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Abstract 

This report is a study of the site manager’s communication at the construction site and how it 

can be eased by using modern communication technology. 

 

The conclusion of this report is that in order to have a successful construction project, it is 

important to have good communication, primarily through the site manager as he is the one to 

control incoming and outgoing information. There are today modern tools that can solve the 

problems that can arise in communication and tools that can ease the site manager’s 

communication.  
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Förord 

Vi har skrivit denna rapport som vårt examensarbete, 15hp, i vår byggingenjörsutbildning på 

Högskolan i Halmstad under vårterminen 2012. 

 

Vi vill tacka vår handledare Åke Spångberg samt de personer vi har intervjuat. Utan dem 

skulle inte denna rapport vara genomförbar.  

 

 

 

  

MATTIAS PÜSCHL              SIMON LARSSON 

 

Halmstad, Maj 2012  
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Sammanfattning 

Kommunikationen i byggbranschen är en väldigt viktig beståndsdel för ett lyckat byggprojekt 

speciellt för platschefen då han är “spindeln i nätet”. Det har redan idag skett en stor 

utveckling av kommunikationen på byggarbetsplatser, det har gått från att vara pappersstyrt 

och med fasta telefoner till att alla använder sig av e-post och mobiltelefoner. I och med detta 

är platschefen alltid kontaktbar och detta kan vara ett stort stressmoment och innebära en risk 

för att viktig information kan gå förlorad.  

Teknologin utvecklas ständigt och det dröjer inte länge förens byggbranschens 

kommunikationshjälpmedel uppgraderas eller byts ut 

 

Kommunikation är uppbyggt på känslor och information som ska förmedlas från en avsändare 

till en mottagare. Eftersom det ofta i byggbranschen är personer med olika kunskaps - och 

utbildningsbakgrunder så tolkas information olika. Det är därför viktigt att tänka på hur man 

formulerar sig och vilken metod man väljer när man ska kommunicera till olika personer.  

 

Det som framkom under intervjuerna var att platschefer är knutpunkten för projekten, han ska 

ha kontroll på allt som händer på arbetsplatsen samt utanför. I och med att han är knutpunkten 

så går den mesta information genom honom därav blir kommunikationsflödet stort. Det 

framkom även en del problem som kan uppstå och de är främst att det är svårt att ha koll på 

sitt lager ute på byggarbetsplatsen, kommunikationsflödet kan bli för stort och på grund av 

detta kan information gå förlorad. Under intervjuerna diskuterade vi fram lösningar som de 

tror hade fungerat bäst. För att få bättre kontroll på lagerstatusen kom det upp att man skulle 

kunna använda sig av checklistor eller på något sätt scanna av artiklarna när man tar något 

från lagret på arbetsplatsen. När det gäller att kontrollera kommunikationsflödet fann de det 

svårt att hitta lösningar på problemet. 

 

Med tanke på platschefernas lösningsförslag har vi kollat upp några lösningar som finns ute 

på marknaden idag. En av dessa lösningar är Vela Systems som är ett program som täcker in 

hela byggprocessen där du på ett smidigt sätt direkt ute på byggarbetsplatsen kan komma åt 

alla handlingar och ritningar direkt i din surfplatta/smartphone. Vi anser att med detta 

program får man en bättre kontroll över sitt kommunikationsflöde då man på ett smidigt sätt 

kan gå in och ta del av den information man behöver använda sig av. Ett snarlikt program som 

finns men som inte är lika flexibelt är BYGGsamordnaren där man skapar projekt i datorn för 

att hålla koll på dokument. BYGGsamordnaren erbjuder ett system som man kan ta med sig ut 

på arbetsplatsen i sin surfplatta/smartphone men det är mer upplagt för yrkesarbetare där dem 

kan föra in antal mil dem kört, arbetstimmar och materialåtgång för att på ett smidigt sätt 

underlätta fakturaunderlaget.  

För att underlätta lagerstatusen har vi undersökt möjligheten med scanners. Cub Business 

Systems erbjuder system som ska hjälpa till med resultat och artikelregister för lagerhållning. 

Dem erbjuder även scanners som är anpassade för en hård utomhusmiljö vilket passar 

byggbranschen
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kommunikationstekniken i världen är ett område som ligger väldigt långt fram i forskningen. 

Nya produkter och tjänster utvecklas ständigt för att man på ett smidigt sätt ska finnas 

tillgänglig för familj, vänner och kollegor. 

Den teknik som just nu är på gång att introduceras på arbetsplatser är mestadels läsplattor och 

smartphones. Detta är handhållna medel där man med hjälp av olika applikationer och 

program kan göra nästan allt. Därför är detta en väldigt stor resurs för bättre kommunikation 

samt behandling av dokument och scheman.   

Det har visat sig att det inom flera branscher används modern kommunikationsteknologi för 

att underlätta arbeten. Det har även setts inom kommunpolitiken då politiker använder sig av 

Iäsplattor för att enkelt få med sig de uppgifter och material som behövs i arbetet. Även flera 

skolor har börjat använda sig av läsplattor, både elever och lärare. Dessutom har andra 

papperskrävande yrken underlättats då man istället kan ha dokumenten i sin surfplatta vid 

resor och möten. 

 

Av egna iakttagelser så är byggbranschen en outnyttjad marknad där det finns stor potential 

till produktutveckling och utveckling av program för kommunikation inom företaget så väl 

som till underentreprenörer. Ett sådant program behöver inte bara vara ett 

kommunikationsredskap det kan även användas som kalender och hantera dokument med 

mera. 

Idag görs kommunikationen främst genom telefoni och e-post. Detta är två 

kommunikationsmedel som aldrig kommer att försvinna men det går att utveckla dem. Vid 

användning av telefon så finns inte möjligheten att spara informationen och viktig information 

kan bli glömd. E-post är ofta begränsad till en dator och det gör så att det inte är så flexibelt 

ute på byggarbetsplatsen.  

Enligt egna iakttagelser genom utförd praktik och intervjuer med folk i branschen ser vi att 

det finns ett problem på byggarbetsplatserna gällande stressiga förhållanden för platschefer 

och andra personer i arbetslagen. Detta är på grund av att de har ett så stort informationsflöde 

från chefer, konsulter, yrkesarbetare och underentreprenörer. 

Användandet av läsplattor och dess applikationer kommer att underlätta och minska 

påfrestningarna för de ansvariga. Då de kan ha all information och dokumentation samlad på 

ett och samma ställe. 

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka hur kommunikationen på byggarbetsplatsen ser ut idag samt att 

undersöka hur man kan få in modern kommunikationsteknik i byggbranschen. Hur det kan 

underlätta för de ansvariga, detta genom läsplattor och smartphones. Samt vilka typer av 

funktioner branschen efterfrågar.  
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1.3 Genomförande 

Med hjälp av en litteraturstudie och intervjuer har vi genomfört denna rapport. 

Litteraturstudien gjorde vi för att få mer baskunskap om ämnet och för att se vad som tidigare 

har skrivits inom detta ämne. För att få uttömmande svar och för att få mer erfarenhet från 

folk i branschen så har vi genomfört personliga intervjuer. 

Vi anser att man bara kan läsa till sig en viss kunskap sedan måste man ut i verkligheten och 

undersöka verkliga fall och fråga personer med erfarenhet från branschen det är därför vi 

gjorde våra intervjuer. För att kunna föra en diskussion och komma personen närmare har vi 

genomfört personintervjuer, detta var några anledningar till att vi valde personintervjuer 

framför till exempel enkäter.  

Vi har intervjuat platschefer från olika byggarbetsplatser och företag, för att få en bättre bild 

av hur det kan se ut i olika företag. De intervjuade personerna var från olika generationer då 

vi tror de har olika syn på kommunikation.  

Majoriteten av intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser för att de skulle 

känna sig mer trygga och detta ledde förhoppningsvis till att svaren blev bättre då personen 

känner sig säkrare än om vi hade valt en annan intervjuplats. Det blev även lättare att få tid till 

intervjuerna. 

1.4 Begränsningar 

Vi inriktade oss främst på den svenska marknaden och koncentrerade oss på den 

kommunikation som sker till och från platschefen. Vi har även valt att begränsa oss till att 

intervjua platschefer i Hallands län på grund av begränsade resurser.  

