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Sammanfattning 
Arbetet är en studie av befintliga system för att skapa underlag för förbättring i 
kommunikationen mellan projektering och produktion i byggbranschen. Sex olika arbetssätt 
valdes ut för att undersökas hur fördelaktiga dom är i praktiken. Delaktighet, återkoppling, 
PM vid revidering, specifikation, tekniska hjälpmedel- och konstruktör på byggarbetsplats, 
var dom delar som studien skulle undersöka. Hur används dom idag, hur kan dom integreras 
samt hur gynnsamma är dom, var frågeställningar som skulle besvaras.  
 
Med hjälp av kunskaper från utbildningen, studier och arbetsmetoder som tidigare använts 
samt en fallstudie har frågeställningarna kunnat besvaras. För att få ett välgrundat och pålitligt 
resultat har flera olika yrkeskategorier samt aktörer i branschen använts i förarbetena. Även 
valet av handledande företag valdes ut med samma villkor.  
 
Slutsatsen av studien blev att dom sex punkterna går att integrera samt att vissa redan delvis 
är beprövade. Genom att förbättra en punkt ger det till följd att flera punkter förbättras 
samtidigt. Därför vill vi i slutändan framföra vikten av att lägga tid och fokus på att integrera 
delarna i projekten.  
 
 
Nyckelord: kommunikation, samarbete, delaktighet, entydighet 
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Abstract 

The thesis work is a study of existing systems to provide a basis for improvement in 
communication between construction planning and production in the construction industry. 
Six different ways of working were chosen to investigate how beneficial they actually are. 
Participation, feedback, PM at revision, specification, technical assistant- and constructor 
planer at the construction site, were the six ways of working on which the study was based. 
How are they used today, how can they be integrated and how beneficial they are, were 
questions that will be answered in this study.  

With the help of knowledge from the education, studies and different working methods used 
previously, as well as a case study, the questions have been answered. In order to have a well-
founded and reliable result, several different professions and coworkers in the industry have 
been used in the preliminary work. The choice of supervisory companies was also chosen 
under the same conditions. 

The conclusion of the study was that the six working methods could be integrated and that 
some were already partially tested. By improving a method, several others will be improved at 
the same time. Therefore, in the end, we want to emphasize the importance of placing time 
and focus on integrating the methodes in this project 

Keywords: communication, cooperation, participation, distinct 
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Förord 
Detta examensarbete på 15Hp har genomförts av Darin Sher och Nathalie Andersson på 
Örebro Universitet, byggingenjörsprogrammet under den fjärde läsperioden i åk 3.  
 
I arbetet med den här studien har vi fått en inblick i byggbranschens kommunikation och 
samarbetsförmågor mellan olika parter i byggprocessen. Vi har fått lärdomar om vilka 
svårigheter som väntar oss när vi kommer ut i yrkeslivet men även hur förbättringar kan 
integreras i arbetet. Utvecklingen i branschen pågår ständigt och vi har därför lärt oss att vara 
öppna för nya idér och förslag som ständigt utvecklar individen och företaget. Under perioden 
som detta examensarbete genomförts har vi lärt oss att ta ansvar och strukturera upp vår tid 
och tillsammans stötta varandra i motgångar. Därmed vill vi tacka varandra för den supporten 
och dom uppmuntrande orden vi gett varandra under examensarbetets gång.  
 
Vi vill även passa på att tacka våra handledare Mattias Kannius på Skanska, Stefan 
Rahmstörm och Tomas Lundin på Tyréns för hjälpen och att ni hela tiden funnits där som 
bollplank. Även ett tack till vår handledare på skolan Mats Persson som funnits till hands vid 
rapportskrivningen och som även funnits där som en inspirationskälla och stöttepelare under 
hela studietiden.  
 
Ett stort tack till medarbetarna på företagen som tagit sig tiden att bli intervjuade och även 
svarat på enkäter, utan er hade detta examensarbete inte kunnat genomföras.  
 
Ett stort Tack från 
 
Darin Sher & Nathalie Andersson 
 
Örebro, Juni 2017 
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1 Inledning 

1.1 Branschen 
Bostadsbristen som råder just nu i Sverige ökar drastiskt. Enligt boverkets senaste mätningar 
är det hela 240 kommuner av totalt 290 som lider av bostadsbrist [1]. Då befolkningsmängden 
dom senaste åren har ökat mer än tidigare år har byggandet av bostäder inte hunnit med den 
snabba takt som efterfrågas [2]. Samtidigt som nya bostäder behöver framställas så börjar 
dom äldre komma i behov av att rustas upp, exempelvis bostäderna från miljonprogrammet. 
Detta har påverkat byggföretagen, då det inte finns tillräckligt med resurser för att genomföra 
båda delarna. Regeringen har på grund av den stora bostadsbristen satt som krav på 
byggsektorn att innan 2020 framställa en kvarts miljon nya bostäder [3]. Även boverket har 
framställt en byggbehovsprognos, att det innan 2025 ska ha framställts 710 000 nya bostäder 
[4].  
 
Under kategorin resurser ingår olika delar, däribland anställda. Trots att byggbranschen under 
det fjärde kvartalet 2016 för första gången överskred 300 000 anställda fortsätter behovet av 
anställning att öka. Detta bevisas då det samtidigt fanns ca 6 000 lediga jobb i branschen [5]. 

1.2 Företag som medverkat 
Arbetet görs inte på uppdrag av ett specifikt företag, dock görs det i samarbete med Skanska 
och Tyréns där handledarna på respektive företag finns till som vägledning och bollplank. Då 
studiens frågeställningar syftar till parter inom byggprojektering samt byggproduktion valdes 
företagen ut. Där Skanska är entreprenör och Tyréns konsult. Kontakten på Skanska är med 
väg och anläggningsavdelningen medan det på Tyréns är husavdelningen. Detta valdes då det 
stärker möjligheten att få in resultat och åsikter från större delar av branschen och inte enbart 
en del.  

1.2.1 Tyréns 
1942 tog Sven Tyrén över en ingenjörsbyrå och grundade företaget Tyréns, som numera är ett 
av Sveriges ledande konsultföretag. Verksamheten drivs idag i olika delar av Europa närmare 
bestämt Sverige, England, Danmark samt Estland [6].  
 
2014 grundades Tyréns örebrokontor som tillhör region mitt. Regionchefen för hela region 
mitt, grundaren av kontoret är Magnus Holmberg. Kontoret ligger på Drottninggatan 38 där 
medarbetarna har suttit sedan juli 2016. För tillfället är dom cirka 30 medarbetare.  
(Källa: Stefan Rahmström) 

1.2.2 Skanska 
1887 grundades aktiebolaget Skånska Cementgjuteri i Malmö. Företaget tillverkade 
betongprodukter till en början för att senare under 1900-talet medverka i utbyggandet av 
Sveriges infrastruktur. Med tidens gång har Skånska byggt allt ifrån broar, vägar, kontor, 
bostäder till Arlanda flygplats. Under miljonprogrammet växte Skånska och blev ett utav dom 
ledande företagen inom byggsektorn. I mitten av 1900-talet blev Skånska ett internationellt 
företag med flera projekt utanför Sverige och under 70-talet blev den internationella 
marknaden allt större för Skånska Cementgjuteri. 1984 byttes namnet på företaget till Skanska 
som därefter blev deras officiella namn. [7] 
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1.3 Projektet 
Detta arbete gick ut på att studera och analysera hur arbetet och kommunikationen mellan 
projektering och produktion ser ut idag. Det skulle även undersökas om det fanns några 
arbetssätt som kunde förbättras samt att underlätta dessa processer. För arbetet användes 
intervjuer och enkäter där åsikter från olika aktörer i branschen togs in. Dom sex arbetssätten 
som granskades på en djupare nivå valdes ut tillsammans med handledare. Dessa sätten är 
relativt nya och endast beprövade till en viss mån. Dom används idag mer och mer i 
branschen, därför valdes dessa ut för att studera hur fördelaktiga dom egentligen är. Även de 
stora avgränsningarna till totalentreprenad och stora projekt valdes ut på liknande villkor.  

1.3.1 Syfte 

Syftet med projektet var att studera hur dom sex punkterna kan underlätta arbetet samt 
kommunikationen mellan projektering och produktion. Där delar av dessa punkter var olika 
typer av arbetssätt. Huvudsyftet var därmed att granska de sex punkterna och i slutändan lyfta 
fram de mest fördelaktiga samt en beskrivning av hur dessa kan användas i praktiken. 

1.3.2 Avgränsningar 
Ett antal avgränsningar som gjorts i arbetet är: 

1. Örebro län 
2. Totalentreprenad 
3. Delarna i entreprenaden som granskas är handlingar och arbetsmetoder som används 

på byggarbetsplatsen 
4. Större projekt 
5. Studien ska enbart undersöka arbetet och kommunikationen mellan byggkonstruktör 

och entreprenör. 
 
1. Studien utförs i Örebro län, där av valdes denna avgränsning.  
2. Valet av entreprenadform påverkar upplägget av projektet i stor grad. Därför gjordes denna 
avgränsning och totalentreprenad valdes för att det är den ledande entreprenadformen i 
Örebro län, just nu.  
3. Här väljs det att utesluta kalkyler, mängder samt inköp och liknande, då dessa inte är 
relevanta för frågeställningarna.  
4. Större och mindre projekt skiljer sig när det kommer till möjligheter till resurser och 
liknande. Med större projekt menas en total byggkostnad på ca 20-30 miljoner och uppåt. På 
hussidan innebär också större projekt att byggnationen är uppdelade i flera etapper, inte 
endast en byggnad som ska framställas.  
5. Då det finns olika delar som ingår i byggprojekt såsom VVS-, el-, arkitektur-, 
byggkonstruktion m.m. valdes en avgränsning till att enbart granska kommunikationen och 
arbetet mellan byggkonstruktör och entreprenör att göras. 
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Sex arbetssätt valdes ut för att studeras mer djupgående för att få en uppfattning om hur 
fördelaktiga dessa är. Dom nedanstående punkterna är delvis integrerade i projekt, vissa av 
dom är nyligen beprövade. Målet med undersökningen var att ta reda på om dessa är värda att 
lägga tid och pengar på.  
 

• Delaktighet 
• Tekniska hjälpmedel på byggarbetsplatsen 
• Återkoppling 
• Konstruktör på byggarbetsplatsen 
• PM vid revidering 
• Specifikation, vad vill entreprenören ha? 
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2 Bakgrund 

2.1 Problemet 
Kommunikation och samarbete är betydelsefulla delar i arbetet mellan olika parter i 
byggbranschen. Under tidigare studiebesök och diverse aktiviteter tillsammans med 
byggföretag har det uppmärksammats att klyftor finns mellan parterna och att problem lätt 
skylls på den andre. Det är sällan att den ena parten erkänner sitt misstag, det är oftast en 
annan part som beskylls.  
 
Då detta problem uppmärksammades diskuterades idén med handledare på universitetet samt 
handledarna på företagen. Handledarna intygade att problemet som uppmärksammats i 
branschen har funnits under en längre tid, där små diverse åtgärder har prövats där vissa har 
visat goda resultat. Därför valdes detta ämne till arbetet där sex olika arbetssätt som tidigare 
har visat goda resultat ska granskas vidare, hur gynnsamma dom egentligen är. Då problemet 
är komplext valdes avgränsningar att göras i arbetet.  
 
Branschen pressas idag från många olika håll, bland annat från regeringen som vill reducera 
bostadsbristen hastigt. Detta resulterar i pressade tidsramar som i sin tur leder till onödiga 
misstag som hade kunnat undvikas. Ännu en nackdel som tidspressen resulterar i är att den 
mest ultimata arbetsgången inte kan uppnås. [8]  
 
Arbetet är en studie av befintliga system för att skapa underlag för förändring. 
Den övergripande frågan som ska undersökas är “Hur kan dom sex arbetssätten underlätta 
och förbättra kommunikationen samt arbetet mellan produktion och projektering”. 

2.2 Vad har gjorts tidigare för att öka samverkan mellan projektering och 
entreprenörer 

2.2.1 Delaktighet 
Delaktighet genom alla led i branschen brister i dagens läge, olika typer av brister kan vara att 
allas kompetenser och kunskaper inte tas till vara på fullt ut. Exempel på detta är 
yrkesarbetares delaktighet i projekt. När det kommer till yrkesarbetarna samlas deras åsikter 
inte in i lika stor grad som andra yrkeskategorier.  
 
