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Förord 
Som avslutande projekt på vår utbildning till byggingenjörer inom byggproduktion 
och projektledning på Högskolan i Halmstad är detta vårt examensarbete. Vi vill 
först och främst börja med att rikta ett stort tack till vår handledare Margaretha 
Borgström, universitetslektor i byggfysik på Högskolan i Halmstad, för vägledning 
genom hela examensarbetet.  
 
Den kontakt vi haft med företaget ByggDialog har tillfört kunskap för att kunna 
genomföra examensarbetet. Därför vill vi även tacka alla de respondenter från 
ByggDialog som ställt upp på intervju samt ett särskild tack till Bosse Rom, 
regionchef på ByggDialog, för support under examensarbetets gång. Avslutningsvis 
vill vi tacka Ingrid Svetoft, universitetslektor i byggteknik, och Ingemar Josefsson, 
universitetsadjunkt i energiteknik, som introducerade oss för ByggDialog.  
 
Halmstad den 10 maj 2015. 
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Syftet med arbetet är att bidra med kunskap och 
undersöka hur byggnadsarbetare upplever att bli 
involverade i projekteringen i partneringprojekt, vad de 
kan bidra med och vad de får ut av projekteringen.   
 

Metod  
 

Studien är genomförd med en kvalitativ metod i form av 
semistrukturerade intervjuer. Intervjustudierna består av 
10 intervjuer med byggnadsarbetare som har en 
förmansutbildning hos företaget ByggDialog AB. 
 

Slutsats  
 

Alla respondenter är positivt inställda till att bli 
involverade i projekteringen. De främsta fördelarna de ser 
med detta är att de är med och påverkar tekniska lösningar 
och metoder som de senare kommer att använda i 
produktionen. Därför är det viktigt att avväga när 
byggnadsarbetarna ska involveras i projekteringen så att 
de får chans att påverka detta. 
 
När det gäller beslutsfattande ska byggnadsarbetarna tas 
med i de beslut som direkt rör deras arbetsuppgifter såsom 
tekniska lösningar, metodval och material. Deras 
huvudsakliga arbetsuppgifter och arbetstid ska vara i 
produktionen. 
 
Involvering i projekteringen innebär inte automatiskt att 
byggnadsarbetarna deltar och fattar beslut, det är upp till 
dem själva hur mycket de deltar. Därför är det viktigt att 
ge byggnadsarbetarna utrymme och möjligheter att 
uttrycka sina synpunkter. 
 



  



Abstract 
Title 
 

Becoming involved in the planning process - from the 
construction workers perspective. 
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Aim 
 

The aim of this bachelor thesis is to provide knowledge 
and examine how construction workers perceive 
involvement in the planning process of partnering 
projects, what they can contribute and what they get out 
of the planning process. 
 

Methodology 
 

The study was conducted with a qualitative approach in 
the form of semi-structured interviews.  The interview 
studie consist of 10 interviews with construction workers 
who are specially educated in participating in the 
planning process at the company ByggDialog AB. 
 

Conclusion 
 

All respondents are positive to be involved in the 
planning process. The main advantages they can see is 
that they are able to influence technical solutions and 
methods that will be used later on in the production. 
Therefore it is important to consider when construction 
workers should be involved in the planning process so 
that they get the chance to influence in this decisions. 
 
When it comes to the decision making the construction 
workers should be involved in the decisions that are 
related to their tasks in the production such as technical 
solutions, choice of methods and materials. Their main 
duties and working hours should be in the production. 
 
Involvement in planning does not automatically mean that 
the construction workers are involved in the decision 
making, it is up to them how much they participate. 
Therefore it is important to give the construction workers 
space and opportunities to express their opinions. 
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1  Inledning 
I detta kapitel presenteras grundförutsättningarna för detta examensarbete i form av 
bakgrund, problembeskrivning, syfte/mål samt avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 
I ett byggprojekt finns mycket kunskap och erfarenhet samlad hos projektering- och 
produktionspersonal som tillsammans ska uppföra en konstruktion. Problemet är att 
dessa erfarenheter och den kunskap som finns inte överförs och tas tillvara i 
tillräckligt hög grad från tidigare byggprojekt pga. organisatoriska gränser som 
uppstår mellan projektering- och produktionsorganisationen. Överförandet av 
kunskap har ofta låg prioritering och fokus ligger istället på att pressa projektets tid 
och ekonomi (Josephson, 2013).  
 
Enligt Armstrong (2014) bör man se de anställda, som en resurs snarare än en 
kostnad för företaget. Detta håller Bo Rom (2015), regionchef på ByggDialog, med 
om. Han menar att byggnadsarbetaren måste ses som en resurs och att deras 
deltagande i projekteringen är av stor vikt. De besitter kunskapen att översätta 
projekteringen till något produktionsvänligt som exempelvis att använda rätt metod, 
material, stomlösningar mm. En del av byggnadsarbetarna i företaget ByggDialog får 
därför en intern förmansutbildning för att kunna samla upp åsikter och kunskap från 
övriga byggnadsarbetare och implementera dem i projekteringen. ByggDialog 
arbetar endast med partnering, en samarbetsform som bygger på att alla 
projektdeltagares kompetens ska komma till nytta (Rom, 2015).  

1.2 Problembeskrivning 
Teorier om de anställdas delaktighet baseras ofta på att de anställda vill vara 
delaktiga, något som bl.a. Brown & Cregan (2008) ställer sig negativt till. Om så var 
fallet hade ledningen bara behövt bestämma vad som ska göras och arbetarna hade 
gladeligen engagerat sig i beslutet.  
 
I många rapporter beskrivs relationer mellan olika aktörer i så kallade 
partneringprojekt, projekt där fokus ligger på samverkan och gemensamma mål för 
alla aktörer. Ljungqvist och Wessling (2005) beskriver hur samverkan mellan 
byggherre och byggentreprenör påverkar byggprocessen. Johansson (2012) skriver 
om hur man ökar samverkan med underentreprenörer. Hagberg och Hjelt (2011) 
belyser vad de olika aktörerna i ett samverkansprojekt tycker om partnering. Trygg 
och Andersson (2008) beskriver hur man ska gå tillväga för att engagera 
byggnadsarbetare i partneringprocessen men empirin sträcker sig som längst till 
platschefer, arbetsledare och lagbasar. Vad byggnadsarbetaren bidrar med och vad 
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effekten av detta blir enligt dem själva är något som vi därför tycker bör undersökas. 
Frågeställningen kommer framförallt beröra följande punkter: 
 

-‐ I vilken utsträckning är byggnadsarbetaren resp. anser han/hon är nödvändigt 
att involveras i projekteringen? 

-‐ Vad anser byggnadsarbetaren kunna tillföra resp. få ut av projekteringen? 
-‐ Vad anser byggnadsarbetaren att för- och nackdelar är med ökad involvering i 

projekteringen? 
-‐ Hur och i vilken utsträckning informeras byggnadsarbetarna om projektet? 
-‐ Får byggnadsarbetaren vara med i beslutsfattandet? 
-‐ Upplever byggnadsarbetaren att han/hon får feedback för sin involvering? 

 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med studien är att med stöd av teorier från partnering och Human Resources 
undersöka hur byggnadsarbetare upplever en tidig och ökad involvering i 
projekteringen där partnering används som samarbetsform. Vad de upplever att de 
bidrar med som sedan ger effekt i produktionen. Målet är att bidra med kunskap om 
när och i vilken utsträckning byggnadsarbetarna är delaktiga i projekteringen i 
partneringprojekt, samt undersöka vad de tycker de kan bidra med och vad de får ut 
av det. 
 

1.4 Avgränsningar 
Studien avgränsar sig till ett fallföretag, ByggDialog som är lokaliserat i 
Mellansverige. Det kommer således skrivas i kontexten partnering. Studien belyser 
endast byggnadsarbetarens syn på ökad involvering i projekteringen.  
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras de tillvägagångssätt som används i studien. 

 

2.1 Kvalitativ och Kvantitativ metod 
Kvalitativ och kvantitativ forskning skiljer sig åt, på ett grundläggande sett förklaras 
det med att kvalitativ forskning avser att utforska något och kvantitativ forskning 
avser att testa något. I den kvantitativa forskningen behandlas en mycket större 
mängd rådata än i den kvalitativa, i den kvantitativa metoden genomförs oftast 
sannolikhetsbaserade undersökningar för att påvisa ett fenomen. Den kvalitativa 
metoden tenderar alltså att hantera en mindre mängd rådata, dock medför detta att ett 
större arbete läggs på att analysera data som samlas in. Denna behandling leder 
således till en detaljrik och omfattande data, somliga hävdar dock att data 
manipuleras i för hög grad för att lämpa sig för analys (Fellows och Liu, 2009).  
 
Eftersom att författarna i denna rapport ämnar belysa, fördjupa sig i och beskriva ett 
fenomen i ett specifikt företag lämpar sig den kvalitativa metoden framför den 
kvantitativa. Vi anser också att den studie vi kommer göra i form av mätningar av 
data från intervjuer innebär att vi grundar studien i en teori och därmed ett deduktivt 
sett. 
 

2.2 Datainsamling 
2.2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien utgör basen för en forskningsrapport och ligger till grund för att 
göra en jämförelse med empirin och den slutgiltiga analysen (Fellows och Liu, 
2009). Författarna till detta examensarbete ämnar söka litteratur på ett kritiskt 
granskande sätt genom litteraturstudier. Litteraturstudierna avser sökningar i 
databaser tillgängliga via Högskolan i Halmstads bibliotek såsom: Summon, 
Compendex, men även i databaserna: DiVa, OAlster, SwePub och Libris. 
Insamlingen av teori omfattar böcker, vetenskapliga artiklar och rapporter.  För att 
hitta teori gällande vårt ämne har följande sökord och termer använts enskilt och i 
kombination med varandra: Partnering, samverkan i byggbranschen, samverkan, 
produktionspersonalens medverkan i projekteringen, projektering, tidiga skeden, 
humankapital, human resources, resurseffektivitet, involvering, delaktighet, 
information och kommunikation. 
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2.2.2 Intervjuer 
Semi-strukturerade intervjuer innebär att samma formulering av frågorna och samma 
ordningsföljd på frågorna används vid alla intervjuer (Fellows och Liu, 2009). 
Författarna avser att göra semi-strukturerade intervjuer för att på så vis kunna göra 
flera intervjuer och samtidigt kunna jämföra intervjuerna på ett korrekt sett. Vi ämnar 
ha öppna svarsalternativ med viss förekomst av följdfrågor för att få en så djup och 
detaljerad bild som möjligt.  
 

2.2.3 Validitet 
Validitet är en typ av pålitlighetsgrad och återger i vilken utsträckning ett 
mätinstrument mäter det som avses mätas (Nationalencyklopedin, 2015). 
I vår studie innebär det våra intervjuer och hur vi behandlar det material vi får in vid 
dem. Vi avser t.ex. att använda diktafon vid intervjutillfällena för att säkerställa att 
alla fakta fås med. 
 

2.2.4 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett mått på tillförlitligheten och överförbarhet som finns vid 
datainsamling och urval (Nationalencyklopedin, 2015). 
I vår studie grundar sig reliabiliteten i att vi tillgodoser med väl avvägd teori i 
teoriavsnittet samt att vi är neutrala, objektiva och väl förberedda inför intervjuerna.  
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3 Litteraturstudie 
I detta kapitel presenteras den teori som ligger till grund för uppsatsen. Teorin utgör 
även den referensram som används i analysen.   

