åt i en grupp åsidosätts. Vårt beteende präglas till slut 
av kortsiktiga, akuta handlingar, även om situationen inte är akut.(Eklund, 
2009) 
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Gemensamt för de flesta projektorganisationer är att den individuella 
osäkerheten är mer utbredd vilket kan leda till stress. Osäkerheten uppstår på 
grund utav den ombytliga arbetsmiljön och skiftandet av kollegor. Den sociala 
interaktionens betydelse för tillfredsställelse i arbetet är dessutom inte så stor i 
projekt som den är i linjeorganisationer. I projektorganisation är arbetet fram 
till målet i sig en tillräckligt stor källa till tillfredställelse, detta så länge 
projektet inte pågår i mer än tre år. Kan man leva med osäkerheten utan att 
känna sig stressad är detta en av anledningarna till varför man vill arbeta i 
projektform. (Packendorff, 2003) 
 
 

2.2.8. Problem 
 

“Att hantera snabba förändringar, att leva i temporära organisationer, att utveckla 
meningsfulla relationer bara för att bryta dem - allt detta förebådar social 
överansträngning och psykologiska spänningar.”(Packendorff, 2003) 
 
Även i en sammansvetsad projektgrupp uppstår problem när gruppen växer 
över en viss gräns, framförallt då kommunikationsproblem. När den blir större 
än cirka tio personer blir det allt svårare att behålla en informell och flexibel 
organisation. Effektiviteten sjunker snabbt när man blir tvungen att strukturera 
kommunikationen. Det blir mer administration, möten, protokoll, uppdelning 
av ansvar och så vidare. En grundläggande svårighet med att skapa en effektiv 
projektgrupp är att personer med olika erfarenheter, uppfattningar, idéer och 
kompetenser samlas och skall komma överens. De olika personliga 
egenskaperna leder ibland till friktion i gruppen vilket i sin tur kan leda till 
kontraproduktivitet istället för produktivitet. Uppkomsten av många problem 
som en projektgrupp upplever är kriser och irritationsmoment. Normalt 
hänförs dessa till dålig ledning, bristande rutiner och dålig 
information.(Eklund, 2009) 
 
I komplicerade byggprojekt är det nuförtiden vanligt att man använder sig av 
ett standardiserat planeringssätt. Anpassningen till vad kunden vill ha visar 
sina problem för första gången i utförandet. Projektplanen är i princip lika från 
projekt till projekt, medan den slutgiltiga byggnaden helt är anpassad till 
beställarens önskemål. Byggnaden kan sägas vara unik. Projekt inom 
byggbranschen har stark fokus på att hålla tidsbegränsningen vilket har lett till 
att projekt som inte håller leveranstiden ofta ses som misslyckade.(Packendorff, 
2003) 
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2.2.9. Konflikter 
 
Sven Eklund definierar konflikter som motstridiga behov, det är kanske en 
bredare och mer omfattande definition av konflikter än vad många är vana vid. 
Man uppfattar ofta ordet konflikt som något negativt och mer explosivt. Om 
man istället ser konflikter som en skillnad i behov, så kan man lättare välja ett 
mer konstruktivt konfliktbeteende. Då en av parterna i en konflikt troligtvis 
inte är medveten om den andres behov så är det inte ovanligt att konflikten 
endast upplevs av en av parterna. Det är därför väldigt viktig att kommunicera 
sina behov och känslor. (Eklund, 2009) 
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2.3. Ledarskap 
 
”Att nå ut med budskap, skapa engagemang och delaktighet förutsätter att du kan nå 
dina medarbetares känslor. Humor och skratt är ett underskattat sätt att få kontakt och 
skapa kommunikation.” (Segerfeldt, 2002) 
 
Chefens roll i den nya tidens ledarskap är framför allt att träna och uppfostra 
medarbetarna till en gemensam och accepterad värdegrund samt ge det stöd 
och coachning, som medarbetarna behöver i sin verksamhet. Uppgifterna 
delegeras ut i organisationen och löses inom ramarna som organisationen 
gemensamt har bestämt. (Sandström, 2004) 
 
Ledarskapet till skillnad från chefskapet bygger på att man har möjlighet att 
delegera ansvar, men till skillnad från ledarskap kan chefen aldrig avsäga sig 
sitt ansvar. Chef och ledare är två skilda begrepp, chefsrollen är en befattning 
och en formell position som tas emot från högre instans och ledaren får sin roll 
av gruppen som han/hon styr. Ett ledarskap kan aldrig utövas om inte 
medarbetarna accepterar ledaren. Det finns två olika typer av ledare, i det 
formella ledarskapet har chefen ledarrollen och i det informella ledarskapet är 
ledaren utsedd av gruppen. För att bli framgångsrik som chef räcker det oftast 
med att leverera det som krävs av honom, detta kan vara allt från ekonomisk 
avkastning på investeringar eller en färdig byggnad. För att lyckas som ledare 
krävs helt andra egenskaper än vad ett chefskap kräver.(Sandström, 2004) Att 
hitta en god balans mellan ens chefskap och ledarskap kan vara svårt om inte 
omöjligt. Varje situation, person och grupp är unik och måste behandlas efter 
det. En ledares uppgift är att behandla alla förändringar som sker inom 
gruppen och att kunna behandla alla personer olika utefter hur situationen ser 
ut.(Hamrefors, 2009) 
 
Sandström skriver att de egenskaper man kräver av en ledare kan 
sammanfattas i dessa fem meningar: 

• Han måste vara professionell, kompetent, handlingskraftig och 
resultatinriktad. 

• Han måste visa vägen, vara ett föredöme och ställa minst samma krav på 
sig själv som på sina medarbetare. 

• Han måste vara öppen, ärlig, orädd och kunna kommunicera rakt och 
tydligt både uppåt och nedåt i organisationen. 

• Han måste kunna lyssna, ta intryck, ha empati och vara prestigelös. 
• Han måste kunna inspirera och inge entusiasm åt medarbetarna så att de 

kan växa. 
 
”Att lyckas förena chefsrollen med ett gott ledarskap innebär att du inte enbart har 
befogenheter och förtroende uppifrån, utan också tillit och stöd underifrån i ditt dagliga 
arbete.” (Sandström, 2004) 



KOMMUNIKATION PÅ BYGGARBETSPLATSEN 
 
 

 20 

Det är viktigt att ledarstilen som man väljer att använda stämmer överens med 
ens personlighet, gör den inte det kommer ledaren att verka falsk och onaturlig. 
Självinsikt och kunskap om ens starka och svaga sidor är därför basen till gott 
ledarskap. Men det är inte enbart det som avgör om ledarskapet blir lyckat eller 
inte, organisationsklimatet som bestäms av företagskulturen är också 
avgörande. Om denna tillåter öppenhet, kreativitet och initiativförmåga kan 
man räkna med ett positivt utfall av ledarskapet. Att också inse att ledarskapet 
måste anpassas efter gruppens mognad är något som är grundläggande för att 
ledarskapet ska upplevas positivt. En teori som ofta används för detta är den så 
kallade FIRO-modellen som omnämns tidigare i denna litteraturstudie. 
(Sandström, 2004) 
 
Man pratar också mycket i litteraturen om det operativa ledarskapet vilket 
handlar om att kunna leda och hjälpa medarbetarna mot högre prestationer. 
Viktiga verktyg för att kunna uppnå detta är till exempel utvecklingssamtal, 
målstyrning och kontinuerlig feedback. Som operativ ledare måste man också 
förstå att lagarbetet är viktigare än att uppmärksamma de individuella 
prestationerna. Uppgiften blir istället att lotsa organisationen mot de uppsatta 
målen (se Målstyrning). (Sandström, 2004) 
 
”Chefer som medvetet eller omedvetet använder sin maktställning för sina egna syften 
och för att skaffa personliga fördelar kommer att misslyckas i sin ledarroll. Brister i 
ledarskapet kan också ha sina orsaker i motsatt förhållande. Den chef som inte använder 
sin maktposition alls, kommer inte heller att bli framgångsrik som ledare”. (Sandström, 
2004) 
 
En förutsättning för att ett projekt med dess ledare och arbetsgrupp skall nå sitt 
mål är att både Vad- och Hur-frågorna är utredda. (Eklund, 2009) Vad-frågorna 
innehåller parametrar som, teknik, kontrakt, budget och tidplan medan Hur-
frågorna innehåller projektets arbetsprocess, kommunikation, samspel och 
spelregler. Ledaren tillsätts ofta efter vilka kompetenser han/hon har inom 
Vad-frågorna. Författarna till boken ”Att utveckla teamkultur i byggprocessen” 
menar att ledare inom byggbranschen använder en stor del av sin arbetstid till 
Hur-frågorna. (Sällström & Härngren, 2009) Det är både lätt och lockande att 
dyka in på budget, tidsplanering och tekniska lösningar då de alla är väldigt 
konkreta. Det är viktigt att inse att de endast utgör den ena delen av vägen till 
målet. Att lägga tid på att arbeta med Hur-frågorna leder till att man minimerar 
risken för många av de problem som en projektgrupp ställs inför. (Eklund, 
2009) 
 