I intervjun med projektledaren sades det att en av anledningarna till att det i början av ett 
projekt inte kan planeras in att yrkesarbetarna ska vara med, är för att det inte är fastställt 
vilka yrkesarbetare som ska vara med i projektet. Alla medarbetare jobbar heller inte alltid 
med samma projekt från start till slut utan vissa av dessa byts ut under projektets gång.  
 
I byggbranschen sitter dom olika parterna vanligtvis på varsitt kontor och arbetar.  
Dock kan det se annorlunda ut beroende på avtal. I vissa projekt finns det goda 
samarbetsformer. I intervjun med gruppchefen för väg säger han att i ett återkommande 
samarbete som hans avdelning medverkat i, hade två organisationer tillsammans hittat en 
lösning till att öka delaktigheten mellan parterna. I detta samarbete satt parterna under samma 
tak och arbetade, vilket ledde till att kommunikationsvägarna förenklades och förbättrades 
drastiskt. I och med att detta var ett återkommande samarbete under en längre tid så 
utvecklades förståelsen för varandras arbetsuppgifter och arbetssätt.  
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2.2.2 Tekniska hjälpmedel på byggarbetsplatsen 
Ett fåtal entreprenörer har på senaste tiden börjat använda sig av diverse tekniska hjälpmedel 
så som mobiler och läsplattor. I intervjuerna med dom olika aktörerna hade vissa använt sig 
av olika tekniska hjälpmedel medan vissa enbart hört talas om det. Likheten mellan alla 
aktörer vare sig dom har eller inte har använt sig av dessa tekniska hjälpmedel var att alla är 
mycket positiva till användningen. Dock framgick det i intervjuerna att dom flesta aktörerna 
föredrar att ha handlingarna i både tekniska hjälpmedel och pappersform.  

2.2.3 Återkoppling 
Återkopplingen under projektets gång ska göras kontinuerligt och dokumenterat under och 
efter ett projekt. Det som framgick i intervjuerna var att detta inte görs i så stor utsträckning 
som det borde. När återkopplingen väl görs så dokumenteras den inte, den sker istället 
muntligt där alla aktörer heller inte medverkar. Även fast återkopplingen som sagt inte görs 
helt korrekt säger dom intervjuade ändå att det skulle vara en stor fördel att genomföra den 
korrekt. Olika typer av fördelar som diskuteras är att i framtida projekt kunna gå tillbaka och 
ta lärdom av tidigare projekt. En annan fördel som konstruktören säger är: “Om jag inte hör 
att någonting är dåligt gjort från mitt håll kan jag inte heller förbättra det till nästa gång”.  

2.2.4 Konstruktör på byggarbetsplatsen 
Intervjuerna visar att i dom projekt som arbetet undersöker har det blivit allt vanligare att 
konstruktörer sitter med ute på arbetsplatsen. Medverkande i dessa projekt har haft en positiv 
inställning till arbetssättet, då det har underlättat samarbetet, kommunikationen och 
delaktigheten markant. Dock nämns det att internetuppkopplingen och ergonomin brister för 
konstruktörerna. Detta medför att dom endast kan sitta enstaka dagar på byggarbetsplatsen 
men trotts detta så väger dom positiva delarna upp dom negativa med arbetssättet.  

2.2.5 PM vid revidering 
Enligt konstruktör och projektör är det standard och krav att använda sig av PM och 
revideringsmoln vid omfattande revideringar. Dock säger entreprenörerna att detta inte alltid 
görs och att otydligheter ofta finns.  
 
I några intervjuer framgick det att revideringar borde göras mer tydliga, exempelvis att man 
kan använda sig av olika färger för att framhäva de reviderade delarna. 

2.2.6 Specifikation, vad vill entreprenören ha? 
Innan upphandling av en specifik aktör bör ett förfrågningsunderlag uppföras av 
anbudstagaren för att anbudsgivare ska få kunskap om kommande uppdrag. I ett 
förfrågningsunderlag ingår olika dokument, exempelvis olika specifikationer, uppgifter om 
kostnader, tidsgräns för leverans av det som efterfrågas. 
 
Byggkonstruktören nämner i sin intervju att en nyligen beprövad metod är att ha en mall för 
en specifikation färdig där enbart ett fåtal delar bör ändras för varje projekt. I mallen står det 
hur modelleringen skall ske och hur dom olika delarna i projektet skall benämnas. Hittills är 
det enbart en organisation som har använt sig av denna mall. Konstruktören uttrycker att detta 
är ett arbetssätt som har underlättat hans arbetsuppgifter.  
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3 Metod 

3.1 Metoder för genomförande 
Studien grundar sig på intervjuer, enkäter samt tidigare studier och arbetssätt.  
 
Arbetet började med intervjuer där sju olika personer inom olika yrkeskategorier valdes ut 
tillsammans med handledare från respektive företag. För att få en bredare grund till arbetet 
samt för att kunna göra urskiljningar av var problemen fanns i branschen ställdes 
diskussionsfrågor och inte ja respektive nej frågor. Dom yrkeskategorier som valdes att 
intervjua var; 
 

• En	konstruktör	på	hus	avdelningen	

• En	avdelningschef	för	väg	

• En	yrkesarbetare		

• Två	olika	arbetsledare	

• En	mättekniker			

• En	entreprenadingenjör		

	

Olika aktörer valdes ut från olika organisationer för att få en bredare uppfattning av hela 
branschen och inte endast de företag som arbetet görs i samarbete med. Intervjuerna spelades 
in för att vid ett senare tillfälle kunna lyssnas igenom. Först var för sig där egna anteckningar 
skrevs ner, sedan gjordes en sammanfattning tillsammans. Upplägget var på detta sätt för att 
ingen viktig del skulle försvinna då selektiva val gjordes automatiskt när intervjuerna 
lyssnades igenom. I dessa sammanfattningar skrivs det inte exakt vad som sagts under 
intervjun utan sammanfattats till de delar som arbetet avgränsas kring. Viktigt att poängtera 
är att sammanfattningarna är dom intervjuades åsikter.  För att säkerställa att tolkningen av 
intervjuerna skett korrekt skickas respektive sammanfattning till aktören för att få ett 
godkännande på den uppfattade åsikten innan den används i rapporten.  

Enkäter valdes därefter att göras utefter de sex avgränsade punkterna för att få en bredare och 
djupare förståelse för dessa. Dom aktörer som enkäterna skickades ut till var arbetsledare, 
yrkesarbetare samt projektörer/konstruktörer då det är dessa yrkeskategorier som var mest 
relevanta i detta arbete att få in åsikter från. En enkät framställdes till vardera yrkeskategori, 
där liknande frågor ställdes fast vinklade så att dom passar till respektive kategori. Innan 
utskick av enkäterna, godkändes dessa av handledarna som även hjälpte till att skicka ut dessa 
till rätt aktör.  
 
Enkäterna samlades in och en sammanställning i form av tabeller gjordes. Resultatet 
studerades och slutsatsen om att de styrker intervjuerna drogs. Det togs dock i akt att vissa 
enkäter inte var helt pålitliga, exempelvis där flera svarsalternativ var ifyllda och att en 
yrkesarbetare som svarat endast jobbat i tre veckor som lärling.  
 
Informationssökningen har gjorts i tidigare kurslitteratur, på Örebro universitets databaser 
samt på bibliotek och diverse internet källor. Vid valet av källor har dom granskats kritiskt 
och jämförts med varandra där endast dom mest pålitliga använts.  
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3.1.1 Validitet och reliabilitet 
Noggrannheten i metoden är inte 100 % tillförlitlig då intervjuer och enkäter enbart gjorts på 
en liten del av hela branschens medarbetare. Dom indata som fåtts av metoden är också enbart 
från personer och projekt i Örebro län. Övriga delar av landets medarbetare utesluts i detta 
arbete, vilket även är en avgränsning.  
 
Några typer av felkällor som kan ha uppkommit under arbetets gång är exempelvis att åsikter 
i intervjuerna vinklas till företagets fördel. Att vissa delar i företagets arbetsgång utesluts med 
avsikt eftersom arbetet kommer bli offentligt är även det en felkälla som kan uppstå. För att 
kunna utesluta dessa felkällor i så stor grad som möjligt har aktörerna samt medarbetarna 
valts att göras anonyma i arbetet.  

3.1.2 Metodkritik 
Eftersom arbetet använder sig av intervjuer och enkäter var det viktigt att frågorna som 
användes inte var ledande eller att dom var tolkningsbara. Det var därför viktigt att få en 
tydlighet i frågorna som ställdes. Under dom senare intervjuerna togs det upp vad som sagts 
under dom tidigare, det kan vara en felkälla då den som blev intervjuad kan ha påverkats av 
dom tidigare åsikterna som nämndes. Ovanstående delar kan uppfattas som svaga delar i 
arbetet om dessa uppstår. 
 
Dom delar som är starka i arbetet var att tratt-metoden användes, att det var en bred 
informationshämtning i och med att olika företag i branschen användes i förarbetena. Ännu en 
stark del i studien är att åsikter och fakta togs ifrån olika led i byggprocessen. 
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4 Teori 

4.1 Fallstudie 
En fallstudie görs som ett komplement till undersökningen i form av olika forskningsmetoder, 
såsom enkäter, intervjuer, observationer och dokument. I denna studie är det intervjuer och 
enkäter som använts i fallstudien. Viktig del att tänka på är att slutsatser och resultat inte 
enbart kan förlita sig på fallstudien, dom behöver bekräftas i tidigare forskning eller teorier 
[9]. Dock är fallstudien en fördelaktig undersökningsmetod för att få in enskilda åsikter från 
yrkeskategorier i branschen [10]. 

4.2 Byggprocessen 
Byggprocessen är den process som i slutändan resulterar i ett byggnadsverk. Det grundar sig i 
att det finns ett behov vilket resulterar i att en beställning av en byggherre/beställare görs. 
Innan projekteringsskedet kan påbörjas måste alla förarbeten vara slutförda och ett bygglov 
bör vara beviljat. Det är i detta skede som arbetet med bygghandlingarna påbörjas. Dessa 
handlingar är dom som entreprenören i slutändan ska följa i produktionsskedet. I detta skede 
framställs byggnadsverket och det sista skedet, förvaltningsskedet, är det skedet som avser då 
byggnaden är i bruk. Se figur 1 för dom olika skedenas ordning. [11,12] 
 
För att kunna genomföra ett väl utfört arbete bör kommunikationen mellan dom olika 
aktörerna underlättas i så stor mån som möjligt. Valet av entreprenadform påverkar hur 
kommunikationen ska ske mellan aktörerna som medverkar i processen. 
 

 

 

Figur 1  
Delprocesserna som ingår i denna studie är dom två som är inringade i figur 1, 
byggprojeketeringsskedet och produktionsskedet.   
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4.2.1 Byggprojekteringsprocess 
Byggprojekteringsprocessen är den del i byggprocessen där bygghandlingarna framställs. 
Innan bygghandlingar kan upprättas bör gestaltningen och systemhandlingarna vara 
färdigställda. I gestaltningen bestäms utformningen och storleken på huset, detta är den första 
delen i projekteringsprocessen. När gestaltningen är färdigställd kan arbetet med 
systemhandlingarna påbörjas. Figur 2 visar en tydlig bild på ordningen av dom olika skedena. 
Varje projektör uppför sin egen ritning, exempel på dessa projektörer är el-, ventilation-, VA- 
och byggnadskonstruktion. Viktigt är att en samordning görs av dessa ritningar för att 
kontrollera att det inte uppstår kollisioner. Några olika typer av samordningsprogram är 
Solibri och NavisWorks. Detaljutformningen kan i sin tur påbörjas efter att 
systemhandlingarna är färdigställda. [11] 
 

Figur2   
figuren beskriver byggprojekteringsprocessens olika skeden och i vilken ordning dessa 
kommer, från det att byggnadsverket gestaltas till att bygghandlingar färdigställs.  