 

3.1 Partnering i byggprocessen 
Fernström (2012) menar att byggbranschen i åratal har dragits med ett dåligt rykte 
och anledningen tror han ligger i att så många olika aktörer deltar i ett projekt. Det är 
byggherre, entreprenörer, konsulter och andra parter som vill optimera den egna 
vinsten vilket resulterar i ett dåligt slutresultat och tvister. Detta har även blivit 
granskat i utredningar som ”Skärpning Gubbar” (2002) där stora problem i 
byggbranschen som höga kostnader, dålig kvalité och kartellbildningar beskrivs.  
 
Fernström (2012) menar att lösningen på detta är partnering, även kallat ökad 
samverkan. Han menar att man genom en ökad samverkan och öppna böcker kan ge 
beställaren en produkt som håller rätt kvalitet och budget eftersom samtliga aktörer 
inom projektet arbetar mot samma mål och på samma villkor. 
 
Cain (2004) menar att partnering inte har någon bestämd definition och att företag 
tillämpar det på olika sätt och i olika utsträckning vilket skapar problem. Han 
refererar till en artikel skriven av Andrew Sims i Building magazine från 1999 med 
ett citat:  
 
”The most famous buzzword of all, partnering, has been subject to a lot of abuse. It 
has been highjacked by consultants and corrupted by contractors.” 
 
Fernström (2012) instämmer i detta och menar att minimikrav bör finnas för att få 
kalla ett projekt för ett partneringprojekt. Gemensamma mål, aktiviteter samt 
gemensam ekonomi är grundstenarna konstaterar han. Eriksson (2010) menar att 
korrekt partnering kräver mycket tid och resurser och det därför måste vara helt klart 
för organisationen vad det verkligen innebär så att fördelarna överstiger kostnaderna. 
Lu och Yan (2007) är inne på samma spår och varnar för att se partnering som en 
filosofi och uppmanar istället att se det som en strategi med fast bestämda punkter, 
alla punkter som ingår måste kunna poängsättas för att kunna förbättras.  
 
De större svenska företagen har snarlika definitioner om vad partnering är. NCC 
(2015) beskriver, precis som Fernström (2012), partnering som en modell för 
strukturerad samverkan där gemensamma mål, gemensam organisation och 
gemensam ekonomi står i centrum. Genom detta menar NCC (2015) att kompetensen 
inom företagen som ingår i projektet tas tillvara på ett bättre sätt eftersom alla jobbar 
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för projektets bästa. Samarbetsparterna är med tidigt och formar projektet 
tillsammans vilket skapar ett maximalt utnyttjande av respektive kompetens och 
slutprodukten ska genom detta resultera i en bättre produkt, ett säkrare projekt och en 
roligare resa. Peab (2015) beskriver partnering som ”en helhjärtad medverkan från 
två eller fler jämbördiga parter under byggprocessens alla delar.” De beskriver fem 
parametrar som är av vikt för att utföra ett bra partneringprojekt: 

• Workshops genom hela projektet för att skapa gemensamma mål och verka 
för teambuilding.  

• En partneringledare bör utses som leder diskussioner och möten genom hela 
projektet. 

• Ett måldokument ska undertecknas av samtliga ingående aktörer där 
projektets mål är väl beskrivna. 

•  Ett bra samarbete med en gemensam risk- och konflikthantering 
• Öppenhet inom projektet. Ekonomiska redovisningar och inköp ska vara helt 

transparenta. 

Gemensamt för både NCC och Peab är ett högt utnyttjande av kompetens och ett gott 
samarbete. Fernström (2012) håller med om detta och menar att det är viktigt att få 
med alla led i partneringprocessen, ända ner till yrkesarbetarna. Dels för att förankra 
målet med projektet hos alla och dels för att yrkesarbetarna besitter mycket 
erfarenhet och kunskap från produktionen. Detta stöds även av Rhodin (2002) som 
menar att projektmedlemmarnas erfarenheter och tekniska kunskaper är en av de 
största fördelarna med partnering. Att ta vara på dessa tidigt i projektet gör att 
produkten i slutändan håller en hög kvalitet.  
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3.2 HRM – Human Resource Management 
Becker och Gerhart (1996) menar att varje enskild organisation förfogar över unika 
resurser eftersom att varje individ inom organisationen är unik och besitter unika 
kompetenser. Dessa resurser är även svåra att imitera och kopiera för andra företag 
jämfört med mer tekniska resurser såsom maskiner och hjälpmedel. De pekar också 
på att de mänskliga resurserna ska ses som varaktiga och att de kan generera 
ihållande konkurrensfördelar som är gynnsamma för organisationen. 
 
Human resource management, förkortat HRM, är en filosofi om hur människor bör 
behandlas för att utvecklas, hanteras och sysselsättas. Det finns två sidor av HRM; en 
rent affärsmässig sida som genom att utnyttja kompetensen till fullo ger bättre 
ekonomisk vinning. Den andra sidan ser till mer mjuka parametrar som förtroende, 
öppenhet och självförverkligande för den anställde (Armstrong, 2014).  
 
Human står för människan och att varje människa är unik och därför behöver olika 
stöd för att uppnå ett högre välbefinnande. Människan behöver motivation och 
stimulans för att må bra, men också utbildning och chans till utveckling för att ge 
högre effekt i organisationen. Det kan t.ex. handla om ökad praktisk och teoretisk 
kunskap eller att få en högre involvering i organisationens olika delar för att få en 
ökad förståelse och kunna se sig själva i ett större sammanhang (Lindmark och 
Önnevik, 2011).  
 
Den andra delen av HRM är resource och motsvarar den hårda sidan. Här ser man 
den anställde som en ekonomisk pusselbit i organisationen och man räknar med att 
en investering, t.ex. en utbildning för den anställde, ska ge avkastning till 
organisationen (Lindmark och Önnevik, 2011).  
 
Den tredje och sista delen är management och syftar till att genom ett bra ledarskap 
öka den anställdes välbefinnande och avkastning för organisationen (Lindmark och 
Önnevik, 2011). Människan, dess behov och motivation står i centrum i HRM och 
teorier som Maslows behovspyramid, McGregors teori X & Y och Herzbergs 
tvåfaktorteori menar Lindmark och Önnevik (2011). Detta styrks även av Pinnington 
och Edwards (2000). 
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3.2.1 Maslow 
Maslows motivationsteori förknippas oftast med hans behovspyramid och innehåller 
fem olika steg. Dessa steg är i sin tur indelade i två delar:  

• Bristbehov  
• Utvecklingsbehov (Tamm, 2012). 

Enligt Tamm (2012) menade Maslow att alla människor befinner sig på något av 
stegen och strävar ständigt efter att nå nya mål. Bristbehoven utgör basen i 
motivationsteorin och är de behov människan mer eller mindre måste uppnå för att 
kunna ta steget till utvecklingsbehoven. 

Steg ett i bristbehoven kallas de fysiologiska behoven och innebär de saker vi 
människor fysiskt behöver för att överleva. Mat på bordet, tak över huvudet etc. Det 
andra steget är våra trygghetsbehov och innefattar den säkerhet och mänskliga 
kontakt vi alla behöver i vardagen. Det tredje, och sista steget, i bristbehoven är 
behovet av kärlek och gemenskap. Människan söker efter att tillhöra en grupp och en 
meningsfull gemenskap (Maslow, 1987). 
 
Utvecklingsbehoven utgör toppen av pyramiden och det första steget är behovet 
människan har av uppskattning och status. Detta kan i sin tur delas upp i två delar. 
Den första delen är att vi vill utveckla vår kompetens, behärska våra arbetsuppgifter 
och prestera. Den andra delen är att vi vill ha uppskattning för det vi gör, bli 
accepterade, uppnå en status och få feedback. Människan har ett ständigt behov att 
lära och utveckla sin kompetens och få ta ansvar för sitt arbete. Om inte känner vi oss 
underlägsna, svaga och hjälplösa och för att motiveras behövs därför en blandning av 
att få vara delaktig och få feedback varken vår prestation är bra eller dålig.  
 
Den sista delen i utvecklingsbehoven handlar om våra behov att självförverkliga oss. 
En människa kan inte gå mot sin egen natur utan behöver få utlopp för de saker han 
eller hon är intresserad av, vi strävar efter att utveckla vår personlighet och potential 
(Maslow, 1987). Pinnington och Edwards (2000) är kritiska till uppbyggnaden av 
pyramiden eftersom den är alltför enkelt uppbyggd och kan tolkas på för många sett 
men är trots det positiva till hur den visar behovet av motivation och tillfredsställelse 
för människor i och utanför arbetslivet. 
 

3.2.2 McGregor 
Douglas McGregors teori X & Y skiljer sig mot Maslows motivationsteori och 
framhåller att det är ledarens syn på människan som avgör hur de reagerar och agerar 
(Lindmark och Önnevik, 2011). McGregor menade att teori X innebär att människan 
i grunden är lat, inte vill ta något ansvar och inte vill var involverad i beslut. Ledare 
med denna syn medför att individerna i en organisation bara gör det de blir tillsagda, 
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vilket i sin tur leder till dålig produktivitet. Detta resulterar i att ledaren får sin åsikt 
bekräftad och gruppen eller organisationen är fast i en ond cirkel där likgiltighet och 
motsättningar karaktäriserar vardagen.  
 
McGregor själv förespråkade en annan uppfattning som han kallade teori Y enligt 
Bolman och Deal (2015) som refererar till McGregors bok ”The human side of 
enterprise” från år 1960. Teori Y grundar sig i Maslows behovsteori och innebär att 
ledningen ska se till att organisationens mål överensstämmer med individens mål. På 
så vis kan individerna tillfredsställa sig själv och samtidigt bidra till organisationen 
(Bolman och Deal, 2015). Teori Y framhåller även att människan är initiativrik och 
en problemlösare, vilket grundar för att ledaren ger individerna chansen att var med i 
beslutsfattandet i så hög omfattning som möjligt (Lindmark och Önnevik, 2011). 
 

3.2.3 Herzberg 
Herzberg (1959 och 1966) sammanfattar människans behov i sin tvåfaktorteori 
vilken består av hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna är de yttre 
faktorerna såsom arbetssmiljö, arbetsledning och lön. Motivationsfaktorerna är de 
inre faktorerna såsom utvecklingsmöjligheter, att utföra sina arbetsuppgifter på ett 
framgångsrikt sätt och att få bekräftelse för det man uträttar. Herzberg (1959) menar 
att de yttre faktorerna endast kan nå en nivå där de blir accepterade, de yttre 
faktorerna måste vara uppfyllda för att individen inte ska känna vantrivsel. De yttre 
faktorerna är inte avgörande för att en individ ska uppnå hög motivation och trivsel. 
Det är de inre faktorerna som påverkar om individen ska kunna uppnå sina 
ambitioner och strävanden. 
 