”En bra drivkraft för att bli ledare är viljan att utveckla andra. Att vara bra på att göra 
andra bäst.” (Tufvesson, 2008) 
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Bristen på feedback kan skapabåde stress och ohälsa. Bristen grundar sig främst 
på att det är svårt för en chef som inte är ute på arbetsplatsen att ge lämplig 
återkoppling när denne inte ser det arbete som medarbetarna utfört. Om inte 
chefen ser det arbete som utförts blir medarbetarna osynliga för 
honom.(Segerfeldt, 2002)Författaren Anna Tufvesson menar att det finns en 
allmän frustration hos chefer över alla kortsiktiga besparingar på 
stödfunktioner. Besparingar som gör att chefen hamnar framför skrivbordet 
istället för i samtal med sina medarbetare ute på plats. Samtal som är av stor 
vikt för att chefen skall få en tydligare och mer korrekt bild över hur 
organisationen mår.(Sandström, 2004) (Tufvesson, 2008) 
 
 

2.3.1. Förändringsarbete 
 
”Att genomföra förändringar är enkelt, det är bara att se till att alla inser att de vinner 
på ändringen.” (Segerfeldt, 2002) 
 
Förändringar är alltid svåra att genomföra i en organisation om de inte 
kommuniceras rätt. För att förändringen ska kunna drivas igenom börden leda 
till en ny bättre situation för dem som påverkas. Människor strävar alltid efter 
att ha en så stabil omvärld som möjligt, När förslag på förändringar 
uppkommer skapas väldigt lätt oro i den till synes stabila omvärlden. Genom 
att aktivt kommunicera planerna under förändringsarbetet skapar man 
delaktighet och man kommer på så sätt förbi det initiala motståndet. 
(Segerfeldt, 2002) 
 
 

2.3.2. Kommunikativt ledarskap           
 
Sållning av information är ett första steg till att bli en kommunikativ ledare, 
nästa steg handlar om att kunna förklara informationen och sätt in den i ett 
relevant sammanhang. Detta kallas att målgruppsanpassa information och är 
en viktig del i att få mottagarna att aktivt lyssna på vad som sägs. När man 
förstår att informationen är något som berör en blir man också mer lyhörd. 
(Tufvesson, 2008) Det är ofta en svår och tidskrävande process att ta ställning 
till vad som är viktigt för olika medarbetare. Ett dåligt exempel är när man som 
chef eller ledare väljer att skicka ut all information till alla. Denna ledare kan 
inte försäkra sig om att informationen har gått fram, då det är en stor skillnad 
mellan att ha fått information och att vara korrekt informerad. (Segerfeldt, 2002) 
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Arbete med kommunikation är svårt, oftast kan det tolkas som att man 
undviker att arbeta när man står och pratar i korridoren. Det kan se ut som att 
man bara står och hänger men som ledare är det viktigt att inse att det är dessa 
samtal som lägger grunden för ett gott kommunikationsklimat i organisationen. 
(Hamrefors, 2009) 
 
Tufvesson menar att den kommunikativa ledaren ska behärska dessa punkter:  

• Sålla, förklara och sätta in ett sammanhang 
• Vara en aktiv lyssnare 
• Vara generös med relevant feedback 
• Genomföra effektiva och givande möten 
• Delta i småpratet 
• Dela med sig av information och kunskap 
• Skapa delaktighet i visioner, mål, värderingar och resultat 

 
Det kommer aldrig att finnas någon universalmodell som beskriver hur man 
bör kommunicera som ledare, utan det handlar om att hela tiden anpassa sin 
kommunikation till mål och målgrupp. 
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2.4. Möte 
 
”Det viktigaste mötet på en arbetsplats sker vid kaffeapparaten.”(Bohbot, 2010) 
 
Det finns två typer av möten, formella och informella. Formella möten är 
avtalade och förberedda medan informella möten innefattar spontana 
diskussioner i fikarum och korridor. Det är i småpratet vid fikabordet, i 
korridoren eller vid kopiatorn som medarbetarna bestämmer vilka värderingar 
och normer som ska gälla inom organisationen. Det är i de informella mötena 
större delen av lärandet överförs mellan medarbetarna, det är där nya idéer 
föds, det är där vi tolkar det som meddelats den formella vägen och det är där 
man som ledare kan uppfatta om någon av sina medarbetare inte mår bra. 
(Tufvesson, 2008) För att inte kommunikationen i och med all skriftlig 
information såsom mail och PM ska bli alltför opersonlig bör man verka för att 
aktivt skapa mötesplatser som underlättar för människor att träffas. Vid dessa 
mötesplatser utbyts information mellan personal och kommunikation uppstår. 
Det bör vara enkelt att till exempel under lunchen träffas både kors och tvärs i 
organisationens hierarki.(Segerfeldt, 2002) 
 
Det är viktigt att ha tydliga mål med formella möten och att förmedla dessa 
innan mötet skall ske. Möten bör hållas i mötesrum där man känner igen sig 
och känner sig trygg. Vid möten som är återkommande och som kan kännas 
tråkiga kan det vara bra att bryta mönstret med något nytt moment för att 
minska de fördomar som finns gentemot att möten ofta är ofruktsamma, 
okonstruktiva och långtråkiga. (Segerfeldt, 2002) Har man tydliga mål och 
presenterar dem grundligt för alla så blir målen gemensamma och alla kan 
känna delaktighet.(Sällström & Härngren, 2009) Det är mer motiverande att 
jobba mot mål som man varit med om att ta fram och kan påverka, än mål som 
någon annan bestämt åt en. Detta påvisar att möten och delaktighet är av stor 
vikt för organisationen. (Tufvesson, 2008) 
 
Normalt så präglas det första mötet med nya människor av en osäkerhet vilket 
leder till att det finns ett behov av att förenkla intrycken och göra grova 
kategoriseringar av gruppmedlemmarna för att kunna hantera osäkerheten. 
Dessa kategoriseringar ger oss en mer greppbar uppfattning om vad det är för 
personer i gruppen, vilket i sin tur minskar vår osäkerhet. Att det första 
intrycket skulle ge en bra bild av någon stämmer oftast inte då intrycket ofta 
bygger på förutfattade antaganden.(Eklund, 2009) 
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2.5. Språk och kultur 
 
Språk är som tidigare nämnt ett viktigt verktyg. Detta verktyg innefattar allt 
från dialektala skillnader till språkbruk med jargonger och slanguttryck, men 
självklart innefattar verktyget också främmande språk. För att ett verktyg ska 
vara användbart och fungera optimalt måste det användas rätt. I och med 
dagens utökade internationella relationer och den ökande användningen av 
utländsk arbetskraft är det särskilt viktigt att man inte förbiser vikten av språk 
och kultur i byggbranschen. Med främmande språk kommer också 
kulturskillnader in i bilden. Dessa skillnader är otroligt viktiga i sammanhanget 
då det gör att man inte bara kan översätta instruktioner och köra på som 
vanligt. För att leda utländsk arbetskraft på ett optimalt sätt måste man också ta 
hänsyn till skillnader i arbetssätt och vanemönster.(Åsberg, 2008) 
 
”Begreppet kultur beskriver inte enskilda individer utan beskriver grupper av 
människor som blivit påverkade och influerade av samma miljö och som haft liknande 
erfarenheter i livet. Vid en beskrivning av inhemska kulturer refereras det till 
gemensamma karaktärsdrag och element inom nationen och beskriver alltså inte 
enskilda individer. Självklart passar inte alla av landets medborgare in på 
beskrivningen och landets speciella kännetecken.”(Hansson & Gustafsson, 2005) 
 
För att förstå människor från olika kulturer bör vi lära oss deras språk och läsa 
in oss på deras historia. Att analysera kommunikationsbeteenden och lära sig 
om vad som kan styra dessa beteenden är en bra metod för hantering av 
kulturskillnader och även för att avvärja fördomar. Kunskap om andra 
nationaliteters egenskaper ger oss möjlighet att förstå viktiga likheter och 
skillnader kulturerna emellan. Gör man detta bygger man en stabil grund att 
utgå ifrån när man sedan ska jobba tillsammans mot det gemensamma målet. 
Att göra detta förarbete kan tyckas tidskrävande men i längden vinner man 
tillbaka tiden genom att trivsel och förtroende skapas så att arbetet kan 
fortskrida följsamt. För att uppnå gott samarbete med våra utländska 
medarbetare behöver vi inse att vår kulturella syn påverkar uppfattningen av 
dem. Förutom att lära sig om deras kultur kan en förbättrad förståelse uppnås 
genom att granska de speciella kännetecken som vår egen kultur innehar. När 
vi då inser att även vi har egenheter börjar vi förstå att de initiala uppfattningar 
vi har är beroende på varifrån man som betraktare tittar. Vanligtvis när man 
talar om fördomar omen annan kultur är det lätt att tro att de tycker det 
motsatta om en själv vilket inte alls är en självklarhet. (Hansson & Gustafsson, 
2005) 
 
”Om varje kultur betraktar sig själv som normal blir det en naturlig följd att den 
betraktar alla andra som onormala eller avvikande.”(Hansson & Gustafsson, 2005) 
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Människor från andra delar av världen är ofta bättre på att snabbt se sig som en 
i gruppen och kommunicerar tidigt mycket och gärna medan vi skandinaver är 
mer individualistiska och behöver lite mer tid på oss. Vi skandinaver vill å 
andra sidan ha stort ansvar och trivs bäst i så kallade platta organisationer utan 
övervakning av överordnad. Detta är en väsentlig skillnad mot de kulturer som 
har stor respekt för hierarkier och där arbete således kräver detaljerad 
planering. Brister planerna där uppstår osäkerhet och arbetet blir stillastående i 
väntan på nya order.(Hansson & Gustafsson, 2005) 
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3. Metod 
 

3.1. Arbetsgång 
 
Val av examensarbetets ämne diskuterades fram med Andy Hägglund, 
Skanska. Projektplanen arbetades fram och reviderades efter samtal med 
handledare och examinator. Arbetet inleddes med informationssökning vilket 
resulterade i lån av ett tiotal böcker. Sökandet efter böcker gjordes på DIVA, 
Google scholar och på Libris. Urvalet av litteratur gjordes med hänseende på 
våra grundkunskaper, med andra ord blev urvalet brett. Litteraturstudien 
gjordes grundligt då vi inte besatt några förkunskaper i ämnet. Under tiden 
litteraturstudien arbetades fram så hade vi kontakt med ämnesgranskaren Mats 
Karlsson från Vägverket som hjälpte till att hålla oss på rätt spår. 
 
