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1 Forord 

Denne rapport er en del af Bygningskonstruktør uddannelsen ved VIA University College i 

Aarhus, på 4. semester. Ved emnevalget var mulighederne ”Kommunikation og ledelse”, ”In-

dustrialiseret byggeri” og ”Bæredygtigt byggeri”. I forlængelse af 3. semesters fokusområde 

”Ledelse” har undertegnede valgt at fortsætte retningen, og dermed besluttet at arbejde 

med emnet ”Kommunikation og Ledelse”. 

 

I forbindelse med opgaven er der benyttet personlige kilder, ligesom der er arbejdet med 

kvantitative data i form af spørgeskema. I den henseende ønsker jeg at sende en tak til de 

medvirkende bidragere. I personlig indflydelse bør nævnes: Sigurdur Olafsson, som i proces-

sen har ageret vejleder igennem VIA University College, Aarhus. 

 

2 Abstract 

This report evolves around an allegation that communication within the design phase of the 

construction industry has been infested for several years and that this causes delay, illegal 

constructions aswell as large legal lawsuits and compensations – to great inconvenience to 

the owner. 

 

The purpose of the report is to find out, whether or not these allegations are true, and in 

case they are, to what degree the problem has been acknowledged, aswell as finding out 

what can potentially be done to solve the problem. 

 

Within the report several theoretical books has been used. Common to all of them are that 

they reflect exclusively around the basis understanding on communication. Because of that a 

questionnaire has been developed, to ensure a certain volume of quantitative data available 

to make assumptions and conclusions. 

 

It can be concluded that the allegations are mostly on point, and that several communicative 

issues occur within the industry. Even though several issues are found, it can not be statisti-

cally proven that a single or a couple of those are main issues. Instead it has been found that 

a large amount of different issues are every day difficulties to the persons involved. Two 

problems have been highlighted through interpretation of qualitative data. Those are writ-

ten problems, aswell as education-related issues. As many as 66% of the respondents felt in-

sufficient and inadequate in terms of communication with others within the industry. 

 

In conclusion it has been suggested that measures are taken to ensure that less students feel 

insufficient once they hit labor market.  
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3 Billedliste 
Figur 1, Side 9, Spørgeskema – ”Hvordan oplever du kommunikationen med faggrupperne 

nævnt i spørgsmål 1?” 

Figur 2, Side 11, Spørgeskema – ”Følte du dig tilstrækkelig klædt på til at kommunikere med 

andre faggrupper da du blev ansat første gang?” 

Figur 3, Side 12, Spørgeskema – ” Bliver der gjort nok fra højere sted for at sikre kommunika-

tionen?” 

Figur 4, Side 13, Spørgeskema – ” Har du oplevet at kommunikation på tværs af faggrup-

perne har forsaget noget af dette?” 

Figur 5, Side 17, SWOT analyse 
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4 Indledning og problemformulering 

Nærværende rapport omhandler kommunikationen imellem forskellige faggrupper, der alle 

beskæftiger sig med projektering i byggeriet. Det ønskes at undersøge forskellige påstande, 

som undertegnede er stødt på i løbet af uddannelsen. En påstand, som både interne og eks-

terne undervisere har bragt jf. deres erfaring fra branchen. I korte træk kan det beskrives 

ved, at kommunikationen imellem faggrupperne er befængt med udfordringer, hvilket i sid-

ste ende har negative konsekvenser for bygherre. 

 

Derfor ønsker jeg i rapporten at undersøge, hvorvidt nævnte påstand (Se punkt. 4.3) har sin 

rigtighed, og ikke mindst hvor disse problemstillinger finder sted, samt hvad der kan og bør 

gøres for at komme dem til livs. Med dette i baghovedet ønsker jeg at bringe generelle be-

tragtninger om kommunikation ind som et teoretisk grundlag, ligesom jeg igennem spørge-

skema forsøger at belyse de reelle udfordringer, der finder sted for det afgrænsede fagom-

råde. 

 

4.1 Baggrundsinformation og præsentation af emne 

Som 4. semesters bygningskonstruktør studerende er jeg ofte blevet præsenteret for påstan-

den, at kommunikationen imellem faggrupper i projekteringen er utilstrækkelig, hvilket ska-

ber udfordringer for bygherre, da disse kommunikationsudfordringer medfører svigt i hen-

hold til de aftaler, der er lavet. Disse svigt kan eksempelvis være byggeskader på baggrund af 

misvisende projekteringsarbejde, ulovligt byggeri eller forsinkelser i byggeriet. 

 

4.2 Begrundelse for emnevalg og fagligt formål 

Da jeg gentagende gange har oplevet undervisere kommentere på nævnte problematik, har 

jeg vurderet, at den 1) har sin rigtighed og 2) er fagligt relevant. Derfor har jeg sat mig for at 

undersøge både rigtigheden i påstanden, samt finde ud af hvor problemerne opstår, samt 

hvad der potentielt kan gøres for at løse disse problemer. Jeg har længe undret mig over, 

hvordan et så tilsyneladende kendt problem kan fortsætte uhindret, eller i hvert fald uløst. 

 

Jeg forventer at blive bekræftet i den nævnte påstand igennem mit spørgeskema, men for-

venter desuden at blive klogere på de faktiske forhold og derved at kunne forstå, hvorfor 

problemet ikke for længst er løst og afsluttet. 
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4.3 Problemformuleringens spørgsmål og underspørgsmål 

I umiddelbar forlængelse af ovenstående vil jeg præsentere det hovedspørgsmål, som jeg 

ønsker at arbejde med i denne rapport. Dette er skabt på baggrund af følgende påstand. 

 

Påstand: Dårlig kommunikation imellem faggrupperne, inden for projekteringen, forårsager 

byggeskader, ulovligt byggeri, forsinkelser i byggeriet og potentielle millionerstatninger, alt 

til ulempe for bygherre. 

 

I denne opgave vil jeg se, om min påstand bør bekræftes og dertil undersøge følgende: 

 

Hvor opstår de hyppigste, og dermed mest problematiske, kommunikationsbrister/udfor-

dringer for projekteringsfasen i byggebranchen? 

 

Dette ønskes besvaret og undersøgt igennem en række underspørgsmål, der alle vurderes 

relevante og nødvendige for at kunne konkludere på hovedspørgsmålet: 

 

• Bruges der, af de relevante faggrupper, tilstrækkelig fagsprog i projekteringsfasen? 

• Føler parterne1 sig efter endt uddannelse klædt tilstrækkeligt, kommunikativt, på? 

• Hvad gøres der aktivt for at løse den potentielle problemstillingen? 

• Hvorfor er problemet, såfremt det finder sted, ikke løst?  

• (Hvad) kan der gøres yderligere? 

 

4.4 Afgrænsning 

I rapporten har jeg valgt at afgrænse visse områder. Dette har jeg gjort for at sikre, at rap-

porten når et dybdegående niveau, hvor både beskrivelse, analytisk gennemgang og et pro-

blemløsende forslag samt en konklusion kan opnås. Det betyder, at nedenstående punkter 

ikke vil blive bearbejdet: 

• Kommunikation mellem fagperson og kunde/klient/bygherre. 

• Kommunikation mellem projekterende og udførende. 

• Den gode tone på arbejdspladsen. 

Herved sikrer jeg, at spørgsmålene (Se pkt. 4.3) kan besvares både relevant og med mulighe-

den for at konkludere på resultaterne. 