  



2
 Nilsson B, Waldermarson A-K. (1994), Kommunikation samspel mellan människor, Studentlitteratur, Lund 

3
 Ryd N, Carenholm S. (2008), Tidiga skeden i planering, bygg och förvaltning, Sveriges Arkitekter, Stockholm 
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2. Kommunikation inom företag och organisationer 

2.1 Kommunikationens grunder 

Ordet kommunikation har hämtats från det latinska ordet ”communicare” som betyder att 

något ska bli gemensamt. Detta innebär att människor delar med sig av sina upplevelser och 

känslor, man kan kalla det ett samspel mellan olika personer. Samspelet kan försvåras om 

personerna i fråga har olika mål eller besitter olika erfarenheter och förväntningar, detta kan 

leda till en stor risk för misstolkning av information.
2 

När man pratar om kommunikation så pratar man ofta om termerna mottagare och sändare, 

sändaren delar med sig av information till mottagaren som i sin tur ska tolka och reagera på 

den information personen har fått. När mottagaren har bearbetat sin mottagna information blir 

han sedan sändare om han väljer att svara eller delegera informationen.
2 

För att ge mottagaren en klar bild av vad som gäller och vad sändaren vill få ut av 

kommunikationen så är det viktigt att sändaren alltid har ett tydligt syfte och ett preciserat 

ämne. Det ligger även i sändarens ansvar att välja rätt kommunikationsverktyg så att det 

passar mottagaren, sig själv och informationen för att det inte ska uppstå några missförstånd. 

För att kommunikationen ska fungera så är det viktigt att både mottagare och sändare 

behärskar det valda kommunikationsverktyget. De vanliga kommunikationsverktygen idag är 

telefoni, e-post och personliga möten.
 3

 Om man använder sig av personliga möten är det 

viktigt att tänka på att kommunikation även är ögonkontakt, gester och kroppsspråk.
2 

Man kan säga att kommunikation är uppbyggt av två olika saker, tecken och koder. Det finns 

två olika typer av tecken som man ska skilja på, dessa är signaler och symboler. Ett bra 

exempel på en signal är ett trafikljus, om trafikljuset visar grönt så betyder det ”kör” och det 

är oberoende av tid och plats. En signal är alltså något som inte kan misstolkas, samma sak 

gäller dock inte för symboler då ord är en form av symbol. Två personer kan tolka samma ord 

på två olika sätt beroende på vad de har för bakgrund och i vilken situation de befinner sig i. 

Ett hjälpmedel som används för att inte symboler ska misstolkas är koder, dessa koder 

beskriver hur symbolerna ska tolkas. Exempel på koder kan vara talspråk, skriftspråk, mimik 

och gester.
 2 

I boken om kommunikation på byggarbetsplatsen (Dainty, Moore & Murray, 2006) kan man 

utläsa vikten av kommunikation till olika organisationer: 

 Att uppnå samordnade resultat - organisationer fungerar med hjälp av gemensamma 

åtgärder från människor, medans oberoende åtgärder leder till oförenliga resultat. För 

att uppnå samordnade resultat krävs därför effektiv kommunikation. 



1
 Dainty A, Moore D, Murray M. (2006), Communication in construction – theory and practice, Taylor & 

Francis, London 
4
 Strid J. (1999), Intern kommunikation inom organisationer, företag och myndigheter, Studentlitteratur, Lund
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 Hantera förändring - de flesta organisationer är utsatta för ständig förändring, vilket i 

sin tur påverkar de anställda. För att förändringen ska bli godkänd utav de anställda 

måste det ske genom en bra kommunikation. 

 Motivera medarbetarna – för att få en individ motiverad till att arbeta effektivt måste 

man ge dem ett ansvar samt ett utrymme för prestation.   

 Förståelse för arbetskraftens behov – för att organisationer effektivt ska kunna svara 

på sina anställdas behov så är det viktigt att skapa en effektiv kanal för 

kommunikationen. Detta är en tvåvägs kanal som måste tillåta feedback från 

personalen på organisationens policy på ett sätt som uppmuntrar en öppen och ärlig 

dialog mellan medarbetarna på alla nivåer och de översta cheferna.
1
 

Om kommunikationen inte sköts inom organisationen kommer mottagaren att misstolka 

budskap och reagera på sätt som inte var planerat av sändaren. Det finns även en risk för 

missförstånd när det kommuniceras uppåt i organisationer, chefer kanske inte förstår de 

anställdas behov och detta kan i sin tur leda till sämre utförda jobb och en högre omsättning 

av personal. Den högre omsättningen av personal beror på att de anställdas behov inte 

uppfylls och därmed vantrivs, detta är ett bevis på att kommunikation är väldigt viktig inom 

moderna organisationer.
1
  

Den problematik som kan uppkomma i byggbranschen är att man tyder information olika 

beroende på att det finns så många olika kulturer och att man har olika yrkes- och 

utbildningsbakgrunder. Det är just därför det är svårt att tillämpa teorier för hur en effektiv 

kommunikation ska fungera i praktiken, då man måste använda olika teorier för att man 

kommunicerar med olika mottagare.
 1 

2.2 Historia 

På 1800 talet började företag att tänka mer på hur organisationen skulle vara uppbyggd. Men 

då tänkte man främst på hur den skulle se ut för att det skulle passa produktionen bäst och att 

man skulle vara så effektiv som möjligt. Man tänkte inte på hur bra kommunikationen skulle 

fungera. Det var först på 1940 talet man började intressera sig för hur kommunikation 

fungerar och hur det kan hjälpa företag och organisationer till att bli bättre. 
4
 

 

I början var kommunikation inom företag väldigt inriktade på sändaren och inte så mycket på 

hur mottagaren skulle tolka det. Det var mest chefer som sa till sina anställda hur de skulle 

göra saker.
 4 



1
 Dainty A, Moore D, Murray M. (2006), Communication in construction – theory and practice, Taylor & 

Francis, London 
4
 Strid J. (1999), Intern kommunikation inom organisationer, företag och myndigheter, Studentlitteratur, Lund 
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2.2.1 Starten av internetanvändning 

Sedan 1995 har man börjat mycket med nätverk på sina arbetsplatser. Då främst genom att 

man kopplar ihop datorer till en server. När man har kopplat upp sig till ett sådant nätverk kan 

man hämta och dela information till de andra datorerna i nätverket. Man kan sedan koppla 

dessa nätverk mot internet så man får kontakt med hela världen. Denna utveckling gjorde att 

man kan hämta information, skicka e-post, faxa, ringa, söka i databaser, ta hem dokument, 

bilder, musik och program. Detta gjorde allt mycket smidigare och snabbare.
 4 

Nästan alla organisationer använder sig idag av internet och datorer i sitt arbete. Detta har 

gjort att man kan sända meddelanden till varandra snabbt och dessa meddelanden kan 

innehålla text, bild, video och musik. Man kan även lagra meddelanden i datorn så man kan 

välja när man vill läsa dem. 
4 

Dem stora fördelarna som märktes direkt var att det gick snabbt att föra över information, det 

gav en smidigare arkivering, man behövde inte tänka på var mottagaren befann sig och att 

man hade möjlighet att skicka filer.
 4

  

2.3 Platschefens roll 

De arbetsuppgifter som platschefen har är att ansvara för utförandet av arbetet, 

projektorganisationen, kvaliteten, ekonomin och tiden för projektet. I alla dessa delar spelar 

kommunikationen en väldigt avgörande roll. Att vara bra på att kommunicera som platschef 

är viktigt då man har sett att det ofta har varit kommunikationen som varit orsaken till att 

projekt misslyckats.
 1 

En duktig platschef måste klara av att kommunicera med högre chefer, kollegor, arbetsledare, 

yrkesarbetare och leverantörer. Platschefen måste klara av att uppnå sina mål fast han är i en 

press som är naturlig i projektbaserade miljöer, där allt är begränsat av tider och resurser. En 

effektiv platschef har förmågan att kommunicera ut en vision vilket ger arbetet en mening för 

yrkesarbetarna.
 1

  

  



1
 Dainty A, Moore D, Murray M. (2006), Communication in construction – theory and practice, Taylor & 

Francis, London 
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Figur 1Beskrivning av platschefens kommunikationsvägar1 

 

Figur 1 är ett exempel på hur ett specifikt projekts uppbyggnad ser ut, samt vilka de 

inblandade är. Bilden visar tydligt att platschefen (Construction manager) har en viktig del i 

kommunikationen då han är den enda som har kontakt med alla inblandade i projektet. Man 

ser även att beställaren/byggledaren (Client) har en viktig roll då det är han/hon som har en 

beslutsfattande roll.
 1

  

2.4 Möjligheter och svårigheter med modern kommunikationsteknik i arbetet 

Tack vare den utveckling av tekniken som skett de senaste åren kan man idag använda sig av 

olika elektroniska former av kommunikation. E-post och internetbaserade verktyg är nu en 

vardag i nästan alla branscher. På grund av att de ger stora fördelar med snabbheten och 

smidigheten så har användningen blivit stor. Hjälpmedel som e-post och videokonferens är 

även möjligt med hjälp av handhållna kommunikationsenheter, vilket gör att man är 

tillgänglig överallt till exempel ute på en byggarbetsplats.
 1 

Nya tekniker kan skapa lika många kommunikationssvårigheter som de underlättar. 