Litteraturstudien utfördes för att beskriva det aktuella kunskapsläget inom 
ämnet, den tar upp flertalet aspekter som vi tycker är förenliga med 
kommunikation inom byggbranschen. Teorin som beskrivs i litteraturstudien är 
bred då vi var tvungna att skaffa oss grundlig kunskap inför intervjuerna. Den 
teori som vi ansåg vara mest relevant avgränsade vi oss till då det på grund av 
tidsramarna inte skulle gå att bearbeta allting. I intervjuerna fokuserade vi 
sedan på dessa utvalda delar.  
 
Intervjuerna är utförda på två av Skanskas byggprojekt i Uppsala under maj 
månad och utfördes på plats i respektive byggbod för att ge de intervjuande en 
miljö de känner sig bekanta i. En intervju utfördes också med en leverantör av 
byggmaterial, där intervjuade vi enbart platschefen. Information om ämnet i 
form av rubriker skickades i förväg men det presenterades inga direkta frågor 
för respondenterna. Studien omfattar totalt 12 stycken respondenter, 
fördelningen är som följer: en leverantör, två platschefer (PC), tre arbetsledare 
(AL), två lagbasar (LB) och fyra yrkesarbetare (YA). Med den uppdelningen 
förväntade vi oss få en tillräckligt generell uppfattning om hur 
kommunikationen skiljer sig åt beroende på hierarkinivå och byggprojekt. 
 
Formen på intervjuerna var av kvalitativ sort och frågeställningarna var semi-
öppna. Denna kvalitativa form är att föredra då kommunikation handlar 
mycket om relation och inställning till vad det informeras om och vem som 
informerar vilket vi hade intresse av att utreda. Då man vill ha möjlighet att 
behålla styrning av intervjun men samtidigt nå en öppen diskussion så använde 
vi oss av en semi-öppen frågeställning. (Bryman, 2011) 
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3.2. Intervjuerna 
 
Intervjuerna inleddes med en kort personlig presentation för att snabbt få 
kontakt med respondenten. Detta för att komma över de initiala spänningarna 
som uppstår då man möter främmande människor och för att göra det enklare 
att svara på frågeställningarna kring kommunikation. 
 
Syftet med intervjun presenterades för respondenten på plats innan varje 
person förväntas svara på frågor. Samtliga intervjuer är anonyma vilket det 
informerades om inför varje möte. Alla intervjuer spelades in efter 
respondentens medgivande, endast för att förenkla vidare bearbetning av 
materialet. Respondenten ombads beskriva sin position på arbetsplatsen och sin 
bakgrund inom byggbranschen. Därefter ställdes allmänna frågor kring 
bristande kommunikation och vad det kan leda till. I samband med detta fick 
respondenten se några humoristiska bilder på byggfel. God stämning 
uppnåddes vid varje intervju och respondentens intresse av att besvara frågor 
kring ämnet vara stort. 
 
Respondenterna fick ta del av rubrikerna kring frågorna som ställdes för att 
kunna lokalisera sig i vart intervjun befann sig. Vi använde oss själva av en 
intervjuguide med flertalet frågor kring de avgränsade ämnena, samtliga frågor 
användes inte då de var tänkta som stöd och till för att ge oss en möjlighet att 
anpassa frågor efter respondent. Intervjuguiden bifogas i rapporten. Frågorna 
skapade ofta diskussioner vilka vi tolkar i analysen. 
 
Prefererat urval av respondenter på arbetsplatserna: 
1st pc 
2st arbetsledare 
2st lagbas 
2st yrkesarbetare 
 
Urvalet av respondenter ur projektorganisationen är tänkta att återge en helhet 
av hur kommunikationen sker på en byggarbetsplats. De tillfrågade 
arbetsplatserna försökte följa våra önskemål av urval men på grund av att deras 
schema kunde fungerade det inte fullt ut. Generalitet får vi av valet att utföra 
intervjuerna på två geografiskt skilda arbetsplatser, detta kan tyckas vara ett 
litet urval men då intervjusvaren överensstämmer väl med varandra på de 
generella frågorna så bör man med ganska stor sannolikhet kunna säga att det 
finns generalitet i arbetet. Självklart skall man i detta fall beakta att de 
intervjuade enbart utgör en del av den totala population som återfinns på 
arbetsplatsen, men vi vill fortfarande hävda att de intervjuade tillräckligt 
återspeglar organisationens mångfald. 
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Samtliga intervjuer utfördes i mötesrum på respektive arbetsplats, där vi bjöd 
på kaffe och bulle. Av Figur 6 framgår tydligare vårt urval av respondenter från 
respektive arbetsplats 
 

 
Figur 6. Beskriver urvalet av respondenter på arbetsplats 1 respektive arbetsplats 2 
 

3.3. Felkällor 
 
Vid dåligt val av respondenter kan så kallat urvalsfel uppkomma. Exempelvis 
kan det leda till en skev bild av den faktiska situationen. Vi tror inte att det felet 
har uppstått då våra respondenter kändes uppriktiga och kunde resonera kring 
sina ståndpunkter. Ett annat fel som kan inträffa vid intervjuer är att frågor kan 
missförstås. Vi var medvetna om detta under intervjuerna och då respondenten 
var osäker på frågan så förtydligade vi oss gärna. Vid bearbetning av insamlad 
data måste man vara noggrann med att inte förlora information i form av 
intryck från intervjun så som exempelvis rodnad vid svar eller nervösa gester. 
Vi valde att anteckna lite allmänt under intervjuerna som också spelades in för 
att inte gå miste om någon information. Det faktum att intervjun spelades in 
kan ha effekt på svaren och inställningen till frågorna. Trovärdigheten i 
intervjuresultaten anser vi vara hög då vi har utgått ifrån inspelat material samt 
att vi var två personer som intervjuade och analyserade svaren. Pålitligheten 
hos respondenterna hoppas vi vara hög då vi var noga med att informera om 
intervjuns anonymitet. Vi beskrev också tydligt vårt syfte med intervjuerna och 
examensarbetet. 
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4. Intervjuresultat 
 
Nedan följer en redovisning av resultat från utförda intervjuer. Då intervjuerna är 
anonyma redovisas här inga namn vare sig på person eller projekt. Svaren refereras 
löpande och skiljs åt beroende på om de kommit från platschef (PC), arbetsledare(AL) 
eller yrkesarbetare (YA), i YA räknas även lagbasen in, se Figur 7. Om svaren skiljer 
sig åt yrkesvis eller arbetsplatsvis nämns detta men behandlas vidare i analysen. 
Erhållna svar sorteras efter ämne och vävs in i en återberättande text.  
 
 

 
Figur 7 Gränsen mellan yrkesarbetare och tjänstemän 

 
 

4.1. Ledarskap 
 

4.1.1. Uppgifter 
 
Gemensamt för platscheferna var att de båda var måna om att delegera så 
mycket som möjligt till sina närmaste medarbetare. Tydligt var att de båda inte 
ville blanda sig i allt. Båda såg sig ytterst ansvariga för att byggprojektet gick 
bra både med tanke på kvalité och ekonomi. Att våga delegera är en viktig 
egenskap som ledare vilket båda påtalade. 
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Arbetsledarna såg det som sin uppgift att serva lagbas och yrkesarbetare med 
uppgifter och att vara den som knyter samman det praktiska byggandet med 
den övergripande planeringen. De såg till att ändringar som sker är i linje med 
vad handlingarn beskriver så att de fungerar i det större perspektivet. Samt att 
det dagliga arbetet flöt på som det skulle, till exempel med material. Två av 
arbetsledarna ansåg det också särskilt viktigt att föra en vardaglig dialog med 
YA och LB för att underlätta en dialog när det väl uppstår skarpa situationer 
som akut måste lösas. Viktigt att sådant sker på smidigaste sätt. 
 
Lagbasarna ansåg att den dagliga planeringen av vem som utför vad och vart 
arbetet skall ske var deras primära uppgift, deras sekundära uppgift var enligt 
dem att producera. I deras tjänst ingår också att hålla kontakten med ansvarig 
arbetsledare så att de kan hålla sig uppdaterade med planering och händelser. 
Den yngre av de båda lagbasarna som intervjuades ville gärna ta del av så 
mycket information som möjligt och viljan av att delta i möten får anses stor 
medan den äldre kände att behovet av möten inte var lika stort. Den äldre 
lagbasen kände att många problem kunde lösas på egen hand av erfarenhet och 
han menade att han inte behövde lyfta frågan till ansvarig arbetsledare. Där 
kunde kommunikation gå från lagbas till lagbas inom det berörda problemets 
yrkesgrupper och på så vis lösa problem som uppstår. 
 