 

                                                           
1 Faggrupperne i den projekterende fase i byggeriet. 
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4.5 Valg af teoretisk grundlag og kilder 

Da kommunikation relaterer sig bredere end til blot byggebranchen, har jeg som udgangs-

punkt søgt at tage generelle holdninger og ekspertudsagn om kommunikation ind, som rele-

vante hovedpunkter. Derudover har jeg valgt at stille nogle fagpersoner/undervisere nogle 

konkrete spørgsmål for at sikre integriteten i mine påstande, for videre bearbejdelse af kilde-

date, der indsamles igennem spørgeskema. Disse vil i rapporten fremgå som anonyme kilder. 

Af ikke anonyme kilder har jeg valgt at beskæftige mig med følgende: 

Kommunikation i praksis, 2013 – Heidi Andersen og Marianne Leth Jørnø 

Mænd er fra Mars, Kvinder er fra Venus, 1992 – John Gray 

Forståelse fremmer samtalen, 2004 – Preben Grønkjær 

 

4.6 Valg af metode og empiri 

Den empiriske fremgangsmåde for opgaven er først og fremmest primære kvantitative, data 

som er indhentet via spørgeskema. Dette suppleres ved få, men konkrete kvalitative data, 

der er indhentet som primær data. Sekundær data bruges udelukkende som teoretisk cite-

ring til at underbygge argumentation. 

Dertil vil der, til sidst i opgaven, benyttes et analyseværktøj (SWOT-analyse2), for at beskue-

ren får et overblik over de løsningsforslag og konkluderende forhold, der benyttes i opgaven 

som afsluttende fase af opgaven. 

Opgaven er endvidere ført i logbog3 til fremtidig reference for lignende projekter. Logbogen 

er vedhæftet i bilagsform, men fremgår ikke som et værktøj til selve udarbejdelsen af rap-

porten. 

 

4.7 Rapportens struktur og argumentation 

Rapporten er simpelt og kronologisk struktureret efter pentagon modellen (Stray Jørgensen 

& Rienecker, 2005, s. 28), hvilket betyder, at problemformuleringens punkter skaber den 

røde tråd og den kronologiske struktur for opgaven. Dette betyder, at opgaven starter med 

en forklarende del omkring selve spørgsmålet, hvorefter det beskrives, hvorfor dette er væ-

sentligt at undersøge. Efterfølgende bruges teori til at forklare problemets virkelighed, hvor-

efter empiri analyseres, vurderes og afslutningsvis konkluderes. 

  

                                                           
2 SWOT-analysen har til formål at skabe overblik over en given situation igennem fokus på fire kategorier: 

Strengths (Styrker), Weakenesses (Svagheder), Opportunities (Muligheder) og Threats (Trusler). SWOT-analy-

sen er defineret på baggrund af: https://da.wikipedia.org/wiki/SWOT-analyse 

- SWOT-analysen beskrives i afsnit 6.2. 
3 Se bilag 2 – Logbog. 
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5 Påstand og legitimitet 

I rapportens indledende fase er det presserende at genoplive påstanden, fra problemformu-

leringen, for at skabe konsensus om den røde tråd i rapportens hovedafsnit. Påstanden er 

selvstændigt formuleret, men underbygget af diverse undervisere og fagpersoner, der er 

stiftet bekendtskab med under uddannelsen: 

 

Dårlig kommunikation imellem faggrupperne, inden for projekteringen, forårsager byggeska-

der, ulovligt byggeri, forsinkelser i byggeriet og potentielle millionerstatninger, alt til ulempe 

for bygherre. (Afsnit 4.3) 

 

Påstanden kan ikke verificeres igennem egne undervisere, da disse ikke har responderet på 

min mail-henvendelse, men bliver i stedet understøttet af en respondent fra spørgeskemaet: 

 

”Jeg har gentagende gange oplevet, at de forskellige faggrupper ikke magter at 

kommunikere med hinanden af forskellige årsager. Manglende viden, dårlige 

formuleringsevner, dovenskab og meget andet ligger til grund for det, er min 

erfaring. Men måske det også handler om den simple struktur i uddannelses-

formen, hvor ingeniører, arkitekter og bygningskonstruktører ligger meget 

langt fra hinanden i forhold til hvordan de lærer at kommunikere. Særligt på 

skrift halter det helt generelt i branchen”. (2016, Anonym ingeniør)4 

 

På baggrund af påstanden, og underbygningen af denne, vil rapporten bevæge sig i retning 

af at besvare de, i problemformuleringen, nævnte spørgsmål. Hvert afsnit vil blive afsluttet 

med en delkonklusion for at skabe overblik for læser. Formålet med rapporten er at sikre, at 

denne påstand enten helt eller delvist bekræftes – Alternativt afkræftes. Dertil vil der i rap-

portens kommende punkter blive anvendt en varieret teori baseret på overordnet kommuni-

kationsteoretisk grundlag, kombineret med det indhentede kvantitative datagrundlag fra 

spørgeskemaet5. 

 

5.1 Hvad er kommunikation og giver det udfordringer i branchen? 

Kommunikation er et vidt begreb og dækker over stort set alt, hvad et menneske foretager 

sig. I dette afsnit kigges der på selve begrebet kommunikation, og hvordan det bruges i prak-

sis. Endvidere inkluderes spørgeskemaet for at redegøre for, hvorvidt problemstillingen er 

relevant at arbejde videre med. 

                                                           
4 Se bilag 1 – Spørgeskema inkl. svar 
5 Se bilag 1 – Spørgeskema inkl. svar 
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Verbal kommunikation er det vi oftest forbinder med kommunikation, altså tale og skrift. 

Det er dog væsentligt at skelne imellem de to og ligeledes fokusere på den non-verbale kom-

munikation, som er den kommunikationsform, der opstår igennem kropssprog og berøring. 

(Andersen og Leth Jørnø, 2013, kap. 3) 

Fælles for begge kommunikationsformer er dog, at der er en afsender og en modtager. Hvis 

ikke afsender kommunikerer tilstrækkeligt entydigt, kan den modtagende part opfange et 

andet budskab. I dette begrebsfænomen er det væsentligt at forstå, at der er mange faldgru-

ber. En kan være misvisende kropssprog i forhold til det, der kommer ud ad munden. Noget 

andet kan være humor – I særlig grad ironi og sarkasme, som kan være svært at modtage. 

Endvidere kan der gå meget tabt på skrift (eksempelvis pr. mail), da modtager ikke kan koble 

kropssprog og/eller berøring med det formulerede sprog.  

I Mænd er fra Mars, og Kvinder er fra Venus (Gray, 1992) betragter forfatteren de to køn og 

beskæftiger sig med, hvordan og hvorfor kommunikationen af og til svigter. Særligt et afsnit 

om mismatch af forståelse virker interessant for rapporten, om end det skal læses med et 

smil på læben. Her stilles det skarpt op, at kvinder er intuitive og følelsesladede i deres ba-

sale kommunikative receptorer, mens mænd er mere hardcore og direkte i deres kommuni-

kation. Når disse to kommunikationsformer ikke er afstemt, så vil der uundgåeligt opstå det, 

der i flere bøger betegnes som ”en konflikt”, eller ”en konfliktoptrapning” (Andersen og Leth 

Jørnø, 2013, s. 96-98). For de fleste mennesker i et parforhold er dette særdeles velkendt, 

men det forekommer også på arbejdspladserne (ikke nødvendigvis i relation til kønnene), 

ganske enkelt fordi, mennesket har forskellig opfattelse af, hvad der kommunikeres, hvad 

end det er verbalt eller non-verbalt. 