Mobiltelefoner till exempel har förändrat hur människor samverkar med varandra, de har 

minskat ”face-to-face” kontakten som kan övervinna många problem. Dessutom ser 

mobiltelefonerna till att man ständigt är tillgänglig. Användningen av elektronisk handel och 

internetbaserad teknologi kan ses som en potentiellt viktig del för den framtida utvecklingen 

av byggbranschen. Med hjälp av dessa nya tekniker kan man förhoppningsvis i framtiden 

skynda på upphandlingar, design och produktionsprocessen. Risken med dessa ”nya” tekniker 

är att ökningen av tillgängliga handlingar kan leda till att man har svårt att fastställa vilken 

information som är viktigt, då man ständigt får ett överflöd. 
1 



1
 Dainty A, Moore D, Murray M. (2006), Communication in construction – theory and practice, Taylor & 
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Det är väldigt viktigt att inse att tekniken har begränsningar inom en effektiv 

kommunikationsmiljö. Dessa begränsningar härrör från det faktum att det är människor som 

är aktörerna i organisationer och endast de kan avgöra om tekniken kommer att underlätta 

kommunikationen eller bara förvärra problemen med överflödig information. Användningen 

av datorprogramvara kan inte säkerställa framgång på projektnivå. Detta på grund av att 

datorer inte har förmågan att till fullo förstå den mänskliga hjärnan, hur människor utför 

åtgärder. Människor har även möjlighet att identifiera och separera faktorer som ton och rytm, 

och använda dem till att förstå ett budskap. Dessutom kan avsändarens kön och allmänna 

stämning förmedla ytterligare betydelse i kommunikationen.
 1 

Dagens kunskap om hur människor använder flera kanaler för att tillgodogöra sig, förstå och 

uppskatta den typen av kommunikation har grundläggande betydelse för den framtida effekten 

av modern kommunikation inom byggbranschen. Om inte de som kommer använda sig av 

tekniska varor känner att de ökar sin förmåga att kommunicera effektivt så kommer dessa 

varor inte att användas. En uppgörelse i godo utan att behöva förlita sig på juridiska processer 

för att lösa tvisten kräver oftast att parterna träffas fysiskt och diskuterar sina respektive 

åsikter. I dessa situationer är det troligt att tekniska metoder faktiskt kan hindra framgångsrika 

lösningar av problemet som direkt kommunikation mellan två personer kan förhindra. Trots 

de obestridliga fördelar som tekniken innebär för splittrade arbetsplatser inom bygg som det 

ofta inom branschen, är det troligt att tekniken inte kommer att ersätta det grundläggande 

samspelet mellan människor.
 1 
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3. Fallstudie  

3.1 Allmänt 

Denna fallstudie är genomförd med hjälp av sex intervjuer av platschefer inom bygg och 

anläggning. Av dessa sex personer var det en som inte arbetade som platschef, han hade en 

högre befattning inom företaget.  

Hos de företag vi intervjuat skiljer det sig från 16 till cirka 9400 anställda personer. Men 

enligt intervjuerna så påverkar inte storleken hur projektledarna sköter sina uppgifter, det man 

däremot kan se är att de större företagen har tillgång till bättre stödfunktioner. Det som 

egentligen skiljer platscheferna åt mellan arbetsplatserna är på vilket sätt de väljer att utföra 

sitt arbete och kommunicera på. Vissa lägger över ett större ansvar på sina yrkesarbetare 

medan andra vill ha större kontroll och är därmed mer delaktiga under hela processen. 

Företagens arbetslag varierar stort beroende på storleken av projekten, vissa företag har valt 

att köra arbetslag där yrkesarbetarna arbetar två och två. Platscheferna åker runt mellan de 

olika projekten. På dessa projekt finns det ingen fast arbetsledare därför är det viktigt med 

kompetenta yrkesarbetare som ska driva projekten självständigt. Under de lite större projekten 

är det vanligt att man använder sig av en arbetsledare som platschefen kommunicerar med, det 

är även vanligt att platschefen får hjälp av stödpersoner vid större projekt som hjälper till med 

inköp, kalkylering och utsättning för att avlasta.  

Det är vanligt att platschefen utser en yrkesarbetare med lite mer ansvar som han kan 

kommunicera med, denne förmedlar i sin tur vidare informationen till de andra. Detta kan 

vara information i form av leveranstid för material, ritningsändringar och arbetsuppgifter.  

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för platscheferna är att se till att det dagliga arbetet 

fungerar på arbetsplatsen, att yrkesarbetarna mår bra, att säkerheten på arbetsplatsen uppfylls, 

att planera för kommande moment, att köpa in material, att informera till chefer samt till 

yrkesarbetare om hur projektet går samt vad som ska göras, de har även en dialog med 

beställaren och har ett ekonomiskt ansvar för projekten. För att alla inblandade i projektet ska 

vara uppdaterade på hur det går och för att kunna reda ut frågor som uppstått så har 

byggmöten med jämna mellanrum. Där medverkar representanter från beställare och 

entreprenörer.  

För att vi skulle få en bättre uppfattning om vad som kommuniceras så frågade vi vad det är 

de främst kommunicerar. Det de främst kommunicerar till yrkesarbetarna är ritningar, allmän 

information om företag vad som beställts och när materialet kommer till arbetsplatsen, 

tidsplaneringen och självklart lösningar till problem som dyker upp under projekttiden. Med 

allmän information om företaget menas hur företaget klarar sig ekonomiskt och vilka nya 

projekt som är på gång. 

Den som väljs till ansvarig bland yrkesarbetarna är ofta en som visar ett större intresse för 

projektet och företaget i stort, inte bara en som är där för att göra sitt arbete mellan 07.00-

16.00. På flera företag har vi sett att veckomöten inte längre fyller sin funktion då det är mer 
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och mer vanligt att platscheferna och yrkesarbetarna har en närmare relation och delar 

matsal/omklädningsrum, de kan under rasterna istället diskutera problem som dyker upp. 

3.5 Kommunikation från platschef till mottagare 

Eftersom en platschef fungerar som ”spindeln i nätet” så kommunicerar han med alla berörda 

personer i ett projekt, dessa personer är arbetsledare, yrkesarbetare, leverantörer, beställare, 

underentreprenörer och kontoret. Kommunikationen med arbetsledare och yrkesarbetare sker 

dagligen medans kommunikationen med leverantörer, beställare och kontoret endast sker när 

behovet finns. 

Man kan säga att dagens platschefer använder sig av tre olika kommunikationsmedel, det är 

först och främst en muntlig kommunikation med yrkesarbetarna. Vid stora projekt kan det 

även hända att de använder telefon för att nå ut till yrkesarbetarna. En platschef har även 

märkt att om han använder telefon så är det lätt att det blir en del prat om ej jobbrelaterade 

ämnen och då kan det vara mer effektivt att skicka iväg e-post istället. Men om man sedan 

tittar på kommunikation från kontoret och leverantörer så är det främst e-post som används. 

E-post anser många är bra för att man får känslan av att man klarat av sin uppgift och kan 

stryka den från ”att göra listan”, men e-post är väldigt lätt att misstolka och många platschefer 

upplever att den missbrukas för mycket. Är det något ärende som inte är brådskande så 

använder sig gärna platschefer av e-post då det ofta blir ej jobbrelaterade diskussioner i 

telefon som de inte har tid med.  