4.2.2 Byggproduktionsprocess 
Det är i detta skede som byggandet/renoveringen påbörjas. Under detta skede innefattas även 
framställandet av kalkyler, tidsplaner, mängdavtagning, inköp och liknande. Dessa 
arbetsuppgifter tillfaller entreprenören som ska anpassa arbetet till kundens krav och 
önskemål. Exempel på sådana företag är Skanska, NCC och PEAB. Dessa tre är idag dom tre 
ledande företagen i Sverige inom denna yrkeskategori. [11]  
 
Företagen som utför mer specifikt arbete, så som plåtslagare, hantverkare, mattläggare, mm. 
anlitas antingen som underentreprenörer i projektet eller specifikt av beställaren. Det som 
avgör hur detta upplägg blir är valet av entreprenadform. [11]  
 
Vid framställandet av en byggnad behöver olika typer av resurser finnas, exempelvis anställda 
som utför arbetet, material för att kunna bygga och maskiner som hjälpmedel för aktiviteter 
som dom anställda inte kan göra på egen hand. Dessa delar ska finnas till hands när 
byggandet startar och det är entreprenörens uppgift att tillhandahålla dessa. Dessa tre resurser 
skapar tillsammans aktiviteter som behövs för att ett byggnadsverk skall kunna framställas. 
[11]  
  

Gestaltning Systemutformning Detaljutformning Bygghandlingar 
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4.3 Aktörer i byggbranschen 

4.3.1 Beställaren 
Beställaren är den aktör som upptäcker att ett behovs finns och som sedan leder till att ett 
byggnadsverk ska uppföras. Exempel på olika beställare kan vara trafikverket och ÖBO. 
Byggnadsverket framställs på beställarens bekostnad, därmed är det beställaren som sätter 
kraven och önskemålen för hur byggnadsverket ska gestaltas samt vilka funktionskrav som 
skall uppnås. Det är alltså organisationer som trafikverket och ÖBO som håller i ekonomin 
och upphandling av diverse aktörer vid uppförandet av byggnaden. [8] 

Beställaren har en betydande roll i byggprocessen där det är viktigt att denne sätter upp mål 
och även ser till att dessa uppnås. Beställare ska även se till att det finns tillräckligt med 
resurser för diverse aktiviteter samt en bra projektstyrning. Om dom uppsatta målen 
åstadkommes, kan byggnadsverket i rätt tid och med rätt kvalitet börja förvaltas. [8] 

4.3.2 Projektörer 
En projektör har i uppdrag att utforma bygghandlingar i form av ritningar och beskrivningar 
så att entreprenören kan bygga huset eller anläggningen enligt beställarens krav. Dessa 
bygghandlingar ska även kunna användas under förvaltningen för om- och tillbyggnad. [8] 

Beroende på entreprenadform upphandlas projektörerna av olika parter i byggprocessen. I en 
totalentreprenad har entreprenören hand om upphandlingen av diverse konsulter. Det är alltså 
dom upphandlade konsulterna som på uppdrag av totalentreprenören utför exempelvis 
konstruktionen för en byggnad. Entreprenören har även ett huvudansvar att utse en 
projekteringsledare som ska se till att samordningen mellan diverse projektörer sker korrekt. I 
en totalentreprenad är kommunikationen ytterst viktig då produktionen ofta drar igång innan 
bygghandlingarna är färdigställda, detta gäller omfattande och stora projekt. I och med detta 
är även planeringen viktig då rätt handlingar måste levereras i rätt tid och i rätt skick. [8]  

4.3.3 Entreprenörer 
Entreprenörerna är dom organisationer som uppför byggnadsverket. I en totalentreprenad är 
det entreprenören som ansvarar för att anlita specialister för specifika aktiviteter, det vill säga 
underentreprenörer. Dessa olika typer av entreprenörer samarbetar under produktionen av 
byggnadsverket. [8]  

Det var dessa aktörer som nämndes under avsnittet 1.3 – projektet.  
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4.4 Totalentreprenad 
Totalentreprenad är en entreprenadform där entreprenören sköter projekteringen och 
produktionen, vilket innebär att entreprenören har ett funktionsansvar. Att byggnadsverket 
som uppförs uppfyller beställarens krav är definitionen på begreppet funktionsansvar. Med 
andra ord är det totalentreprenörens uppgift att själv handla upp bland annat projektörer och 
andra aktörer för att kunna uppföra det kunden efterfrågar. Ramarna som entreprenören bör 
jobba inom motsvarar beställarens krav och önskemål. En viktig och avgörande del i denna 
typ av entreprenadform är att det finns tillräckligt med kunskap och resurser hos 
totalentreprenören. I figur 3 beskrivs i vilken ordning upphandlingen sker. [8,11] 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 
Denna figur beskriver hur upphandlingen sker, byggherren beslutar om vilken 
totalentreprenör som väljs och totalentreprenören sköter upphandlingen av 
underentreprenörer samt projektörer. Strecken i figuren beskriver avtalen mellan respektive 
aktör.  
  

Byggherre 

Totalentreprenör 

Projektör Underentreprenör 



 

  19 (56) 

4.5 Delaktighet 
Delaktighet är ett viktigt begrepp som ger förutsättningar för att arbetet utförs korrekt och i 
bra kvalitet. För att kunna utföra ett bra arbete är det viktigt att medarbetarna känner sig 
delaktiga, engagerade och att dom får ta ansvar. Genom att ge ansvar till medarbetarna finns 
det en större chans att dom tar uppgiften seriöst. För att känna delaktighet och engagemang 
behöver medarbetarna få ge inflytande och åsikter kring sitt arbete. Dels det som anses vara 
bra men även att dom får ge input i vad som bör förbättras. Det är en fördel att få in alla 
medarbetares åsikter eftersom det är dessa som utför respektive arbetsuppgift. [13] 
 
I sin bok ”Riv pyramiderna” (1985) lägger Jan Carlzon tyngd på att det är viktigt att den 
enskilda medarbetaren känner att han/hon behövs och är viktig. En sak som Carlzon lägger 
tyngd på för att uppnå detta är att varje enskild medarbetare skall få frihet och ansvar, med det 
menar han att medarbetaren skall få ta frihet under ansvar. Information och kunskap är saker 
som påverkar att detta kan bli möjligt. [13] 
 
För att skapa delaktighet och medarbetarskap menar Salanci att arbetsuppgifterna skall 
utformas efter en specifik modell, dom fyra punkterna. Dom fyra punkterna är; att 
arbetsuppgifterna ska vara enkla att uppfatta, offentliga, slutgiltiga, självvalda. [13] Det är 
dessa fyra punkter och resultaten av dessa som är beskrivna i figur 4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4 
Beskriver hur Salancis fyra punkter påverkar medarbetarna och vad resultatet blir. [14] 

4.6 Återkoppling 
W. Edwards Deming är en person som har betytt mycket för kvalitetsutvecklingen. Han har i 
punktform beskrivit sitt synsätt på ledarskap, Demings 14 punkter. Den nionde punkten 
beskriver hur kommunikationen är viktig mellan parterna som medverkar i processen. Han 
menar att vanligtvis gör parterna sitt yttersta för att utföra sin del bäst, men att det brister i att 
ta hänsyn till resterande parters arbete. Demings poäng med denna punkt är att medarbetarna 
tillsammans ska anpassa jobbet så att det blir ett bra slutresultat. För att göra detta möjligt är 
det viktigt med öppenhet och kommunikation mellan dom medverkande parterna i 
byggprocessen. Återkopplingen blir därmed en grundläggande del i processen. Kommunicera 
och tala om för varandra vad som bör förbättras och hur det ska genomföras är delar som 
innefattas i arbetet med återkoppling. [13] 
 
Enligt Demings 14:e punkt skall organisationerna sätta igång med processer för förbättring. 
Han menar att det är viktigt att alla som medverkar på ett eller annat sätt ska förstå varför 
förbättringsarbetet görs. Då en individ förstår varför en förbättring är nödvändig och positiv 
för exempelvis byggprocessen kan denne också acceptera förändringen och inse allvaret i att 
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en förändring bör göras. En förbättring kan inte göras om inte alla parter är medvetna och 
förstår problematiken. [13] 

4.7 Tekniska hjälpmedel 
Dokumentering och hantering av information kan ske på olika sätt, dels på papper dels 
elektroniskt. Det traditionella sättet är att dokumentera och hantera informationen på papper 
och det är även det sättet dom flesta föredrar. Elektroniken har mer och mer influerats i 
byggbranschen, speciellt när det gäller informationshantering. [15] 
 
Nackdelar med att använda det traditionella sättet är att det är ineffektivt, då det tar lång tid att 
införa allting senare i företagets interna program. En annan nackdel är att dokumentering på 
papper kan resultera i att vissa delar som sägs och ska dokumenteras inte följer med och 
papper kan tappas bort. 
 
Med elektronisk dokumentering förhindras att information tappas bort samt att den senaste 
revideringen alltid finns tillhands.  
 
Tekniska hjälpmedel är ömtåliga och vissa av dessa kan inte användas i byggarbetsplatsens 
olika miljöer och klimat, exempelvis läsplattan. I arbetsuppgifterna som utförs av 
entreprenörerna är det inte smidigt att använda känsliga hjälpmedel. Det finns dock tekniska 
hjälpmedel som kan användas i sådana miljöer också, exempelvis den som nämns i stycket 
nedanför. 
 

 
Bild 1 
Läsplattan Latitude Rugged Tablet 12. [16] 
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Bild 1 är en läsplatta som har utvecklats av märket Dell och är ett tekniskt hjälpmedel som 
kan användas i grövre miljöer, som på en byggarbetsplats. Den är tillverkad för att kunna 
användas utomhus i extrema miljöer samt att den även fungerar med handskar på. Ritningar 
kan enkelt öppnas upp på en sådan läsplatta och in- och ut zoomning är ett alternativ. [17] 
Detta alternativ är dyrt och kan kosta entreprenörerna mycket, det finns då andra billigare 
valmöjligheter. Ett exempel på en billigare metod är att en vanlig läsplatta köps men att 
företaget införskaffar skydd som tål dom extrema miljöerna som kan förekomma på en 
byggarbetsplats. Exempel på kraftiga skal är Targus SafePort Rugged Max Pro Case [18]. 
Detta skal fungera enbart för en typ av läsplatta. Ett vattentätt skal som fungerar till IPad Air 
är Lifeproof nüüd Case [19]. Det finns även andra läsplattor med liknande tillbehör i olika 
prisklasser.  
 

    
 

 
 
  
  

4.8 Specifikationer och förfrågningsunderlag  
För att fastställa vad beställaren/byggherren efterfrågar för ett projekt bör det finnas ett bra 
förfrågningsunderlag. Det ska tydligt framgå vad beställaren/byggherren vill ha och hur det 
ska utföras. [22] 
 
I ett förfrågningsunderlag ska det ingå den information som behövs för att anbudsgivaren ska 
ha möjlighet att upprätta ett anbud. Här innefattas med andra ord allt från vad kostnaderna blir 
till kraven på dom levererade handlingar. Det ska även tydligt framgå vilka handlingar och 
beskrivningar som ska ingå i anbudsgivarens arbete.[23] 
 
I ett förfrågningsunderlag ska det även ingå en teknisk specifikation som beskriver dom krav 
som ställs på byggnadsverket, slutproduktens kvalité innefattas här. Den tekniska 
specifikationen kan utformas på olika sätt, mer eller mindre detaljerad, där anbudsgivaren har 
fria händer att uppfylla dom uppsatta kraven. [22] 
  

Bild 2 
Kraftigt skydd för 
läsplatta [20] 

Bild 3 
Vattentätt skydd för Ipad Air 
[21] 
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4.9 Handlingar  
Bygghandlingar är dokument som består av ritningar och beskrivningar. Med hjälp av dessa 
kan aktörerna kommunicera med varandra. Det är därför viktigt att en bygghandling är 
entydig, så att alla tolkar den på samma sätt. För att bygghandlingar ska uppföras entydigt har 
SIS (Swedish Standard Institute) uppfört boken Bygghandlingar 90. I denna står det hur 
redovisningen på en bygghandling ska upprättas, exempelvis hur måttsättningen ska göras, 
beteckningar som kan användas och vad dessa står för samt ritteknik m.m. [11] 

4.9.1 Ritningar  

Ritningar är dokument som redovisar byggnadsverket. Hur byggnadsverket ska se ut, 
placeringen, hur byggobjekten ska förankras samt byggnadsverkets konstruktion m.m. I varje 
byggritning ska det finnas förklaringar till vissa delar och hänvisningar till andra dokument. 
För att kunna identifiera respektive ritning behöver den ha ett specifikt nummer. Vilket 
nummer ritningen ska ha finns standardiserat även det i bygghandlingar 90. [11] 

4.9.2 Beskrivningar 
För att kunna uppföra ett byggnadsverk räcker det inte enbart att följa byggritningar utan det 
krävs även beskrivningar. Dessa ska komplettera byggnadsritningarna i form av mer 
detaljerad information. Sådan att entreprenören kan sätta ett pris på projektet samt hur arbetet 
ska utföras, vilka kvalitetskrav byggnadsverket ska uppnå. [11] 