 

 

Figur 1 - Spørgeskema 

I henhold til ovenstående er det altafgørende at undersøge, hvorvidt folk i branchen reelt fø-

ler, at der er kommunikative udfordringer. Såfremt de adspurgte ikke føler, at kommunikati-

10%
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15%

10%

Hvordan oplever du 

kommunikationen med faggrupperne 

nævnt i spørgsmål 1?
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Ikke optimal, dog med
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skriftligt knap så godt

Skriftligt fint, men

mundtligt knap så godt
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onen er mangelfuld i relation til problemstillingen, så kan rapporten potentielt være irrele-

vant. Det viser sig dog, at kun 10% af de adspurgte opfatter kommunikationen i branchen 

som værende ”problemfri”. Det betyder altså, at hele 90% af de adspurgte kan nikke gen-

kendende til kommunikationsproblemer i projekteringsfasen, i et eller andet omfang.  

I de kommende afsnit ønskes det at redegøre for ovenstående problemstillinger, og finde en 

konsensus i, hvor der specifikt vurderes at være udfordringer i henhold til kommunikation. 

 

5.1.1 Delkonklusion 

I forhold til de kommunikative problemstillinger der er anført, viser det sig, at 90% af de ad-

spurgte kan genkende begrebet: Kommunikationsproblemer imellem faggrupperne i projek-

teringsfasen. 

 

5.2 Fagsprog 

I de fleste brancher arbejdes der med fagsprog, som forventes benyttet for at sikre en klar 

og entydig kommunikation. Fagsprog defineres således: 

”Fagsprog, særlig sprogbrug inden for forskellige fag, vidensområder, erhverv, 

institutioner mv., som er karakteriseret ved entydighed, præcision og sammen-

trængthed” (Gyldendals ”Den store danske”)6 

Ved at benytte fagsprog sikrer man, at parterne har et fælles kommunikativt grundlag, hvor-

ved det forventes, at parterne kan forstå hinanden utvetydigt. Men i hvor stor udstrækning 

er de relevante parter, som er under lup i denne rapport, i stand til at kommunikere med re-

levant fagsprog? Til at besvare dette spørgsmål er der i spørgeskemaet formuleret følgende: 

”Oplever du, at der bruges tilstrækkeligt fagsprog til, at de forskellige faggrupper kan forstå 

hinanden? ”7 

80% af de adspurgte mener jf. spørgeskemaet, at fagsproget er tilstrækkeligt hos de nævnte 

faggrupper, hvilket tegner et ret kraftigt billede af, at det ikke er i fagsproget, at de primære 

udfordringer opstår. De sidste 20% fordeler sig således, at blot 5% mener at utilstrækkeligt 

fagsprog er et generelt problem i branchen, mens de sidste ligger midt imellem. En respon-

dent, som har valgt at placere sig midt imellem har uddybet: 

”En arkitekt skal ikke vide alt om ventilationsdimensionering og betonelement-

leverandøren er ligeglad med arkitektens ideer omkring farvevalg. Det vigtige i 

forhold til disse kryds mellem faggrupper er at råbe op, hvis noget ikke er for-

stået” (Anonym bygningskonstruktør, 2016)8 

                                                           
6 Gyldendals ”Den store danske” (Leksikon): http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filo-

sofi/Sprog/Sprogvidenskab,_overbegreber/fagsprog 
7 Se bilag 1 – Spørgeskema inkl. svar 
8 Se bilag 1 – Spørgeskema inkl. svar 
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Altså kan det ud fra et relativt statistisk begreb konkluderes, at manglende brug af fagsprog 

ikke er et problem, men at det dog opleves enkelte steder, at dette giver anledning til udfor-

dringer. Tolker man endvidere på ovenstående, så er det primært en udfordring, hvis ikke de 

involverede parter husker at gøre opmærksom på det, de ikke forstår. 

 

5.2.1 Delkonklusion 

80% af de adspurgte mener, at fagsproget i branchen er tilstrækkeligt, og det kan derfor re-

lativt set konkluderes, at det ikke er her kommunikationen brister, selvom enkelte oplever 

det modsatte. 

 

5.3 Er parterne tilstrækkeligt klædt på? 

Det kunne (relativt set) konkluderes, at de involverede parter i branchen ikke mangler kom-

petencerne til at benytte fagsprog, men hvor én ting er faglighed, er en anden ting evnen til 

at kommunikere det videre. Derfor vil dette afsnit omhandle de uddannelsesmæssige kom-

petencer i forhold til kommunikation, og hvorvidt de adspurgte føler, at de selv og andre i 

branchen er klædt godt nok på til at kunne formidle deres viden, påstande, spørgsmål mv. 

 

Figur 2 - Spørgeskema 

Ser man på de adspurgtes svar, er det formentlig her, der for alvor bør tages fat, for kun 34% 

af de adspurgte følte sig klædt godt nok på i forhold til kommunikation med andre faggrup-

per i projekteringsfasen, da de startede i deres første job. Endnu værre ser det ud med deres 

nye kolleger. Her mener kun 30%9 af personer, der pt. er i job, at de der kommer igennem 

uddannelsessystemet i dag, er klædt godt nok på. Her er der tale om både arkitekter, ingeni-

ører og bygningskonstruktører. 

                                                           
9 Se bilag 1 – Spørgeskema inkl. svar 

34%

19%14%

33%

Følte du dig tilstrækkelig klædt på til at 

kommunikere med andre faggrupper da 

du blev ansat første gang?

Ja, ingen problemer

Delvist. Mundtligt fint,

skriftligt knap så godt

Delvis. Skriftligt fint,

mundtligt knap så godt

Nej, jeg følte mig ikke

tilstrækkelig klædt på



Andreas Vinding Jøhnke 08/04-2016  

”Er kommunikationen i branchen tilstrækkelig? ” 

Side | 12  

 

Næst flest af alle, 33%, mente at de overhovedet ikke var klædt godt nok på, da de startede, 

mens hhv. 19% og 14% mente, at de ikke var klædt godt nok på i forhold til at kommunikere 

enten skriftligt eller mundtligt. Dermed må man konkludere, at det er et alment kendt fæno-

men, at de uddannede ikke føler sig klædt på til at kommunikere med branchens øvrige par-

ter, når de indtræder på arbejdsmarkedet. 76% af de adspurgte føler dog, at de er klædt på 

til at løse opgaven nu, og flere nævner at det primært skyldes erfaring og ikke ekstra indsats 

fra arbejdsgiver eller fagforeninger/fagbevægelser.  

24% af de adspurgte føler sig dog fortsat ikke klædt på i tilstrækkelig grad, men kigger man 

på disses tid på arbejdsmarkedet, indikerer det også, at dette handler om mangel på erfa-

ring. De 24% har i gennemsnit ca. 4 års erhvervserfaring, imens det vægtede gennemsnit hos 

alle adspurgte ligger på ca. 10 års erhvervserfaring. Flere af de adspurgte har valgt at uddybe 

deres svar, hvilket gennemgås i afsnit 4.4. 

 

Figur 3 - Spørgeskema 

85% af de adspurgte mener, at der bør gøres mere fra højere sted10, for at klæde både nye 

og gamle på i forhold til kommunikation, og her tænkes der bl.a. på uddannelsesstederne, 

fagorganisationer, ledelse mv. – Med så enigt et panel af projekterende kan man undre sig 

over, hvorfor problemet ikke er løst. Dette kigges der nærmere på senere i rapporten.11 

 

5.3.1 Delkonklusion 

Op mod 70% af de adspurgte mener ikke, at de selv, og de nye, er/var klædt godt nok på til 

at kommunikere med de øvrige i branchen, da de blev ansat, men efter nogle år i branchen 

                                                           
10 Højere sted: Politisk, uddannelsesinstitutioner, fagorganisationer, ledelser mv. 
11 Se pkt. 6 inkl. underpunkter 
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er det tal nede på 24%12. Dog mener hele 85%, at der bør gøres mere for at styrke kommuni-

kationen på tværs af faggrupperne. 