Det är även vanligt att yrkesarbetarna får med sig anteckningar när de har varit på möten med 

platschefen där information står. Men dessa anteckningar kan innebära en risk att de 

försvinner eller förstörs och information kan då gå förlorad. 

Alla företag som vi har intervjuat använder sig av formell information och med det menar vi 

mötesprotokoll. Men det skiljer sig för hur man fördelar ut denna information. De olika sätt vi 

har lagt märke till är att man e-postar ut informationen till de anställda eller lägger upp det på 

en server om företaget använder sig av en sådan men det vanligaste är att man skriver ut 

protokollet och lägger det på platser där det finns tillgängligt för alla. Sedan kan man 

diskutera hur intresserade yrkesarbetarna är av dessa, enligt våra studier så är det inte alla som 

bryr som att läsa detta och inte har något intresse av det. Precis som vi nämnt tidigare så är 

många yrkesarbetare där för att göra sitt jobb och har inget större intresse i att veta vad som 

sker i övrigt i företaget. I och med den sammanhållning som nu finns mellan platschefer och 

yrkesarbetare så har redan yrkesarbetarna bra koll och känner därför inget behov av att få det 

skriftligt.  

Ofta är det inga problem när det gäller att få yrkesarbetarna att förstå, men när de inte förstår 

så brukar de vara snabba på att fråga och be om ytterligare förklaringar. Då får oftast 

platschefen följa med ut på arbetsplatsen och förklara vad som är tänkt och hur det ska göras. 

Samtidigt är det viktigt att utnyttja yrkesarbetarnas kunskaper då de ofta har större praktisk 

erfarenhet än vad platschefen har. Därför är det viktigt att yrkesarbetarna vågar ha ett bra 

gensvar och ge praktiska lösningar som kan vara bättre än de tänkta. Man för helt enkelt en 

diskussion och kommer fram till den bästa lösningen för just det problemet som uppstått. Hur 

bra gensvar yrkesarbetarna ger kan också bero på hur stort intresse de har för att lösa 
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problemen, eller om dem är nöjda med den lösning som redan finns.  

Om man istället ser till konsulters gensvar, så borde de istället utnyttja platschefernas 

erfarenheter och få hjälp med lösningar som både fungerar i praktiken och teoretiskt. 

Kommunikationen kan alltid bli bättre, men det som platscheferna konkret tycker kan 

förbättras är att lyssna mer på snickarna och höra deras idéer för att få dem mer involverade i 

projektet. De tycker också att det är viktigt att diskutera problem som dyker upp direkt när de 

inträffar.  

Att få personalen att prata mer och våga säga till när det uppstår problem utan att de ska 

känna sig dumma, är nog ofta en orsak till att kommunikationen brister.  

Platscheferna kan alltid bli tydligare, det ska inte bara vara självklart för han utan även för de 

han kommunicerar med. För man har olika synsätt och olika bakgrunder, man ser saker och 

ting på annorlunda sätt.  

3.6 Kommunikation från avsändare till platschef 

När det gäller yrkesarbetarna så söker de ofta upp platscheferna för att föra en diskussion 

”face-to-face”, skulle däremot platschefen inte vara på plats så använder de sig av telefon. 

Telefonen används mestadels för att kalla till sig platschefens uppmärksamhet, så att han 

sedan kan komma ut till arbetsplatsen och diskutera problemet. Men skulle det bara vara 

småsaker som att yrkesarbetarna behöver mer spik, så fungerar det bra med telefonkontakt.  

Det som platscheferna tagit upp är att man ska undvika e-post, då de saker som ofta diskuteras 

mellan en yrkesarbetare och platschef oftast är lättast att lösa på plats.  

Om det är någon leverantör, kund eller från kontoret är e-post det vanligaste kontaktsättet, det 

förekommer även telefonkontakt när något ska förklaras mer i detalj. Samma gäller även för 

kontakt med underentreprenöres arbetsledare, då de sällan är ute på arbetsplatsen.  

Platscheferna får generellt sin information i tid, men platscheferna har anmärkt på är att det 

ofta blir sista minuten beställningar av material. Detta kan vara ett problem i byggandet om 

det är ett moment som måste ske på direkten, men annars är det väldigt korta leveranstider 

idag. Man kan få material till arbetsplatsen väldigt snabbt, men självklart till en högre 

kostnad.  

Med en bättre planering och kommunikation med yrkesarbetarna hade man kunnat slippa 

denna extrakostnad, det hade både kunden och företaget tjänat på. Ofta beror detta problem på 

att yrkesarbetarna har fri tillgång till materialbodarna och inte tänker på att andra på bygget 

ska använda samma material, det är även väldigt svårkontrollerat för platschefen då han har 

många andra uppgifter. Platschefen hinner inte stå och räkna material hela dagarna utan litar 

på att yrkesarbetarna säger till när det börjar ta slut.  

Ett följdproblem av att material tar slut under arbetsdagen är att arbetsledare och platschefer 

får åka till byggvaruhandlare och köpa in material, vilket tar tid från andra arbetsuppgifter. 

När vi ställde frågan ”blir du tillräckligt informerad” så fick väldigt olika svar. En del tyckte 

att dem fick för mycket information, några fick för lite information och några sa att de fick 

lagom med information. Detta kan enligt dem bero på hur man är som person och då hur stort 

kontrollbehov man själv har. Har man ett stort kontrollbehov så vill man veta allt som händer 

på byggarbetsplatsen och runt om i företaget. De personer som har mindre kontrollbehov litar 
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mer på att yrkesarbetare ska lösa uppgiften och bara informera när det uppstått ett verkligt 

problem som de behöver hjälp med.  

De som tyckte att de fick för lite information tror det kan bero på att yrkesarbetarna inte vågar 

säga till när något inte fungerar eller om de är missnöjda med material och utrustning. Detta 

kan bli ett irritationsmoment för yrkesarbetarna då de istället för att säga till går runt och 

klagar på att de till exempel fick ett par dåliga handskar. 

Eftersom att platscheferna är den som ska ha koll på allt i projektet blir han som ”spindeln i 

nätet” och har därför många han kommunicerar med. Det är då lätt hänt att informationsflödet 

blir så pass stort att det upplevs stressigt. En annan bidragande faktor till att man känner sig 

stressig nu för tiden är att man alltid är kontaktbar tack vare mobiltelefoner och datorer. Man 

har alltid mobiltelefonen med sig och i den kan man även se sin e-post. Det är viktigt som 

platschef att hålla koll på den information man fått och det man har lovat att göra annars kan 

det stora informationsflödet göra att man tappar bort viktig information. Till exempel om du 

pratar i telefon och lovar något och sedan tar nästa samtal innan du har skrivit ner eller utfört 

det du lovat så händer det att saker lätt glöms bort.  

 

Befinner man sig dessutom i en stressig period av projekten finns det en risk att ny 

information går förlorad vilket i sin tur bygger på stressen när dessa fel upptäcks. Då blir det 

som en ond cirkel och ännu mer information kan gå förlorad.  

För att förhindra att information försvinner anser de flesta platschefer att det viktigaste är att 

alltid anteckna information, så att man har kontroll.  

Det händer även ofta att kunder skickar information på e-post som dem tycker är relevant för 

byggandet, men som platschefen anser vara underförstått. Detta leder i sin tur att inkorgen för 

e-post byggs på med irrelevanta meddelanden. Men samtidigt gäller det att vara lyhörd mot 

kunden och inte förkasta det han säger då det är åt kunden man bygger.  

 

Platschefers yrkesuppgift är i grunden väldigt stressig så dem vill försöka undgå för mycket 

onödig information som bygger på stressen. Det är även viktigt för platschefer att snabbt 

bearbeta informationen som kommer in för att inte göra sin ”att göra lista” för lång, då den 

snabbt byggs på under dagen. Som platschef är det bra att inse sina begränsningar, man ska 

inte ta på sig saker man inte hinner med eller saker man inte klarar av då är det bättre att 

delegera ut uppgifterna. 