För att kunna uppföra entydiga- och korrekta beskrivningar samt för att förenkla arbetet följs 
AMA-systemet. AMA står för Allmän Material- och Arbetsbeskrivning, denna uppförs av 
Svensk Byggtjänst. Dock finns det fall då beställaren ställer andra krav än dom som står i 
AMA och dessa ska anbudsgivaren veta om, byggnadsverken kan ha olika beskrivningar. [11] 
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4.10 Revideringar  
Innan projektet påbörjas och under projektets gång kan revideringar göras. Att specifika fel 
upptäcks och bör ändras eller att en förändring i verksamheten gjorts medför att 
bygghandlingarna måste uppdateras, detta kallas revidering. För att byggnadsverket ska 
uppfylla beställarens/byggherrens krav och önskemål bör produktionsledningen och 
yrkesarbetarna ha tillgång till rätt bygghandling med den senaste revideringen. [24] 

För att den upprättade revideringen ska vara synlig och entydig bör denna markeras så att 
yrkesarbetare, arbetsledare och platschefer ska kunna se vad som förändrats. Det finns 
standarder som klart och tydligt ska visa vad och var i handlingen revideringen gjorts. [24] 

• Reviderings pil - Används vid få ändringar på en ritning. Aktuell reviderings pil 
markeras med svart spets och en bokstav som refererar till vilken revidering denna 
syftar till. Hur dessa ser ut visas i figurerna 5 och 6. [24]  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

• Revideringsmoln - Även denna symbol används för att markera färre revideringar på 
en bygghandling. Den placeras så att den reviderade delen omringas. Enbart dom 
senaste revideringarna har ett moln runt sig, tidigare revideringsmoln tas bort. 
Revideringsmolnet finns utritat i figur 7. [24] 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

B A 
Figur 5 
Aktuell revideringspil. [25] 

Figur 6 
Tidigare revideringspil. [25] 

Figur 7 
Revideringsmoln. Visar aktuell revidering 
och omsluter den reviderade delen av 
ritningen. [25] 
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Reviderings PM - Denna metod kan användas för både omfattande och små revideringar. I 
PM:et ska det ingå vilken ritning revideringen syftar till, vilken revideringsbeteckning denna 
gäller samt vad som reviderats. [24]  

Revideringslista - Varje handling har en reviderings lista där det framgår vem som utfört 
revideringen, vilket datum och hur många revideringar som gjorts vid varje enskilt tillfälle, 
beteckningen på revideringen samt en signatur av ansvarig projektör. I figur 8 finns ett 
exempel på hur en sådan tabell kan utformas. [24] 

C 3 PM 3 2017-05-01 DS 

B 4 PM 2 2017-04-06 NA 

A 1 PM 1 2017-03-23 JN 

Beteckning Antal revideringar Vilka ändringar 
som gjorts 

Datum för 
förändring 

Signatur av 
ansvarig 

 
Figur 8  
Visar hur en revideringslista ser ut på en handling. [26] 
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5 Sammanställning intervjuer 
Nedanför följer sammanfattningar av varje enskild intervju där dom punkter som har 
diskuterats är skrivna vilket innebär att dom tomma rubrikerna inte diskuterades.  

5.1 Yrkesarbetare 
Delaktighet: Yrkesarbetaren börjar intervjun med att påpeka att deras kompetens borde tas 
mer tillvara. Han anser att dom ser lösningar mycket fortare och kan ge en input i 
projektörens arbete eftersom dom har erfarenhet av vad som fungerar i praktiken. Detta kan 
även leda till att fler blir delaktiga i varandras arbeten.  
	
Även fast tiden spelar stor roll tror han att om yrkesarbetarna kan få granska ritningen i ett 
tidigare skede, inte nödvändigtvis en färdig ritning, skulle dom kunna tala om att just denna 
lösning inte är den bästa. Då har projektörerna ett tag på sig att revidera det innan den 
slutgiltiga ritningen skickas till entreprenören. Det kan exempelvis vara att dom får tillgång 
till ritningarna under frukost och kan lämna sina synpunkter till arbetsledaren som sedan för 
vidare detta till projektörerna. På detta sätt tas ingen tid från deras dagliga arbete. 	
 
Även fast alla möten inte är relevanta för just yrkesarbetarna tycker han att dom borde få 
möjligheten att medverka på dom som är det. Dom kan då vara med och påverka ännu mer 
och dela med sig av sin kunskap. 	
 
Tekniska hjälpmedel: Yrkesarbetaren föredrar ritningar på papper och inte på en läsplatta då 
det är svårt för honom att gå runt på byggarbetsplatsen med en läsplatta med tanke på 
arbetsmiljön. Han tycker dock att det är väldigt bra att arbetsledaren har tillgång till en 
läsplatta där han/hon kan ta fram handlingar och visa mer exakt ifall att det skulle behövas. 
Zooma in och ut och visa mer tydligt vad som menas.  
 
Ibland kan information och ritningar skickas över till yrkesarbetaren via telefon. Detta sker 
oftast när arbetsledaren inte är på plats och har möjlighet att visa på sin läsplatta. Han säger 
att det är väldigt smidigt för honom att ritningen kan skickas över telefonen, då en 
mobiltelefon inte är lika klumpig att hantera på en byggarbetsplats.   
	
Återkoppling:	
	
Konstruktör på plats: Det är bra att projektörer kommer ut och ser vad som händer efter att 
de ritat men också tvärtom att produktionen får se hur projektörer jobbar. En större förståelse 
för varandras arbete byggs upp och det underlättar i sin tur kommunikationen. Han tror att det 
är bra med utbildningar, i exempelvis hur konstruktörer tänker och varför dom gör som dom 
gör. 
 
Yrkesarbetaren tycker att det är bra att projektörerna sitter på byggarbetsplatsen. Han menar 
att det blir smidigare för alla, dels att de kan komma ut och kolla ifall någonting är otydligt 
och dels att missförstånd enklare kan undvikas när kontakten sker direkt. En annan sak som 
det medför är att yrkesarbetarna får en närmare kontakt med projektören.  
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Revideringar/ handlingar: Ibland är ritningarna för plottriga och ibland fattas information, 
han trycker på vikten av att ha alla handlingar entydiga och tydliga.   
 
Yrkesarbetaren säger att det ibland finns brister i ritningarna exempelvis i samordningen då 
det ibland uppstår kollisioner. Detta påverkar yrkesarbetares jobb negativt då arbetet stannar 
upp tills dess att problemet är löst. 
 
Han nämner att det skulle underlätta för honom om en viss information alltid står på samma 
ställe, letandet efter värden skulle kunna undvikas. Ett exempel på detta är bredden på en väg, 
att den alltid står på en och samma plats. Mycket tyngd ska läggas på att utföra handlingarna 
så tydligt, enkelt och entydigt som möjligt.  
 
Då en revidering gjorts under byggproduktionens gång tycker han att det är viktigt att denna 
skall markeras tydligt. Han nämner att i många ritningar är det otydligt vart dom gjorts. En 
lösning som han nämner är om revideringarna skulle göras i en annan färg, detta skulle 
underlätta då det blir en mer tydlighet i handlingen.  
 
Specifikation:  
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5.2 Mättekniker 
Delaktighet: Mätteknikern börjar intervjun med att tala om att när det kommer till hans 
åsikter kring projekteringsprocessen kan dessa inte tas hänsyn till då han kommer in i ett 
senare skede. “Då är det bara att anpassa sig” - Mättekniker. Dock säger han att det skulle 
vara en fördel om han fick komma in i ett tidigare skede då han kan framföra sina åsikter, 
främst om hur filerna ska vara uppbyggda. Dock tror han att det kan finnas svårigheter då han 
oftast är i ett annat projekt under detta skede som tar upp tiden han istället hade velat lägga på 
planering med mera till det nya projektet.  
 
Vad gäller kontakt med projektörer är det olika beroende på vilket projekt han har jobbat i. I 
det projekt han jobbar i nu går kommunikationen genom byggledaren (på beställarsidan) först, 
så kontaktar denne i sin tur projektören. Jämfört med förra projektet då han kunde kontakta 
projektören direkt. Mätteknikern tyckte att det projektet då han fick ta kontakt själv fungerade 
mycket bättre och underlättade hans arbete. 	
 
Genom att fler aktörer får närvara och framföra sina åsikter på projekteringsmötena kommer 
kompetensen och förståelsen för arbetet utvecklas för alla parter. Vilket bidrar till bättre 
resultat i slutändan.  
 
Tekniska hjälpmedel: Då mätteknikern redan använder sig av en handdator som har i princip 
liknande funktion som en läsplatta så är det inte ett relevant hjälpmedel för honom att 
använda. 
 
Återkoppling: Mätteknikern brukar inte medverka i utvärderingen av projekt då det sista han 
gör på respektive projekt är att skicka tillbaka handlingar där uppdateringarna visas. Han 
nämner att det är väldigt sällan som det är någon återkoppling alls efter ett projekt, det är i 
vilket fall ingenting som han varit med om. Ifall det beror på tidsbrist eller bristande intresse 
hos inblandande vet han inte.  
 
Konstruktör på plats: 
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Revideringar/ handlingar: Mätteknikern anser att det finns problem när det gäller hur 
projektörerna bygger upp filerna vilket försvårar hans arbete. Han får inte alltid rätt filer i rätt 
format och det tar tid från hans arbete då han behöver göra om det så att dom passar till hans 
tekniska hjälpmedel. Att standardisera hur materialet som tillkommer honom är svårt då det är 
väldigt individuellt hur olika personer föredrar att arbeta. Därför behöver arbetssättet också 
standardiseras mer organisatoriskt för att det ska vara en lösning.   
 
Vad gäller informationen på handlingarna tycker han att det skiljer sig beroende på projekt 
och projektör. Ibland anser han att det är för mycket information som han inte har någon 
användning av medans det i vissa fall är för lite information. Då det är för lite information 
behöver han få tag på respektive projektör för att kunna revidera ritningen.   
 
Vad gäller revideringar tycker han att det är viktigt att projektörer/konstruktörer tänker på att 
revideringarna ska vara tydliga. Han anser att det ibland är bra om PM skickas med vid stora 
revideringar eller när många revideringar görs på en och samma ritning. Vid diskussion om 
fördelar/nackdelar av att använda sig av färger på revideringar anser han att det inte är en 
optimal lösning då alla inte kan se dessa, med hänsyn till färgblinda. Dock är det samtidigt en 
fördel då det underlättar inläsningen av ritningen.   
 
Specifikation: Som det tidigare har nämnts är filformatet ett problem, här tycker han alltså att 
det ska ingå i specifikationen. För att underlätta hans arbete.  
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5.3 Arbetsledare 1  
Delaktighet: I och med att det finns många bidragande faktorer i större projekt till att 
kommunikationen blir bättre är det enligt arbetsledare 1 en fördel att arbeta i dessa typer av 
projekt. Några av dessa faktorer som nämns är att det blir fler möten där åsikter och 
förbättringar kan tas upp samt att båda parterna blir mer delaktiga i varandras arbete. Dock är 
det kommunikationen mellan arbetsledare och projektör som underlättas. En förbättring i 
medverkandet av yrkesarbetarna är någonting som fortfarande brister i många fall. Att få in 
yrkesarbetares åsikter och kompetens är någonting som arbetsledare 1 tycker är en fördel då 
det oftast är dom som dagligen upptäcker brister i handlingar.  
 
Tekniska hjälpmedel: Arbetsledare 1 har erfarenhet av att använda sig av läsplattor i sitt 
arbete. Han anser att det är en stor fördel för en arbetsledare då detta är ett hjälpmedel som är 
smidigt att använda då dels alla handlingar finns samlade på ett och samma ställe samt att de 
senaste revideringarna finns tillgängliga.  
 
Han anser dock att detta inte är det mest ultimata hjälpmedlet för en yrkesarbetare då det dels 
blir en kostnadsfråga att köpa in till alla yrkesarbetare och även att i deras dagliga arbete kan 
ett sådant hjälpmedel vara klumpigt att ha med sig. Däremot är en liknande lösning att han på 
förfrågan skickar en specifik handling till yrkesarbetares mobiltelefon. Detta har visat sig vara 
ett enkelt och uppskattat sätt att sköta kommunikationen såväl som när han är på plats som när 
han är iväg på andra ställen.  
 
Under intervjuns gång diskuterades även andra nackdelar med en läsplatta på 
byggarbetsplatsen, där en nackdel var läsplattans hållbarhet. Då nämnde arbetsledaren en 
beprövad lösning han hört talas om. En läsplatta som enligt teorin ska vara extra tålig och 
anpassad efter byggproduktionens arbetsmiljö.  
 