Herzberg (1959 och 1966) kommer i sina studier även fram till att det finns två 
sorters individer varav den ena nöjer sig med hygienfaktorerna medans den andra har 
ett behov av att utvecklas i sitt yrke och behöver en källa till personlig tillväxt. 
Lindmark och Önnevik (2011) förtydligar att det sett till Herzbergs teorier är viktigt 
ur ett HRM-perspektiv att både individens yttre behov och inre behov är 
tillfredsställa för att individen ska motiveras. För att de yttre behoven ska 
tillfredsställas konstaterar Lindmark och Önnevik (2011) att en organisation ska 
jobba med följande insatser: 
 
- Ha en personal- och affärsidé som stämmer överens. 
- Se till att både den fysiska och psykiska arbetsmiljön fungerar på ett bra sätt. 
- Se över den anställdas arbetsvillkor och arbetsbeskrivningar. 
- Stärka ledningsfunktioner med ledarskapsutbildningar. 
- Försöka utveckla organisationen så att yrkets status höjs. 
- Försöka förbättra organisationens belöningssystem. 
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När det gäller de inre faktorerna föreslår Lindmark och Önnevik (2011) att följande 
insatser bör vidtas: 
 
- Använda sig av utvecklingssamtal. 
- Aktivt jobba med feedback i det dagliga arbete. 
- Låta individer delta vid planering och utveckling av processer. 
- Regelbundet planerande av individernas karriärer. 
- Se till att varje individ har givande arbetsutgifter. 
- Använda system för att värdera och utvärdera individers prestation. 
 

3.3 Involvering  
Syftet med involvering är att engagera de anställda genom att ge ett ökat ansvar och 
inflytande i det dagliga arbetet. Ett ökat inflytande och chans att påverka resulterar i 
att de anställda förstår företagets mål och på så sätt blir mer villiga att stödja 
företaget och målen (Guerreror och Barraud-Didier, 2004). Ökat inflytande och 
möjlighet för de anställda att påverka arbetssituationen har även enligt Theorell 
(2003) den största betydelsen för folkhälsoutvecklingen då studier visat på lägre 
sjukfrånvaro och färre förtidspensioneringar. 
 

3.3.1 Information 
Information är ett ting, något som kan lagras och som finns tillgänglig i fysisk form. 
Bilder, böcker och dokument är exempel och utan information kan vi inte bygga ny 
kunskap. Kommunikationen är en mänsklig handling som människan utför när den 
förmedlar information. Detta mynnar ut i ny eller förfinad kunskap och driver 
människan till ökad erfarenhet. Kunskap är alltså något som endast kan hållas i 
huvudet, den kan förmedlas genom träning men är svår att skriva ner på ett papper 
(Hård af Segerstad, 2002).  
 
Att delge information till de anställda anser Brown och Cregan (2008) vara det 
främsta tillvägagångssättet för att öka de anställdas involvering och minska 
motståndet till förändringar. Att de anställda får ta del av för lite information gör att 
de istället fyller ut informationen med rykten vilket kan skapa en falsk bild av vad 
som faktiskt pågår i organisationen. Detta diskuterar även Paré och Tremblay (2007) 
och menar att de anställda i högre utsträckning litar på företagets ledning när de får ta 
del av exempelvis strategi och finansiella resultat. Paré och Tremblay (2007) menar 
även att informationsspridning är ett av de mest enkla och effektiva sätt att öka 
engagemanget hos de anställda.  
 
Davenport (1997) delar Paré och Tremblays uppfattning men menar att den tekniska 
utvecklingen också bidragit till att allt för mycket och irrelevant information 
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förmedlas och att detta bidrar till förvirring för de anställda. Lönnqvist och Lind 
(1998) håller med och menar att information har blivit alltför lätt att sprida i 
organisationer och att rätt information måste komma till rätt personer.  
 

3.3.2 Information i byggprocessen 
Josephson (2013)  påpekar i sina studier av byggföretag att människan inte är perfekt 
och alla fel därför kan hänvisas till en mänsklig handling. Han menar att tre 
parametrar påverkar detta. Den första är att människor är olika och på så sätt har 
olika intresse eller förmåga att utföra handlingar. Nästa parameter är att 
förutsättningar att utföra ett korrekt arbete är olika mellan organisationer. Den sista 
parametern har med komplexiteten av ett projekt att göra, att situationen påverkar hur 
arbetet blir. Josephson (2013) kommer i sina studier fram till att 12 % av de 
felkostnader som uppstår på grund av den mänskliga faktorn kan härledas till 
bristande information. Men att detta skulle bero på rena informationsmissar menar 
han är felaktigt och förklarar att det i grund och botten beror på bristande 
engagemang hos den som ger eller tar emot informationen. Framförallt menar han att 
det var den som lämnade informationen som gav bristande eller fel information.  
 

3.4 Delaktighet 
Det är skillnad på involvering och delaktighet och deras betydelse. Med involvering 
menas att bli inblandad och delaktighet betyder att aktivt medverka. Delaktighet 
uppkommer då en individ känner att denne är till nytta och har medinflytande 
(Nationalencyklopedin, 2015).  
 
Thelander (2003) menar att en organisation som tar till vara på individernas 
erfarenheter och kunnande är en organisation där individerna är delaktiga. Vidare 
anser hon att delaktighet inte är samma sak som allmänt medbestämmande. 
Thelander (2003) har i sina studier även kommit fram till att delaktighet uppnås då 
individen erhåller rätt resurser genom t.ex. samtal, dialog och återkoppling. Hon 
tydliggör också att individens delaktighet är den främsta nyckeln till att utnyttja de 
mänskliga resurserna och uppnå beständighet i en organisation. 
 
Bolman och Deal (2015) refererar till boken ”Money and man” från 1955 av William 
Foote Whyte där han i sina studier konstaterar att delaktighet av arbetare i 
planeringsprocessen medför både ökad arbetsmoral och produktivitet. Vidare påvisar 
forskning att medinflytande överlag har en stark koppling till ökad produktivitet. Det 
är framförallt två faktorer som medför detta, individerna blir effektivare samtidigt 
som lärandet inom organisationen stärks (Appelbaum et al, 2001). Dock menar 
Bolman och Deal (2015) att det finns svårigheter att tillämpa medinflytande i 
organisationer. Dessa svårigheter tenderar vara att utforma ett fungerande system där 
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individerna kommer till rätta. De ser även svårigheter med organisationer som är för 
toppstyrda, där cheferna vill vara med och påverka i för hög grad vilket leder till ett 
oklart budskap till arbetarna. 

3.4.1 Beslutsfattande 
En av de viktigaste aspekterna för att få individer delaktiga i en organisation är att de 
får vara med i beslutsfattandet skriver Bolman och Deal (2015). De hävdar också att 
beslutsfattande bidrar till ökad delaktighet för individerna. Detta är något Thelander 
(2003) stödjer då hon i hennes studier kommit fram till att då medarbetarna får vara 
med och ta gemensamma beslut ökar delaktigheten eftersom medarbetarna känner att 
de får ta eget ansvar och kan stå bakom det beslut som fattas. 
 
Nilsson (2005) menar att diskussion i grupp som leder till ett beslut medför att 
deltagarna oftare håller sig till detta beslut. Vidare menar Cotton et al (1988) att 
individer som är med i beslutsprocessen presterar bättre och uppnår ett bättre 
slutresultat än de som inte är med i den. De menar att det är möjligheten att påverka 
det egna arbetet som ligger till grund för den ökade produktiviteten, det gäller alla 
typer av beslut, hur det är organiserat, vad som ska göras och vem som gör vad. 
Cotton et al (1988) förklarar att i de flesta fall ökar även medarbetarnas 
tillfredställelse och välbefinnande. De är dock noga att påpeka att det är viktigt att 
det är tydligt när ett beslut tas, dessutom är olika människor olika mogna för att vara 
med och ta beslut. 
 

3.4.2 Feedback 
Feedback och återkoppling är mycket viktigt i en organisation menar Hällsten och 
Tengblad (2006), det är individens sätt att få bekräftelse och bli sedd i sitt arbete.   
Nilsson (2004) beskriver feedback som det sätt en person får gensvar på det personen 
delat med sig eller gjort. Hon anser att denna återkoppling av en persons handling är 
av stor betydelse för personens hälsa och utveckling både långsiktigt och kortsiktigt. 
Nilsson (2004) säger också att det finns två sorters feedback, negativ och positiv.  
 
Positiv feedback är då en viss händelse eller idé förstärks och personen som fått 
feedbacken fortsätter i den riktningen som denne var på väg. Tvärtom är negativ 
feedback då feedback innebär en motverkande reaktion där aktiviteten hämmas i fel 
riktning (Nilsson, 2004). Nilsson (2005) ger feedback ytterligare två dimensioner då 
han menar att den även kan vara informativ och formativ (kontrollerande). Den 
formativa feedbacken är en form av prestationsbedömning för en grupp i förhållande 
till uppsatta målen, den har även som syfte att förändra eller förbättra det pågående 
arbetet i gruppen. Den informativa feedbacken däremot är inte prestationsinriktad 
utan har fokus på individen. 
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Vidare förklarar Nilsson (2004) att feedback är ett helhetstänk och att alla ska ge och 
få feedback för att göra organisationen effektivare. Med goda vanor av feedback ökar 
individernas involvering, delaktighet och ansvar för den egna arbetsplatsen.  
Även Quinn och Spreitzer (1997) menar att feedback är ett sätt att få anställda 
delaktiga men påpekar att det nödvändigtvis inte betyder att individer enbart ska få 
feedbacken, man måste som individ även söka feedback för sina handlingar.  
Huang (2012)  delar Quinn och Spreitzers åsikt att det bör ligga i individernas 
intresse att söka feedback men menar även att chefer och andra medarbetare bör 
uppmuntra till feedback och konsekvent stärka medarbetarnas motivation att göra 
det. Vidare menar Huang (2012) att det är viktigt med återkoppling av arbetet för att 
etablera och garantera känslan av delaktighet hos individerna, vilket i sin tur leder till 
att de dagliga arbetsprestationerna ökar. 
 
Larsson och Vinberg (2010) förklarar att många behov hos individer kan skildras 
genom att ledare uppmuntrar och tar tillvara på feedback. Detta är något som även 
Milliken, Morrison och Hewlin (2003) hävdar, då de i deras studier kommit fram till 
att personer i chefspositioner har ett stort ansvar när det gäller att ta del av feedback 
och visa att de tar till vara på den. De menar även att det är personer i chefspositioner 
som har ansvar att visa att det är okej att ge negativ feedback. Just negativ feedback 
kan upplevas besvärlig att återge bland de anställda då det kan uppfattas påverka 
företaget negativt.  
 

3.4.3 Feedback i byggprocessen 
Josephson, Styhre och Wasif (2008) har i sina studier av byggnadsföretag kommit 
fram till att feedbacken inom dem är begränsad, lågt prioriterad och osystematisk. 
Den feedback som framförs är mestadels negativ och sällan konstruktiv. De 
redovisar att det inte finns tid till feedback under pågående byggprojekt och att det 
hänger ihop med att byggföretag prioriterar lärandet lågt. De klargör även att 
beställare, projektörer och tjänstemän är de som upplever mest feedback och lärande 
sett till vad byggnadsarbetare och underentreprenörer upplever. 
 