Platscheferna anser att det är svårt för sändaren att förbättra sin kommunikation, det som har 

kommit på tal är att man gärna ser sändaren prioritera bättre för vad som är nödvändig eller 

onödig information samt att de bara skickar e-post med tydliga budskap. 
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3.7 Funktioner som platschefer efterfrågar i modern teknik 

De funktioner som platscheferna efterfrågar i en modern kommunikationslösning är 

 Tidsplaner 

 Dagbok 

 Dokumenthanterare 

 Ritningar (kunna öppna och granska) 

 Kontaktlistor 

 Mötesprotokoll 

 Handlingar (ex brandcell, ljudkrav m.m) 

 Kontrollrapporter 

 Egenkontroll 

 Leveransplanering 

 Lagerstatus 

De flesta företag använder sig idag av en server där de synkroniserar sina dokument och 

handlingar, därför vill de i så fall att ett program ska kunna vara kompatibel mot denna.  

Det de vill göra bättre angående lagerstatusen är att på något sätt kunna se på en skärm hur 

mycket material som finns kvar, detta genom att till exempel yrkesarbetaren scannar 

streckkoder på artiklarna som synkar med servern. På så vis tror de att problemen med 

material och akututryckningar kan minska avsevärt. Detta är troligtvis inte lätt att genomföra, 

eftersom det finns många olika artiklar i en materialbod samt den mänskliga faktorn 

exempelvis glömska och lathet. 
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3.8 Vad platscheferna anser om att använda sig av modern 

kommunikationsteknik 

De flesta av platscheferna tror att användandet av läsplattor eller liknande handhållna 

hjälpmedel är framtiden för byggbranschen. På grund av att de är smidiga att ha med sig ut på 

arbetsplatsen för att kunna visa saker för yrkesarbetarna, även att alla handlingar samlas på ett 

ställe.  

Av de platschefer vi intervjuat var det just nu en av dem som använde sig av en surfplatta i 

arbetet. Han anser att han har större kontroll över bygget och de handlingar som styr 

projekten.  

Den allmänna frågan som platscheferna har är om en surfplatta har den hållfastheten så att den 

klarar av att vara ute på byggarbetsplatsen. En annan sak som de såg som ett problem var 

ritningsgranskning på läsplattor, ska man ha ritningar i den så måste de vara måttsatta 

eftersom det inte fungerar att mäta med en skalstock på skärmen. De tror inte att man 

någonsin kan ersätta ritningar i pappersformat.    

Fördelen men läsplattor är den tid man sparar då man slipper leta och bläddra i pärmar för att 

hitta de rätta dokumenten eller ritningar, har man även surfplattan uppkopplad mot servern så 

vet man att man har den senaste versionen av ritningen framme. För i vissa projekt uppdateras 

ritningarna mycket.  

 

  



7 http://www.cub.se/ 2012-04-23 
9 http://itunes.apple.com/us/app/office2-hd/id364361728?mt=8 2012-04-23 
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4. Modern teknik  

4.1 Möjligheter med teknik 

Det finns flera tekniska möjligheter för att underlätta kommunikation på byggarbetsplatsen. 

Här nedan kommer exempel på sådana tekniker och program som kan underlätta de problem 

vi diskuterat fram med platscheferna från vår fältstudie.  

De tekniker som vi har undersökt och kan användas till de program vi har kollat på är 

smartphones och läsplattor. Dessa två är lika i sin funktion, skillnaden är att läsplattan har en 

större skärm och är därmed mer anpassad för dokumenthantering. Båda är mobila och lätta att 

ta med ut på arbetsplatsen, de kan både kopplas trådlöst till 3G/4G samt WiFI. Ritningar kan 

bli svårlästa på läsplattor, förutsättningen för att kunna läsa ritningar på en läsplatta är att de 

är måttsatta då det inte fungerar med mätinstrument på skärmen.  

För att de ska klara av den hårda miljön ute på en arbetsplats finns det skydd att tillgå som 

skyddar mot stötar, fukt och kyla. 

4.1.1 Office² HD 

Detta är en applikation till läsplattor som gör det möjligt att öppna, redigera och göra nya 

dokument i Office på samma sätt som i en dator. På så sätt kan surfplattan komplettera datorn 

på kontoret.  De funktioner som finns med är Word, Excel och Powerpoint. Detta underlättar 

då flera använder sig av Office-program, och man kan på ett lättåtkomligt sätt göra ändringar 

och kolla sina dokument ute på arbetsplatsen. Figur 2 och 3 visar hur programmet ser ut i en 

surfplatta.
 9

     

 

Figur 2 Föreställer programmet Excel i en surfplatta9      Figur 3 Föreställer programmet PowerPoint i en surfplatta9 

4.1.2 Scanner 

Ett företag som erbjuder tjänster med scanners och lagerstatuskontroll är Cub Business 

Systems. Företaget erbjuder system för att kunna hantera mobil data och säger sig ha 

marknadens främsta och mest kompletta system. Systemen har de själv utvecklat för att kunna 

erbjuda det bästa vad gäller funktion, innehåll, driftsäkerhet och flexibilitet. När man 

använder sig av företagets tjänster så erbjuds man hjälp under hela processen, vilket kan vara 

förstudie, analys, integration och support.
 7 



5 http://www.byggsamverkan.se/projekthantering.html 2012-04-20 
8 http://www.cub.se/sv/produkter/handdatorer 2012-04-23 
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Det man måste göra först är att välja ett av företagets fyra olika system som passar ens 

önskemål på funktioner och för byggbranschen skulle ”CubLink StockTaking” fungera bäst. 

Detta är ett system som erbjuder snabbare och säkrare inventering. I systemet finns även 

funktioner för priser, resultat, artikelregister och mycket annat. Systemet är även smidigt att 

integrera med sitt egna affärssystem.
 7 

När man valt system så ska man välja en scanner som passar för ens arbetsförhållanden, 

företaget har efter många års erfarenhet av handdatorer valt ut de som man kan lita på och 

som samtidigt fungerar bäst med deras egna system. 

Den scanner som är mest lämplig för att finnas på en byggarbetsplats är en som heter Psion 

Omnii XT10 för att dens tillämpningsområden är på lager, fält, industri och i en hård 

utomhusmiljö.
 8

   

 

Figur 4 Föreställer en scanner från Cub Business Systems8 

4.1.3 BYGGsamordnaren 

BYGGsamordnaren är ett program som Byggsamverkan AB har skapat, programmet är tänkt 

att hjälpa byggnadsföretag med att hålla koll på dokument på ett effektivt sätt. Det ska även 

hjälpa till att dokumentera avvikelser som sker på arbetsplatsen för att underlätta för 

beställaren att fatta beslut. Programmet erbjuder utöver detta en mängd olika funktioner: 

 Projekthantering 

Att varje projekt hanteras för sig. 

 Tidplan 

Du kan direkt i byggsamordnaren göra din tidplan samt resursplan för ditt projekt, som 

du sedan kan vidarebefordra via e-post eller skriva ut.  

 Dokument och foton 

Här hjälper byggsamordnaren dig med att hantera dina dokument och skapa mallar. 

Här kan du ha dina kontrollplaner, arbetsmiljöplaner, skyddsronder, anhörigalistor, 

byggmötesprotokoll, kontrakt, förfrågningar, betalningsplan med mera. 

Byggsamordnaren hjälper dig ta fram mallar till all din dokumentation du behöver.  

 Ritningar 

Du får här koll på vilka ritningar som är aktuella och vilka som har blivit makulerade. 

Alla filer kan sparas i byggsamordnaren och de kan även öppnas om du har det 

program som krävs. 



5 http://www.byggsamverkan.se/projekthantering.html 2012-04-20 
8 http://www.cub.se/sv/produkter/handdatorer 2012-04-23 
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 ÄTA 

Det är viktigt att ha koll på sina ÄTA-arbeten och att man som entreprenör gör rätt 

dokumentation så kan få ut sin ersättning. I byggsamordnaren kan man på ett snyggt 

och smidigt sätt sammanställa sina ätor så man kan visa beställaren vilket jobb som är 

utfört. Man kan även bifoga bilder. 

 Dagbok 

Dagboksfunktionen kan du anpassa själv hur du vill att den ska se ut och hur det ska 

presenteras, om du vill lägga till yrkeskategorier eller väder t.ex. Även här är det 

kanon att bifoga bilder för en utförlig dokumentation. 