Återkoppling: Dom projekt som arbetsledare 1 tidigare medverkat i har det funnits brister i 
att ge återkoppling på projektörens arbete. Han nämner att det lätt uppstår klagomål från 
produktionssidan på dom handlingar som upprättats men att det brister när det kommer till att 
föra vidare den konstruktiva kritiken till respektive projektör. Han anser att detta är någonting 
som bör förbättras då det i längden kommer återkomma samarbeten mellan parterna och 
menar att det är någonting som alla vinner på i slutändan om det framhävs mer.  
 
Konstruktör på plats: Att projektören kommer ut till arbetsplatsen är någonting som 
arbetsledare 1 anser är en stor fördel och någonting som bör läggas mer vikt på i dom projekt 
där detta är möjligt. Det kan vara allt ifrån att sitta på arbetsplatsen regelbundet en dag i 
veckan till att komma ut och följa upp sitt arbete mer sporadiskt. Han nämner att det är en 
fördel då kommunikationen underlättas när problem kan tas upp direkt på plats istället för 
över telefon.  
 
Han trycker även på vikten av att projektören innan projekteringen påbörjas besöker platsen 
för att få en uppfattning om hur omgivningen ser ut och för att granska att de inmätningar som 
gjorts är korrekta 
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Revideringar/handlingar:  
De handlingar som han idag använder kan ibland uppfattas som plottriga med mycket 
information på liten yta, främst höjderna. Han menar att handlingarna bör göras tydliga och 
enkla. ”Skriv ut så lite som behövs och gör det tydligt” - Arbetsledare 1. 
 
En annan förekommande otydlighet som han upplever under sitt dagliga arbete är revideringar 
som görs under produktionsskedet. Även fast att det är standard att använda sig av 
revideringsmoln kan dessa ibland glömmas bort av projektörer och även att det blir för många 
moln på revideringarna är ett problem.  
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5.4 Arbetsledare 2 
Delaktighet: Vad gäller delaktigheten i projekt säger arbetsledare 2 att det skiljer sig 
beroende på vilken entreprenadform arbetet utförs i. Just i totalentreprenader finns det större 
möjligheter för även yrkesarbetare att komma med förslag. Det är någonting som han anser 
ska tas tillvara på då dom ibland kan ha bredare kompetens och möjlighet att hitta samt lösa 
problem på ritningar, men att det ska tas i akt att yrkesarbetarna ibland kan granska 
ritningarna endast översiktligt.  
 
Tekniska hjälpmedel: Arbetsledare 2 använder sig av en läsplatta i sitt dagliga arbete för att 
bland annat kolla ritningar och navigera sig. Det är väldigt bra på hans nuvarande projekt då 
han kan stå mitt i skogen och inte veta vart han befinner sig. Han föredrar att använda sig av 
en läsplatta då han tycker att det underlättar arbetet. Dock tycker han även att det är skönt att 
ha handlingarna på papper men då främst inne på kontoret, därför att han då kan stryka över 
detaljer och rita på pappret.  
	
Återkoppling: När det kommer till utvärdering av projekt har arbetsledare två inte varit 
delaktig då han redan gått vidare till nästa projekt. 	
 
Konstruktör på plats: I det projekt som han tidigare arbetat i har konstruktören enbart 
kommit ut på byggarbetsplatsen då stora förändringar eller fel uppstått. Han säger att 
beroende vilken entreprenadform arbetet utförs i avgör det om det är relevant om projektörer 
ska sitta på bygget.  
 
Revideringar/ handlingar: Arbetsledaren anser att en ritning aldrig är helt rätt oavsett hur 
många gånger den granskats. Han menar att det alltid finns något som avviker. Arbetsledaren 
nämner att han anser att det inte alltid är felen i handlingarna som det hänger på utan frågan är 
hur problemet löses när det väl uppstår.  
 
Han tycker inte att det uppstår så mycket problem med ritningarna, vad gäller informationen 
som redovisas. Det är snarare så att det är mindre information på ritningen än för mycket 
onödig information.	
 
Specifikation:  
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5.5 Projektledare 
Delaktighet: Projektledaren säger att yrkesarbetare inte är med i projekteringsskedet då det i 
det skedet inte är fastställt vilka som kommer jobba var. Innan projektet drar igång fastställs 
endast vilka arbetsledare och platschefer som ska vara med på respektive projekt.  
 
Långsiktiga relationer mellan företag och olika aktörer är positivt och underlättar för parterna 
som medverkar i projektet. Han menar att det är fördelaktigt att det är ett team som ständigt 
samarbetar med varandra i olika projekt då det underlättar att lära sig hur den andre arbetar.  
 
Tekniska hjälpmedel: Projektledaren tycker att både läsplatta och ritningar är bra att ha på 
arbetsplatsen. En inplastad ritning fungerar i alla väder medan en läsplatta inte gör det. Plattan 
kan vara svår att hantera i stark sol eller när det är kallt. Dock tycker han att det är bra att ha 
en läsplatta på arbetsplatsen, exempelvis inne i bodarna där otydligheter kan granskas samt att 
det finns tillgång till den senaste revideringen.  När stommen och väggarna är färdiga samt 
när det är stora avstånd på bygget är det en fördel att använda sig av läsplattan. 
 
Återkoppling: Han säger att dom har möten efter varje projekt dels med kund och internt, där 
dom utvärderar vad som var bra och vad som var dåligt. På dessa interna möten brukar minst 
en representant från yrkesarbetarna närvarar, så att input fås från produktionen också.  
 
Konstruktör på plats: Konstruktörer och arkitekter finns bara på plats på riktigt stora projekt 
oavsett entreprenadform. I små projekt görs inte så stora förändringar i verksamheten vilket 
kan ske på dom stora då dessa tar längre tid.  
 
Revideringar/ handlingar: Det som är viktigt att hålla koll på under byggtiden är vilka 
ritningar som ska följas, det vill säga vilken den senaste versionen är.  
 
I en del projekt kan det hända att det fattas vissa modeller i materialet som kommer från 
projektören. I dessa fall projekterar företaget själva 3D modeller för eget bruk. Då företaget 
använder sig av en 3D modell för att ta ut mängder och basera kalkyler på dessa fungerar det 
bra för dom att göra på detta sätt.  
 
Vid en totalentreprenad får dom handlingar från beställare och utför sedan själva 
detaljprojekteringen.  
 
Specifikation: Projektledaren anser inte att det finns onödig- eller för mycket information på 
handlingar som dom får från projektörer. Skulle det finnas fall där det brister i handlingarnas 
innehåll så menar han att dom har sig själva att skylla. Han menar att det är deras ansvar att 
skicka in en specifikation till respektive projektör, där det står klart och tydligt vad som ska 
finnas med och hur det skall redovisas. Dock gäller detta enbart totalentreprenader då dom 
själva handlar upp projektörerna.  
 
Specifikationen kan inte standardiseras för alla projekt då alla byggnader är olika och dom har 
sina problem. Vissa saker kan dock standardiseras, exempelvis olika mallar för modellering 
av specifika byggnadsdelar.   
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5.6 Gruppchef för väg 
Delaktighet: Gruppchefen börjar med att påpeka att en sak som han prioriterar i sitt arbete är 
att alla medarbetare ska känna sig trygga med varandra och visa varandra respekt. Detta 
menar han bidrar till ett bättre samarbete mellan parterna. Även att ha högt i tak är viktigt, där 
bland annat inga frågor är för dumma.  
 
Gruppchefen ger exempel från det långsiktiga projekt han sitter i idag. Här jobbar parterna i 
samma byggnad där varje medarbetare är delaktig i projekteringsprocessen såväl som 
byggskedet. I detta projekt har det visat sig bidra till goda samarbeten då varje medarbetare 
fått en djupare förståelse för den andres arbete.  
 
Tekniska hjälpmedel: Vid diskussion kring olika typer så väl som användningsområden av 
tekniska hjälpmedel nämner han en rad olika hjälpmedel som byggarbetarna använder i sitt 
dagliga arbete. Gruppchefen nämner att majoriteten av maskinerna som yrkesarbetarna 
använder har en tillhörande läsplatta. Denna läsplatta har stor kapacitet att tillhandahålla en 
rad olika handlingar samt 3D modell som exempelvis kan visa exakt hur mycket som ska 
schaktas.  
 
Återkoppling: Att ha en obligatorisk erfarenhetsåterföring anser han är till fördel vad gäller 
utvecklingen av varje individs arbete och möjligheten att sträva efter ständiga förbättringar. I 
dom tidigare projekten har erfarenhetsåterföringen mestadels skett muntligt genom en dialog 
mellan parterna. Dock anser gruppchefen att dokumenterade möten underlättar för kommande 
samarbeten och projekt. Vad gäller mötets agenda så brukar fokus endast läggas på de större 
problemen som uppstått. Vanligtvis diskuteras endast dom små positiva- och negativa delarna 
som skett. Detta är någonting som gruppchefen säger är viktigt att lägga mer fokus på än vad 
som görs i dagsläget.  
 
Konstruktör på plats: “Ingenting knäcker den fysiska kontakten” - Gruppchefen 
Att ha med projektören på plats någon dag i veckan är en stor fördel för alla inblandade. Även 
fast arbetet för projektören stannar upp en aning på grund av den dåliga 
internetuppkopplingen ute på plats underlättar det ändå kommunikationen. Att komma ut och 
få medarbetarnas åsikter och funderingar på plats är mer värt än att sköta kontakten enbart 
genom mail eller liknande påpekar han.  
 
 
Revideringar/handlingar:  
 
Specifikation: Att göra en specifik specifikation för varje projekt är någonting gruppchefen 
menar är ett måste då det är svårt att utforma en fast specifikation som ska passa alla projekt. 
Saker som kan skilja är exempelvis entreprenadformen och även att medarbetarna i projektet 
vill ha handlingarna utformade på olika sätt. Fördelen att arbeta i totalentreprenader är att 
direkt kontakt med entreprenören kan has vid framställandet av specifikationen.  
 
Som tidigare nämndes arbetar han nu i ett fortlöpande samarbete, i detta jämfört med andra 
projekt är det enklare att ta fram specifikationen då dessa parter redan har en grundlig 
förståelse för vad den andre efterfrågar.  
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5.7 Byggkonstruktör 
Delaktighet: Intervjun inleddes med att konstruktören berättade att i organisationen som han 
arbetar i strävar dom efter att erbjuda ett paket där olika discipliner innefattas. Konstruktören 
menar att detta bidrar till en mer standardiserad och förenklad kommunikation, då teamet lär 
sig hur andra arbetar. Kommunikationen underlättas även då teamet sitter under samma tak 
och kommunikationsvägen blir kortare.  
 
Vid frågan hur kontakten mellan parterna ser ut idag säger han att den vanligtvis ser ut så att 
han har kontakt med arbetsledaren som framför yrkesarbetares åsikter. Det blir en stor fördel i 
projektet han sitter i där han är ute på bygget en dag i veckan och där han istället kan få direkt 
kontakt med yrkesarbetarna.  
 
Tekniska hjälpmedel: 
 
Återkoppling: I tidigare projekt har återkopplingen efter projektet varit dålig. Sker den är det 
oftast muntlig och han tror att det sker många ändringar på plats som inte kommer tillbaka till 
honom. Att det varit så tidigare tror han är ännu en sak som förbättras i och med att sitta på 
plats en dag i veckan. Då kan synpunkter enkelt framföras till honom.  
 
Konstruktör på plats: I tidigare projekt har han inte suttit ute i produktion men som tidigare 
nämndes finns han på plats varje fredag i det nuvarande projektet. Enligt honom är detta det 
bästa projekt rent kommunikationsmässigt jämfört med dom tidigare projekten han varit 
delaktig i. Detta medför att när yrkesarbetarna vet att han kommer finnas på plats på fredagar, 
så sparar dom eventuella frågor och synpunkter tills dess. En fördel blir att det blir tydligare 
vilken del frågan är riktad mot samt en annan fördel som blir är att det blir en mer öppen 
dialog under hela projektets gång.  
 
Det finns dock nackdelar med att sitta ute på plats nämner konstruktören. Det är bland annat 
internetuppkopplingen som kan brista samt ergonomin. Trots att hans arbete kan stanna upp 
en aning dessa dagar säger han att alla dom synpunkter han får in väger upp dom negativa 
delarna.   
 
Revideringar/handlingar:  
 
Specifikation: Att en specifikation är tydlig är A och O. Han har i det senaste projektet fått en 
mall på hur modelleringen ska vara uppbyggd samt hur de olika delarna ska benämnas. Han 
tror att vid användning av BIM är det en stor fördel att få det tydligt beskrivet i en 
specifikation hur modelleringen ska utföras. 
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6 Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultatet av dom olika delarna i fallstudien. Dom åsikter, synpunkter 
och förbättringsmöjligheter som presenteras är dom som varit återkommande när fallstudien 
granskats.  