 

5.4 Hvor opstår de hyppigste problemer? 

I de forrige afsnit er det kommet frem, at nogle enkelte oplever at fagsproget ikke er til-

strækkeligt, mens mange peger på, at de ikke følte sig klædt tilstrækkeligt på efter uddannel-

sen. Hvad udmønter det sig så i af uhensigtsmæssige udfordringer? De adspurgte er alle ble-

vet bedt om at forholde sig til, hvorvidt de har oplevet, at kommunikation på tværs af fag-

grupperne har været direkte eller indirekte årsag til problemer i byggeriet. 

 

Figur 4 - Spørgeskema 

40% af de adspurgte har aldrig oplevet problemer med kommunikationen, som senere hen 

har ført til problemer i byggeriet, men kigger man lidt nærmere ind i tallene, så er det pri-

mært de ”uerfarne”, der svarer dette. Altså de der har været ansat i 5 år eller mindre. 45% 

har oplevet forsinkelser i byggeriet på grund af kommunikationsrelaterede udfordringer, 

35% har oplevet byggeskader (forkert brug af materialer mv.), og 25% har oplevet større er-

statningssager og retsligt efterspil. En ud af fire projekteringsarbejder har oplevet retslige ef-

terspil og store erstatninger som følge af kommunikationsfejl!  

Men hvor opstår disse kommunikationsproblemer, siden de tydeligvis er tilstede og koster 

mange mennesker rigtig dyrt? Det spørgsmål findes der tilsyneladende ligeså mange menin-

ger om, som der findes mennesker i branchen. Uden at gå ind i et dybere analytisk arbejde 

og fortolkning af besvarelserne bringes her en liste over de problemer, som de adspurgte har 

nævnt i deres uddybende besvarelser13: 

                                                           
12 Se bilag 1 – Spørgeskema inkl. svar 
13 Se bilag 1 – Spørgeskema inkl. svar 
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En af de ting, som bliver nævnt meget er dog mailkorrespondance og skriftlig kommunika-

tion. Flere af de adspurgte oplever, at det er et reelt problem, at der er så mange, der er ord-

blinde eller som bare formulerer sig dårligt på skrift. Det fremstår uprofessionelt, og kan 

være svært at forstå. I bogen Kommunikation og praksis bekræftes dette ud fra et teoretisk 

synspunkt. Her nævnes særligt brug af tegnsætning som værende yderst effektfuldt, når den 

non-verbal kommunikation ikke kan tolkes af modtager. Et eksempel fra bogen er en mail 

overskrift - ”Fyres ikke lønforhøjelse”. Her kan modtager, afhængig af persontype (Carl G. 

Jung, 1921 – Formidlet v. Grønkjær, 2004, s. 102-120)14, opleve en meget forskellig over-

skrift. Den usikre type vil læse mailen, som om vedkommende skal fyres, og altså ikke have 

en lønforhøjelse, mens den selvsikre type vil læse det, som at han ikke skal fyres, men have 

en lønforhøjelse. Her er tegnsætningen altoverskyggende, for havde afsender skrevet – ”Fy-

res, ikke lønforhøjelse”, eller ”Fyres ikke, lønforhøjelse” så havde modtager ikke været i tvivl. 

(Andersen og Leth Jørnø, 2013, Kapitel 9) 

Derudover følte flere af de nyuddannede, at der ikke var tilstrækkelig kommunikation på 

programmet under deres uddannelse. Flere af de adspurgte mente, at der på uddannelsesin-

stitutionerne burde være mere fokus på at lære at kommunikere, særligt med de andre fag-

grupper, således at der blev lavet tværfaglige forløb mellem arkitekter, ingeniører og kon-

struktører. Endvidere var der for begrænset fokus på at lære at modtage en besked fra an-

dre. I Kommunikation i praksis nævnes ”aktiv lytning” som et særdeles effektivt redskab i 

forhold til at forstå andres kommunikation. Hvorvidt underviserne gør eleverne opmærk-

somme på dette begreb og lærer dem at bruge det, har ikke været muligt at konkludere. 

 

5.4.1 Delkonklusion 

Der findes et nærmest uendeligt hav af udfordringer i praksis jf. de adspurgte i spørgeske-

maet, men to emner stikker dog ud. Disse har jeg valgt at forholde mig yderligere til: Skriftlig 

                                                           
14 Carl G. Jung ”Psychologische Typen”, Zürich, 1921. 
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kommunikation og manglende fokus på kommunikation under uddannelsen. Dette, blandt 

meget andet, medfører at 1 ud af 4 af de adspurgte har oplevet store retssager og erstatnin-

ger, som har direkte eller indirekte rod i kommunikationsproblemer imellem faggrupperne i 

projekteringsfasen. 

 

6 Hvorfor er problemet ikke løst? 

Det naturlige spørgsmål, efterfølgende de foruroligende tal, er selvfølgelig: Hvorfor er det 

ikke løst? For at kunne besvare det spørgsmål er det nødvendigt at finde ud af, hvad der rent 

faktisk gøres aktivt for at fremme kommunikationen i branchen.  

 

6.1 Hvad gøres der i dag? 

I det følgende afsnit dykkes der ned i, hvad der reelt er på programmet for både studerende 

og faggrupperne i branchen. 

Ser man nøgternt på uddannelserne15, så har både arkitekter, ingeniører og bygningskon-

struktører en vis volumen af kommunikation på programmet, ligesom de alle lærer at kom-

munikere i gennem tegningsmateriale, får viden om ydelsesbeskrivelser, detaljegrader mv.  

Fælles for de tre uddannelser er også, at der er en pæn mængde sproglig kommunikation 

igennem eksempelvis eksaminer og fremlæggelser. Der skrives ligeledes rapporter i alle tre 

uddannelser, således at de studerende stifter bekendtskab med det skrevne sprog. Dertil 

kommer, at især bygningskonstruktører og ingeniører laver en stor mængde kvalitetssikring 

og analysearbejde i teams, mens arkitekterne ofte sidder i større eller mindre teams og kom-

munikerer både verbalt og non-verbalt. 

Fra højere sted virker det ligeledes til, at der er stor fokus på kommunikationen i branchen. 

Eksempelvis har Bips16 udarbejdet flere værktøjer og modeller til at fremme kommunikatio-

nen. Bips, som er en sammenslutning af de relevante parter, løser år for år nogle af de mere 

kendte udfordringer i branchen. Det har blandt andet medført en udvidet mappestruktur 

(Bips A104), samt en mængde styringsværktøjer. På Bips hjemmeside beskriver de blandt an-

det, at deres mission er: 

”bips udvikler fælles digitale strukturer og standarder for sprog, begreber, ar-

bejdsmetoder, udvekslingsformater og andre værktøjer og understøtter imple-

mentering og anvendelse som de facto standarder i byggeri og anlæg.” 

(http://bips.dk/artikel/hvad-er-bips) 

Endvidere arbejdes der med IKT-Håndtering, som bl.a. er et krav til systematisk håndtering af 

digitale byggeobjekter. Derudover har de forskellige parter nogle aftaledokumenter, som 

klart og utvetydigt fortæller, hvem der har hvilket ansvar. Af disse dokumenter kan nævnes 

                                                           
15 Se Semesterorienteringer for hhv. arkitekt-, ingeniør- og bygningskonstruktør uddannelsen. 
16 Bips: Byggeri – Informationsteknologi – Produktivitet – Samarbejde 
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AB92, ABR89 og ABT93, hvorved der specifikt udspecificeres hvilke virksomheder og rådgi-

vere der påtager sig de forskellige opgaver i forhold til hinanden og/eller bygherre. 