3.5 Kommunikation 
Allt samarbete bygger på någon form av kommunikation och hur vi förmedlar vår 
information beror i högsta utsträckning på hur vi kodar våra budskap genom ordval, 
tonfall och gester. Bra kommunikation är inte detsamma som en lugn samtalston och 
trevliga samtalsämnen utan bör resultera i att människor uppnår ett samförstånd och 
bättre samarbete. De verbala signaler vi skickar ut, det vi säger, är oftast medveten 
och genomtänkt kommunikation. Vårt tonfall och de gester vi gör när vi 
kommunicerar är omedveten kommunikation, något vi inte medvetet gör. Hur vi 
väljer att koda vårt budskap är helt avgörande för hur mottagaren tolkar 
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informationen, alltså hur han eller hon uppfattar det vi säger (Hesslefors-Persson och 
Håkansson, 2003).  
 
Hur vi kodar fakta beror i stor utsträckning på vår personlighet, vi har alla olika 
erfarenhet och kunskap om ämnet vilket påverkar hur vi kommunicerar. De känslor 
vi för tillfället upplever påverkar och även förutfattade meningar om personen vi 
talar med. För mottagaren av budskapet finns liknande egenskaper när han eller hon 
ska tolka vårt meddelande och det är därför viktigt att vi befinner oss på samma 
kommunikationskanal, om sändaren exempelvis uttrycker sina känslor och 
mottagaren svarar med sina tankar blir det fel (Maltén, 1998).  
 
En alltmer vanlig kommunikationsteknik är den elektroniska kommunikationen, även 
kallad virtuell kommunikation. Utvecklingen av kommunikation har resulterat i att vi 
i större utsträckning kommunicerar med hjälp av elektronik såsom mailkontakt, 
videokonferenser och telefonsamtal. Den elektroniska kommunikationen ger oss 
snabbare kontakt med människor inom organisation och möjlighet att nå ut till fler 
människor på samma gång. Att generera idéer och lösa problem har visat sig ge 
större effekt i virtuella grupper eftersom gruppdeltagarna kan vara anonyma i större 
utsträckning. Den reella kommunikationen påverkar hur gruppen kommunicerar 
eftersom en statusfördelning uppstår. Ålder, kunskap, klädsel, personlighet etc. 
präglar hur kommunikationen i reella grupper fungerar men suddas ut i virtuella 
grupper eftersom alla har samma chans att säga sitt (Nilsson, 2005).  
 

3.5.1 Kommunikation i byggprocessen 
Virtuell kommunikation i byggprocessen är snarare ett hinder menar Josephson 
(2013) och pekar på att kommunikationen som sker ”öga mot öga” inom 
byggbranschen är mycket värdefull för kunskapsutbytet. Även Balogun och Hailey 
(2004) menar att virtuell kommunikation bör användas till rutinmässigt arbete och att 
reell kommunikation passar bättre för att nå en djupare förståelse.  
 
Exempel på reell kommunikation är samtal, möten och arbetskonferenser. Syftet med 
reell kommunikation är att två eller flera individer i samspel ska komma fram till ett 
högre resultat än vad var och en kan komma fram till på egen hand (Nyström & 
Wallén, 2004). Inför ett möte bör den som är initiativtagare till mötet tänka på flera 
saker och ett bra system är enligt Sällström och Härngren (2009) att strukturera upp 
mötet i tre faser; innan, under och efter. Innan mötet bör en inbjudan skickas ut där 
syfte och mål med mötet beskrivs, vilka punkter som ska avhandlas samt start- och 
sluttid. Detta för att deltagarna ska kunna förstå vad mötet innefattar, vad 
förväntningarna på dem är och hur de ska förbereda sig.  
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Enligt Nyström och Wallén (2004) har även deltagaren ett stort ansvar inför mötet. 
De bör skaffa sig en uppfattning om vad målet med mötet är och tänka på hur de ska 
lägga fram förslag och synpunkter. Men vad som ska avhandlas på ett möte i 
byggprocessen är sällan ett problem menar Sällström och Härngren (2009) utan 
snarare hur. De förklarar att metodik och pedagogik bör utvecklas för att skapa mer 
intressanta och varierande möten i byggprocessen. Även Dahlén, Lange och 
Gylldorff (2003) menar att ointressanta möten där deltagarnas engagemang brister är 
en av de största faktorerna till dålig kommunikation.   
 
Enligt en undersökning gjord av Svensk Byggtjänst (2014) skulle kostnaden för ett 
normalt byggprojekt i Sverige kunna sänkas med 13 % om kommunikationen var 
optimal. I rapporten hänvisar de bl.a. till att informationsflödet blir för stort och att 
rätt information kan vara svårt att sålla ut. Rena missförstånd p.g.a. dålig 
kommunikation mellan entreprenörer är även vanligt.  
 
Sällström och Härngren (2009) beskriver att initiativtagaren till mötet bör, förutom 
att protokollföra mötet och skicka ut till berörda parter, efter mötet också ta en 
tankeställare hur mötet gick. Att de saker som skulle avhandlas också blev 
avhandlade, att deltagarna var tillräckligt produktiva och effektiva. Även om rätt 
pedagogik och metodik användes för mötet är viktigt att tänka på i efterhand. 
 

3.5.2 Kunskapsöverföring 
Kunskapsöverföring är en viktig del i en organisations utveckling men även en stor 
konkurrensfördel anser O’Leary (2001). Han menar att det handlar om att fånga 
kunskapen, använda den, göra den tillgänglig och återanvända den i organisationen. 
Braf (2000) påpekar dock att det krävs en helhetssyn inom organisationen och att alla 
medarbetare förstår hur kunskapsöverföringen ska gå till.  
 
Den kunskap en individ besitter beskriver Michael Polanyi för första gången 1958 i 
boken ”Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy” som tacit och 
implicit (Polanyi, 1998). Han menar att den explicita (uttryckta) kunskapen, är 
kunskap som lätt kan dokumenteras med ord och siffror. Den tacita kunskapen, som 
han även kallar den tysta kunskapen är motsatt den explicita kunskapen svår att 
dokumentera med ord och siffror. Det är kunskap som en individ förfogar över 
genom egen erfarenhet men som är vetenskapligt och tekniskt svårt att förklara. 
Denna kunskap oberoende om den är implicit eller tyst behöver föras in i 
organisationen för att den ska bli värdefull, det är det som är det centrala med 
kunskapsöverföring redogör Nonaka och Takeuchi (1995).  De anser att det finns 
fyra sätt för en organisation att tillgodogöra sig kunskap från individer: 
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1. Socialisering, tyst kunskap överförs mellan individer genom observation, 
imitation och övning. Denna form av kunskapsöverföring är dock begränsad 
och svår för resten av organisationen att ta del av (Nonaka och Takeuchi, 
1995).   

 
2. Kombinering, uttryckt kunskap överförs inom organisationen, t.ex. genom att 

en individ sammanställer ett dokument med teknisk data från olika källor. 
Detta är ingen egentlig kunskapshöjare och ger inte organisationen något 
speciellt värde (Nonaka och Takeuchi, 1995). 

 
3. Artikulation, tyst kunskap överförs och blir en uttryckt kunskap. Denna 

kunskapsöverföring är den som är en verklig värdehöjare för företag. En 
individ kan t.ex. genom att utveckla ett nytt system för att utföra ett moment 
på ett systematiskt och effektivt sätt bidra till hela organisationen (Nonaka 
och Takeuchi, 1995). 

 
4. Internalisering, utryckt kunskap överförs till individer i organisationen som 

sedermera översätter den till sin egen tysta kunskap och den blir en del av den 
berikade individen (Nonaka och Takeuchi, 1995).  

 
Nonaka och Takeuchi (1995) menar att det är artikulationen och internaliseringen 
som är de kritiska momenten i kunskapsöverföringen då båda kräver ett aktivt 
deltagande av individen - det vill säga, personligt engagemang. 
 
I sina studier angående anställdas involvering och engagemang påvisar O’Brien 
(1992) att de anställda inom företag är positiva och entusiastiska angående att bidra 
med kunskap som kan utveckla företaget. Hon hänvisar till att det har med 
individernas stolthet och att de ska uppfattas som bidragande till organisationen. 
Hislop (2001) delar O’Briens syn och förklarar att kunskapsöverföring bidrar i hög 
grad till att individer känner sig delaktiga, men att det även måste finnas en vilja från 
individerna att dela deras egen kunskap. Vidare menar Hislop (2001) att individer i 
organisationer där de ses som en resurs och tillgång har lättare med 
kunskapsöverföring och att det sker i större utsträckning. 
 
Sambandet mellan informationssystem och kunskapsöverföring inom en organisation 
är någonting Bhatt (2001) belyser ännu tydligare och visar på att det är 
grundläggande att ledningen tydligt påvisar hur information utbyts och hur 
information översätts till kunskap. 
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3.5.4 Kunskapsöverföring i byggprocessen 
Att föra över kunskap mellan projekt är ytterligare en svårighet inom projektbaserade 
organisationer såsom företag inom byggbranschen uppger Tan et al (2003) och 
Bresnen et al (2006). De största svårigheterna ligger i att föra över tyst till utryckt 
kunskap så att hela organisationen kan ta del av och ta med den till kommande 
projekt fortsätter Tan et al (2003). Detta är någonting Atkinson, Borgbrant och 
Josephson (2003) håller med om och menar att kunskapsöverföring utgör en 
begränsad del i det dagliga arbetet i byggbranschen. De menar att möten är ett av de 
bästa sätten att översätta tyst till uttryckt kunskap men att dessa är ovanliga och att de 
inte fokuserar på att ta tillvara på kunskapen i tillräckligt hög grad.  
 
Anheim (2001) utreder flera faser hur nya erfarenheter ska tas till vara inom en 
projektorganisation och lägger stor vikt på individen som måste kunna identifiera en 
ny erfarenhet för att sedan dokumentera den. I och med att individen uppfattar att det 
är en ny erfarenhet har denne reflekterat och förstått den och besitter då en ny 
kunskap. Anheim (2001) fortsätter med att denna kunskap måste klassificeras för att 
den lättare ska kunna göras tillgänglig inom organisationen. Väl i organisationen 
måste denna kunskap kunna tas emot och förstås av andra individer för att de tillslut 
ska kunna använda den.  
 
Kivrak et al (2008) syftar till betydelsen att ha ett IT-system som kan ta tillvara på 
den kunskap som finns i ett byggföretag och anser att det är ett måste för att alla 
också ska kunna ta del av kunskapen. Robinson et al (2005) har en liknande åsikt 
som Kivrak et al men framhåller att det behövs både ett IT-system och ett ”icke-IT-
system” för kunskapsöverföring i byggföretag. De förtydligar att IT-system behövs 
för att dokumentera och sprida den uttryckta kunskapen men att ”icke-IT-system” 
behövs för möjligheten att föra över den tysta kunskapen. 
 
Josephson (2013) förklarar att det krävs flera faktorer för att kunskapsöverföring och 
lärandet mellan individer och projekt i byggbranschen ska bli bättre. Han pekar på att 
ledarskapet ska stödja kompetensutveckling, att individer ska utsättas för komplexitet 
för att viljan till utveckling ska finnas naturligt hos individen. Josephson (2013) 
syftar även på att lösningar för komplexa situationer ska tillåtas att diskuteras öppet 
av individerna och att det är viktigt att chefer sedermera uppmärksammar och tar 
hänsyn till deras synpunkter. 
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4 Redogörelse av intervjustudie 
I detta kapitel presenteras företaget där intervjustudien gjorts, tillvägagångssättet 
för intervjuerna samt en redogörelse av intervjustudien. 