6.1 Sammanställning av intervjuer 
Denna sammanställning är vad majoriteten av dom intervjuade sagt, med andra ord dom 
gemensamma åsikterna. Här presenteras det kortfattat men i avsnitt 5 – Sammanställning 
intervjuer finns ett mer utförligt resultat av varje enskild intervju.  

6.1.1 Delaktighet 
• Använd allas kompetenser  

o Involvera fler yrkeskategorier i möten 
o Låt fler yrkeskategorier komma med åsikter i tidigare skeden 

§ Om möjligheten till att medverka på möten inte finns, ta in åsikter och 
synpunkter på annat vis 

• Det finns ett behov av ökade kommunikationsmöjligheter mellan alla parter i 
byggbranschen 

o Direktkommunikation, undvik tredje parten 
§ Yrkesarbetare - Projektör  

• Långsiktiga relationer 
o Underlättar kommunikationen och delaktigheten samt förståelse för den andre 

partens arbete 
o Högt i tak är viktigt, underlättar att vilja framföra sina åsikter 

• Kunna erbjuda ett projekterings paket 
o VA, konstruktion, VVS, mm 
o Även här underlättas kommunikationen, då alla är samlade på ett och samma 

ställe 

6.1.2 Tekniska hjälpmedel 
• Fördelar med läsplattor 

o Stora arbetsplatser och projekt där avstånden blir längre 
§ Kan navigera sig i stora vägprojekt 

o Alla arbetsledare ska ha varsin 
§ Smidigt och tydligt att visa en handling när ett problem uppstår 

o Tillgång till den senaste revideringen 
o Användbart i diverse maskiner 

• Nackdelar med läsplattor 
o Klumpiga och i vägen i arbetet 
o Ej anpassade till arbetsplatsens klimat 

• Vid behov kan en handling skickas till individens mobiltelefon 

  



 

  36 (56) 

6.1.3 Återkoppling 
• Görs sällan och muntligt 
• Fördelar med att göra den kontinuerligt och dokumenterat 

o Alla kan ta del av positiva/negativa delar i projektet 
o Individen får ta del av förbättringsmöjligheter i sitt arbete 

• Viktigt att agendan innefattar även dom små händelserna i projektet  
• Återkopplingen ska ske under och efter projektet 

6.1.4 Konstruktör på plats 
• Fördelar med arbetsmetoden 

o Kommunikationen mellan parterna förbättras och ökar 
o Att kunna ta problem på plats ökar tydligheten och minskar missförstånd 
o Mindre problem tas också upp 

• Nackdelar med arbetsmetoden 
o Ergonomi och internetuppkoppling brister 

§ Konstruktörens arbete stannar upp 
• Innan projekteringsskedet startar är det viktigt att projektören besöker platsen för att få 

en tydlig bild av förhållandena 

6.1.5 Revideringar/handlingar 
• Entydighet, tydlighet och enkelhet i handlingar 

o Underlättar arbetet 
o Trotts att handlingarna ska komplettera varandra får viss information letas 

efter, en fördel är att information finns på flera ställen.  
• Revideringar  

o Ska inte göras för plottriga 
o Dom ska markeras tydligt, kan en lösning vara att använda olika färger? 
o Vid omfattande revideringar och om entreprenören ifrågasätter 

handlingarna/hittat fel, skicka med ett PM 
o Även dessa ska göras entydiga, tydliga och enkla 

6.1.6 Specifikation 
• Delaktigheten är viktig, fler parter får säga hur dom vill ha handlingarna 
• Varje projekt har sin egen specifikation, men kan en mall framställas där endast 

mindre saker behöver ändras? 
• En arbetsmetod är att även ta med hur modelleringen skall vara uppbyggd (exempelvis 

benämningar, vilka typer av förankringar, mm) 

6.2 Enkäter 
Nedanför följer diagram där resultatet av enkäterna redovisas. 
I bilagorna 1, 2 och 3 finns enkäterna, under diagrammen redovisas dom tillhörande frågorna 
till varje enskilt diagram.   
X-axel: Frågans nummer 
Y-axel: Antal svar på frågan 
Staplarna: Svarsalternativen 
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6.2.1 Yrkesarbetare 

Antal besvarade enkäter: 6st 

 
Diagram 1 

 

1. Hur ofta får du möjlighet att granska en ritning innan den är helt färdig för att hitta 
eventuella fel och i så fall ge förslag på andra typer av lösningar? 
 

2. Hur ofta hittar du på egna lösningar till problem som uppstår? 
 

a. Om du hittar på egna lösningar, hur ofta rapporterar du in ändringarna? 
 

4. Hur ofta i ditt dagliga arbete använder du en läsplatta?  
(till ritningar eller andra handlingar) 
 

5. Hur ofta får du handlingar skickade till din mobiltelefon av arbetsledaren? 
 

6. Hur ofta efter byggskedets slut får du ge åsikter om hur konstruktörens/projektörens 
arbete har varit? (Om det skulle finnas någonting de kan förbättra till nästa projekt) 
 

a. Hur ofta dokumenteras dessa åsikter? (Istället för att de tas muntligt) 
 

7. Hur ofta har du varit med i projekt där konstruktören suttit med på bygget och jobbat? 
(Kan vara att de kommer någon dag i veckan) 
 

8. Hur ofta upplever du att de revideringar som görs under projektets gång är tydliga? 
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Diagram 2 

 
3. Hur föredrar du att kolla handlingar i ditt dagliga arbete? 

 
9. Är det någonting annat i de handlingar idag som är otydliga eller som behöver 

förbättras? 
Svar: 

• Allt 
• Har jobbat 3 veckor som V-lärling 
• Tyvärr gäller lägsta anbud även handlingar, man får vad man betalar för	  
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6.2.2 Arbetsledare 
Antal besvarade enkäter: 7st 

 
Diagram 3 

 

10. Hur ofta får du ge åsikter om hur konstruktören/projektören ska bygga upp 
handlingarna till projektet? 
	

11. Hur ofta hittar du på egna lösningar till problem som uppstår? 
 

a. Om du hittar på egna lösningar, hur ofta rapporterar du dom till platschefen 
eller konstruktören? 

12. Om yrkesarbetarna hittar på egna lösningar på problem, hur ofta rapporteras dessa till 
dig? 
 

14. Hur ofta i ditt dagliga arbete använder du en läsplatta?  
(till ritningar eller andra handlingar) 
 

15. Hur ofta skickar du handlingar till yrkesarbetarnas mobiltelefoner? 
 

16. Hur ofta under projektets gång får yrkesarbetarna ge åsikter om hur handlingarna är 
gjorda? (Vad kan förbättras, finns det något otydligt, mm) 
 

17. Hur ofta har du varit med i projekt där konstruktören suttit med på bygget och jobbat? 
(Kan vara att de kommer någon dag i veckan) 
 

18. Hur ofta upplever du att de revideringar som görs under projektets gång är tydliga? 
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19. Hur ofta utvärderar du projektet efter det att arbetet är slutfört?  
(Inte bara arbetet i sig utan även hur kommunikationen mellan andra olika aktörer 
gått) 
 

a. Hur ofta dokumenteras dessa utvärderingar? 
(Istället för att de tas muntligt) 

 

 
Diagram 4 

 

13. Hur föredrar du att kolla handlingar i ditt dagliga arbete? 
 

20. Är det någonting annat du anser behöver förbättras gällande kommunikationen i 
projekten?  
Svar: 

• Tätare dialog mellan projektör och entreprenör.  
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6.2.3 Konstruktörer/projektörer 
Antal besvarade enkäter: 11st 

 
Diagram 5 
 

21. Hur	ofta	sitter	du	ute	i	produktion	och	arbetar?	
	

23. Hur ofta får du feedback på ditt arbete från produktionen? 
(Under produktionens gång) 
 

24. Hur ofta rapporterar entreprenörerna till dig att de har gjort egna lösningar på problem 
som uppstått? 
 

25. Hur ofta får yrkesarbetarna sitta med på möten och uttrycka sina åsikter till dig? 
 

26. Hur ofta får du ta del av en utvärdering från entreprenörerna? 
(Hur hela projektet har gått) 
 

a. Hur ofta är dessa utvärderingar dokumenterade? 
(Istället för att dessa tas muntligt) 
 

27. Innan ditt arbete drar igång, hur ofta får du en specifikation av entreprenörerna? 
(En förberedd mall exempelvis på hur de vill ha allt modellerat) 
 

28. Hur ofta får du gå ut i produktion och kolla på eventuella fel? 
 

30. Hur ofta skickar du med ett PM när en omfattande revidering görs på handlingar? 
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Diagram 6 

 
22. Vilket arbetsupplägg föredrar du? 
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Diagram 7  

 
29. Vem har du oftast kontakt med från produktionen? 

(Påminnelse: Totalentreprenad) 
 

30. Är det någonting annat du anser behöver förbättras gällande kommunikationen i 
projekten?  
Svar:  

• Mer feedback för att underlätta framtida projekt. 
• Noggrannare genomgång innan projektet startar för att hitta och lösa problem. 

De finns i varje projekt.. Sitta i produktion är absolut en bra väg att underlätta 
kommunikationen.  
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7 Diskussion och Slutsats  

7.1 Värdering av resultat 
Med hjälp av fallstudien som gjorts har synpunkter, åsikter och fakta tagits in. När 
informationen sedan har studerats har likheter men även avvikelser hittats. Exempel på typer 
av avvikelser är att intervjuer med två samarbetspartners har gjorts där den ene nämner ett 
hjälpmedel som används medan den andre säger att dom inte arbetar med sådana hjälpmedel. 
Sådana typer av avvikelser kan grunda sig i att det är konkurrens i branschen och eftersom 
denna studie blir offentlig kan vissa arbetsmetoder vilja döljas. Den bidragande faktor av 
avvikelser blir att studien påverkas negativt och har därför tagits till hänsyn när slutsatser 
dragits.  
 
Det finns dock många likheter i vad som sagts i intervjuerna och även i enkäternas resultat 
som stärker studiens trovärdighet. Andra faktorer som påverkar trovärdigheten i studien är, 
som nämndes i avsnitt 3.1 – metoder för genomförande, att intervjuerna och enkäterna som 
gjorts har utförts med olika yrkeskategorier från olika företag.  
 
Enkäternas svarsfrekvens blev inte så hög som det hade räknats med och vissa av svaren var 
otydliga samt att en av yrkesarbetarna endast jobbat i tre veckor. Dessa faktorer påverkar 
enkäternas resultat negativt vilket resulterade i att inga större slutsatser kunde dras. Dock kan 
dom enkäter som genomförts korrekt styrka det som sagts i intervjuerna.  
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7.2 Hur ska integreringen av arbetssätten gå till? 
Med hjälp av det som framkommit i intervjuerna, enkäterna, tidigare undersökningar samt 
våra egna idéer har olika typer av lösningar som kan förbättra och underlätta 
kommunikationen och arbetet i branschen hittats.  
 

• Öka användningen av kompetensen hos individen: 
Under processens gång är det många möten som hålls, bland annat uppstartsmöte, 
projekteringsmöten och produktionsmöten, mm. På dessa är det endast ledningen och 
enstaka representanter som medverkar. Trots att det ska finnas representanter från 
exempelvis yrkesarbetarna där deras synpunkter ska lyftas fram har det i fallstudien 
framkommit att detta inte görs i så stor utsträckning som det är sagt att det ska göras.  
 
Genom att förbättra deras delaktighet i processen kan individen känna sig mer behövd. 
Utfallet kan då bli som nämndes i avsnitt 4.6 – Delaktighet, att fler synpunkter kring 
hur arbetet kan förbättras ges samt att ansvarstagandet och engagemanget ökar.  
 
Olika metoder för hur detta ska kunna genomföras är: 

o Morgonmöte 
På morgonmötet, en dag i veckan, tillåts yrkesarbetarna att framföra problemen 
dom har stött på i arbetet. Dom kan även få tillgång till handlingar att ge 
synpunkter på, dels dom som används i dagsläget såväl dom som ska användas 
i ett senare skede.  

o Projekteringsmöten 
Här kan yrkesarbetarnas åsikter representeras i form av en individ. Dock 
behöver det inte alltid vara samma person som medverkar på alla möten. 
Genom att få en inblick i hur mötet går till samt att dom får vara delaktiga i 
diverse beslutstaganden och att deras synpunkter tas tillvara, kan det ge till 
följd att dom känner sig mer behövda i arbetet.  
 