Våra fyra intervjuade yrkesarbetare var alla erfarna inom byggbranschen och 
såg sin roll som enbart producerande. De mottog uppgifter från LB och utförde 
dessa enligt instruktion. 
 

4.1.2. Operativt 
 
Den ena platschefen hade som mål att komma ut så mycket som möjligt då han 
visste att det var uppskattat, men på grund av rådande situation i projektet var 
han inte ute så mycket för tillfället. Den andra intervjuade platschefen tyckte att 
det var roligt att komma ut men kände att på grund av sina åtaganden som PC 
inte hade möjlighet att prioritera detta. Ingen PC kände att det fanns några 
problem som kunde avhjälpas av att de skulle röra sig mer ute på arbetsplatsen. 
Av de tre arbetsledana som intervjuades var det två som hade som målsättning 
att röra sig lika mycket ute på arbetsplatsen som inne i boden. Den tredje var 
säker på att han var ute på byggarbetsplatsen lika mycket som inne i boden. En 
av arbetsledarna hävdade också att om man inte rör sig på arbetsplatsen 
tenderar många synpunkter som är direkt relaterade till arbetsledaren att 
försvinna via lagbasen, därför var det viktigt att visa sig ute för att bemöta 
kritik och åsikter. 
 
Yrkesarbetarna hade förståelse för varför tjänstemännen inte var ute mer än 
vad de var. Och att detta kunde vara olika från dag till dag, men vad de 
egentligen sysslade med då de inte var ute på arbetsplatsen var oklart. Detta 
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berodde delvis på att YA sällan var inne i bodarna, men också för att en del inte 
hade något intresse av att veta. En av YA yttrade lite skämtsamt att ”man får 
hoppas att tjänstemännen inte bara sitter inne i boden och fikar”. I övrigt 
menade de på att de ofta visste vad som skulle utföras efter avslutat 
arbetsmoment, så de blev aldrig stående och om något brådskande arbete 
skulle uppstå kom lagbasen och hämtade dem. 
 
 

4.1.3. Dialog 
 
Samtliga respondenter svarade att det gick att föra en dialog med alla 
inblandade och att det nästan aldrig var några problem med det. Det svaret 
gavs på frågan, ”Kan du prata med samtliga på bygget?” och befästes av svaret 
att ”människorna i byggbranschen är som en enda stor familj”. 
 
 

4.1.4. Klimat 
 
Klimatet upplevdes genomgående öppet och den klassiska kommentaren ”hårt 
med hjärtligt” dök upp. En följdfråga gällande tidigare arbetsplatser ställdes 
och ett problem som nämndes var att tjänstemännen verkade vara 
ointresserade av problem som lyftes upp av YA och LB.  
 
 

4.1.5. Tydlighet 
 
På frågan om vad det är som oftast går fel när det gäller kommunikation 
svarade de tillfrågade att brist på tydlighet var största orsaken till att saker gick 
fel. Respondenterna fick också svara på hur de helst vill ha information 
levererad och de flesta nöjde sig med muntligt, gärna face-to-face men att det 
allt som oftast ändå sker över telefon. En av lagbasarna tog gärna med sig 
ritningar ut när uppgifter skulle fördelas för att minska möjligheten för YA att 
opponera sig mot utförandet. Samt att det underlättade vid beskrivning av vad 
som skulle göras. Chansen att ta fel på längder togs här upp som ett exempel. 
 
 

4.1.6. Återkoppling 
 
En av arbetsledarna jobbade ständigt med att försöka ta reda på om 
information verkligen hade gått fram och kände sig ofta tjatig. De yrkesarbetare 
som vi intervjuade på samma arbetsplats tog upp det som en positiv egenskap 
som arbetsledaren hade då det medförde att han rörde sig mer ute på 
arbetsplatsen och att han verkade genuint intresserad av hur arbetet fortskred. 
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4.1.7. Delaktig 

 
Yrkesarbetarna var kluvna i frågan om delaktighet, vissa kände att de fick 
gehör för alternativa sätt att utföra arbeten medan andra var nöjda i att de bara 
skulle utföra vad som var sagt. En del menade på att det berodde på att man i 
stressade moment inte hade tid att opponera sig, vilket kan tyda på att 
möjlighet att utföra ett moment på ett smidigare sätt ändå hade funnits om tid 
hade skapats för detta.  
 
Arbetsledarna var i högsta grad delaktiga i utförandet av det praktiska arbetet, 
och de kände alla att de kunde påverka sin egen arbetssituation. En av de 
tillfrågade YA kände att delaktigheten vid framtagandet av arbetsberedningar 
kunde förbättras. Att tidigare i processen ge YA chansen att vara med i att 
utarbeta förslag på hur utförandet skall ske vilket respondenten också menade 
fanns som målsättning högre upp i organisationen men vilket enligt honom inte 
införlivades av mellancheferna, som om de satte stopp för det. I syftandet av 
mellanchef menades här lagbas eller ibland arbetsledare. 
 
 

4.1.8. Målstyrning 
 
Yrkesarbetarna svarade att en större förståelse för varför vissa uppgifter blir 
uppskjutna och varför man då och då blir ombedd att byta arbetsuppgift kan 
underlätta. Att arbeta för att släppa fram andra yrkesgrupper leder till att man i 
sin tur i nästa arbetsmoment vinner något på det. De menar på att kunna 
koppla ihop detta bör påverka utförandet positivt. Men de menade också att en 
del av sakerna som tas upp på möten som lagbasen var involverad i inte hade 
något värde för dem. Det ligger i lagbasens roll att förmedla nödvändig 
information vidare. Arbetsledarna hade inte någon specifik ståndpunkt i denna 
fråga då de generellt kände att de var väl insatta i vad som skedde på 
arbetsplatsen.  

4.2. Möten 
 

4.2.1. Mötesstruktur 
 
På arbetsplats 1 var det alltid någon som ”ägde” mötet och med det menades 
att den personen ansvarade för kallelse, protokollföring, bokning av rum och 
att det fanns kaffe. Med detta sätt fördelades ansvaret ut på flera personer och 
chansen för att en person blev uppbunden i för många möten minskade. 
Personen som ansvarade för det specifika mötet var också inblandad i de 
berörda moment som togs upp.  
 



Kap. 4 Intervjuresultat 
 
 

 35 

Arbetsplats 1 använde sig av morgonmöten, varje morgon så avsattes en stund 
för genomgång av händelser som skett dagen innan samt förberedande för vad 
som skulle ske under dagen. Här används en typ av visuell styrning, med 
whiteboardtavla och planritningar över arbetsplatsen för att kunna lokalisera 
sig. Medverkande i dessa möten är lagbasar för respektive område inklusive 
underentreprenörer, arbetsledare samt eventuellt platschef i mån av tid. 
 
På arbetsplats 2 hade de internmöten och lagbasmöten en gång i veckan, samt 
byggmöte var 14:e dag. Samtliga möten protokollfördes och utskrifter delades 
ut i bodarna. Vad som sades på mötet delades ut till dem som inte var delaktiga 
i mötet men intresserade av att sätta sig in i vad som sades. Utgick ett möte så 
ersattes de inte heller med något nytt då behov av detta inte ansågs finnas. 
 
 

4.2.2. Inställning till möten 
 
Viljan att delta på möten skiljde sig från den intervjuade lagbasen på 
arbetsplats 1 mot motsvarande lagbas på arbetsplats 2. Lagbasen på arbetsplats 
1 ansåg möten vara till fördel för styrning av arbeten och gav honom en bredare 
syn på vad som hände på arbetsplatsen medan LB2 körde på och lite de mer på 
egen erfarenhet än på möten. Yrkesarbetarna kände generellt, oberoende av 
arbetsplats, att möten inte låg i deras intresse men att information om 
arbetsplatsen och vad som försiggick ändå var bra att via lagbas bli informerad 
om. Mängden information som förmedlades var här mer beroende på vad för 
typ av ledare lagbasen var än vilken arbetsplats de arbetade på. Samtliga 
arbetsledare ansåg att möten var ett måste för att kunna utföra sitt arbete. 
Nyttan av att delta var självklar men de menade också på att det inte får blir för 
mycket möten, något som också platscheferna menade. 
 
 

4.2.3. Formella och informella möten 
 
Till de formella möten som hålls på arbetsplatsen räknar vi in internmöten, 
lagbasmöten och byggmöten. I internmöten ingår här avstämningsmöten, 
planeringsmöten och ekonomimöten. Möten som till stor del endast anbelangar 
tjänstemännen. Morgonmöten vilka hölls på arbetsplats 1 ses som semiformella, 
det vill säga då styrningen av mötet sköts av en person och då syftet med mötet 
är klarlagt, men där innehållet i mötet inte är fastslaget. Man ventilerar här 
löpande vad som skett dagen innan och vad som skall ske under dagen. Därför 
kan intrycket av dessa möten mer ses som ett informellt möte eller en 
sammankomst där man snabbt tar reda på vad som sker runt omkring sig. 
Tiden för morgonmötet på arbetsplats 1 är satt till 07:45 då detta gör att man 
kan starta upp dagen med att se över arbetsplatsen och upptäcka möjliga 
problem. Platsen är i stort sätt den samma igenom hela projektet. Övriga möten 
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som ses som informella är när arbetsledaren tar sig ut på arbetsplatsen för att 
samtala med lagbas och yrkesarbetare. Dessa möten har i intervjuerna 
framställts som positivt. På arbetsplats 1 hade de även något de kallade för 
”gubbmöten”, vilket var en uppskattad social arena där huvudsyftet var att 
träffas och umgås mer än att utbyta information om projektspecifika händelser. 
En av yrkesarbetarna menade här att när information levererades verbalt eller 
via Powerpoint så kändes mötet inte lika viktigt. Sådan information menade 
han kunde lika gärna ha mottagits skriftligt på papper i boden. 
 