 

4.1 Presentation av företag 
Byggdialog är ett byggföretag som startade sin verksamhet 2007 med huvudkontor i 
Karlstad. Tillsammans med sina cirka 100 anställda arbetar de endast med partnering 
och omsätter 600 miljoner SEK. Företaget är verksamt i tre regioner; Region Mitt i 
Mellansverige, Region Väst i Göteborg och Halland samt Region Öst i Stockholm 
och Uppsala (Byggdialog.se). 

 
Byggdialog arbetar främst med kunder inom den offentliga sektorn t.ex. kommun 
och landsting och bygger hus och anläggningar. Detta görs med partnering som 
arbetssätt och oftast med totalentreprenad som entreprenadform där Byggdialog 
leder, styr och håller ihop processen från början till slut med en egen kärnstyrka av 
betongarbetare och snickare (Rom, 2015). 
 
För Byggdialog innebär partnering flera interaktionsprocesser såsom gemensamma 
mål, teknisk samverkan, konflikthantering, teambuilding, ständiga förbättringar, 
förtroende och upphandling, se figur 1. Att ha en hög kompetens inom 
projektledning och byggproduktion är viktiga värden för ByggDialog och det som 
skiljer dem mot traditionella byggföretag är att de satsar på samarbete före 
produktionen där man har teknisk dialog med andra ingående aktörer. Detta gör att 
de kan nå en realistisk budget och blir effektiva i genomförandet. För ett gott 
samarbete krävs ärlighet menar ByggDialog och därför anlitar de UE och personal 
som har lätt att förmedla kompetens och ge feedback på sin egen och andras insats. 

Figur 1 Partneringprocessen hos ByggDialog. Källa: Rhodin, 2015 
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Att allas kompetens kommer till användning är viktig i företaget och system samt 
rutiner anpassas därför till öppenhet (Rom, 2015). 
 
Företaget arbetar efter en långsiktig lönsamhet och bortser helt från kortsiktiga 
ekonomiska klipp eftersom det inte hör hemma i arbetssättet och rimmar dåligt med 
öppenhet. Entreprenörer och konsulter ska vara med i ett tidigt skede tillsammans 
med beställaren för att kunna skapa tidiga kalkyler och påverka projektets 
totalekonomi, vilket ska göra att risker minimeras. Med tidiga kalkyler kan dessutom 
en förutsägbar vinst för entreprenörer spikas och beställaren får även genom 
öppenheten i projektet större möjlighet att påverka jämfört med traditionell 
totalentreprenad. Samtliga upphandlingar och inköp görs i samråd med beställaren 
och alla entreprenörers inköp utsätts för konkurrens för att nå bästa pris. Samtliga 
rabatter och bonusar som görs tillfaller projektet, se figur 2 (Rom, 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Byggdialog utbildas en del av byggnadsarbetarna till förmän i en intern 
förmansutbildning. Detta för att sedan involvera dem i projekteringen där deras 
kunskap inom produktion kommer till användning. Förmansutbildningen pågår i tio 
dagar där man varvar individuella övningar med grupparbeten och gruppen deltar i 
diskussioner och föreläsningar av både interna och externa föreläsare. Gruppen ges 
en introduktion och därefter utbildas de i samverkansformen partnering.  De 
fördjupar sig i BIM, lär sig administrationsrutiner, tid- och kostnadsstyrning, kris- 
och stresshantering, mötesteknik, presentationsteknik, ledningssystem, KMA och 
ledarskap (Rhodin, 2015). 
 
Tanken med utbildningen är att förmännen ska delta i granskning av handlingar ur 
produktionens perspektiv samtidigt som en bra relation till andra ledande montörer 
byggs. Utbildningen i BIM ska användas i produktionen där förmännen tillsammans 
med andra ledande montörer gör arbetsberedningar under lagbasmöten. Förmännen 
ska delta i start- och uppföljningsseminarium samt i samordningsmöten med 

Figur 2 Ersättningsmodell i partneringprojekt hos ByggDialog. Källa: Rom, 2015 
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verksamheten. Beroende på egna ambitioner och förmåga tar de olika arbetsuppgifter 
på bygget som fördelas mellan de personer som jobbar i platsorganisationen, detta 
kan alltså variera. De som innehar förmansutbildningen ges även chansen att växa 
ytterligare i rollen eftersom de flesta arbetsledare och platschefer rekryteras från 
förmännen (Rhodin, 2015). 

4.2 Tillvägagångssätt 
Urvalet av de respondenter som representeras i denna studie gjordes genom att ställa 
förfrågan till företaget ByggDialog om vilka som kunde anses lämpliga att delta i 
studien. Förfrågan ledde till 13 stycken lämpliga respondenter, samtliga arbetande 
förmän, varav 10 stycken slumpmässigt valdes ut att delta i intervjuerna. De 
respondenter som deltog i intervjuerna var medvetna om att deras deltagande skulle 
vara helt anonymt samt att de skulle få chans att kommentera och validera 
transkriberingen av deras intervjuer. 
 
Då författarna inte hade möjlighet att besöka respondenterna genomfördes alla 
intervjuer via videosamtal för att de på så vis skulle kunna utföras på likvärdiga sätt. 
Inför intervjuerna tilläts respondenterna ta del av intervjufrågorna och rapportens 
syfte.  
 
Intervjuerna spelades in var för sig för att senare transkriberas ordagrant var för sig. 
Därefter sammanställdes de transkriberade intervjuerna separat utifrån de kategorier 
som behandlas i studien. De sammanställda intervjuerna bröts sedan ned till kortare 
påståenden eller nyckelord och sorterades tillsammans under samma kategorier som 
tidigare. För att förstärka de påståenden och nyckelord som sorterades ut valdes även 
ett antal citat ut som belyser detta.   
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Figur 3 Respondenternas erfarenhet 

 

Figur 4 Respondenternas nuvarande projekt 
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4.3 Involvering 
Det är olika hur mycket respondenterna är involverade i projekteringen, vissa har en 
kortare erfarenhet som förman och har därmed en kortare erfarenhet av 
projekteringen. En av respondenterna säger: 
 
”Eftersom jag jobbar som förman är jag med mycket tidigt. Som det här projektet 
började jag med ett möte i mars och byggstart var inte förrän i juli. Så i tre månader 
var jag med och planerade och det har jag haft nytta av hela tiden sen. Även 
företaget och byggherren.” 
 
Vad samtliga respondenter vill är att delta i projekteringen, något de ser stora 
fördelar med. En av respondenterna med lång erfarenhet från byggbranschen tror att 
sättet de arbetar på är väldigt ovanligt för en byggnadsarbetare. De främsta 
fördelarna de ser med involveringen handlar om att vara mer förberedd på vad 
projektet handlar om och att knyta en god kontakt med andra entreprenörer, 
beställare och konstruktör/arkitekt. En av respondenterna menar att 
produktionsmetoder och materialval är något han vill ta del av mest och tycker att 
arkitekter och konstruktörer ibland har svårt att se hur saker ska utföras i 
produktionen. Han nämner tunga fönster som ett exempel, något som måste lyftas på 
plats manuellt och väger mycket. En annan respondent menar att involveringen gör 
att många frågetecken rätas ut till produktionen och att tidsvinster därför kan göras. 
Ett exempel som en respondent nämner är: 
 
”Man får ju mer ansvar och delaktighet, det var sällan man blev tillfrågad förr. Då 
ställdes man för ett fullbordat faktum att ”såhär gör vi”… Jag vet en gång när vi 
kom till ett bygge och skulle montera Prefab-väggar. Då hade en ställning satts upp 
runt hela byggnaden och det var först när vi kom dit och fick se att de gjort det som 
vi kunde kommentera att det hade varit mycket enklare att montera väggarna med en 
saxlift. Ställningarna var ju i vägen för monteringen. Hade vi blivit tillfrågade 
tidigare så hade vi kunnat påverka en sådan sak.” 
 
Den enda nackdelen respondenterna ser med en tidig involvering är att tiden inte 
räcker till. En respondent menar att han blir lite splittrad när tid ska tas från ett 
pågående projekt för att vara med i projekteringen i ett annat. En annan respondent 
håller med om detta men menar att störningarna det medför vägs upp av de 
tidsvinster de gör senare i produktionen. 
 

4.3.1 Information 
Samtliga respondenter är överens om att de får ta del av information och att företaget 
är väldigt öppet med att delge viktig information om vad som pågår inom 
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organisationen. Detta tycker de är ett positivt inslag för att veta vad som händer inom 
organisationen, t.ex. en upphandling. Respondenterna menar även att de som ska 
tillhöra projektet tidigt blir informerade i ett startmöte och att informationen sedan 
kommer succesivt vartefter projektet fortlöper.  

”Vi har ett informationsmöte, en workshop, där vi träffar de flesta entreprenörerna 
och andra som ska ingå i projektet. Beställaren ger en presentation om vad som ska 
byggas, vilka tidsplaner man räknar med och så. Man får också en chans att träffa 
kollegor så man inte är helt okänd för varandra.” 

All information samlas i iBinder förklarar respondenterna, en digital pärm där alla 
kan dela och ta emot information som gäller projektet. Detta menar det är ett enkelt 
och bra verktyg där handlingar uppdateras och man slipper pappersritningar. Två av 
respondenterna nämner 3D-modellering som en bra informationskälla för att förstå 
komplicerade delar i projektet. De flesta är överens om att informationen är fullt 
tillräcklig för att utföra arbetsuppgifterna och att de oftast bara behöver information 
om vad som händer de kommande veckorna så att de kan planera. En respondent 
påpekar att han förstår informationen bättre efter att ha deltagit i projekteringen 
eftersom han förstår bakgrunden till varför saker blev som de blev.  

Något flera av respondenterna menar är att informationen är tillräcklig men att allt 
för lite tid ges till inläsning av nya projekt. Tid för att läsa in ritningar, vara 
förberedd och granska projektet innan produktionen börjar. Detta eftersom de oftast 
arbetar med ett pågående projekt samtidigt. En respondent påpekar att han speciellt 
vid renoveringsarbeten önskar mer tid för inläsning eftersom de projekten ofta är mer 
komplicerade och att det är svårt att veta med exakthet vad som döljer sig i 
konstruktionen. En respondent svarar tvärtemot övriga respondenter och menar att tid 
för inläsning är något man måste ta sig tid för. 

”Det är viktigt att man inte bara är ute utan tar sig tid för sådant. Behöver man gå in 
och sätta sig på kontoret så ska man göra det, man ska inte tycka att man sviker de 
som är ute och bygger utan man går in och förbereder sig.” 