För att mötet ska få bästa möjliga utfall krävs det att ett flertal åsikter samlas in 
och tas med. Dessa åsikter kan samlas in på ett av dom obligatoriska 
morgonmötena som nämndes här ovan.  

o Dokumentation direkt när problem stöts på 
Tidigare har det nämnts att användandet av en läsplatta kan underlätta arbetet 
på byggarbetsplatsen. Även här kan det tekniska hjälpmedlet utnyttjas då 
problemen kan dokumenteras direkt när dom uppstår och enkelt skickas till 
den berörda aktören.  
 
I dom fallen där läsplattor inte används kan dokumentationen ske på 
exempelvis handlingen, anteckningsblock, mobiltelefon eller liknande och i ett 
senare skede vidarebefordras till den berörda aktören. Nackdelen att inte utföra 
dokumenteringen elektroniskt direkt är att information kan förvinna, glömmas 
bort eller att den inte görs alls då det blir extrajobb.   
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• Direkt kommunikation 
I fallstudien framkom det som en fördel att låta aktörerna sköta kommunikationen 
direkt med varandra, exempelvis yrkesarbetare - projektör. I vissa projekt får 
kommunikationen gå en längre väg än vad som är behövligt, en tredje part blir 
inblandad. Detta beror på projektets upplägg som bestämts i startskedet.  

o Nackdelarna med att arbeta på detta sätt  
§ Problem undviks att ta upp 

Då kommunikationsvägen blir längre och det blir mer arbete för 
individen att ta upp problem, kan resultatet bli att det undviks att 
upplysa om felet.  

§ Information försvinner på vägen 
När kommunikationsvägen blir längre och informationen ska passera 
fler parter kan det resultera i försvinnande och förvrängning av 
informationen.  

§ Det tar längre tid 
Vid informationsöverföring tar det redan tid som det är, parten ska ha 
tid att svara, ta del av informationen samt att ge återkoppling. Läggs nu 
en tredje part till förlängs tiden ytterligare.  

Genom att undvika detta arbetssätt kan dessa negativa utfall uteslutas. 
o Varför direkt kommunikation inte kan genomföras 

Vid stora ändringar i projektet är det i vissa fall viktigt att även den 
ekonomiansvarige rådfrågas. Därför är det ibland svårt att inte gå via tredje 
parten.  

 
• Långsiktiga relationer 

I fallstudien har det framkommit att långsiktiga relationer är positivt och förbättrar 
delaktigheten i projekt och mellan företag. Andra fördelar blir att individerna i 
organisationerna lär känna varandra, får en närmare kontakt och det blir högt i tak. 
Organisationerna lär sig hur den andra parten vill få handlingar levererade och 
redovisade.  

o Projekteringspaket 
En av organisationerna som intervjuats strävar mot att erbjuda entreprenörerna 
ett projekterings paket, där dom ska kunna leverera all projektering ifrån sitt 
företag. Detta kan medföra samma fördelar som det blir av att jobba med 
långsiktiga relationer samt att kommunikationsvägen kortas ner när dom sitter 
på samma kontor. Samordningen underlättas och även entreprenörerna gynnas 
i slutändan av att projektörerna arbetar på detta sätt.  
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• Tekniska hjälpmedel 
Som fallstudien och tidigare undersökningar visat är att läsplattor kan vara till stor 
fördel i produktionsarbetet. Även fast alla läsplattor inte är anpassade till 
byggarbetsplatsens klimat samt att den kan vara otymplig i yrkesarbetares 
arbetsuppgifter, så finns det fler fördelar än nackdelar. 

o Fördelar 
§ Stora projekt 

Medarbetaren behöver inte gå långa avstånd för att hämta en handling. 
På stora vägprojekt där det kan vara svårt att navigera sig är läsplattan 
ett fördelaktigt hjälpmedel. 

§ Revideringar 
Läsplattan innehåller automatiskt dom senaste revideringarna medans 
utskrivna handlingar måste uppdateras. 
 
Även revideringar som görs på byggarbetsplatsen av yrkesarbetarna 
kan dokumenteras i läsplattan och snabbt skickas in i 
samordningsprogrammet. Här kan projektören ta del av revideringarna.  

§ Arbetsledaren 
Det blir ett hjälpmedel som underlättar mest för arbetsledaren. Denne 
åker runt på olika byggplatser där diverse handlingar ska tas med. I 
läsplattan tillhandahålls dom handlingar som behövs till alla projekt.  
 
Även när ett problem uppstår blir det enklare och tydligare att visa på 
en läsplatta än på papper där olika funktioner finns, exempelvis zoom.  

§ Maskiner 
I vissa maskiner kan den även kopplas in och användas som 
hjälpmedel. Schaktning är ett av dessa områden.  

o Som nämndes kan läsplattor vara otympliga för yrkesarbetarna, här kan istället 
de handlingar som behövs vid ett specifikt tillfälle skickas till individens 
mobiltelefon.  

o Anpassad läsplatta 
Läsplattor kan lätt upplevas som känsliga och olämpliga vid användning i 
extrema miljöer. Ovan står det vad som framkommit i fallstudien angående 
användningen av läsplattor. En lösning till dom nackdelar som framkommit 
kan lösas genom att tåligare läsplattor används, till exempel latitude rugged 
tablet 12 som beskrivs under avsnitt 4.7 - Teori. Detta tekniska hjälpmedel kan 
användas på en byggarbetsplats då denna tål dom extrema miljöerna som kan 
förekomma.  

o Anpassade fodral till läsplatta 
Då en anpassad läsplatta är ett dyrt alternativ finns speciellt utformade fodral 
som ska skydda en standard läsplatta. Dessa fodral kan läsas mer om under 
avsnitt 4.7 – Teori.	
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• Återkoppling  
Återkoppling är någonting som sägs ska ske kontinuerligt och dokumenterat i 
projekten, men i fallstudien framgick det att detta inte görs. I dom fall där 
återkopplingen faktiskt görs så sker den oftast muntligt mellan ett få antal berörda.  

 
Det finns en rad olika fördelar med att återkoppling genomförs fortlöpande och 
dokumenterat. Bland annat att berörda parter kan ta del av positiva och negativa delar 
i projektet, stora som små händelser. Vilket gör att individens förbättrings möjligheter 
ökar. Det är viktigt att återkopplingen sker under och efter projektet så att alla aktörers 
synpunkter framförs.  
 

• Konstruktör på byggarbetsplatsen 
I en del större projekt har företag testat att ha konstruktören på plats en dag i veckan 
för att sköta sitt arbete ifrån byggarbetsplatsen. Det som brister i denna arbetsmetod är 
ergonomin och internetuppkopplingen för konstruktören. Dennes huvudsakliga arbete 
stannar upp för dagen men dom som har testat detta säger att dom positiva delarna 
som arbetsmetoden medför väger upp dom negativa.  

o Fördelar 
§ Kommunikationen 

Då yrkesarbetarna vet att konstruktören kommer den specifika dagen, 
sparar dom frågor och funderingar tills dess. Små saker som inte annars 
hade tagits upp diskuteras och en bredare förståelse för varandras 
arbete fås. Delaktigheten är även det en av dom positiva delarna som 
ökar. Yrkesarbetares synpunkter tas enklare upp och konstruktören får 
en närmare kontakt med dom. 

§ Kunna ta problem på plats 
Istället för att diskutera problem som uppstått över mail eller liknande 
blir det tydligare vad som syftas till när det tas direkt på platsen. Även 
missförstånd kan alltså undvikas med hjälp av att konstruktören 
kommer till byggarbetsplatsen. 

§ Övriga fördelar 
I byggbranschen idag är det många nyexaminerade som anställs direkt 
till projekteringskontoren. Dessa kan utöka sin förståelse för vad som 
fungerar i praktiken med hjälp av denna arbetsmetod. Även för de 
konstruktörer som har arbetat i produktionen för många år sedan 
behöver kunskapen förnyas.   

o Nackdelar  
Dom nackdelar som diskuterats är bland annat att internetuppkopplingen 
brister vilket resulterar i ett uppstannande i konstruktörens arbete under tiden 
denne är på byggarbetsplatsen. Under avsnitt 7.3 – framtida undersökningar 
tas det upp att detta behöver hittas en lösning på  
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• Revideringar och handlingar  
Fallstudien har visat att aktörerna föredrar handlingar som är tydliga, entydiga och 
enkla.   

o Förbättringsmöjligheter  
§ Dom ska inte vara för plottriga 

Många av ritningarna innehåller mycket information på liten yta, 
många revideringsmoln som överlappar varandra, mm. 

§ Inte behöva leta efter information 
Det framgick i resultatdelen att viss information fick letas efter i 
handlingarna. Relevant och viktig information bör därför finnas på fler 
ställen än ett. Här kan tid sparas in och även arbetet underlättas för 
entreprenörerna.  

§ Små revideringar ska markeras tydligt 
När små revideringar görs kan det bli svårt att hitta dom eller att 
revideringsmolnen kring dom tar upp mycket plats. En lösning som 
yrkesarbetaren nämnde var att färger kan användas vid revideringar. På 
detta sätt blir det tydligt att se vad som ändrats och det kan förebygga 
att många revideringsmoln ritas ut.  

§ PM vid omfattande revideringar 
I projekt där många revideringar görs kan revideringsmolnen bidra till 
en plottrig ritning. Genom att använda ett PM vart respektive 
revidering gjorts kan detta undvikas. 
 
Ett PM kan även skickas med om entreprenören ifrågasätter 
handlingarna/hittar fel. I dessa fall fungerar det som en typ av 
direktåterkoppling på vad som fungerar och inte.  

§ Teori 4.11 - Revideringar 
I denna del av studien beskrivs hur revideringar ska markeras enligt 
SIS. Om detta följs blir det entydigt och tydligt vart, samt vilken 
revidering som gjorts. Enligt fallstudien görs det inte alltid korrekt, 
därför är detta en förbättringsmöjlighet.  

§ Rätt skalor 
Handlingar skrivs ibland ut i fel skalor och detta medför svårigheter vid 
läsning av ritningarna samt att dom kan upplevas som för plottriga. Då 
en projektör upprättar handlingar bestäms skalan direkt i programmet 
och i förväg så att det enbart passar då ritningen skrivs ut i rätt skala. 
Detta är en viktig sak att tänka på när ritningarna skrivs ut, att skalorna 
stämmer.  
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• Specifikation  
Under avsnitt 4.10 under teorin framgår vad ett förfrågningsunderlag är och vilka 
delar som ingår i ett sådant underlag. Att göra förfrågningsunderlaget tydligt och 
entydigt är nödvändigt för att uppdragstagaren ska veta vad som förväntas av dom och 
vilka specifika delar som ska levereras. Det är dessa dokument som styr hur arbetet 
från varje aktör ska utföras. 
 
En lösning som diskuterats i en av intervjuerna är att specifikationer ingår i arbetet. 
Dessa specifikationer ska beskriva för anbudsgivaren hur vissa arbeten ska utföras, ett 
exempel på en sådan specifikation är hur modelleringen ska gå till samt hur 
komponenterna i modellen ska namnges. Det är en lösning som skulle kunna 
underlätta och effektivisera arbetet mellan aktörerna. Lösningen fungerar för alla delar 
som ingår i uppdraget. Syftet med att uppföra dessa är att förtydliga för 
uppdragstagaren vad som bör levereras.  
 
Ett exempel på varför det är viktigt att fler yrkeskategorier får vara delaktiga i ett 
tidigare skede framgick i intervjun med mätteknikern. Han nämnde att han i dom 
flesta fallen inte har möjlighet att säga till i vilket format han vill få ritningarna 
levererade till sig. Hans arbete tar därför längre tid att utföra då han måste ändra till 
rätt format.  
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7.3 Framtida undersökningar 
Arbetet har resulterat i hur integreringen av arbetssätten ska gå till. Dock har det under 
arbetets gång framgått att fler undersökningar inom områden kan göras för att kunna 
underlätta kommunikationen och samarbetet mer. Dels helt nya områden som kan studeras 
och även djupare studier och definitioner kring dom delar som undersökts här.  
 

• BIM 
Building information modelling är en relativt ny arbetsmetod som används för att 
kunna integrera 4D och 5D i 3D modellen. Än så länge används inte metoden i så 
många projekt därför borde en undersökning i detta göras, hur fördelaktig 
arbetsmetoden är gentemot tid och kostnad. I intervjuerna har det ytligt pratats om 
användandet och dess definition. Det blev tydligt att definitionen skiljer sig mycket, då 
vissa enbart definierar det som en 3D modell, medan andra menar att BIM måste 
innefatta 4D och 5D.  