 

4.3. Projektorganisation 
 
Platschefen är den som följer projektet längst, något som bidrar till hans 
överblick av projektet. Arbetsledare kommer in i projektet vartefter varje nytt 
moment startar, en av de tillfrågade arbetsledarna kände att det ibland kunde 
kännas osäkert att komma till en ny arbetsplats. För att avhjälpa det var det bra 
om man kände någon som var där och arbetade för att minska nervositeten. En 
annan arbetsledare menade på att det är viktigt att tidigt i projektet ta tid till att 
bygga en teamkänsla. Vanligt och det bästa enligt honom var att åka iväg från 
arbetsplatsen och gå igenom handlingar och knyta starkare kontakter med 
varandra. Yrkesarbetarna hade en känsla av att en ”sist in först ut” mentalitet 
fanns kvar. Trots att man nu för tiden vill behålla ”gubbarna” på plats så länge 
som möjligt. De menade på att det tar tid att sätta sig in i det nya arbetets 
arbetsmoment och att en för kort närvaro vid ett projekt inte är önskvärt. Detta 
framhävdes som det största problemet med en hög personalomsättning. YA 
menade på att det var berikande att träffa nytt folk hela tiden, de menade också 
att alla visste hur det var att komma ny och att sammanhållning snabbt skapas i 
boden då man exempelvis alltid äter tillsammans. En yrkesarbetare menade 
också på att sammanhållningen och det allmänna arbetsklimatet var starkt 
beroende av konjunkturförhållandet i byggbranschen, var någon kollega 
tvungen att sluta så påverkades det allmänna arbetsklimatet. 
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4.4. Kultur & Språk 

 
4.4.1. Språk 

 
De språk som används på de tillfrågade arbetsplatserna är mestadels svenska 
och engelska. Oberoende av titel kände de flesta att deras kunskaper i engelska 
var bristfällig. Problemen med ökad arbetskraftsinvandring var att de dåliga 
kunskaperna i engelska inte tillät användandet av fackspråk. Detta var ett 
problem som upplevdes finnas hos både de svenska och de utländska 
företagen. De tillfrågade kände också att visst avstånd till dessa problem, och 
menade på att de aldrig jobbat särskilt nära någon utländsk firma och att de 
därför inte hade ett absolut svar att ge. Säkerheten på arbetsplatsen är något 
som merparten av respondenterna berör när vi nämnde arbetskraftsinvandring, 
att förmedla Skanskas sätt att arbeta säkert är inte så enkelt som att bara gå en 
introduktionskurs. Detta kräver en ändring i arbetssätt något som i sin tur 
handlar om att ändra ett beteende. En av de tillfrågade YA som också var 
skyddsombud kände att det hindrade honom i sitt arbete då han inte kunde ett 
ord engelska, ”svenska tycker jag borde räcka på arbetsplatsen” menade han. 
Den ena arbetsplatsen kände att man upplevde en viss ovilja att arbeta i 
närheten av utländsk arbetskraft, detta trodde de berodde på problemen med 
att kommunicera. En av de intervjuade PC antydde att det var inräknat lite 
kommunikationsspill i anbuden och att det fortfarande var motiverat att ta in 
utländsk arbetskraft. Men i övrigt menade också han att han inte hade någon 
erfarenhet av att arbeta med utländsk arbetskraft. 
 
 

4.4.2. Fördomsfullhet 
 
Samtliga var överens om att de utländska arbetarna var väldigt duktiga 
yrkesmän och att de var mycket flitiga. Den ena lagbasen menade på att det 
fortfarande pågår lönedumpning och att olika villkor råder mellan arbetarna 
och att det inte var något personligt men att det ofta är vad som tas upp i 
bodarna som ett problem. 
 
 

4.4.3. Skillnader i kultur och arbetssätt 
 
En arbetsledare menade på att de utländska yrkesarbetarna ibland verkade 
rädda för sin chef och att detta kunde ha sitt ursprung ur en otrygghet i sin 
anställning. Yrkesarbetarna hade känslan av att de kom och anföll i flock, ”som 
en arme” och att de ständigt forcerade fram arbetet. Vilket ledde till att det var 
svårt att jobba i närheten av dem. De talade också om att de i många fall 
verkade överbemannade i arbetsmomenten och att det fanns en upplevd 
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skillnad i hur arbetet styrdes. Att de till skillnad från de svenska yrkesarbetarna 
alltid var tvungna att kontrollera utföranden med deras lagbas, även om 
yrkesarbetarna efter teckenspråk och engelska var överens om en lösning på 
mindre praktiskt problem. En av de tillfrågade arbetsledarna menade på att det 
alltid blir problem när man informerar om något, ”det spelar ingen roll vilket 
språk de pratar, man får helt enkelt vara nöjd om 80 procent av det man säger 
går fram”. En yrkesarbetare menade på att det skulle vara trevligt om man 
kunde kommunicera mera, inte enbart angående arbetet utan också för att man 
är nyfiken på hur det är att leva i landet de kommer ifrån. Den tillfrågade YA 
hade egen erfarenhet av hur det var att arbeta utomlands då han i 
lågkonjunktur själv arbetskraftsinvandrat. En annan YA kände att det var fel att 
de var här, ”såklart att det blir problem” men han hävdade också att han hade 
mycket lite erfarenhet av att arbeta med utländsk arbetskraft. 
 
Vi frågade om man kunde underlätta arbetet tillsammans med utländsk 
arbetskraft igenom att öka förståelsen för hur de arbetar och vad skillnaden är 
mellan dem och oss. Här var svaren skilda, en del YA kände att det fanns ett 
värde i detta, andra svarade att de inte hade något intresse av att lära sig mer 
om hur de arbetade. På den arbetsplatsen där det utländska arbetslaget hade en 
egen PC var det en arbetsledare som gick så långt att han svarade att han inte 
hade något med dem att göra, därför fanns ingen anledning till att lära sig mer. 
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5. Analys av intervjuresultat 
 
I detta kapitel ämnar vi väva samman kunskaperna från litteraturstudien med de 
faktiska förhållanden som råder ute på arbetsplatsen. Hur de faktiska förhållandena ser 
ut grundar vi på de kvalitativa intervjuerna som utfördes på Skanskas arbetsplatser i 
Uppsala. Vi kommer här också att ventilera egna tankar och idéer kring möjliga 
förbättringar i ämnet arbetsplatskommunikation. 
 
 

5.1. Om intervjuerna 
 
Intervjuerna utfördes på respektive arbetsplats och tanken med det var att inge 
en känsla av trygghet för respondenten, för det trodde vi borde leda till mer 
tillförlitliga svar. Intervjufrågorna ledde oftast till diskussioner kring frågan 
vilket var ett mål som vi försökte uppnå då vi genom litteraturstudien lärt oss 
att det är i det informella mötet personers egentliga åsikter kan utläsas. Att 
presentera sig tydligt och väva in personlig information var också ett steg i att 
få respondenten mer avslappnad och känna en större tilltro till oss. Genom att 
visa bilder på komiska fel i byggbranschen så kunde vi skratta tillsammans och 
sedan diskutera våra frågor på ett öppet sätt. Vi tror annars att det lätt blir ett 
formellt möte där personen nästan hade känt sig förhörd av oss. 
 
Vi trodde att vi skulle få mycket information om varje rubrik från alla 
respondenter men det visade sig att några respondenter kände väldigt lite för 
vissa punkter medan de kunde diskutera andra mer ingående. I genomsnitt fick 
vi en eller två bra diskussioner från varje respondent, något som blev väldig bra 
men som inte var helt planerat. I övrigt kunde vi få kompletterande eller 
konfirmerande information från ett annat håll.  
 