 

4.4 Delaktighet 
Som tidigare nämnts involveras respondenterna i projekteringen, men det skiljer hur 
mycket och hur tidigt beroende på vilken typ av projekt det är. När de väl involveras 
i projekteringen berättar de om att det är mycket upp till dem själva hur mycket de är 
aktiva och deltar. Chansen finns alltid att aktivt delta men de menar att de samtidigt 
bara kan sitta med och lyssna. En av respondenterna förklarar att det handlar mycket 
om att intressera sig och säger att det är mycket upp till en själv att vara aktiv.  
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Vidare menar respondenterna att det framförallt är under möten som de deltar aktivt 
då diskussioner mellan de olika aktörerna uppstår naturligt. Diskussionerna leder till 
att känslan av delaktighet ökar hävdar respondenterna och syftar i första hand på att 
de andra aktörerna lyssnar på deras tankar och idéer. De berättar att det oftast handlar 
om att bidra med den kunskap och erfarenhet de har från produktionen, sådant som 
kan vara svårt för konstruktörer och arkitekter att tillämpa. Det de bidrar med är 
tillvägagångsätt, metodval och materialval. De menar att det gör stor skillnad för de 
själva då de både kan påverka beslut som underlättar för dem i produktionen men 
även att de får förståelse för de andra aktörerna och deras arbete. Respondenterna 
syftar till att de tidigt blir ett team med övriga entreprenörer som ska utföra arbete i 
produktionen. 
 
”När flera aktörer är delaktiga kan vi planera så att det inte blir för många 
entreprenörer på samma ställe samtidigt.” 
 
Ytterligare en dimension som delaktigheten i projekteringen bidrar till är att 
respondenterna får en tydligare bild av projektet, är bättre förberedda och införstådda 
med hur olika lösningar ska utföras. Detta förklarar de leder till ett effektivare arbete 
och tidsvinster. De påpekar att det är tidsvinster och smarta lösningar som är det 
bästa med att var med i projekteringen. En av respondenterna påpekar att det är 
viktigt att de inte blir för mycket delaktighet för att de då hamnar för högt upp i 
beslutskedjan. Dock säger de flesta respondenterna att det är viktigt att de kommer in 
tidigt i projekteringen innan arkitekt och konstruktörer ritat för långt så att det är 
möjligt för dem att kunna påverka de beslut som tas. 
 

4.4.1 Beslutsfattande 
Beslutsfattandet är en positiv del som deltagandet i projekteringen medför menar 
respondenterna och avser framförallt de beslut som rör tillvägagångssätt och 
byggtekniska detaljer. En av respondenterna menar att beslutsfattandet ökar 
delaktigheten och att arbetet blir mer intressant. Respondenterna redogör också att de 
inte alltid är med i det slutgiltiga beslutet men att de är med i processen som leder till 
ett beslut. De berättar att det t.ex. kan vara konstruktören som har ett förslag om en 
teknisk lösning som de diskuterar och sedan i samråd med platschef beslutar om det 
förslaget är rimligt eller inte. Respondenterna menar att det är tillräckligt och att det 
bidrar till att arbetet som senare följer förenklas på grund av att deras förståelse ökar 
för både lösningen och konstruktörens tanke bakom lösningen. De menar att 
beslutsfattandet påverkar det dem ska göra i produktionen i stor utsträckning så det är 
bra att de får vara med i det. 
 
”Beslutsfattandet handlar främst om det byggtekniska. Det sker i samråd med 
platschef, man är lite i bakgrunden av processen.” 
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En av respondenterna framhåller att beslutsfattandet i produktionen blir enklare, 
snabbare och effektivare då de redan varit med i beslutsfattandet i projekteringen och 
har förståelsen för de val som gjorts. En annan respondent fortsätter med att han 
snabbare kan lösa problem i produktionen och att det underlättar det dagliga arbetet 
så att det inte blir tajt med tid i slutändan av projekten. 
 

4.4.2 Feedback 
Respondenterna är överens om att feedback bör var en självklar del av varje individs 
arbetsdag och menar att de har möjlighet att både ge och ta positiv liksom negativ 
kritik. De utvecklar detta resonemang med att feedback ska vara både positiv och 
negativ så att arbetsuppgifter hela tiden utvärderas och respondenterna vet om när 
och hur de gör någonting bra eller dåligt. En av respondenterna poängterar att likaväl 
som att klaga och ge negativ feedback när det inte fungerar måste man berömma och 
ge positiv kritik när det fungerar. Han menar att den positiva kritiken är viktigt i allt 
de gör. 
 
”Man får absolut säga vad man tycker. Ibland kanske man borde hålla käften men 
det gör man ju inte, haha.” 
 
Respondenterna är även eniga om att deras idéer i projekteringen uppskattas och tas 
till vara. Det är inte alltid det blir exakt som respondenterna tänkt men de menar att 
det oftast leder till någonting bra. En av respondenterna syftar på att det märks att 
övriga aktörer, beställare och chefer i projekteringen är tacksamma när de är 
engagerade och kommer med idéer. Han menar att uppbackningen från ledningen är 
god i det här arbetssättet och att deras lyhördhet gör att han blir mer lyhörd. En av 
respondenterna tycker att feedback medför en tydlighet som bidrar till att det dagliga 
arbetet går framåt. En annan respondent påpekar dock att det oftast är negativ 
feedback då ett problem uppstår, flyter arbetet däremot på så kör man på det är ingen 
som kommenterar det.  
 

4.5 Kommunikation 
Flera av respondenterna nämner att kommunikationen blir bättre med en ökad 
involvering, främst för att aktörerna tidigt knyts till varandra och ett bättre samarbete 
därför uppnås. En av respondenterna menar att man blir mer känd när man involveras 
tidigt och att kommunikationen därför naturligt blir bättre. Samtidigt vill flera påpeka 
att det beror mycket på vilka människor som ingår i projektet, vissa fungerar bättre 
ihop än andra. En av respondenterna menar att samarbetsformen partnering ger en 
målmedvetenhet hos alla eftersom att alla entreprenörer arbetar mot samma mål 
vilket bidrar till bra kommunikation och viljan att hjälpa varandra. Två respondenter 
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menar att kommunikationen är mer effektiv med arbetande förmän involverade i 
projekteringen. Detta för att en arbetande förman alltid är tillgänglig i produktionen 
och därför direkt har svar på frågor. Rutinen från produktionen gör även att de förstår 
varandra bättre och kan undvika missförstånd. 
 
”De andra gubbarna frågar oss som varit med tidigt, vi har ju en större inblick i hur 
det är beslutat. De har någon att vända sig till direkt istället för att gå långa vägar 
till platsledningen.” 
 
Samtliga respondenter är positivt inställda till virtuell kommunikation såsom mail 
och telefon. Något som flera respondenter  återigen påpekar är att 3D-modellering är 
ett bra verktyg som underlättar kommunikationen. De främsta fördelarna som nämns 
med virtuell kommunikation är att det går snabbt att nå någon och att det inte är lika 
tidskrävande som ett möte. Samtidigt vill flera markera att det mest handlar om 
enklare saker som diskuteras över telefon och mail och att möte passar bättre för att 
nå en djupare förståelse. Respondenterna menar att det är i ett tidigt skede, innan 
produktionen börjar, som de sitter med i möten och diskuterar projektet. När 
produktionen dragit igång sker den mesta kommunikationen virtuellt för att snabbt få 
kontakt. Möten i samband med projekteringen anser respondenterna vara bra och en 
respondent menar att en projektledare sköter dessa och att denne har perfekt ordning 
och lägger upp mötena på ett bra sätt. En respondent tycker att mötena skulle kunna 
vara mer effektiva. Saker som arbetsmiljö menar han följer med från bygge till bygge 
och något som de inte behöver ta upp till varje projekt, samtidigt som han förstår att 
detta är något viktigt. En respondent påpekar att det borde ställas högre krav på 
samtliga entreprenörer att delta på möten för att få bättre kommunikation och 
samarbete. 
 
”Jag skulle vilja att andra entreprenörer alltid hade med sina ledande montörer. Det 
var bara byggsidan som hade det här och jag har fått informera deras yrkesarbetare 
på en del punkter.” 
 
Alla möten protokollförs även menar respondenterna och dessa läggs sedan ut på 
iBinder, den digitala pärmen. Även vem som ansvarar för vad och när punkten ska 
vara åtgärdad protokollförs. Även de lagbasmöten som sker i produktionen läggs upp 
på iBinder så att de finns tillgängliga för förmännen när de planerar kommande 
veckor. 
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4.5.1 Kunskapsöverföring 
Respondenterna påpekar att kunskapsöverföring av den erfarenhet de har är mycket 
värdefull för företaget och att de gärna delar med sig av ny kunskap. De framhåller 
speciellt den erfarenhet som gäller produktionen och de lösningar man kan använda 
sig av. Respondenterna medger dock att de är dåliga på att dokumentera ny kunskap 
de intar, att den kunskap de besitter finns i deras minne och att de kör mycket på 
egen rutin. De beskriver även att de själva får se till att ta med sig den erfarenhet och 
kunskap de har från ett projekt till ett annat. 
 
”Just det här med att spara erfarenheter det skulle man vara bättre på och det var 
något jag reflekterade över när jag såg den frågan. Man skulle skriva ner hur det är, 
det händer ju att man tänker tillbaka på vad man gjort och funderar på hur lång tid 
tog nu ett speciellt moment. Det skulle man vara bättre på att dokumentera.” 
 
En av respondenterna understryker att de tidigare skrivit en dagbok som skulle 
fungera som en dokumentation av det de gör. Men utfallet av dagboken blev inte bra 
då mycket av det väsentliga som tidsaspekter och lösningar inte skrevs ned. Han 
menar att det är just sådana grejer som ska skrivas ned för att ta med sig i kommande 
projekt, men även i fall det uppstår en tvist så vet man vem som gjort vad. En annan 
av respondenterna påpekar dock att mycket av detta fås med i egenkontrollerna, han 
menar att egenkontrollerna medför ett större ansvar att dokumentera och ta kort av 
det arbete som utförs.  
 
Flera av respondenterna redogör dock att det byts mycket erfarenheter mellan 
förmännen, t.ex. om någon annan varit med på ett liknande projekt som de själva ska 
vara med på. Då menar de att de kan ta med sig detta i projekteringen och på så vis 
påverka de beslut som tas för att produktionen ska bli så effektivt som möjligt. Det är 
just under projekteringen och de möten som respondenterna är med på som den 
mesta kunskapsöverföringen sker. En av respondenterna berättar även att det alltid 
görs en uppföljning efter projekten där bra och dåliga erfarenheter dokumenteras 
tillsammans med platsledningen. 
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5 Analys 
I detta kapitel presenteras analysen som grundar sig i en jämförelse mellan 
litteraturstudien och intervjustudien. 

 

5.1 Involvering 
Enligt Guerreror och Barraud-Didier (2004) är en av anledningarna med att involvera 
de anställda att engagera dem. Detta menar även respondenterna från ByggDialog, de 
beskriver att de vill vara involverade i projekteringen och listan på fördelar är lång. 
Ett exempel är att de är mer förberedda på den kommande produktionen och att 
knyta en god kontakt med andra entreprenörer, beställare, konstruktör och arkitekt.  
 
Vidare beskriver Guerreror och Barraud-Didier (2004) att detta engagemang sker 
genom att ge de anställda ett ökat ansvar och inflytande. Respondenterna i denna 
studie menar att de får detta med ökad involvering och att man tidigare ställdes inför 
ett fullbordat faktum att ”såhär gör vi”. Med ökad involvering menar de att de ges 
ansvar att påverka och utforma produktionen. Vad som inte berörs i teorin men som 
flera respondenter nämner är att tiden inte räcker till för involvering i projekteringen 
eftersom de oftast är i produktionsfasen i ett pågående projekt samtidigt. 
 