Der gøres tilsyneladende temmelig meget for at sikre en ordentlig og ufravigelig kommunika-

tion imellem parterne, og det skorter ikke på værktøjer, redskaber mv. der er tilgængeligt. 

Men er det i virkeligheden for meget? I hvert fald har både en anonym arkitekt og en ano-

nym bygningskonstruktør uddybet i spørgeskemaet17: 

”Der er så ufatteligt mange forskellige redskaber, nye love og aftaledokumen-

ter, at det hele bliver én stor miskmask af ligegyldigheder. Kommunikationen 

handler nærmest aldrig om en konkret problemstilling, men nærmere om 

hvem der har ansvar for hvad, og så ævles der løs i øst og vest i henhold til alle 

mulighed og umulige paragraffer, som der alligevel ikke er nogen der forstår 

den dybere mening med”. (Anonym bygningskonstruktør, 2016) 

Og  

”Jeg synes sgu det hele er for rodet. Paragrafrytteri og sure mennesker er den 

største årsag til, at byggebranchen aldrig kommer en skid længere. Vi har alle 

samme mål, at tingene skal gøres ordentligt. Men når den ene arbejder ud fra 

den ene model, og den anden ud fra en anden, som endda begge er godkendte 

– Så kan det sgu ikke undgås at det bliver noget fnidder. ” (Anonym arkitekt, 

2016) 

 

6.1.1 Delkonklusion 

Det viser sig, at uddannelserne har en god mængde kommunikation, enten direkte eller indi-

rekte med i undervisning, samt i forskellige opgaver. To adspurgte mener at problemerne i 

høj grad opstår, fordi der ”prøves for meget” fra højere instans, altså at der er for mange 

værktøjer, redskaber, love og aftaledokumenter. Men hele 85% af de adspurgte mener, at 

der bør gøres mere, end der gøres nu. Dog med varierende årsag. 

 

6.2 Hvad har vi lært? – SWOT-analyse 

For at kunne komme med et nogenlunde fyldestgørende svar på, hvad der kan gøres, og 

hvorfor problemet ikke er løst, føles det relevant at samle op på de ting, der er kommet frem 

under vejs. I dette afsnit er det søgt frembragt i form at en SWOT-analyse, hvor bl.a. de be-

rørte emner er skitseret, kombineret med nogle af de øvrige punkter, som enten eksplicit el-

ler implicit er berørt i rapporten. En SWOT-analyse bearbejdes ud fra en præmis om, at man 

kan overskueliggøre en problemstilling eller en konkurrencesituation igennem fire hoved-

punkter: Styrker og Svagheder (S og W), som er organisationens/personens interne områder, 

og Muligheder og Trusler (O og T), som angiver de eksterne forhold, der gør sig gældende. 

                                                           
17 Se bilag 1 – Spørgeskema inkl. svar 
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Man kan dermed sige, at SWOT-analysen sætter ord på de ting, man allerede har kendskab 

til, og derved overskueliggør en fremadrettet proces eller et løsningsforslag. 

 

Figur 5 – SWOT analyse 

Med ovenstående vinkler i baghovedet kan det lade sig gøre, at arbejde i retning af en kon-

klusion, men inden der konkluderes på rapportens hovedspørgsmål og delspørgsmål, bringes 

der nogle konkrete løsningsforslag på banen. 

 

6.3 Hvor bør/kan der tages fat? 

Når 85% af de adspurgte mener, at der bør gøres mere, end der gøres nu, og de fleste af de 

85% mener at problemet ligger forskellige steder, så bliver det åbenlyst, at problemerne ikke 

ligger til at løse umiddelbart. Omvendt kan man dog bruge disse tal som en trøst: Det er ikke 

fordi man i mange år har været uvidende om et problem – Men snarere fordi problemet er 

så kompliceret, at der ikke findes et entydigt svar.  

Noget af det, der i rapporten er blevet fremhævet, er det skriftlige sprog og at flere føler de 

ikke bliver klædt tilstrækkeligt på til almen kommunikation under uddannelsen. Dette kan 

der, delvist, gøres noget ved. I forhold til ordblinde kan man, såfremt man er opmærksom på 

problemet, afhjælpe en del ved diverse hjælpeværktøjer, således at det ikke kun er i uddan-

nelsesregi at denne befolkningsgruppe får diktafoner, oversættelsesprogrammer mv. Dette 

kunne, uden større udfordringer, installeres og implementeres på arbejdspladserne.  

På uddannelsesstederne kan der søges svar på noget af det efterspurgte i denne rapport. 

Nemlig kommunikation på tværs af faggrupperne: Altså bygningskonstruktører, arkitekter og 

ingeniører. Implementeres denne relevante tværfaglighed tidligt i forløbet, kan der opstå 

langt større konsensus om, hvordan kommunikationen kan forbedres. Derudover kan man 

med fordel implementere mere alment tilgængelige kommunikationsværktøjer på studierne, 

således at de studerende får en forståelse for, hvor vigtig kommunikation er, både den gi-

vende, og den modtagende form for kommunikation, samt hvilke redskaber der har en ef-

fekt – Såvel i verbal og ikke mindst non-verbal form. 
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7 Konklusion 

Igennem rapporten, har problemformuleringen ligget til grund for spørgsmålenes udform-

ning, samt den røde tråd. I konklusions afsnittet bringes påstande og spørgsmål tilbage, og 

besvarelserne igennem rapporten gengives så vidt muligt. 

 

Påstand: Dårlig kommunikation imellem faggrupperne, inden for projekteringen, forårsager 

byggeskader, ulovligt byggeri, forsinkelser i byggeriet og potentielle millionerstatninger, alt 

til ulempe for bygherre. 

 

Påstanden synes i grundformen påvist, da op mod hver fjerde fagperson i projekteringsfasen 

har oplevet, at der kommer retssager og store erstatninger som direkte eller indirekte er for-

årsaget af kommunikationsproblemer. Det fremgår ligeledes af spørgeskemaet, at 35% har 

oplevet byggeskader, og 45% har oplevet forsinkelser til gene for bygherre. Dog er der ikke 

grundlag for at konkludere, at dårlig kommunikation forårsager ulovligt byggeri. 

 

Igennem rapporten blev diverse underspørgsmål ligeledes søgt besvaret, og hvor det blev et 

statistisk ”ja” til spørgsmålet om, hvorvidt der blev brugt tilstrækkeligt fagsprog, var svaret 

mere tvivlsomt, da de adspurgte skulle vurdere deres egen og de øvrige parters uddannelse. 

Af de adspurgte følte hele 67%, at de ikke var klædt tilstrækkeligt på til at kommunikere, ef-

ter endt uddannelse, og endnu flere, 70% mente, at de nye, der kom i job nu, ikke var klædt 

godt nok på. Dog mente de adspurgte, at erfaring betød en stor del.  

 

I forhold til at løse problemstillingen fandt vi, at studiestederne havde en ikke uvæsentlig 

mængde kommunikation på programmet, og at instanser som bips mfl. gjorde et stort (må-

ske for stort) stykke arbejde for at lette kommunikationen. 

 

Igennem rapporten blev det tydeligt, at der ikke fandtes blot et enkelt sted, hvor kommuni-

kationen glippede, men nærmest et uendeligt antal af forskellige problemstillinger. Derfor 

viste det sig enormt svært at løse problemet, netop pga. mangfoldigheden i problemerne. 

