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Sammanfattning 

Abstract 
Purpose: The construction industry's productivity in Sweden is low and one of the 
major causes of this is the lack of work preparation. A study showed that 45 percent 
of the fault causes could be linked to work preparation and accounted for up to 30 
percent of the error costs. Work preparation is a tool for efficient and safe execution 
of work, but despite good foundation, the use of it does not work at present. The lack 
of use of work preparation is to a large extent a result of poor communication and 
information exchange between production management and occupational workers in 
production. 

The aim of the work is to investigate communication and information exchange 
between production management and occupational workers in the production. 
Identifying deficiencies in communication and information exchange, how they can 
be rectified. As well as provide improvement suggestions for the use of work 
preparation as a tool between production management and occupational workers. 

Method: To achieve the goal, a qualitative case study on three building projects has 
been carried out. The methodology has been semi structured interviews with team 
members involved in the work preparation, observation of meetings, document 
analysis of the organization's work preparation and a literature study to gain 
knowledge of the factors that cause deficiencies in communication and information 
exchange of the team members involved in the work preparation. 

Findings: The identified underlying causes of communication and information 
exchange failures are too little information about work preparation, unclear how to 
implement it and too few tools. Production management does not realize the value of 
work preparation, which means that the time required for a good work preparation is 
not set aside. 

Limitations: The limitations on the work have been a requirement based on the time 
perspective of the work. The work is considered despite the limitation to Peabs office 
in Jönköping applicable to other projects. The work has not had the purpose of 
changing the work preparation but focuses on the use of it, how it is worked and used. 
Reflecting that work preparation is a general term not only used in the construction 
industry, the result is generalizable to not only building projects but in all areas of 
work that require a comprehensive work preparation in an efficient and flexible 
manner. 

Implications: An adequate work preparation is an important factor in increasing the 
productivity of construction projects. In order to achieve an adequate workforce the 
organization must have stronger guidelines and more tools to streamline it and appoint 
the responsible party to implement them. Production management needs to realize the 
value of a work preparation and set aside the time required for it to be beneficial.

Keywords: Work preparation, Communication, Information exchange, Integration, 
Building information modeling.    

Content is described in Swedish below. 
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Sammanfattning 
Syfte: Byggbranschens produktivitet i Sverige är låg och en av de större felorsakerna 
till detta är bristande arbetsberedning. I en studie påvisades det att 45 procent av 
felorsakerna kunde kopplas till arbetsberedning och att det stod för upp till 30 procent 
av felkostnaderna. Arbetsberedning är ett verktyg för ett effektivt och säkert utförande 
av arbetsmoment, men trots bra underlag fungerar inte användningen i dagens läge. 
Den bristande användningen av arbetsberedning är till större del ett resultat av 
undermålig kommunikation och informationsöverföring mellan produktionsledning 
och yrkesarbetare i produktionen. 

Målet med arbetet är att undersöka kommunikation och informationsöverföring 
mellan produktionsledning och yrkesarbetare inom produktionsmomentet 
arbetsberedning. Att identifiera brister i kommunikation och 
informationsöverföringen, hur de kan avhjälpas. Samt ge förbättringsförslag på 
användningen av arbetsberedning som verktyg mellan produktionsledning och 
yrkesarbetare. 

Metod: För att nå målet har en kvalitativ fallstudie på tre byggnadsprojekt utförts. 
Metodvalen har varit semistrukturerade intervjuer med involverade parter i 
arbetsberedningen, en innehållsanalys av organisationens arbetsberedning samt en 
litteraturstudie för att få kunskap om de underliggande orsakerna till brister i 
kommunikation och informationsöverföring mellan produktionsledning och 
yrkesarbetare. 

Resultat: De identifierade underliggande orsakerna till brister i kommunikation och 
informationsöverföring är för lite information om arbetsberedning, oklart hur den ska 
genomföras samt för få hjälpmedel. Produktionsledning inser inte värdet av 
arbetsberedningar vilket gör att tiden som krävs för en god arbetsberedning inte 
avsätts. 

Konsekvenser: En adekvat arbetsberedning är en viktig faktor för att öka 
produktiviteten i byggprojekt. För att uppnå en adekvat arbetsberedning måste 
organisationen ha starkare riktlinjer och mer hjälpmedel för att effektivisera den och 
utse ansvarig part som genomför dem. Produktionsledning behöver inse värdet av en 
arbetsberedning och lägga den tid som krävs för att den ska bli gynnsam. 

Begränsningar: Begränsningarna i arbetet har varit ett krav utifrån tidsperspektivet 
för arbetet. Arbetet anses trots avgränsning mot enbart Peabs kontor i Jönköping 
applicerbart mot andra projekt. Arbetet har inte haft som syfte att ändra på 
arbetsberedningen utan har fokus på användningen av arbetsmomentet, hur det arbetas 
med och används. Reflekterande på att arbetsberedningen är en generell term som inte 
bara används inom byggindustrin så är resultatet generaliserbart och kan användas 
inom alla områden med arbetsmoment som kräver en arbetsberedning.  