 

5.2. Ur intervjuerna 
 

5.2.1. Ledarskap 
 
Det vi kan utläsa från intervjuerna med platscheferna var att viljan att röra sig 
ute på arbetsplatsen var relativt stor. Platscheferna ville röra sig ute både för att 
få en konkret bild över vad som faktiskt sker och för att slänga några ord med 
yrkesarbetarna. Att som platschef gå runt på bygget fyller troligtvis en större 
funktion är vad de själva inser, då det medför att de både får en klarare bild 
över stämningen på arbetsplatsen och att yrkesarbetarna kan känna att de visar 
intresse för det arbete som yrkesarbetarna utför.  
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Vad som skulle kunna lyftas fram är att mer tid bör läggas på att röra sig ute på 
arbetsplatsen, att inte enbart gå ut när man får tid över utan att faktiskt avsätta 
tid för det. Platscheferna erkände att de vissa veckor inte hade tid att röra sig 
ute på plats, de hoppades då istället att arbetsledarna gjorde det. Arbetsledarna 
förstod att det låg i deras roll att röra sig ute på plats men även de hävdade att 
tiden ibland inte räckte till. Istället för att det hos platschefen kunde gå en vecka 
mellan besöken kunde det hos arbetsledaren gå en dag trots att deras 
målsättning överlag var att röra sig lika mycket i boden som på arbetsplatsen. 
Vad som alla tjänstemän framhävde var att delegera uppgifter var A och O för 
ett gott ledarskap. Det underlättar för personen som har för mycket att göra 
men bygger också upp en känsla av förtroende för personen som mottar 
uppgiften. Vi diskuterade med arbetsledarna och platscheferna vad som var 
målet med att delegera. De sa att det var viktigt att delegera för att kunna 
koncentrera sig helt på en sak istället för att uppmärksamheten skulle vara 
uppdelad på flera saker. I det perfekta ledarskapet så väljer man att delegera en 
uppgift tillsammans med möjlighet att kunna planera arbetet självständigt. 
 
Under intervjuerna fick vi möjlighet att träffa flera olika typer av ledare inom 
olika yrkesgrupper. Något som vi lade märke till var att alla hade olika 
personliga ledaregenskaper. Vi kunde också urskilja varför många 
yrkesarbetare kände mer för vissa ledare än andra. Många yrkesarbetare 
framhävde att de föredrog en ledare som hade erfarenhet från deras yrke. Ur 
detta kan härledas att det är viktigt med en känsla av samhörighet till ledaren. 
Detta understryks av de olika ledarformer som vi har beskrivit i 
litteraturstudien om den informella ledaren och den formella ledaren. Vikten i 
att få förtroende från dem man leder bekräftades således i intervjun. Att ha 
förmåga att sätta sig in i de människors situation och på något sätt göra sig 
jämlik är en god ledaregenskap. Att leda från en piedestal är inte uppskattat på 
samma sätt, vilket kan jämföras med det formella ledarskapet där man blir 
tvungen att hävda sin auktoritära placering i organisationen. En informell 
ledare har oftast mer att säga till om än den formella ledaren. Här kommer 
också vikten av att röra sig ute på arbetsplatsen in, då du kommer ut och pratar 
med personerna du leder skapar du en relation, en samhörighet med dem. Du 
blir tydligare definierad i deras ögon och om du har tur mer kunnig inom 
området de arbetar med. Detta är nog så viktigt när du kommer ut 
nyexaminerad men också viktigt då du som gammal räv kommer in i en ny 
grupp av människor. 
 
Av de arbetsledarna vi intervjuade var de mest omtyckta sprungna ur samma 
led som de människorna de ledde. Med andra ord kan man säga att det var 
informella ledare som hade fått ett formellt ansvar och därigenom ett chefskap. 
Arbetsledaren innehar en slags mellanroll, han har platschefen över sig med sitt 
stora kunnande om det nuvarande projektets planer och under sig har han 
lagbasen och yrkesarbetarna med stort praktiskt kunnande. Arbetsledarens 
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egen kompetens kan stundtals åsidosättas då hans arbete består av att väva 
ihop kunskap och information från ovan nämnda och föra projektet framåt 
igenom dialog.  
 
Tabell 1, Uppskattning av tid lagd på Vad- respektive Hur-frågor 

	  	  
Vad-

frågor 
Hur-

frågor 
PC 80 % 20 % 
AL 50 % 50 % 
LB 70 % 30 % 
YA 100 % 0 % 

 

Vad vi kunde urskilja från intervjuerna var att platschefen allt för ofta blev 
sittande inne med så kallade Vad-frågor, tidplan, budget och kontrakt. Han 
använde också en viss del av sin tid till så kallade Hur-frågor i form av möten, 
både informella och formella sådana. Arbetsledarens mål var att till 50 procent 
kunna arbeta med de så kallade Hur-frågorna genom att röra sig ute hos 
gubbarna och på så sätt aktivt styra arbetsprocessen och samarbetet. När vi 
beskriver lagbas och yrkesarbetarna så skiftar här innebörden av Vad- och Hur-
frågorna. Vad-frågorna är här utförandet av arbete och Hur-frågorna är 
arbetsberedningar och frågor om vem som skall göra Vad.  
 
 

5.2.2. Möten 
 
Dagordning skall skickas i förväg, så att strukturen är tydlig och mötet är förberett. 
Detta gör i sin tur att man kan komma förberedd. Det ska vara tydligt vilka frågor det 
skall informeras om, vilka frågor det skall föras en dialog kring och vad man skall fatta 
beslut kring. Finns dessa tre punkter med på agendan så minskar risken för 
missförstånd. (Tufvesson, 2008) 
 
Det allmänna intrycket vi fick från intervjuerna när det gäller inställning till att 
närvara på möten var beroende på vilken tjänst man hade. Tjänstemännen såg 
det som en del i deras tjänst att närvara på möten och på så sätt styra arbetet 
framåt. Inställningen hos yrkesarbetarna var låg till att närvara på möten, de 
ansåg sig inte vara i behov av en kontinuerlig ström av information. Behovet av 
information låg mer till vad som konkret skulle utföras och den informationen 
levererades från deras lagbas. Utfallet hos de lagbasarna vi intervjuade skilde 
sig åt, troligen på grund av åldern. Den yngre av de två var mer benägen att 
närvara vid möten och ville ta en större roll i planeringen av projektet. 
Lagbasen som var från den äldre skolan kände sig trygg i att lösa problem som 
uppstod själv, utan inblandning av tjänstemän. 
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Samtliga möten som hölls, oberoende av arbetsplats, var protokollförda och 
strukturerade enligt de tillfrågade. Syftet och målet med mötet var tydligt och 
det finns egentligen inte så mycket mer att säga om det. Vad som däremot 
skilde sig mellan arbetsplatserna var ett så kallat ”gubbmöte”. Där 
arbetsledningen träffade yrkesarbetarna för att informera mer allmänt om 
projektet. De yrkesarbetare som vi intervjuade upplevde syftet med mötet som 
en chans att knyta lite kontakt med tjänstemännen.  
 
De viktigaste informella mötena som sker är de som utspelar sig i byggboden, 
under lunch och pauser menade många yrkesarbetare. Något det också finns 
stöd för i litteraturen. Att äta och ta pauser tillsammans är grunden till att 
bygga en gemenskap, då de svenska arbetarna ofta arbetar i par.   
 
Den stora skillnaden mellan arbetsplatserna låg i något som de kallade 
morgonmöten, möten som var till för att visuellt styra det praktiska arbetet 
framåt. Varje morgon samlades arbetsledare, lagbasar och i mån av tid även 
platschefen för att gemensamt gå igenom vad som skedde dagen innan och vad 
som skulle ske under dagen. Allt från vilka arbetsmoment som ska klaras av 
under dagen till användandet av lyftkran och avstämning mot tidplan. Detta 
möte är något som vi tror mest är till nytta för arbetsledarna, då deras arbete 
med att samla berörda parter för att lösa specifika frågor minskar. Behovet av 
att bestämma möten ute på arbetsplatsen minskar men det kommer självklart 
fortfarande finnas ett behov av att ringa och springa till varandra. Det kan 
verka dyrt att samla folk varje morgon för ett sådant möte, men vi vill hävda att 
det är väldigt kostnadseffektivt. Genom att samla beslutfattare och utförare så 
går det mycket fortare att komma fram till en lösning, vad det också bidrar till 
är en allmän förståelse för andra yrkesgruppers arbete. Man ser ett 
sammanhang där man kan inse att ens eget arbete påverkar andra. Man får 
förståelse för varför moment blir försenade och varför man ibland till exempel 
måste forcera arbeten. Denna förståelse är konfliktförebyggande. Mötet gör 
även samtliga mer delaktiga i det totala projektets utfall då man kan koppla 
samman enskilda händelser till ett större sammanhang. Morgonmöten fyller en 
viktig funktion i och med att man snabbare hinner uppfatta kommande 
problem och kan avstyra dessa tidigare. De intervjuade på bygget som använde 
sig av morgonmöten tyckte alla att kontinuerliga avstämningar gjorde att arbete 
flöt på bättre. På den andra arbetsplatsen så höll de med om att morgonmöten 
var framtiden för stora byggprojekt. De hävdade att de fortfarande kunde hålla 
bra styrning genom sina veckomöten. Vad vi förstår anses användandet av 
morgonmöten vara beroende av storleken och komplexiteten på projektet.  
 
Arbetsledarna tjänar mest på morgonmöten då de minskar samordningen av 
inblandade aktörer i ett problem. Samtliga aktörer är med på morgonmötet och 
då problemet lyfts under mötet kan detta sedan efter mötet redas ut direkt när 
alla är samlade. Lagbasen på den arbetsplatsen där morgonmöten inte 
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tillämpades kände att många problem löser sig lagbas till lagbas, utan 
inblandning av arbetsledaren. Huruvida detta gör att arbetet löper smidigare är 
svårt att avgöra. Men det förutsätter att lagbasen är tillräckligt informerad om 
hur den färdiga produkten skall se ut och syftet med den specifika byggdelen 
och vilka olika yrkesgrupper som har intressen i hur utförandet sker. Denna 
helhet är något som normalt sätt den ansvariga arbetsledaren har. 
 