Det blev dog gjort tydeligt, at særligt skriftlig kommunikation og det studiemæssige fokus på 

kommunikation kunne gøres bedre, og det blev foreslået, at studierne skulle forbedre arbej-

det på tværs af uddannelserne, således at relevante parter stiftede bekendtskab med hinan-

den tidligere i forløbet. Dertil blev det foreslået at skabe mere fokus på skriftligt arbejde og 

på at lære de studerende at bruge forskellige redskaber for at forstå og bruge kommunika-

tion både verbalt og non-verbalt. 
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7.1 Perspektivering 

I retrospekt skulle det indledende indsamlingsarbejde af empiri være påbegyndt tidligere. 

Statistisk set er det indhentede kvantitative datagrundlag i underkanten, og det kan derfor 

være svært at tolke og konkludere konstruktivt på dataene. For at konkludere og vurdere 

data har det været nødvendigt at bringe mere kvalitativ data, og dermed mere tolkning ind i 

rapporten end tiltænkt. Dette har givet rapporten en anderledes vinkel, men dog stadig 

spændende og relevant i forhold til det oprindelige oplæg.  

 

Rapporten har åbnet op for en masse overvejelser omkring egne evner inden for kommuni-

kation og har åbnet langt flere spørgsmål, end det har lukket. Emnet er kæmpe stort, og sær-

ligt den hårde afgrænsning og rapportens maksimale antal anslag har gjort det svært at 

komme til bunds i emnet. Derfor påtænker jeg at grave yderligere ned i emnet på 7. seme-

ster i forbindelse med den afsluttende bacheloropgave. 

 

  



Andreas Vinding Jøhnke 08/04-2016  

”Er kommunikationen i branchen tilstrækkelig? ” 

Side | 20  

 

8 Kildeliste 

Bøger:  

 

Andersen, H. og Leth Jørnø, M., 2013, Kommunikation i praksis, Samfundslitte-

ratur, Frederiksberg. 

 

Gray, J., 1992, Mænd er fra Mars, Kvinder er fra Venus, Mars Production. Over-

sat af Inge Bielefeldt, Borgens Forlag, Valby, København. 

 

Grønkjær, P., 2004, Forståelse fremmer samtalen, Gyldendalske Boghandel og 

Nordisk Forlag, København. 

 

Internetsider: 

 

Bips, Byggeri – Informationsteknologi – Produktivitet – Samarbejde, Herlev: 

http://bips.dk/artikel/hvad-er-bips 

 

*Semesterorienteringer for de relevante uddannelser: 

- Bygningskonstruktør 

- Arkitekt 

- Ingeniør 

*Direkte link ikke anført, da det kræver login tilladelse, og det er for tungt at tilføje, som bilag. 

 

Bilag 

Bilag 1 – Spørgeskema inkl. svar 

Bilag 2 – Logbog 



Bilag 1 – Spørgeskema inkl. svar 

Bilag Side 1 af 12 

 

Hvordan oplever du kommunikationen med faggrupperne nævnt i spørgsmål 

1? (Undtaget den du selv har valgt)  

 

Pressede elementleverandører kan til tider forvente for meget information fra ingeniøren. Og da det 
pt. er leverandørenes marked presser bygherre ligeledes på at ingeniøren påtager sig opgaver uden 
for sit ansvarsområde for at få samarbejdet (og især tidplanen) til at køre glidende.  

18-03-2016 12:44 Vis respondentens svar  

Meget kommunikation foregår via mail - og derfor går nogle oplysninger tabt og informationer og 
opgaver ender nogle gang mellem to stole - pga. miskommunikation/misforståelser pr. mail.  

16-03-2016 09:48 Vis respondentens svar  

samarbejdet mellem arkitekter og f.eks. ingeniører kunne være mere konstruktivt fra de tidligere 
faser i projektforløbet. Eftersom at i Danmark er disse udannelser så forskellige (til forskel fra andre 
sydeuropæiske lande) er det nogle gange svært at få ens udfaldskrav til projektet til at stemme 
overens.  

15-03-2016 15:52 Vis respondentens svar  

Som med al anden skriftlig kommunikation, er det nemt at være hård og kontakt via mails - og ofte 
skal der er "opblødende" telefonopkald til efterfølgende, for at få processen på ret kurs igen. Men 
mailkommunikation giver anledning til megen frustration. Et forhold der også er problematisk - er 
den underlagte forventning om et hurtigt svar - uagtet om man ved om modtageren overhovedet har 
læst sin mail.  

15-03-2016 15:41 Vis respondentens svar  
 
Jeg har gentagende gange oplevet, at de forskellige faggrupper ikke magter at kommunikere med 
hinanden af forskellige årsager. Manglende viden, dårlige formuleringsevner, dovenskab og meget 
andet ligger til grund for det, er min erfaring. Men måske det også handler om den simple struktur i 
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uddannelsesformen, hvor ingeniører, arkitekter og bygningskonstruktører ligger meget langt fra 
hinanden i forhold til hvordan de lærer at kommunikere. Særligt på skrift halter det helt generelt i 
branchen. 
 
15-03-2016 15:41 Vis respondentens svar  

Der er nogle faggrupper der ikke argumentere konkret men anvendes abstrakter vendinger 
(arkitekter) Der er nogle faggrupper der bliver meget teknisk i deres argumentation (ingeniør)  

14-03-2016 17:29 Vis respondentens svar  

Jeg ser ikke skellet imellem faggrupperne som relevant. Problemer opstår snarer når folk ikke kan 
finde ud af at snakke ordenligt og pænt til hinanden. Der findes virkelig nogle idioter derude der 
mener at de kan snakke til dig som de har lyst til. Dette gør dig primært gældende hos entreprenører.  

14-03-2016 09:13 Vis respondentens svar  

Mundtlig kommunikation kan være svært, derfor er det altid en god ide hvis der er lavet en mundtlig 
aftale af bekræfte pr. mail.  

14-03-2016 08:28 Vis respondentens svar  

Problemerne opstår når organisationen ikke er på plads. Hvis der er en dygtig projekteringsleder i 
projekteringen og en dygtig byggeleder, kan vi få byggerierne gennemført til alles tilfredsstillelse. 
Kommunikationen forekommer også mest givtig for alle parter, hvis der indtages en positiv og 
imødekommende tilgang til hinanden.  

14-03-2016 08:24 Vis respondentens svar  

Jeg oplever ikke at det handler så meget om faggrupper, men mere om manglende kompetencer hos 
den enkelte person. Og de inkompetente begynder så at skyde på andre i projektet for manglende 
faglighed.  

12-03-2016 17:52 Vis respondentens svar  

Tvister omkring hvad der menes i de enkelte beskrivelser ses ofte, forældede byggeprogrammer som 
i virkeligheden ikke afspejler kundes/BHs ønsker gør det ikke nemmere  

12-03-2016 13:45 Vis respondentens svar  

Fagsproget kan være svært at forstå til tider. Skriftlig er der mange fejl.  

12-03-2016 12:18 Vis respondentens svar  
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Oplever du, at der bruges tilstrækkeligt fagsprog til at de forskellige 

faggrupper kan forstå hinanden?  

 

 

Se argumenter til spørgsmål 3  

14-03-2016 17:29 Vis respondentens svar  

Fagsprog er et vidt begreb. En arkitekt skal ikke vide alt om ventilationsdimensionering og 
betonelementleverandøren er ligeglad med Arkitektens ideer omkring farvevalg. Det vigtige i forhold 
til disse kryds mellem faggrupper er at råbe op hvis noget ikke er forstået. Man skal være skarp både 
som leverandør og modtager af en besked/ordre.  