 Kalender, att göra lista 

Alla i nätverket kommer se samma kalender för det specifika projektet så att alla har 

koll på när saker ska ske så man kan utföra sitt jobb på ett smidigare sätt.  

 Kalkyl 

Här kan man lägga in kalkyler eller beräkna nya kalkyler för t.ex. en ÄTA. Man kan 

smidigt genom en lista med sina resurser lägga in priser i sin kalkyl.  

 Tider och kostnader 

Detta är till för att hålla koll på alla sina verkliga kostnader så som löner och 

leverantörsfakturor. Här kan man integrera byggsamordnaren med ditt vanliga 

bokföringssystem. 

 Budget 

Här kan du göra avstämningar mot din produktionsbudget. Man kan välja själv hur 

mycket man vill se av budgeten, om du har gjort din kalkyl i byggsamordnaren.  

 Prognos och avstämning 

Här kan du se hur du ligger till rent tidsmässigt och ekonomiskt oberoende om du 

jobbar mot ett fast pris eller om du är på ett löpande jobb. 

 Arbetsplatsbibliotek 

Här kan du söka bland 10 000 sidor information om byggbranschen.  

 Tidföring personal 

Du sammanställer hur mycket din personal jobbar. Detta är väldigt viktigt då du har 

det som underlag vid fakturering. Man kan ladda in materialfakturor och direkt göra 

ett debiteringsunderlag till beställaren.  

 Inventarieregister 

Här kan du se i vilket projekt som firmans inventarier används. Med hjälp av detta 

slipper du ringa runt och leta.  

 Företagsregister 

En kontaktbok där du har alla dina kunder, underentreprenörer och leverantörers 

kontaktuppgifter. 

 Inköp 

Håller koll på dina inköp med hjälp av inköpslista och offerter. Det är direkt kopplat 

till din leverantörslista. 
5
 



5 http://www.byggsamverkan.se/projekthantering.html 2012-04-20 
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Det fungerar så att platschefen själv kan välja vilka olika typer av funktioner han vill använda 

sig av och i vilka särskilda projekt han vill använda sig av just de funktionerna. Information 

som läggs in i en funktion blir automatiskt integrerad med andra funktioner, exempelvis om 

man lägger in information i kontaktlistan så kommer den att synkroniseras med det valda 

projektets uppgifter. Programmet är uppbyggt så att man skapar ett projekt där all tillhörande 

information läggs in, den informationen delas sedan med alla medarbetare och har därmed 

samma struktur för alla. I och med att programmet används i datorer så kan det därmed hända 

att de går sönder, därför har programmet en inbyggd funktion som skapar backups på 

projekten.
 5 

När man skapar ett nytt projekt i BYGGsamordnaren ser programmet till att enskilt projekt 

för ett unikt nummer och namn. Det man själv lägger in i uppstarten är vilken leveransadress 

arbetsplatsen har, vilken projektorganisation, anbudssumman, kontraktsumman m.m.  

Alla skapade projekt läggs sedan i en projektlista där man kan söka efter just det projekt man 

är ute efter, man kan där då välja om avslutade eller sådana projekt som inte är intressanta ska 

finnas med på listan. 
5 

 

Figur 5 Föreställer en projektlista5   

  



5 http://www.byggsamverkan.se/projekthantering.html 2012-04-20 
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För att enkelt hitta personer knutna till projekten skapar man i BYGGsamordnaren en slags 

kontaktlista, där de inblandades telefonnummer, e-post och postadresser finns.
 5

  

 

Figur 6 Föreställer en kontaktlista5 

För att under ett projekt hålla koll på hur ekonomin ser ut skapar man en så kallad 

ekonomiöversikt, i den lägger man upp alla projekt. Även här skapas det en lista över 

projekten där man med hjälp av den får en tydlig översikt av ekonomin. Som med de andra 

typer av funktioner kan man själv bestämma vad som ska vara med eller vad som ska 

utelämnas, allt för att få den personanpassad.
 5

 

 

Figur 7 Föreställer en ekonomiöversikt5 



5 http://www.byggsamverkan.se/projekthantering.html 2012-04-20 
6 http://www.byggsamverkan.se/bso_webtid/bso_webtid.html 2012-04-20 
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Alla företag använder sig av tidsplaner där man kan se i vilken ordning olika arbetsmoment 

sker, när de ska ske och hur mycket arbetskraft varje moment kräver. Detta är självklart en 

funktion som finns i BYGGsamordnaren och med hjälp av den så är det lätt att hålla 

tidsplanen uppdaterad under projektets gång.
 5

  

 

Figur 8 Föreställer en tidsplan5 

Det som har nämnt ovan är alltså ett program som används på en dator, för att kunna få med 

sig informationen ut på byggarbetsplatsen har företaget skapat ett program som kan användas 

i läsplattor eller smartphones och det kallas WEBTID. Med hjälp av detta program kan man 

alltså nå den information man lagt upp i BYGGsamordnaren utan att befinna sig på kontoret, 

man kan även skapa nya projekt samt registrera tid, material och körjournal. Den information 

man lägger in i WEBTID synkroniseras automatiskt med BYGGsamordnaren därmed finns 

den information man skriver på byggarbetsplatsen även på kontoret. Detta fungerar då man på 

kontoret har en server installerad med WEBTID som är kopplad till BYGGsamordnarens 

databas, man kommer sedan ute på arbetsplatsen åt programmet om man har en dator, 

surfplatta eller smartphone som har tillgång till internet. 

I och med att informationen man fyllt i ute på byggarbetsplatsen synkroniseras över till 

kontoret så underlättar det när man ska upprätta en faktura .
 6

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Föreställer hur WEBTID kan se ut6 



10 http://www.velasystems.com/construction-field-software-products/#vfm 2012-04-20 
11 http://www.velasystems.com/products/library-document-software/ 2012-04-20 
12 http://www.velasystems.com/products/qa-qc-software.php 2012-04-20 
16 http://www.velasystems.com/products/sample-checklist.php 2012-04-20 
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4.1.4 Vela Systems 

Vela Systems är ett företag som erbjuder ett flertal program som är till för att användas i ett 

byggprojekt. Programmen är webbaserade och stommen heter Vela Web, detta program gör 

att handlingar och dokument blir lättåtkomliga för de inblandade i projektet. Man har skapat 

detta program för att 75 % av projektets totalkostnad spenderas på arbetsplatsen, men 90 % av 

teknikanvändandet sker på kontoret. Därför anser de att tekniken bör användas där 

kostnaderna är, det vill säga ute på byggarbetsplatsen. Företagen väljer ut vilka av sina 

medarbetare som ska ha tillgång till programmet, genom att tilldela inloggningsuppgifter. 
10

 

 

I Vela Systems kan man komma åt alla sorters 

handlingar och ritningar direkt i sin dator, mobil eller 

surfplatta. Eftersom det är ett webbaserat program så 

vet du att du alltid har den senaste upplagan av 

handlingar, ritningar och beskrivningar du tänkt 

använda dig av, eftersom om någon uppdaterar en 

handling så synkroniseras allt direkt via internet. Du 

är också säker på att rätt information kommer till rätt 

person då man kan välja vilka personer som ska 

kunna ta del av vilken information och du väljer själv 

vilken information du vill ta del av. Andra fördelar är 

att du sparar tid eftersom du inte behöver gå tillbaka 

till din bod för att ta del av ritningar eller handlingar. 

Det blir mindre fel då du direkt ute på 

byggarbetsplatsen ser att du har de senaste 

uppdaterade handlingarna och de senaste 

ritningsändringarna.
 11

 

                 Figur 10 Föreställer en checklista16 

                  

QA/QC är en funktion som gör att du på ett smidigt sätt kan uppnå en bättre kvalitet i ditt 

byggande och detta med hjälp av att du med denna funktion på ett enkelt sätt kan göra din 

egen kvalitetschecklista och rapporteringar. Sedan kan cheferna direkt se hur det går för 

projektet och så att kvaliteten ligger på en hög nivå.
 12

 

 



13 http://www.velasystems.com/construction-field-software-products/#vela-fbim 2012-04-23 
14 http://www.velasystems.com/products/tasks/ 2012-04-23 
15 http://www.velasystems.com/ipad-for-construction-vela-mobile/ 2012-04-23 
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Det finns även en funktion så du på ett smidigt sätt kan fylla i formulär för säkerhet på 

arbetsplatsen direkt i din surfplatta. Du har koll på alla inspektioner och vet hur bra din 

säkerhet är. Även dina chefer får insyn hur bra säkerhet det är ute på arbetsplatserna genom 

att gå in i programmet och läsa av säkerheten för de specifika arbetsplatserna.  