5.1.1 Information 
Brown och Cregan (2008) menar att informationsspridning är det främsta 
tillvägagångssättet för att involvera de anställda och minska deras motsättningar till 
förändringar. Flera av respondenter från ByggDialog talar om att företaget är öppna 
med information om vad som pågår i organisationen och menar att detta är positivt. 
Vidare beskriver Brown och Cregan (2008) att för lite information till de anställda 
kan resultera i att de fyller ut informationsluckorna med rykten och påståenden vilket 
kan skapa en falsk bild om vad som försiggår. Respondenterna i intervjustudien 
håller med om detta och en av respondenterna uttrycker det som att man med hjälp 
av högre involvering förstår bakgrunden till varför det blev som det blev på 
ritningen.  
 
Davenport (1997) menar att den tekniska utvecklingen har bidragit till att mycket 
irrelevant information sprids inom organisationen och att detta kan göra anställda 
förvirrade. Respondenterna från ByggDialog håller med om att informationen måste 
komma i en lagom dos och att för mycket information blir ohanterligt. Detta ser de 
dock inte som ett problem i dagsläget och menar att den information de tar del av är 
relevant och fullt tillräcklig för att planera kommande veckor. Den digitala pärmen 
iBinder menar de är ett bra verktyg eftersom handlingar och ritningar uppdateras 
automatiskt och att pappersritningar kan undvikas. Flera nämner även att de 



Examensarbete VT15  Analys 

Sida 30   Halmstad 2015 

använder sig av 3D-modellering som är ett uppskattat verktyg för att förstå den 
information de tilldelas. 
 
Josephson (2013) pratar om att informationsmissar i byggprocessen alltid kan 
härledas till en mänsklig handling, bl.a. att förutsättningar för att utföra ett korrekt 
arbete är olika mellan organisationer. De respondenter som intervjuats från 
ByggDialog är överlag nöjda med den information de tilldelas i företaget och menar 
att alla förutsättningar finns för att bli tillräckligt informerad. Respondenterna 
påpekar dock att informationen måste komma i tid för att de ska kunna hinna skapa 
en uppfattning om projektet innan produktionen börjar, detta för att kunna planera 
och förstå projektet bättre. Josephson (2013) menar även att informationsmissar i 
byggprocessen i grund och botten kan härledas till bristande engagemang hos de 
anställda. Respondenterna från ByggDialog ser det snarare som att tillräckligt med 
tid till inläsning inte ges. En respondent sticker ut med sitt svar och menar att tid för 
inläsning är något man själv måste avsätta och tror att problemet kan ligga i att man 
känner ett svek mot produktionen när man tar sig denna tid och därför avsätter 
mindre tid än man borde. 
 

5.2 Delaktighet 
Bolman och Deal (2015)  hävdar att en av de största svårigheterna för att få individer 
delaktiga i en organisation är ett fungerande system där individerna kommer till rätta. 
Respondenterna i intervjustudien anser att diskussionerna under de möten de har i 
projekteringen är den främsta källan och fullt tillräcklig för att de ska känna 
delaktighet. Respondenterna menar att det i första hand har att gör med att alla andra 
aktörer lyssnar på deras tankar och idéer. En av respondenterna påvisar dock att det 
är mycket upp till de själva att intressera sig för att bli delaktiga. 
 
Bolman och Deal (2015) refererar även till William Foote Whytes bok ”Money and 
man” från 1955 där han påvisar att delaktighet av arbetare i planeringsprocessen 
medför både ökad arbetsmoral och produktivitet. Detta är även något Appelbaum et 
al (2001) framför och menar att individerna blir effektivare samtidigt som lärandet 
inom organisationen stärks när individer får vara delaktiga. Respondenterna från 
ByggDialog påtalar att projekteringen medför ett stort utbyte av erfarenheter och det 
är den främsta parametern för delaktighet. Dels är det deras egna erfarenheter från 
produktionen i tidigare projekt de kan dela med sig av men även att de kan ta del av 
och förstå de andra aktörernas erfarenheter och tankar. Detta menar respondenterna 
underlättar för dem i produktionen både för att de byggtekniska detaljerna är utredda 
och för att de tidigt blir ett team med de andra aktörerna och på så vis tidigt kan 
planera arbetet gemensamt. Vilket de påtalar leder till en tydlighet och effektivitet 
som utmynnar i tidsvinster. 
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5.2.1 Beslutsfattande 
Bolman och Deal (2015) pekar på att en av de viktigaste aspekterna för att en individ 
ska bli delaktig i en organisation är att de får vara med i beslutsfattandet. 
Respondenterna i intervjustudien intygar att beslutsfattande är positivt för att de ska 
bli delaktiga i projekteringen, men de poängterar att det är de större besluten såsom 
tillvägagångssätt och byggtekniska detaljer som de ska vara med och ta beslut om. 
Detta menar respondenterna gör att de får en större förståelse för de lösningar som 
tagits fram i projekteringen och att de kan applicera det i produktionen. 
 
Thelander (2003) påpekar att individers medverkande i beslutsfattandet medför ett 
ökat ansvar hos dem och att det gör att individerna står bakom det beslut som fattas. 
Nilsson (2005) påvisar även att diskussion i grupp som leder till ett beslut medför att 
deltagarna håller sig till beslutet. Majoriteten av respondenterna från ByggDialog 
håller med om detta även om de inte alltid är med och tar det slutgiltiga beslutet så är 
de med i tillräckligt hög grad för att de ska bidra till beslutet och på så vis få god 
insikt i beslutet och vad som ligger bakom det och därmed få förståelse för det. Två 
av respondenterna framhåller även att deras medverkan i beslutsfattandet i 
projekteringen förenklar beslutsfattandet i produktionen. 
 

5.2.2 Feedback 
I den studie Josephson, Styhre och Wasif gjorde 2008 kom de fram till att 
feedbacken inom byggföretag är begränsad, lågt prioriterad och osystematisk. De 
konstaterade också att den feedback som ges oftast är negativ och sällan konstruktiv. 
Respondenterna i denna intervjustudie delar inte denna uppfattning och talar om att 
feedback bör vara en självklar del av varje individs vardag vare sig den är negativ 
eller positiv och att de ständigt ger och får feedback. Respondenterna klargör detta 
resonemang med att positiv och negativ feedback möjliggör utvärdering av deras 
arbetsuppgifter så att de är medvetna om när de gjort någonting bra respektive dåligt.  
 
Nilsson (2004) konstaterar att feedback handlar om att ge en individ gensvar på det 
den delat med sig av eller gjort för att på så vis göra organisationen effektivare. 
Respondenterna från ByggDialog är eniga om att deras idéer uppskattas och tas 
tillvara i projekteringen. En av respondenterna menar att när aktörerna i 
projekteringen lyssnar på dem medför det att respondenterna även lyssnar på 
aktörerna. En annan respondent menar att feedbacken medför en tydlighet som bidrar 
till att det dagliga arbetet går framåt. 
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5.3 Kommunikation 
Maltén (1998) diskuterar hur personlighet och erfarenhet omedvetet påverkar hur vi 
kommunicerar med varandra och att det är därför att vi befinner oss på samma 
kommunikationskanal för att förstå varandra. Respondenterna i denna intervjustudie 
påpekar att rutinen från produktionen och rollen som förman gör att de förstår 
byggnadsarbetarna bättre och att det är till förmännen som byggnadsarbetarna i första 
hand därför vänder sig till om det är något de undrar över.  
 
Maltén (1998) beskriver dessutom att förutfattade meningar om den vi 
kommunicerar med påverkar hur vi kommunicerar.  Hesslefors-Persson och 
Håkansson (2003) fortsätter med att bra kommunikation inte är detsamma som en 
lugn samtalston och trevliga samtalsämnen utan att det bör resultera i ett samförstånd 
och bättre samarbete. En av respondenterna i intervjustudien menar att 
kommunikationen blir god för att man tidigt träffar de entreprenörer man ska arbeta 
med i projektet vilket gör att man knyter en god kontakt innan produktionen börjar. 
Samarbetsformen partnering gör att alla jobbar mot samma mål vilket gör att alla 
entreprenörer blir ett lag där kommunikationen blir bra med goda diskussioner. 
Enligt en studie av Svensk Byggtjänst (2014) är god kommunikation av högsta vikt 
och för ett normalt byggprojekt i Sverige skulle kostnaderna kunna sänkas med 13 % 
om kommunikationen fungerat optimalt. 
 
Nilsson (2005) menar att den virtuella kommunikationen ger möjlighet att nå ut till 
flera och att virtuella kommunikationsgrupper har lättare att lösa problem och 
generera idéer eftersom att en statusfördelning lättare uppstår i reella grupper. 
Respondenterna från ByggDialog är positivt inställda till den virtuella 
kommunikationen där de främsta fördelar de ser är att man snabbt kan få tag på 
någon med mail och telefon samt att det inte är lika tidskrävande som ett möte. 
Samtidigt påpekar de att det handlar om enklare kommunikation och att möten passar 
bättre för diskussion och djupare förståelse. Detta menar även Josephson (2013) samt 
Balogun och Hailey (2004) som pekar på att samtal ”öga mot öga” är värdefullt för 
kunskapsutbytet.  
 
Sällström och Härngren (2009) menar att metodik och pedagogik i möten bör 
utvecklas i byggbranschen för att skapa mer varierande och intressanta möten, något 
som respondenterna tycker att de har. En respondent i intervjustudien menar att de 
har bra möten i samband med projekteringen där en partneringledare håller i och styr 
mötet. En annan uttrycker att mötena hade kunnat effektiviseras något eftersom saker 
som t.ex. arbetsmiljö kopieras från bygge till bygge.  
 
Sällström och Härngren (2009) förklarar att deltagarna i mötet även ska göra sig väl 
förberedda inför mötet och skapa en uppfattning om vad mötet handlar om. Detta 
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räcker inte alltid tiden till för menar respondenterna i intervjustudien och menar att 
tillräckligt med tid för inläsning sällan ges. En respondent tycker även att det borde 
ställas högre krav på att andra entreprenörer deltar i möten med deras ledande 
montörer eftersom han annars får informera dem i efterhand. Sällström och Härngren 
(2009) menar vidare att det under mötet är viktigt att protokollföra det som 
diskuteras, vilket det enligt respondenterna också görs och läggs upp på den digitala 
pärmen iBinder. Där skrivs även in vem som ansvarar för vad och när punkten ska 
vara åtgärdad. 
 

5.3.1 Kunskapsöverföring 
Hislop (2001) framhåller kunskapsöverföring som en parameter för att individer ska 
känna sig delaktiga, men att det även måste finnas en vilja hos individerna att dela 
den kunskap de har. Respondenterna från ByggDialog är entydiga och menar att de 
gärna delar den information de besitter men att de är dåliga på att dokumentera den. 
Respondenterna syftar till att den kunskap de har sitter i deras huvuden och är svår 
att dela med andra då den inte finns dokumenterad. 
 