14-03-2016 08:24 Vis respondentens svar  
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Da du selv blev ansat/uddannet følte du da, at du var klædt tilstrækkeligt på 

til at kommunikere problemfrit med andre faggrupper i projekteringen? 

 

Jeg var ikke forberedt på hvor meget ansvarsfraskrivelse der foregår. Det tager lidt tid at lære. Dette 
gør desuden tonen meget bestemt tit, hvilket er ærgerligt (dette er især skriftligt).  

18-03-2016 12:44 Vis respondentens svar  

Som nyuddannet uden forudgående projekteringserfaring kan man i begyndelsen ikke være klædt 
godt på til tværfaglig kommunikation. Det kommer gennem "learning by doing."  

16-03-2016 11:34 Vis respondentens svar  

Jeg syntes ikke at det var noget der blev fokuseret på under min uddannelse. Jeg tror det kræver et 
par år på arbejdsmarkedet, før man får en fornemmelse af hvordan det skal gøres - hvad man skal 
sige og ikke sige i de forskellige situationer.  

16-03-2016 09:48 Vis respondentens svar  

Jeg manglede teknisk viden omkring økonomistyring, materialer, løsninger, detaljer, mv.  

15-03-2016 15:52 Vis respondentens svar  

Det er en stor kunst at kommunikere skrifligt, så man ikke påtager sig et ansvar man ikke skal hæfte 
for på et senere tidspunkt. Nyuddannede har som udgangspunkt ofte en forventning om at alt er 
deres ansvar, hvilket ofte resulterer i unødig stress.  

15-03-2016 15:41 Vis respondentens svar  

Jeg mener ikke at skellet imellem mundtlig og skriftlig er relevant. De følges som regel ad. Når det er 
sagt, så lærte jeg hurtigt de fagtermer som jeg ikke kendte inden jeg startede, fordi alle andre bruger 
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dem hele tiden. Er der desuden noget man ikke forstår, så spørger man. Der hvor det kan gå galt er 
når man udelader, eller glemmer noget.  

14-03-2016 09:13 Vis respondentens svar  

Uddannelsen som Bygningskonstruktør giver en fornem egenskab i forhold til kommunikation. Jeg vil 
dog sige at der skal mere fokus på denne del i fremtiden, for der er stor værdi i at kunne 
kommunikere begge veje. Det er mindst ligeså vigtigt at kunne forstå og modtage en besked, som det 
er at kunne overlevere den.  

14-03-2016 08:24 Vis respondentens svar  

Jeg mener man burde bruge tid på uddannelsen til at lære at kommunikere med forskellige 
faggrupper, specielt handels teknikker.  

12-03-2016 12:18 Vis respondentens svar  
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Hvis ikke du følte dig tilstrækkeligt klædt på dengang, føler du så, at du er det 

i dag?  

 

Man lærer efterhånden at udtrykke sig mere professionelt med tiden. Erfaring.  

18-03-2016 12:44 Vis respondentens svar  

Erfaring.  

17-03-2016 13:09 Vis respondentens svar  

Erfaring  

16-03-2016 16:12 Vis respondentens svar  

Erfaring gennem mit arbejde, som har primært været hovedprojektering.  

15-03-2016 15:52 Vis respondentens svar  

Jeg er klædt på i den forstand, at jeg ved hvor jeg kan henvende mig til at få assistance til at håndtere 
en konkret situation- og gør det selvsagt i langt større grad end som nyuddannet.  

15-03-2016 15:41 Vis respondentens svar  

Erfaringen gør at man jo selvfølgelig bliver bedre til at kommunikere både mundtligt men også 
skriftligt .  

14-03-2016 08:28 Vis respondentens svar  
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Føler du, at de nye der kommer ind på arbejdspladsen er klædt tilstrækkeligt 

på i forhold til kommunikation?  

 

Kommunikationen med især leverandører, entreprenører og bygherre kan være svær i starten, da 
disse parter ofte har meget forskellig dagsorden.  

18-03-2016 12:44 Vis respondentens svar  

Det er der ikke noget mærkeligt i. Se svar på spørgsmål 5 ovenfor.  

16-03-2016 11:34 Vis respondentens svar  

Der er mange der ikke kan stave og mangler viden i byggeteknik  

15-03-2016 15:52 Vis respondentens svar  
 
Der er så ufatteligt mange forskellige redskaber, nye love og aftaledokumenter, at det hele bliver én 
stor miskmask af ligegyldigheder. Kommunikationen handler nærmest aldrig om en konkret 
problemstilling, men nærmere om hvem der har ansvar for hvad, og så ævles der løs i øst og vest i 
henhold til alle mulighed og umulige paragraffer, som der alligevel ikke er nogen der forstår den 
dybere mening med. 

 
15-03-2016 15:52 Vis respondentens svar  

Der bliver flere og flere der er teoretiker og har svær ved at kommunikere med praktikker.  

14-03-2016 17:29 Vis respondentens svar  

der er flere håndværksmæssige udtryk som de ikke kender  

14-03-2016 08:38 Vis respondentens svar  
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Jeg vil dog sige at uddannelserne skal have stadigt større fokus på dette. For at nå et højt 
kommunikativt niveau er man nødsaget til selv at yde en ekstra indsats i forhold til uddannelsens 
nuværende struktur.  

14-03-2016 08:24 Vis respondentens svar  

Jeg synes sgu det hele er for rodet. Paragrafrytteri og sure mennesker er den største årsag til, at 
byggebranchen aldrig kommer en skid længere. Vi har alle samme mål, at tingene skal gøres 
ordentligt. Men når den ene arbejder ud fra den ene model, og den anden ud fra en anden, som 
endda begge er godkendte – Så kan det sgu ikke undgås at det bliver noget fnidder.  

 
14-03-2016 08:24 Vis respondentens svar  

Meget af kommunikationen kommer med erfaring. Så den basis de nye kommer med virker ok.  

12-03-2016 17:52 Vis respondentens svar  

Jeg har ikke oplevet at arbejde sammen med nyuddannede endnu, men jeg har en klar forventning 
til, hvad de bør kunne rent fagligt.  

12-03-2016 13:45 Vis respondentens svar  
 

Bliver der gjort nok fra højere sted for at sikre kommunikationen? 
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Hvad føler du, at der bør gøres for at sikre, at faggrupperne inden for 

projekteringsfasen kan kommunikere mere problemfrit?  

Gode fælles opstartsmøder hvor ansvarsfordelingen gøres klart, og man møder hinanden. Dette gør 
oftest at den senere skriftlige kontakt og telefonsamtaler forløber mere problemfrit, da man 
"kender" hinanden.  

18-03-2016 12:44 Vis respondentens svar  

Respekt for hinandens fagområde.  

17-03-2016 13:09 Vis respondentens svar  

Åbenhed  

16-03-2016 16:12 Vis respondentens svar  

Det kan ikke læres på skolebænken; det kommer gennem praksis.  

16-03-2016 11:34 Vis respondentens svar  

For meget kommunikation foregår over mail. Lean og andre principper kan gøre meget for 
kommunikations flowet i en byggesag.  

16-03-2016 09:48 Vis respondentens svar  

Samlede kurser og seminarer, hvor de forskellige faggrupper deltog. Bedre teknisk udannele på 
arkitektskolerne  

15-03-2016 15:52 Vis respondentens svar  

Der skal være fokus på ydelsesfordeling og ansvarsområder i en projekteringspreces  

15-03-2016 15:41 Vis respondentens svar  

Det er vigtigt at man lytter til hvad andre siger og ikke kun mener at der skal tales.  