Schemat i Vela är till för att lägga in vilka i arbetslaget som används, vilka som ska göra vad 

och vilka datum olika saker ska vara färdiga. t.ex. kan man lägga in att säkerhetssamordnaren 

ska gå en säkerhetsrond på fredag kl 11.00. då får han det direkt i sin surfplatta och har då 

direkt ett formulär där han fyller i vilka brister det finns på arbetsplatsen, sen skickas den 

direkt in till kontoret där högre chefer får ta del av informationen. Det kan även fungera åt 

andra hållet att tillexempel en underentreprenör vill ha något kontrollerat av platschefen, då 

kan han lägga in det där så kan platschefen komma och kontrollera så han är nöjd med arbetet.
 

14
   

 

Figur 11 Föreställer platschef i samråd med yrkesarbetare15 



5 http://www.byggsamverkan.se/projekthantering.html 2012-04-20 
8 http://www.cub.se/sv/produkter/handdatorer 2012-04-23 
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Man kan även nu med Vela välja till ett program så att man kan ta med sig sina BIM-ritningar 

direkt ut på byggarbetsplatsen, programmet heter VELA BIM. Detta är ett hjälpmedel som 

gör så att du kan ta del av all information du behöver veta för att fullfölja ditt projekt direkt 

ute på byggarbetsplatsen. Då du kan markera vissa delar på ritningar och få information om 

dem, t.ex. material och leverantör. Ritningen är även gjord i 3D-format vilket gör att man kan 

se ritningen från alla vinklar.
 13

  

 

Figur 12 Föreställer Vela BIM15 
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5. Resultat & diskussion 

Enligt våra studier har vi kommit fram till att kommunikationen är väldigt avgörande för hur 

lyckat ett projekt i slutändan kommer att bli. Platschefens roll är väldigt viktig då han är 

knutpunkten för både utgående och inkommande information om projektet. Platschefen ska ha 

full kontroll på allt som sker på arbetsplatsen samtidigt som han ska ha kontroll på andra 

saker som händer i företaget. På grund av det stora informationsflödet till platschefen så finns 

alltid en risk för att saker glöms bort eller nonchaleras då platschefen inte anser att den 

informationen är så viktig. Vi har i flera fall under våra intervjuer stött på platschefer som 

ansett att de får en hel del irrelevant information som de skulle klarat sig utan. Risken med att 

få irrelevant information är att han/hon börjar sålla i informationen och kan på så sätt ta bort 

information som är viktig. All den informationen kan också vara ett stort stressmoment för 

platscheferna eftersom det inte är ofta deras e-post inkorgar är tomma eller att telefonen inte 

ringer. Denna stress har byggts på nu när de flesta använder sig av smartphones som kan ta 

emot e-post direkt i mobilen, detta leder till att man alltid är kontaktbar och ofta tar med sig 

jobbet hem. En del av platscheferna vi har intervjuat har insett att detta är en stor stressfaktor 

och har därför valt att stänga av e-post funktionen i sina telefoner och endast använda sig av 

e-post i datorn. Samtidigt har platschefer ett väldigt viktigt jobb så det är ofta bra att de är 

kontaktbara. Även om de är på semester kan det vara bra att kontrollera sin e-post för att inte 

projekt ska bli lidande och viktig information ska bli försenad. Detta kan vara ett större 

problem hos mindre företag eller för personer som är med och lägger anbud, för det kan 

komma in ändringar på förfrågningsunderlaget i efterhand som kan vara av stor vikt för att 

man ska lägga ett korrekt anbud. Är man då på semester och inte fått den informationen så 

kan det leda till att anbud med fel uppgifter lämnas in. Men detta är inte så vanligt för just 

platschefen.  

 

Den information som är viktigast att platschefen kommunicerar rätt är först och främst 

ritningar, leveranser, ekonomisk kontroll, tidsplaner och säkerhetsplaner. Detta är saker som 

ska göra så att arbetet på byggarbetsplatsen går så smidigt och korrekt som möjligt. Alla dessa 

ämnen är saker som både kommuniceras in och ut från platschefen. När platschefen 

kommunicerar med sina yrkesarbetare så sker det oftast muntligt eller med hjälp av papper, 

skulle däremot inte platschefen finnas på plats eller inte finnas tillgänglig så sker 

kommunikationen via telefon. Det framkom att platscheferna har för många arbetsuppgifter, 

därför väljer de att lägga över uppgifter och ansvar på yrkesarbetarna. För att detta ska 

fungera krävs det att man litar på att de klarar av uppgifterna, oftast väljer de ut en 

huvudansvarig fungerar som lagbas. Det som platschefen kommunicerar till yrkesarbetarna är 

för det mesta ritningar och lösningar på problem som uppkommer ute på byggarbetsplatsen. 

Tidschemat sätts upp någonstans där alla får möjlighet att ta del av det. De gånger man har 

möten så har platschefen ansvar att alla på hans arbetsplats får del av det protokoll som förs, 

protokollet skrivs oftast ut och placeras ut i byggbodarna där yrkesarbetarna finns så de kan ta 

del av informationen om de vill. Det vi har märkt är att yrkesarbetarna inte alltid är så 

intresserade av denna typ av information, för det har egentligen inte med deras arbetsuppgift 

att göra.   

Övrig kommunikation till leverantörer, underentreprenörers arbetsledare, huvudkontor och 

beställare sker för det mesta via e-post, är det däremot viktig information som behöver en 
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djupare förklaring så används oftast telefon. Angående denna typ av kommunikation så ser 

platscheferna helst att om de ska använda sig av e-post så ska meddelandet vara tydligt och 

konkret så att det inte finns några rum för misstolkning. Är det däremot ett problem som 

behöver förklaring så ser de helst att telefon används eller i extrema fall en personlig kontakt. 

Som vi tidigare nämnt uppstår det problem när man som platschef har stort informationsflöde. 

De problem vi har lagt märke till under våra intervjuer är för stort informationsflöde, 

platschefen är alltid tillgänglig, irrelevant information, fel val av kommunikationsmetod och 

kontroll av lagerstatus. Att platschefen har för stort informationsflöde till sig och att han får 

information som är irrelevant för honom är två problem som går hand i hand. Det är ofta den 

irrelevanta informationen som gör så att det blir ett överflöd av information. Med irrelevant 

information menar vi det som för platschefen egentligen är självklar eller inte alls behöver 

veta men någon annan t.ex. kund eller konsult tycker är viktig för platschefen. Detta beror 

ofta på att de inte har samma erfarenhet och kunskapsbakgrund som platschefen och de 

känner därför att de måste förmedla det för att det är viktig information för dem. Detta kan bli 

ett dilemma för platschefen då han inte vill ha information som för honom är självklar men 

samtidigt inte kan säga till dem att inte skicka den typ av information. Skulle han påpeka det, 

kan det leda till att det tolkas som en dumförklaring vilket missgynnar samarbetet. Denna typ 

av problem är väldigt svårlöst, då information är olika viktig för olika personer och det är 

något som platschefer får acceptera.  

Vad gäller att alltid finnas tillgänglig med hjälp av dagens teknik, så ser vi det både som en 

möjlighet och ett problem. Självklart är det bra för personer runt om i arbetet att alltid kunna 

nå platschefen men det kan samtidigt gå över styr och bli en belastning och stressfaktor. 

Lösningen på det här är att man själv måste lägga det på en nivå som man klarar av och vågar 

stänga av telefonen när man inte är på arbetet. Samtidigt ser vi att det är bra att under semester 

kolla av sin e-post för att inte få en chock när man kommer tillbaka till arbetet, så att inte 

stressen byggs på i onödan. Det är alltså upp till var och en att välja hur man vill arbeta med 

denna fråga.  