 

5.2.3. Projektorganisation 
 
Respondenterna gav oss en inblick i hur projektorganisationen fungerar i 
praktiken och vad de tyckte om att arbeta i projektform. Viktigt för 
tjänstemännen var att bygga en teamkänsla medan yrkesarbetarna tyckte att 
teamkänslan redan fanns när man kom. Det jobbigaste med det ombytliga i 
projektorganisationen var istället att sätta sig in i det nya med varje produktion. 
Vad som skulle byggas och hur det skulle utföras, vem som var ansvarig för 
vad och så vidare. Tjänstemännen hade ett behov av att gemensamt åka iväg för 
att diskutera och planera arbete något som de menade på byggde en 
gemenskap, ”teamkänsla”. Då yrkesarbetarna jobbar i par dagligen är det något 
vi tror har stor inverkan på behovet av att känna sig deltagande i ett team.  
 
Något som också förvånade oss var svaret på att ”vi och dem”-känslan fyllde 
en funktion. Att det var bra för ”laget” att ha lite respekt för lagledarna. Om 
man som vi väljer att tolka dagens ”vi mot dem” som förminskad i jämförelse 
med hur den har vart då projektanställningen fortfarande fanns. Så kanske man 
skall betrakta nuvarande läge som godtagbart. Självklart är i varje fall att det 
måste finnas någon typ av respekt för ledarna och om den enklaste vägen till att 
uppnå det går igenom den känslan så är det inget att sträva efter att får bort. 
Respekt bör man dock komma ihåg är något som man förtjänar och inte något 
man per automatik får. Men om inställningen redan från början är att man bör 
respektera arbetsledarna underlättar det arbetet avsevärt. 
 
Målstyrning används för att projekt inte kan detaljplaneras till fullo. 
Möjligheten att lösa problem efter egen förmåga varefter problemen uppstår är 
en nödvändighet. Byggprojekt är ett komplext projekt med flertalet unika 
moment, hade man kunnat detaljplanerat allt så hade arbete mer liknat en 
industriell process. Målstyrning i sig skiljer sig inte åt mellan yrkesgrupper i 
projekten vi besökte. Det som däremot skiljer är omfånget eller hur detaljerat 
varje mål är. Platschefen har exempelvis som mål att slutföra projektet genom 
att uppföra byggnaden inom tidsramarna utan att spräcka budgeten. En 
arbetsledare kan till exempel ha som sin arbetsuppgift att slutföra markarbeten 
kring den färdiga byggnaden. Denna uppgift är mer detaljerad i tid och budget 
på grund av att arbetsledaren har ett mer specifikt ansvarsområde. Lagbasens 
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mål är att utföra det arbetsledaren har bestämt skall göras inom tidsramarna 
som är uppsatta och med andra ord förvekliga de mål som arbetsledaren har. 
 
 

5.2.4. Kultur och Språk 
 
I slutet av alla de tolv intervjuerna som vi genomförde tog vi upp ämnet kultur 
och språk, där ville vi komma åt åsikter kring utländsk arbetskraft och känna 
av ifall någon fördomsfullhet fanns. Att vi hanterade dessa ämnen i slutskedet 
av intervjuerna var med tanke på hur känsligt det kan vara att svara på frågor 
som behandlar ens egen uppfattning om andra individer. De tidigare frågorna 
var av mer saklig karaktär och betydligt enklare att diskutera. Vi tycker att vi 
lyckades bra med vår strategi att först vinna respondenternas förtroende för att 
sedan kunna engagera dem i frågeställningarna. Det kändes som att vi i och 
med detta fick spontana ärliga svar från de flesta. 
 
Förmodligen talas det en hel del om utländsk arbetskraft i yrkesarbetarnas 
lunchrum då de flesta hade mycket att säga i ämnet men liten egen erfarenhet. 
De flesta svaren avslutades med ”vad jag har hört” eller ”vad jag har förstått”. 
Många av de tillfrågade kände att både de själva och de utländska arbetarna 
hade för dåliga kunskaper inom engelska för att kunna kommunicera. Detta var 
något som ledde till att de drog sig för att komma i kontakt med varandra. Det 
kanske största problemet som framkom var att säkerheten därför åsidosätts. 
Skillnaden i arbetssätt med tanke på säkerhet är stor länder emellan vilket 
flertalet av respondenterna tog upp under intervjun. En annan aspekt som dök 
upp angående kulturskillnader i sättet att arbeta var att de utländska 
arbetslagen verkade överbemannade i sina arbetsmoment. En YA yttrade till 
exempel att de var flitiga som arbetsmyror och att det kändes som att de anföll i 
flock. Egentligen förväntade vi oss när vi skrev frågan att svaren skulle handla 
om hur de var organiserade hierarkiskt och om de hade andra mer strikta 
yrkesroller än vi i Sverige har. Då vi har förstått att utländska företag har en 
mer strikt hierarkisk syn på hur man skall organisera sig. Att detta kan ligga till 
grund för missförstånd och att man med information kan undvika dessa 
missförstånd och i längden också fördomar. Vad som också kunde utläsas var 
att det trots allt fanns en nyfikenhet på hur de utländska yrkesarbetarna levde 
och arbetade. Nyfikenheten tolkar vi som att det finns ett behov av att definiera 
människorna man har i sin närhet, något som leder till att man kan känna sig 
trygg i sin omgivning. Vi menar att det är viktigt att arbetsledningen är 
medveten om skillnaderna i kultur och arbetssätt för att minska risken för 
missförstånd. 
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5.3. Upplevda behov 
 
Det finns ett uttalat behov av att förstå tanken bakom en teknisk lösning som en 
konsult ritat eller beskrivit, detta kan uppnås igenom ett bättre samarbete och 
kommunikation mellan produktion och konsulter. Litteraturen beskriver att 
ansvaret för att god kommunikation skall uppstå ligger hos avsändaren men vi 
vill mena att ansvaret är delat. Att deltagare i ett projekt, ett team eller en grupp 
delar på ansvaret för hur arbetsklimatet och hur de gemensamma sociala 
reglerna skall användas. Man har ett lika stort behov av att få hävda sig som att 
känna att man blir lyssnad på. Om dessa två fundamentala behov är uppfyllda 
blir problemen vid meningsskiljaktigheter mindre. 
 
Skapa medvetenhet om kommunikation i alla lägen. Många misstag och fel kan 
avhjälpas om man förstår och tänker mer kring hur människor kommunicerar. 
Att först se till sig själv och ens eget sätt att ”initiera” problem, konflikter och 
att inse att problem är aldrig är ensidiga. 
 
Utifrån de två arbetsplatser som vi valde att besöka kan man se stora skillnader 
i hur möten uppfattas. Den ena arbetsplatsen upplevde att möten gav en större 
insyn i projektet och en bättre uppfattning om vad ens roll innebar. Detta ledde 
i sin tur till positiva effekter i form av större förståelse för hur arbetet skulle 
fortskrida och det gav även en bredare syn på vilka som var beroende av deras 
arbetsinsatser.  
 
Förståelse för att planering inte bara ändras när något har gått fel utan att den 
också kan ändras för att underlätta längre fram i produktionen. Detta gällde 
främst yrkesarbetarna. Att yrkesarbetare ska kunna fråga lagbasen om specifik 
information och få ett direkt svar istället för att lagbasen ska vara tvungen att 
lyfta frågan högre, detta gör att en tidsbesparing kan uppnås. Morgonmöten är 
en bra metod för att avhjälpa detta.  
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6. Slutsatser 
 

6.1. Slutsatser 
 
För att uppnå en ekonomisk besparing med hjälp av förbättrad kommunikation 
tror vi att man måste öka insikten av kommunikationens värde i 
byggbranschen. Om man kan få fler att aktivt börja tänka och fundera i banor 
kring sitt sätt att kommunicera så bör detta naturligt leda till att information 
blir tydligare och chansen att missförstånd uppstår minskar. Effekten av detta 
borde medföra att en högre och jämnare kvalitet uppnås i både utförande och 
slutprodukt. Det skulle även leda till att den sociala arbetsmiljön blev bättre 
vilket bör ökar möjligheten att lära av varandras misstag.  
 
De språkliga och kulturella skillnaderna kan överbryggas med större förståelse 
för varandras sätt att arbeta. Mer information om de företag och de länder som 
är involverade i ett byggprojekt är att föredra för att minska fördomar och 
osäkerhet som skapas av kulturella skillnader. Osäkerhet inför ett 
arbetsmoment eller en allmän osäkerhet på byggarbetsplatsen är något som 
man bör sträva efter att minska. Trygghet är något som skapas igenom ett 
långsiktigt engagemang i sina medarbetares utveckling och arbetssituation.  
 
Rutinen med morgonmöten är att rekommendera för alla större 
byggnadsprojekt då den bidrar till delaktighet och en helhetssyn för alla 
inblandade. Att vidareutveckla morgonmöten samt anpassa den till den 
specifika arbetsgruppen och projektet. Gärna i samråd med medarbetarna som 
förväntas delta är något som författarna gärna ser skall hända i framtiden. 
Kontinuerliga semiformella möten som bidrar till medverkande i moment som 
indirekt påverkar ens egen arbetsområde ger förståelse och möjlighet att 
påverka ens egen arbetssituation i ett tidigare skede. 
 