• Tid 
Under bakgrund nämndes det att branschen idag är under tidspress. I intervjuerna har 
majoriteten nämnt att dom önskar mer tid till sitt arbete, då det kan utföras mer 
noggrant. En undersökning bör göras i hur beställaren fördelar tiden och hur 
fördelaktigt det skulle bli om exempelvis konstruktören skulle få mer tid till sitt arbete. 
Blir kostnaden mindre i slutändan eller stämmer definitionen tid är pengar? 

• Partnering 
Är en typ av samarbetsform, dock finns det olika definitioner på begreppet. Vissa 
definierar det som en samarbetsform, vissa som en del av totalentreprenaden och 
andra som en helt egen entreprenadform. En entydig och tydlig definition bör göras 
för detta begrepp och undersöka om partnering är ett fördelaktigt koncept.  

• Direkt dokumentation, ett program? 
I studien som gjorts har vikten av återkoppling framhävts, där direkt dokumentation 
ska underlätta arbetet. En vidare studie på hur den direkta dokumentationen ska kunna 
utföras, kan därför vara gynnsamt. Kan det exempelvis finnas ett specifikt 
datorprogram eller en standardiserad rutin på hur dokumentationen ska gå till? 

• Projekteringspaket 
I en av intervjuerna nämndes det att det fanns en strävan efter att kunna erbjuda ett 
projekteringspaket i företaget. Han påpekade att fördelarna med att erbjuda detta 
skulle vara att alla projektörer fanns samlade på samma kontor och att samordningen 
därmed kan underlättas. Om samma team utför projekteringen i flera olika projekt, blir 
det samma fördelar som i långsiktiga relationer. En studie där definitionen av 
konceptet bör göras där kostnader och tider jämförs med ett vanligt arbetsupplägg. 
Studien bör besvara frågan “är det en fördel att kunna erbjuda ett 
projekteringspaket?”.  

• Konstruktör på plats, förbättra arbetsplatsen för konstruktören 
Studien har lyft fram att arbetsmetoden med att ha en konstruktör på 
byggarbetsplatsen är bra. En av nackdelarna är arbetsmöjligheterna för konstruktören, 
ergonomin och internetuppkopplingen brister. Om en lösning på dessa problem skulle 
kunna hittas blir det fler företag som kan använda sig av arbetsmetoden.   
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7.4 Slutsats 
Slutsatsen av studien blev att dom sex punkterna går att integrera samt att vissa redan delvis 
är beprövade. Genom att förbättra en punkt ges det till följd att flera punkter förbättras 
samtidigt. Därför vill vi i slutändan framföra tyngden av att lägga tid och fokus på att 
integrera delarna i projektet. Hur integreringen kan införas, hänvisas till avsnitt, 7.3 - Hur ska 
integreringen av arbetsmetoderna/arbetsfokus gå till?  
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Bilaga A: Enkät yrkesarbetare 
Hej!  

Vi är två tjejer som läser sista terminen på Byggingenjörsprogrammet på Örebro Universitet. 
Just nu gör vi vårt examensarbete på Skanska och Tyréns där vi undersöker olika typer av 
lösningar som kan underlätta det dagliga arbetet och kommunikationen mellan produktion 
och projektering. Målet med detta arbete är att minska onödiga problem som kan leda till 
förseningar. Vår avgränsning i undersökningarna är att vi ser till Totalentreprenader och 
Större projekt.  

 

Tänk på att svara på frågorna hur det brukar se ut i projekt överlag, inte bara hur 
det ser ut i projektet du sitter i idag! 

 

 

1. Hur	ofta	får	du	möjlighet	att	granska	en	ritning	innan	den	är	helt	färdig	
för	att	hitta	eventuella	fel	och	i	så	fall	ge	förslag	på	andra	typer	av	
lösningar?	

 

 

	

2. Hur	ofta	hittar	du	på	egna	lösningar	till	problem	som	uppstår?	
	

 

 

a. Om	du	hittar	på	egna	lösningar,	hur	ofta	rapporterar	du	in	
ändringarna?	

 

 

3. Hur	föredrar	du	att	kolla	handlingar	i	ditt	dagliga	arbete?	
 

Alltid Ofta Sällan Aldrig 

Alltid Ofta Sällan Aldrig 

Alltid Ofta Sällan Aldrig 

Digitalt 
Läsplatta Pappersform Både och  
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4. Hur	ofta	i	ditt	dagliga	arbete	använder	du	en	läsplatta?		
(till	ritningar	eller	andra	handlingar)	

 

 

 

5. Hur	ofta	får	du	handlingar	skickade	till	din	mobiltelefon	av	
arbetsledaren?	

 

 

 

6. Hur	ofta	efter	byggskedets	slut	får	du	ge	åsikter	om	hur	
konstruktörens/projektörens	arbete	har	varit?	
(Om	det	skulle	finnas	någonting	de	kan	förbättra	till	nästa	projekt)	

 

 

 

a. Hur	ofta	dokumenteras	dessa	åsikter?	
(Istället	för	att	de	tas	muntligt)	

 

 

 

7. Hur	ofta	har	du	varit	med	i	projekt	där	konstruktören	suttit	med	på	
bygget	och	jobbat?	
(Kan	vara	att	de	kommer	någon	dag	i	veckan)	

 

 

 

 

	

	

Alltid Ofta Sällan Aldrig 

Alltid Ofta Sällan Aldrig 

Alltid Ofta Sällan Aldrig 

Alltid Ofta Sällan Aldrig 

Alltid Ofta Sällan Aldrig 
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8. Hur	ofta	upplever	du	att	de	revideringar	som	görs	under	projektets	
gång	är	tydliga	

 

 

 

9. Är	det	någonting	annat	i	de	handlingar	idag	som	är	otydligt	eller	som	
behöver	förbättras?	

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Tack för din medverkan!  

 

 

 

 

Alltid Ofta Sällan Aldrig 



  Bilaga B 

  1 (3) 

Bilaga B: Enkät arbetsledare 
Hej!  

Vi är två tjejer som läser sista terminen på Byggingenjörsprogrammet på Örebro Universitet. 
Just nu gör vi vårt examensarbete på Skanska och Tyrens där vi undersöker olika typer av 
lösningar som kan underlätta det dagliga arbetet och kommunikationen mellan produktion 
och projektering. Målet med detta arbete är att minska onödiga problem som kan leda till 
förseningar. Vår avgränsning i undersökningarna är att vi ser till Totalentreprenader och 
Större projekt.  

 

Tänk på att svara på frågorna hur det brukar se ut i projekt överlag, inte bara hur 
det ser ut i projektet du sitter i idag! 

 

 

10. Hur	ofta	får	du	ge	åsikter	om	hur	konstruktören/projektören	ska	bygga	
upp	handlingarna	till	projektet?	

 

 

11. Hur	ofta	hittar	du	på	egna	lösningar	till	problem	som	uppstår?	
	

 

 

a. Om	du	hittar	på	egna	lösningar,	hur	ofta	rapporterar	du	dom	till	
platschefen	eller	konstruktören?	

12. Om	yrkesarbetarna	hittar	på	egna	lösningar	på	problem,	hur	ofta	
rapporteras	dessa	till	dig?	

 

 

	
	
	

Alltid Ofta Sällan Aldrig 

Alltid Ofta Sällan Aldrig 

Alltid Ofta Sällan Aldrig 

Alltid Ofta Sällan Aldrig 



 

  2 (3) 

13. Hur	föredrar	du	att	kolla	handlingar	i	ditt	dagliga	arbete?	
 

 

	

	

14. Hur	ofta	i	ditt	dagliga	arbete	använder	du	en	läsplatta?		
(till	ritningar	eller	andra	handlingar)	

 

 

 

15. Hur	ofta	skickar	du	handlingar	till	yrkesarbetarnas	mobiltelefoner?	
 

 

 

16. Hur	ofta	under	projektets	gång	får	yrkesarbetarna	ge	åsikter	om	hur	
handlingarna	är	gjorda?	
(Vad	kan	förbättras,	finns	det	något	otydligt,	mm)	

 

 

 

17. Hur	ofta	har	du	varit	med	i	projekt	där	konstruktören	suttit	med	på	
bygget	och	jobbat?	
(Kan	vara	att	de	kommer	någon	dag	i	veckan)	

 

 

 

	

18. Hur	ofta	upplever	du	att	de	revideringar	som	görs	under	projektets	
gång	är	tydliga?	

 

Alltid Ofta Sällan Aldrig 

Alltid Ofta Sällan Aldrig 

Alltid Ofta Sällan Aldrig 

Alltid Ofta Sällan Aldrig 

Alltid Ofta Sällan Aldrig 

Digitalt 
(Läsplatta) Pappersform Både och  
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19. Hur	ofta	utvärderar	du	projektet	efter	det	att	arbetet	är	slutfört?		
(Inte	bara	arbetet	i	sig	utan	även	hur	kommunikationen	mellan	andra	
olika	aktörer	gått)	

 

 

a. Hur	ofta	dokumenteras	dessa	utvärderingar?	
(Istället	för	att	de	tas	muntligt)	

 

20. 	Är	det	någonting	annat	du	anser	behöver	förbättras	gällande	
kommunikationen	i	projekten?	

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Tack för din medverkan!  

 

 

 

 

Alltid Ofta Sällan Aldrig 

Alltid Ofta Sällan Aldrig 
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Bilaga C: Enkät Konstruktör 
Hej!  

Vi är två tjejer som läser sista terminen på Byggingenjörsprogrammet på Örebro Universitet. 
Just nu gör vi vårt examensarbete på Skanska och Tyréns där vi undersöker olika typer av 
lösningar som kan underlätta det dagliga arbetet och kommunikationen mellan produktion 
och projektering. Målet med detta arbete är att minska onödiga problem som kan leda till 
förseningar. Vår avgränsning i undersökningarna är att vi ser till Totalentreprenader och 
Större projekt.  

 

Tänk på att svara på frågorna hur det brukar se ut i projekt överlag, inte bara hur 
det ser ut i projektet du sitter i idag! 

 

 

21. Hur	ofta	sitter	du	ute	i	produktion	och	arbetar?	
	

 

 

22. Vilket	arbetsupplägg	föredrar	du?	
	

 

23. Hur	ofta	får	du	feedback	på	ditt	arbete	från	produktionen?	
(Under	produktionens	gång)	

 

 

 

24. Hur	ofta	rapporterar	entreprenörerna	till	dig	att	de	har	gjort	egna	
lösningar	på	problem	som	uppstått?	

 

 

Alltid Ofta Sällan Aldrig 

Alltid sitta inne 
på ditt kontor 

Sitta ute i produktion 
någon dag i veckan 

Bara sitta i 
produktion 

Alltid Ofta Sällan Aldrig 

Alltid Ofta Sällan Aldrig 
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25. Hur	ofta	får	yrkesarbetarna	sitta	med	på	möten	och	uttrycka	sina	
åsikter	till	dig?	

 

 

 

26. Hur	ofta	får	du	ta	del	av	en	utvärdering	från	entreprenörerna?	
(Hur	hela	projektet	har	gått)	

 

 

	

 

a. Hur	ofta	är	dessa	utvärderingar	dokumenterade?	
(Istället	för	att	dessa	tas	muntligt)	

 

 

 

27. Innan	ditt	arbete	drar	igång,	hur	ofta	får	du	en	specifikation	av	
entreprenörerna?	
(En	förberedd	mall	exempelvis	på	hur	de	vill	ha	allt	modellerat)	

 

 

 

28. Hur	ofta	får	du	gå	ut	i	produktion	och	kolla	på	eventuella	fel?	
 

 

 

 

	

	

Alltid Ofta Sällan Aldrig 

Alltid Ofta Sällan Aldrig 

Alltid Ofta Sällan Aldrig 

Alltid Ofta Sällan Aldrig 

Alltid Ofta Sällan Aldrig 
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29. Vem	har	du	oftast	kontakt	med	från	produktionen?	
(Påminnelse:	Totalentreprenad)	

 

 

30. Hur	ofta	skickar	du	med	ett	PM	när	en	omfattande	revidering	görs	på	
handlingar?	

 

 

 

31. Är	det	någonting	annat	du	anser	behöver	förbättras	gällande	
kommunikationen	i	projekten?	

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Tack för din medverkan! 

 

Arbetsledaren Platschefen Yrkesarbetena 

Alltid Ofta Sällan Aldrig 