Som vi har nämnt tidigare så är det viktigt att välja rätt kommunikationsmetod, så att inte 

meddelanden kan misstolkas. Det är även viktigt att både sändare och mottagare behärskar 

den typ av kommunikationsmetod som man valt att använda.  

Ett ytterligare problem som vi har lagt märke till och som vi tror är generellt för hela 

byggbranschen är att man har svårt att kontrollera lagerstatusen på byggarbetsplatserna. Det 

händer relativt ofta att yrkesarbetare kommer och säger till att saker är slut istället för att säga 

till innan saker är slut så att platschefen har tid att beställa nytt material. Detta problem gör så 

att byggen kan stå still och yrkesarbetare inte kan utföra sitt arbete. Enligt våra studier har 

detta problem blivit värre under åren då man inte använder sig av lagbas så ofta längre. Innan 

var det lagbasens uppgift att se till så platschefen var informerad om hur mycket material det 

fanns kvar. Detta problem beror främst på den mänskliga faktorn då yrkesarbetarna inte 

tänker på att det är andra som behöver samma material eller tänker på den extra tid och 

kostnad som det blir när man måste beställa i sista minuten. Det kan finnas flera lösningar på 

ett sådant problem, det lättaste är att utse någon av yrkesarbetarna som ska hålla kolla på 

lagerstatusen och i sin tur meddela platschefen när något är på väg att ta slut. Men frågan är 

om det finns någon som hade varit intresserad av en sådan extrauppgift och det är ju även 
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väldigt många olika artiklar på en byggarbetsplats så uppgiften är inte det lättaste. Ett annat 

alternativ är att sätta in någon form av checklista där yrkesarbetarna kryssar av vad de har 

tagit och hur mycket de har tagit. Då kan platschefen gå in och kolla av där hur det ser ut. 

En annan lösning är att använda sig av modernare tekniker så som streckkodsscanners så man 

på ett smidigt sätt bara kan scanna en gång på en streckkod när man till exempel har tagit ett 

paket spik. Detta system måste då vara direkt kopplat till platschefens dator och då kan han på 

ett mycket smidigt sätt direkt se vilka artiklar som måste beställas in. Men även här har den 

mänskliga faktorn en avgörande roll då det gäller att få yrkesarbetarna att verkligen scanna 

varje gång de är inne och tar något. Svårigheten med denna lösning är att det finns många 

olika artiklar och det tar både mycket tid och pengar att upprätta ett sådant system. Men får 

man ett sådant system att fungera så är det en lösning både för yrkesarbetare och platschefer 

då det går snabbt för yrkesarbetarna att scanna och platschefen får informationen direkt och 

smidigt.    

 

Dagens teknik kommer med många möjligheter. Det som finns och används är ofta olika 

serverbaserade program där företag lägger upp sina handlingar. Ett program som finns ute på 

svenska marknaden och används är BYGGsamordnaren, detta är ett program som hjälper 

organisera upp alla handlingar, dagböcker, ekonomiavstämningar, ritningsändringar, 

inventarieregister och scheman i olika projekt. Med hjälp av detta program finns det alltid 

tillgång till alla handlingar på ett lätt och smidigt sätt. 

Ett annat program som främst används i USA är Vela Systems, detta program bygger på 

samma princip och idé som BYGGsamordnaren men det är längre fram i utvecklingen. Detta 

program är mer anpassat än BYGGsamordnaren för att användas på byggarbetsplatsen och 

kan vara en lösning på några av de problem som har dykt upp på vår fältstudie. Vi delar deras 

synsätt om att tekniken borde användas där de största kostnaderna finns, alltså på 

byggarbetsplatsen. Detta för att ge en bra översikt och kontroll över byggprocessen. Två av 

problemen som vi stötte på under vår fältstudie var att platscheferna får för mycket och 

irrelevant information samt att information kan försvinna om informationsflödet är för stort, 

här hjälper Vela Systems till då de på ett smidigt sätt direkt ute på arbetsplatsen har all 

information direkt i surfplattan. Man kan själv bestämma vilken information man vill ta del 

av, därmed slipper man delvis irrelevant information vilket i sin tur betyder en mindre 

belastning på platschefen.   

 Detta är något som vi tror hade funkat bra om man applicerar det eller något liknande 

program till sin surfplatta eller smartphone. Användandet av sådana program är till för att 

underlätta för platschefer och andra i ledande roller som ofta är i behov av att kontrollera och 

kolla av hur handlingarna ser ut. Risken med att börja använda liknande program är att det blir 

ytterligare ett orosmoment då de är inkörda i rutiner som de tycker fungerar. Om man ska 

börja använda sig av ett sådant samordningsprogram så är det viktigt att det blir smidigare och 

inte något som belastar. Det ska inte motverka syftet, men samtidigt tror vi att det är 

framtiden för byggbranschen. Frågan är inte om det kommer utan när.   
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6. Slutsats 

Vårt syfte med denna rapport var att ta reda på hur kommunikationen fungerade för en 

platschef i byggbranschen samt vilka svårigheter han stöter på i sitt dagliga arbete. Vidare var 

tanken att se hur dessa svårigheter kunde lösas med hjälp av modern kommunikationsteknik. 

Vi har i vår rapport behandlat bakgrunden till kommunikationens uppkommande inom företag 

och organisationer samt undersökt hur kommunikationen fungerar i verkligheten, detta har 

genomförts både genom en litteraturstudie och intervjuer. Det var relativt lätt att hitta bra 

litteratur om allmän kommunikation, men desto svårare att hitta specifikt om 

kommunikationen inom byggbranschen. Men vi hittade en bra bok om kommunikation på 

byggarbetsplatsen som till en början kanske var en svag källa då vi inte hittade en annan källa 

som styrkte dess synpunkter. Denna uppfattning ändrades när vi genomförde våra intervjuer, 

då de i sin tur styrkte informationen från boken.  

Problemet med intervjuerna var inte att få dem att ställa upp utan att de inte hade tid, detta 

beroende på att många befann sig i uppstartsfasen i nya projekt eller var allmänt stressade. De 

som befann sig i den situationen ställde inte upp på intervju.  

Med vårt syfte i åtanke har vi fått en bredare kunskap om hur kommunikationen fungerar, i 

teorin och praktiken. Vi har sett vilka svårigheter det finns för en platschef med hans/hennes 

kommunikation, men även att det finns möjligheter för att underlätta den.  

Våra förhoppningar innan påbörjandet av arbetet var att göra ett bra examensarbete där vi 

skulle komma fram till bra och verkliga lösningar samt att få en insyn i hur kommunikationen 

fungerar. Detta anser vi att vi har fått, samt att vi själva har fått större erfarenheter som vi kan 

ta nytta av ute i arbetslivet.   

Detta var ett intressant och aktuellt ämne att skriva om men vi har för dåliga datorkunskaper 

för att utveckla program baserade på vårt resultat, så vi kommer inte genomföra några vidare 

studier.  
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Bilaga – Intervjumall 

Allmänt 

 Hur många anställda har ni på företaget? 

 Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 Vad är det du mestadels kommunicerar/informerar?  

 Hur ser arbetslaget ut? 

Hur kommunicerar ni till mottagaren 

 Vilka kommunicerar du med? 

 Vilken/vilka sorts kommunikationsteknik används? 

 Har ni formell information? exempel protokoll efter möte? 

 Får du bra gensvar när du kommunicerar ut? 

 Vad anser du kan bli bättre från din sida? 

Hur fungerar kommunikationen till er 

 Vilken/vilka sorts kommunikationstekniker används? 

 Är dem ute i god tid och informerar? 

 Blir du tillräckligt informerad? 

 Kan informationsflödet bli så stort så det upplevs stressigt? 

o Vad händer då? 

 Vad anser du kan bli bättre från deras sida? 

Modern kommunikationsteknik 

 Vad anser du om att använda sig av moderna kommunikationsteknik (smartphones, 

läsplattor) för att underlätta kommunikationen på byggarbetsplatsen? 

 Tycker du det hade varit bra med ett program där man kan lägga upp all information? 

(exempelvis: ritningar, tidsschema, meddelanden, mötesprotokol mm) 

o Har ni något liknande idag? 

 Vilka funktioner tror du skulle underlätta för kommunikationen på arbetsplatsen? 

 Skulle du välja att använda dig av en sådan produkt? 
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