Användandet av arbetsberedningar inför större arbetsmoment samt att ta hjälp 
av yrkesarbetarna i ett tidigt skede. Kunskap från tidigare utföranden samt 
personlig anpassning av hur de inblandade är vana att arbeta kan annars enkelt 
förbises. Om detta inte görs finns annars en risk att arbetsberedningen förkastas 
då den inte anses vara tillämpningsbar på respektive moment. Det kan i sin tur 
leda till onödiga konflikter mellan yrkesarbetare och arbetsledare.  
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6.2. Fortsatta studier 
 
Vidare undersökningar i ämnet inom byggbranschen bör göras med hänsyn till 
branschens olika typer av entreprenader. Då behovet av kommunikation och 
fungerande kommunikationsklimat kan skilja mellan typer av entreprenad 
exempelvis ROT, Husbyggnad och Industriellt byggande. Något som också bör 
ligga i samtliga parters intressen är att utreda hur samarbetet med utländsk 
arbetskraft sker samt hur det bör ske. Hur skall information spridas mellan 
entreprenörerna med hänsyn tagen till olika typer av arbetssätt och hierarkier. 
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Bilaga. 1 
 
 

 B1.1 

Intervjuguiden 
 

INTRODUKTION 
 
Presentation av:  

• OSS: 
o Byggingenjör UPPSALA  

§ Examensarbete 
o Uppväxta i uppsala 
o Fritid 

§ Fotboll 
§ Båt 
§ Hund 

• Av ämnet 
o Kommunikation inom byggproduktionen 

§ Ledarskap 
§ Mötesstruktur 
§ Kultur/Språk 
§ Team & Projekt 

 
• Intervjun är anonym och namnet kommer enbart att behandlas av oss 

alternativ vid krav på äkthet av examinatorn. 
 

• Intervjun kommer att spelas in då bearbetning av informationen kommer 
att ske i efterhand och kommer användas som ett stöd för oss. Därefter 
raderas dom 
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Inledning 
• Vem är du? Hur länge har du arbetat, med vad arbetar du, har du någon 

titel/position inom företaget 
 

• Vad tycker du är roligast med ditt arbete? (kan visa på hur god 
motivationen är) 
 

• Vad tänkte om den här intervjun när du hörde ämnet? 
 

• Tänker du på kommunikationens vikt under arbetsdagen känns det 
viktigt? 
 

• Vad tror du går fel och vad kan gå fel, med dålig kommunikation enligt 
dig? 
 

• Har du något exempel på vad som gått fel på grund av bristande 
information? 
 

• Visa bilderna 
 
Exempel på bilder som visades 
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FRÅGORNA	  

1. LEDARSKAP 
 

1.1. Hur sprids informationen igenom organisationen på arbetsplatsen? 
 

1.2. Man har upptäckt att alla ritningar har en brist och dom skall akut dras 
in. Vem informerar dig och vem informerar du? 

 
1.3. Hur gör du om du får instruktioner du inte helt förstår trots att du 

borde?  
1.3.1. Vågar du gå och fråga igen eller frågar du någon annan? 

 
1.4. Kan du ta upp problem/misstag som skett utan att känna att du blir 

beskylld för det? (konstruktiv inställning, problemlösande ej 
syndabock) 

 
1.5. Om ett problem/oklarheter uppstår hur gör du för att lösa problemet? 

(Vem pratar du med, vart söker du information) 
 

1.6. Har du möjlighet att påverka din chefs ställningstagande i frågor som 
rör ditt arbete? (Diskutera fram lösningar, utförande) 

 
1.7. Är det tydligt varför man utför specifika arbeten? (inte vad som skall 

göras utan varför, ser man helheten, vad kommer sen…) (visar på 
syftet). 

 
1.8. Är det bra eller dåligt att konflikter uppstår? (hur brukar konflikter lösa 

sig) 
1.8.1. Hur uppstår konflikterna? 
1.8.2. Varför tror du de uppstår? 

 

OPERATIVT	  LEDARSKAP	  
1.9. Hur styrs det dagliga arbetet vanligtvis? (Går Arb.ledare ut ofta eller 

sitter han i boden) 
1.9.1. Får du dagliga instruktioner eller vet du veckovis vad som 

komma skall? 
 

1.10. Hur går det till när spiken/plankorna är slut? 
1.10.1.  Har det räknats rätt, varför tar det slut? 
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1.10.2.  Kommer en ny leverans? 
1.10.3.  Blir det stopp på något sätt? 

 
1.11. Hur kommer man i kontakt med varandra på arbetsplatsen, vid 

problem tex? (Form som har rasat) 
 

BESLUTSFATTANDE	  
1.12. Det är stillestånd och du behöver en ny uppgift? Hur lång tid tar 

det att få en ny uppgift? 
 

1.13. Hur lång tid tar det att få ett beslut, i en fråga? 
 

1.14. Hur arbetas förslaget/beslutet fram? (är du delaktig i det arbetet?) 
 

1.15. Vet du vem som fattar beslut/vem som är berättigad att fatta 
beslut i olika frågor? 

 
1.15.1. Om nej, känner du att det finns ett behov av att veta det? 
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2. MÖTEN 
2.1. (TJÄNSTEMÄN) Hur ofta träffar/pratar du med YA respektive lagbas? 

 
2.2. (YA) Hur ofta träffar/pratar du med Tjänstemän? 

 
2.3. Hur stor del av tiden spenderar du i boden resp. ute på bygget? 

 
2.4. Hur vill du ha information levererad? (Pappersform, muntligt osv..) 

 
2.5. Är strukturen tydlig på de möten som finns? (Vem talar, vart är det) 

 
2.6. Hur ofta har ni möten och hur ofta medverkar du på möten? 

 
2.7. Innehåll på möten, vet du vad som skall tas upp på kommande möten? 

(Tid att förbereda sig) 
2.7.1. Vet du vad som togs upp på föregående möte? 
2.7.2. Utvärderas möten? 

 
2.8. Känns det värdefullt att delta på möten? 

2.8.1. Vad tycker du om möten? 
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3. TEAMKÄNSLA/PROJEKTORGANISATION 
 
Delaktighet (hur mycket information får man ta del av), 

3.1. Vem kommer informationen ifrån? 
 

3.2. Hur tätt informeras det? 
 

3.3. Vad skulle du göra annorlunda jämfört med din närmaste chef, om du 
blev chef? 

3.3.1. Är det något du har tagit upp med din chef? 
 
3.4. Hur ofta skrivs/får man ta del av arbetsberedningar? 

3.4.1. Hur ofta följs dom? 
 

3.5. Kan du namnet på alla som du jobbar med? 
 

3.6. Känner du att du kan prata/fråga vem som helst på bygget? 
 

 
Projekt 

3.7. Hur länge är du med i ett projekt? 
3.8. Hur länge har du jobbat med dina nuvarande kollegor? 
3.9. Händer det att man får hoppa runt mellan arbetslag eller andra byggen? 

 
 
Återkoppling 
 

3.10. (TJM) Hur ofta stämmer du av med YA om hur problem löser sig? 
(Antecknas det) 

 
3.11. (TJM) Hur ofta tar du reda på hur/varför problem uppkom? (Ej ta 

reda på vem som är ansvarig för felet, dra lärdom om vad som hände) 
3.11.1. Vad gör du med den informationen 
3.11.2. Tas det upp/förs vidare 

 



Bilaga. 1 
 
 

 B1.7 

 

4. KULTUR/SPRÅK 
 

4.1. Vilka språk talas på bygget? 
4.1.1. Är det enligt dig problematiskt? 

 
4.2. Är det svårare att komunicera/ drar du dig för att prata andra språk? 

4.2.1. Leder detta till problem? 
 

4.3. Har du upptäckt några skillnader på arbetssätt kulturer emellan? 
(Ansvar, självständighet, ledarskap, kulturkrockar) 
 

4.4. Fördomar? 
 

 

AVSLUTANDE 
 
Avrunda med att läsa upp svaren som återgivits av respondenten för att se så 
att inga missförstånd har uppstått. 
 
Hur upplevde du frågorna? 
 
Är det något speciellt du kände att vi inte tog upp som vi bör tänka på? 
 
Finns det något som du känner som kan förbättra din effektivitet med tanke på 
kommunikation? 
 
Är det ok om vi hör av oss igen om det är något vi saknar? 



KOMMUNIKATION PÅ BYGGARBETSPLATSEN 
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5. EXTRAFRÅGOR 

 

ARBETSPLATSKLIMAT 
 
Hur är din kontakt/relation med din närmaste chef? 
 
Hur är din kontakt/relation med disktriktschefen?(skillnaden mellan 
linjeoragnisation och projektorganisation) 
 
Känner du dig sedd/uppskattad på ditt arbete? 

HJÄLPMEDEL VID KOMMUNIKATION 
 
Kan du uppskatta hur mycket tid som går åt till att svara på mail, prata i telefon 
eller jaga folk på arbetsplatsen? 
  
 Hur mycket tid tror du att Arbetsledaren/PC lägger på det? 
 
Vilket sätt föredrar du att använda, mail, telefon, face-to-face? 
 

Om du uppskattar hur mycket tid du lägger på varje moment vad tror du 
att det blir då? 

 
• Möten 
• Materialtransporter 
• Problemlösningar 
• Förberedelser inför arbetsuppgift 
• Väntan/stillestånd 
• Själva arbetet 
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