Vidare påtalar Tan et al (2003) och Bresnen et al (2006) svårigheter att överföra 
kunskap mellan olika byggprojekt, speciellt tyst till uttryckt kunskap. Detta 
påstående förstärker Atkinson, Borgbrandt och Josephson (2003) och menar att det 
beror på att det utgör en begränsad del i det dagliga arbetet i byggbranschen. 
Respondenterna i intervjustudien håller till vis del med att det är svårt att 
dokumentera erfarenheter på daglig basis. En av respondenterna åsyftar att de 
tidigare skrivit dagbok men att det utmynnade i att oväsentliga saker skrevs ned, 
således blev dagböckerna värdelösa. Större delen av respondenterna redogör dock att 
det byts mycket erfarenheter mellan förmännen. Respondenterna menar även att de 
inför uppgifter de själv inte varit med om kan få relevant kunskap av andra förmän 
som de kan ta med i projekteringen för att produktionen ska bli så effektiv som 
möjligt. 
 
Atkinson, Borgbrandt och Josephson (2003)  påpekar även att möten är det bästa 
forumet för kunskapsöverföring men att de är ovanliga och inte fokuserar på att ta 
tillvara på kunskapen som finns. Respondenterna från ByggDialog håller med om att 
den mesta kunskapsöverföringen sker på möten och att detta sker under 
projekteringen men indikerar samtidigt att tid till att dela med sig av erfarenheter och 
kunskap under möten alltid finns. 
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6 Slutsats 
I detta kapitel besvaras syftet samt de frågeställningar som tas upp i 
problembeskrivningen. 

 
• Alla respondenter är positivt inställda till att bli involverade i projekteringen. 

De främsta fördelarna de ser med detta är att de är med och påverkar tekniska 
lösningar och metoder som de senare kommer att använda i produktionen. 
Därför är det viktigt att avväga när byggnadsarbetarna ska involveras i 
projekteringen så att de får chans att påverka detta. 
 

• När det gäller beslutsfattande ska byggnadsarbetarna tas med i de beslut som 
direkt rör deras arbetsuppgifter såsom tekniska lösningar, metodval och 
material. Deras huvudsakliga arbetsuppgifter och arbetstid ska vara i 
produktionen. 
 

• Involvering i projekteringen innebär inte automatiskt att byggnadsarbetarna 
deltar och fattar beslut, det är upp till dem själva hur mycket de deltar. Därför 
är det viktigt att ge byggnadsarbetarna utrymme och möjligheter att uttrycka 
sina synpunkter. 
 

• Studien indikerar att möten under projekteringen är det bästa forumet för att 
utbyta kunskap och erfarenhet mellan de olika aktörerna i ett byggprojekt. 
Detta på grund av att det uppstår naturliga diskussioner och att erfarenheter är 
svåra att förmedla på annat sätt. 
 

• Byggnadsarbetarnas tid från pågående projekt tas till involvering i 
projekteringen i nya projekt. Detta måste tillräckligt med tid avsättas för, det 
måste även tydligt framgå att det är OK att lämna ett pågående projekt så att 
byggnadsarbetarna inte upplever att de sviker produktionen samt att idén om 
varför de är med i projekteringen är tydligt förankrad.  
 

• Samarbete i ett tidigt skede mellan produktion och projektering bidrar till att 
många problem kan undvikas men samarbetet måste fortlöpa genom hela 
projektet.  
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7 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat, slutsatser och metod. Kapitlet avslutas 
med förslag och reflektioner om framtida studier. 

 
Huvudresultatet i den här studien indikerar att byggnadsarbetarna trivs väldigt bra 
med involvering i projekteringen. De största anledningar författarna kan se med detta 
är att samarbetet mellan produktion och projektering är högre än vad respondenterna 
menar är normalt för en traditionell byggnadsarbetare. Dessutom bidrar 
samarbetsformen partnering starkt till att samarbetet faktiskt fungerar eftersom mer 
tid avsätts för ökad involvering. Människor är utbildade inom arbetssättet och 
samarbetsformen har förankrade rutiner där samtliga aktörer ska bidra med sin 
kunskap. Därmed anses syftet med studien vara besvarat. 
 
Vidare kan just samarbetsformen partnering diskuteras. Det är en samarbetsform som 
inte alltid passar, men i de projekt där partnerings fördelar kan komma till nytta 
underlättas involveringen av olika aktörer. Anledningen till detta är den öppenhet, 
gemensamhet och det förtroende som partnering grundas i. 
 
I förarbetet med studien ställde sig författarna frågan vilka förväntade resultat studien 
skulle kunna innebära.  Detta ansågs som svårt framförallt med vetskapen att 
byggnadsarbetarnas arbetsuppgifter är i produktionen och det är det de är vana vid 
och därför skulle se negativt på att bli involverade i projekteringen. Samtidigt 
framgick att konceptet att använda dem i projekteringen faktiskt verkade vara 
framgångsrikt hos företaget. Den främsta förklaringen till den positiva inställning 
författarna har stött på genom arbetets gång bottnar sannerligen i att rollen som 
förman är frivillig, att utbildningen till förman är synnerligen väl genomtänkt och att 
byggnadsarbetaren kontinuerligt växer in i rollen med stort stöd av ledningen. 
 
En faktor som inte begrundats i denna studie är ledarskapet och hur det spelar in på 
de som blir involverade i projekteringen. Denna faktor borde vara en viktig del i 
processen att involvera byggnadsarbetare och borde ligga till grund för mycket av 
den tydlighet och effektivitet som ändå framgår av studien. 
 
Just tydlighet och vad som är syftet med projekteringen anser författarna vara två av 
de viktigaste parametrarna när det gäller att involvera byggnadsarbetarna i 
projekteringen.  
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7.1 Metoddiskussion 
Metoden författarna valt för arbetet är positiv för studierna. En kvalitativ metod med 
djupintervjuer har varit nödvändigt för att en djupare förståelse av vad 
byggnadsarbetarna menar i sina uttalanden ska nås, en kvantitativ metod tror 
författarna hade givit för ”platta” svar. En nackdel med den kvalitativa metoden är att 
den ger mycket data vilket begränsar studien där författarna inom given tidsram 
endast hunnit inrikta sig på ett företag. För att nå en djupare förståelse kring 
involvering i projekteringen skulle en jämförelse med ett eller flera andra 
byggföretag gjorts. Eventuellt hade intervjuer med projektörerna även varit intressant 
för studien för att nå en förståelse ur deras perspektiv.  
 
Arbetet bygger på relevanta forskningsrapporter samt litteratur som speglar 
frågeställningen och syftet med examensarbetet. Att anteckna de sökord som använts 
i arbetet har visat sig vara bra för att undvika dubbelarbete. Användandet av 
Högskolan i Halmstads databaser har givit ett bra utbud av såväl vetenskapliga 
artiklar som böcker.  
 
Respondenterna i intervjuerna uppskattade möjligheten att kunna granska 
intervjumaterialet innan intervjun gjordes och även att kunna granska materialet efter 
transkription. Att använda videosamtal var något författarna ansåg vara nödvändigt 
då det hade varit svårt att anordna ett möte med varje respondent. Att utföra 
intervjuerna per telefon hade varit möjligt men videosamtalen är något författarna 
tror ger ett bättre material eftersom kroppsspråket även fås med. 
 
Författarna menar att intervjumaterialet uppnår god validitet och reliabilitet. 
Intervjuerna transkriberades ordagrant innan de sändes ut till respondenterna som 
gavs möjligheten att kommentera felaktigheter.  
 

7.2 Fortsatta studier 
Flera frågeställningar har dykt upp efterhand i vårt examensarbete men på grund av 
begränsningar gällande omfattning och tid av arbetet har de inte kunnat undersökas. 
Nedan ger vi en redogörelse på områden som vi tycker kan vara passande för 
fortsatta studier: 
 

• Undersöka vad ledarskapet har för betydelse för byggnadsarbetarnas 
involvering i projekteringen. Respondenterna trivsel i företaget bör grundas i 
ett gott ledarskap och det vore därför intressant med en studie ur 
projektchefer och arbetsledares synpunkt. 
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• Undersöka projektörernas syn på produktionens involvering i projekteringen. 
Denna studie syftar endast till byggnadsarbetarnas upplevelse av en tidig 
involvering, en liknande studie ur projektörernas synpunkt vore därför 
intressant. 
 

• Jämföra studien med andra byggföretag och se hur byggnadsarbetarnas 
involvering ser ut där.  
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Bilaga A. 
Intervjufrågor 
 
Allmänt 

1. Vilka fördelar finns med att vara inblandad i projekteringen? 
(Ge några exempel.) 
  

2. Vilka nackdelar finns med att vara inblandad i projekteringen? 
(Ge några exempel.) 
 

3. Hur påverkas ditt dagliga arbete av involvering i projekteringen? 
(Ge ett exempel? Till det bättre?) 

Involvering 
4. I vilken utsträckning är du involverad i projekteringen?  

(Är de med? Hur mycket? När?) 
 

5. I vilken utsträckning hade du velat vara med i projekteringen? 
(Mer? Mindre?) 
 

6. Upplever du att din roll som byggnadsarbetare har förändrats i och med 
involvering i projekteringen?  
(Positivt eller negativt?) 

Kommunikation 
7. Upplever du att tillräckligt med tid avsätts för inläsning av nya projekt? 

(Tillräckligt påläst till möte?) 
 

8. Upplever du att kommunikationen till andra entreprenörer på 
byggarbetsplatsen är bättre med ökad involvering?  
(Bättre förståelse för varandra?) 
 

9. Hur kommunicerar du med projekteringen? Möten? Mail? Telefonsamtal? 
(Vilket föredrar du? Vilket ger bäst förståelse?) 
 

10. Är du nöjd med kommunikationen idag? 
(Något du vill ändra på? Ge exempel?) 

 
11. Är mötena i projekteringen bra samordnade? Är det tydligt vad som ska 

diskuteras? Är målet med mötet tydligt?  
(Vad ska avhandlas? Vad är mål/syfte med mötet?) 
 
 



 

 

Information 
12. Hur informeras du om projektet? 

(Hur delas information?) 
 

13. Är informationen om projektet tillräcklig? Mer information eller mindre? 
(Mer eller mindre? För mycket gör förvirrad?) 
 

14. Är informationen du får del av relevant? 
(Delas rätt information?) 

Delaktighet 
15. Vad anser du kunna få ut av projekteringen? 

(Ge ett exempel? Ökad förståelse?) 
 

16. Vad anser du kunna tillföra till projekteringen? 
(Ge ett exempel? Vad är ett vanligt problem? Om byggarbetsplatsen, logistik, 
produktionsanpassning?) 
 

17. Får du utrymme att säga vad du tycker? 
(Är du aktivt deltagande eller fungerar som en konsult?) 

Beslutsfattande 
18. Får du vara med i beslutsfattandet i projekten? 

(Vilka beslut handlar det om?) 
 

19. Hur påverkar beslutsfattandet dig och dina arbetsuppgifter? 
Feedback 

20. Upplever du att du får gensvar för dina idéer i projekteringen? 
(Uppskattas idéerna? Tas de på allvar?) 
 

21. Upplever du att du får ge kritik varken den är positiv eller negativ? 
(Utrymme att ge feedback.)  

Erfarenhetsöverföring/kunskapsöverföring. 
22. Hur överförs din erfarenhet mellan projekten? 

 
23. Hur sparar du erfarenhet och kunskap till kommande projekt? 

 
24. Upplever du att din erfarenhet tas tillvara? 

 
25. Skrivs protokoll och skickas ut från projekteringsmötena? 
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