14-03-2016 17:29 Vis respondentens svar  

Én ting der ville sikre mere kvalitet og bedre forståelse er hvis alle parter projekterede i 3D. I dag 
ligger der en stor begrænsning i at fra leverandørers side kun levere 2D tegninger. Men hvis det 
kontraktmæssige projektgrundlag indeholdte en 3D model fra leverandørens side, på samme måde 
som det gør fra arkitekt og ingeniør, ville det spare tid, penge og MANGE fejl.  

14-03-2016 09:13 Vis respondentens svar  

man kunne komme mere ud på byggepladsen  
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14-03-2016 08:38 Vis respondentens svar  

?  

14-03-2016 08:28 Vis respondentens svar  

Igen vil jeg sige at organisationen i en projektgruppe skal HELT på plads, og efterleves. Der skal mere 
fokus på det kommunikative og menneskelige aspekt af projekteringen. Det er trods alt stadig 
mennesker der sidder og projekterer, og mennesker laver fejl.  

14-03-2016 08:24 Vis respondentens svar  

Jeg oplever ikke problemer med kommunikationen i projekteringsfasen....  

12-03-2016 17:52 Vis respondentens svar  

Svært at sige - jeg har kun BHs side at forholde mig til  

12-03-2016 13:45 Vis respondentens svar  

Der skal bare gøres noget.  

12-03-2016 12:18 Vis respondentens svar  
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Har du oplevet, at kommunikation på tværs af faggrupperne i projekteringen 

har forsaget noget af nedenstående (Vælg gerne flere):  

 

Jeg kan ikke på stående fod komme i tanke om tilfælde, hvor kommunikationen i sig selv har 
forårsaget nogle af ovenstående tilfælde. Eventuelle misforståelser skulle gerne opdages i 
kvalitetskontrollen gennem projektgranskning og "kollisionskontrol" m.v. Men det kan selvfølgelig 
ikke undgås, at kommunikationen for en uerfaren medarbejders vedkommende kan være lidt mere 
"søgende" og tidskrævende end for en erfaren. Det er der ikke noget forkert i, og det skal blot 
erkendes og der skal tages højde for det ved beskætigelsen af nyuddannede.  

16-03-2016 11:34 Vis respondentens svar  

De forekommer efter min mening typisk i hovedprojektet og udførelsesfasen  

15-03-2016 15:52 Vis respondentens svar  

Det er svært at svare på om skader er en direkte følge af dårlig kommunikation. Men uafklaret 
forventningsafstemning og ydelsesafgrænsning kan ganske sikkert have været indirekte årsag til 
forsinkede processer.  

15-03-2016 15:41 Vis respondentens svar  

Dårligt eller utilstrækkeligt tegningsgrundlag. Mange af disse ting kunne undgås hvis alle 
projekterede i 3D.  

14-03-2016 09:13 Vis respondentens svar  

Samlings detaljer, og bygbarhed, dårligt tilsyn på pladsen  

14-03-2016 08:38 Vis respondentens svar  
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Igen vil jeg sige at de fejl jeg har oplevet, og dem du nævner ovenover oftest vil opstå hvis 
projekteringslederen eller byggelederen ikke er sin opgave voksen. Derudover kan projekter blive så 
store, at fejl i en vis udstrækning vil være uundgåelige. Men jo stærkere en projektorganisation er 
skruet sammen - og her tænker jeg på om de ledelsesmæssige egenskaber er placeret de rigtige 
steder, jo bedre vil et projekt forløbe. Det må også være i alles interesse i en verden hvor alle er 
presset på honorar og tid.  

14-03-2016 08:24 Vis respondentens svar  

Jeg har oplevet fejl fordi mennesker ganske enkelt ikke har sat sig ind i hvad de skal lave. Men jeg ser 
det ikke som at der skal gøres noget ved kommunikationen. Hvis 9 entreprenører på en sag kan lave 
deres arbejde rigtigt, og den 10. laver en masse fejl.... Er det så kommunikationen eller den 10. det er 
galt med. ( Projektleder 10 års erfaring og overordnet ansvar for fagentrepriser op til 60 mill. )  

12-03-2016 17:52 Vis respondentens svar  

Problemerne opstår meget tidlig i fasen, opmåling, for dårlig beskrivelser.  

12-03-2016 12:18 Vis respondentens svar  



Dato Aktivitet Tid forbrugt

02-03-2016 Undervisning i kommunikation 3,00

03-03-2016 Skriv emnevalg, problemformulering og begrundelse 1,00

04-03-2016 Indskrivning af problemformulering på Via net 1,00

04-03-2016 Omformulering og omskrivning af projektrelevant information 1,00

05-03-2016 Granskning af rapportguide 2,00

05-03-2016 Gennemlæsning af semesterorientering for 4. semester 1,50

05-03-2016 Opsæt ændret problemformulering, overvej metodevalg og emne 2,00

09-03-2016 Undervisning i kommunikation 2,00

11-03-2016 Forberedelse, udprint og vejledningsmøde 1,00

12-03-2016 Renskrivning af problemformulering, nedskrive foreløbig afgrænsning 1,00

12-03-2016 Forslag til mig selv. Analyse metoder og værktøjer 1,00

12-03-2016 Opret spørgeskema (10 spørgsmål), del på Facebook og Linkedin 3,00

12-03-2016 Genlæs rapportguide til fremtidig opsætning af skabelon 2,00

12-03-2016 Granskning og gennemlæsning af kommunikationsoplæg 2,00

13-03-2016 Opret rapportskabelon inkl. forside 3,00

13-03-2016 Skriv mail til Flemming, Finn og Michael. Find teori 1,50

14-03-2016 Undervisning i kommunikation 2,00

14-03-2016 Læse litteratur 2,00

15-03-2016 Læse litteratur 1,50

16-03-2016 Skrive rapport 2,00

18-03-2016 Undervisning i kommunikation 2,00

18-03-2016 Udprint, forberedelse til vejledermøde 0,50

18-03-2016 Vejledermøde 0,50

19-03-2016 Skrive rapport 4,50

19-03-2016 Analysere data fra spørgeskema 1,50

19-03-2016 Vurdere og udvælge relevante kilder og citater 2,00

19-03-2016 Skrive rapport 2,00

20-03-2016 Læse litteratur 4,00

20-03-2016 Skrive rapport 2,00

21-03-2016 Læse litteratur 3,00

22-03-2016 Skrive rapport. Omformulere delafsnit. 3,00

22-03-2016 Skrive konklusion, afslutte rapport og gøre klar til rettelser. 3,00

24-03-2016 Læse litteratur 3,00

25-03-2016 Rette rapport 1. gang 4,00

27-03-2016 Print rapport, ret rapport 2. gang 2,50

28-03-2016 Læs korrektur, få læst igennem, ret kommatering mv. 3,00

28-03-2016 Skriv til Siggi. Aftal møde. 0,50

30-03-2016 Ret rapport til efter ekstern rettelse. 1,00

01-04-2016 Print og forbered til vejledermøde. Vejledermøde med Siggi. 1,00

03-04-2016 Ret for kommatering, grammatik mv. 2,00

05-04-2016 Løse de sidste praktiske ting, titelblad, læse rapporten sidste gang. 3,00

06-04-2016 Sætte mig ind i praktikalitet i forhold til aflevering. 1,00

06-04-2016 Printe titelblad, underskrive, sætte rapport op til én pdf. 1,00

Tid forbrugt 85,50

Forventet I henhold til 3,5 ECTS point 90,00

Difference For lidt tid brugt angives i negativ form -4,50

Bilag 2 - Logbog for valgemne 4. semester