Nyckelord: Arbetsberedning, Kommunikation, Informationsöverföring, Integration, 
Byggnadsinformationsmodellering.  
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Ordlista 
BIM Building Information Modelling 
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YA Yrkesarbetare 



Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND ................................................................................................................................. 1 

1.2 PROBLEMBESKRIVNING ............................................................................................................... 2 

1.3 MÅL OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................... 3 

1.4 AVGRÄNSNINGAR ....................................................................................................................... 3 

1.5 DISPOSITION ............................................................................................................................... 4 

2 Metod och genomförande ....................................................... 5 

2.1 UNDERSÖKNINGSSTRATEGI ......................................................................................................... 5 

2.2 KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER FÖR DATAINSAMLING .......................... 6 

2.2.1 Vilka brister finns i kommunikation och informationsöverföring mellan 
produktionsledning och yrkesarbetare inom arbetsberedning i dagens läge? ................................ 6 

2.2.2 Vilka är de underliggande orsakerna till de brister som finns i kommunikation och 
informationsöverföring mellan produktionsledning och yrkesarbetare inom arbetsberedning? .... 6 

2.2.3 Hur kan användandet av arbetsberedning som verktyg förbättras mellan 
produktionsledning och yrkesarbetare? .......................................................................................... 6 

2.3 LITTERATURSTUDIE .................................................................................................................... 6 

2.4 VALDA METODER FÖR DATAINSAMLING ..................................................................................... 8 

2.4.1 Innehållsanalys ................................................................................................................. 8 

2.4.2 Intervjuer .......................................................................................................................... 8 

2.5 ARBETSGÅNG .............................................................................................................................. 9 

2.6 TROVÄRDIGHET ........................................................................................................................ 10 

3 Teoretiskt ramverk ............................................................... 11 

3.1 KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH TEORETISKT RAMVERK ...................................... 11 

3.1.1 Vilka brister finns i kommunikation och informationsöverföring mellan 
produktionsledning och yrkesarbetare inom arbetsberedning i dagens läge? .............................. 11 

3.1.2 Vilka är de underliggande orsakerna till de brister som finns i kommunikation och 
informationsöverföring mellan produktionsledning och yrkesarbetare inom arbetsberedning? .. 11 

3.1.3 Hur kan användandet av arbetsberedning som verktyg förbättras mellan 
produktionsledning och yrkesarbetare? ........................................................................................ 11 

3.2 KOMMUNIKATION OCH INFORMATIONSÖVERFÖRING ................................................................ 12 

3.3 INTEGRATION AV PRODUKTIONSLEDNING OCH YRKESARBETARE .............................................. 12 



Innehållsförteckning 

3.4 IMPLEMENTATION AV BIM ....................................................................................................... 13 

3.5 SAMMANFATTNING AV VALDA TEORIER.................................................................................... 15 

4 Empiri ..................................................................................... 17 

4.1 INNEHÅLLSANALYS ................................................................................................................... 17 

4.1.1 Arbetsberedning vägledning ........................................................................................... 17 

4.1.2 Arbetsberedning rutin ..................................................................................................... 17 

4.2 INTERVJUER .............................................................................................................................. 18 

4.2.1 Kommunikation och informationsöverföring .................................................................. 19 

4.2.2 Integration av produktionsledning och yrkesarbetare .................................................... 20 

4.2.3 Implementation av BIM .................................................................................................. 21 

4.3 SAMMANFATTNING AV INSAMLAD EMPIRI ................................................................................ 21 

5 Analys och resultat ................................................................ 23 

5.1 ANALYS .................................................................................................................................... 23 

5.1.1 Kommunikation och informationsöverföring .................................................................. 23 

5.1.2 Integrering av produktionsledning och yrkesarbetare .................................................... 23 

5.1.3 Implementation av BIM .................................................................................................. 24 

5.2 VILKA BRISTER FINNS I KOMMUNIKATION OCH INFORMATIONSÖVERFÖRING MELLAN 
PRODUKTIONSLEDNING OCH YRKESARBETARE INOM ARBETSBEREDNING I DAGENS LÄGE? ................ 24 

5.3 VILKA ÄR DE UNDERLIGGANDE ORSAKERNA TILL DE BRISTER SOM FINNS I KOMMUNIKATION 
OCH INFORMATIONSÖVERFÖRING MELLAN PRODUKTIONSLEDNING OCH YRKESARBETARE INOM 
ARBETSBEREDNING? ........................................................................................................................... 25 

5.4 HUR KAN ANVÄNDANDET AV ARBETSBEREDNING SOM VERKTYG FÖRBÄTTRAS MELLAN 
PRODUKTIONSLEDNING OCH YRKESARBETARE? ................................................................................. 25 

5.5 KOPPLING TILL MÅLET .............................................................................................................. 26 

6 Diskussion och slutsatser ...................................................... 28 

6.1 RESULTATDISKUSSION .............................................................................................................. 28 

6.2 METODDISKUSSION ................................................................................................................... 29 

6.3 BEGRÄNSNINGAR ...................................................................................................................... 29 

6.4 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER .................................................................................. 29 

6.5 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ........................................................................................... 29 

Referenser ..................................................................................... 31 

Bilagor ........................................................................................... 34 



Inledning 

1 

1 Inledning 
Detta examensarbete om 15 hp har tagits fram som en del av utbildningen 
”Byggnadsteknik – Byggnadsutformning med arkitektur, 180hp” vid Jönköpings 
Tekniska Högskola. 

Detta arbete utförs i samarbete med Peab Sverige AB i Jönköping och har som syfte 
att förbättra kommunikation och informationsöverföring i användandet av 
produktionsmomentet arbetsberedning. 

1.1 Bakgrund 
Byggindustrin i världen har över de senaste 20 åren i snitt ökat sin årliga produktivitet 
med 1 procent, vilket är en låg siffra jämfört med tillverkningsindustrin som i snitt har 
ökat sin årliga produktivitet med 3,6 procent. Då byggindustrin står för cirka 6 procent 
av totala BNP (bruttonationalprodukt) anses produktiviteten stå i ett dödläge som 
hindras av inre barriärer, inklusive kontinuitet av projekt och arbetsbelastning (Turner 
& Townsend, 2017). 

Projektplanering är en av de viktigaste faktorerna för ett lyckat projekt och fortsatt 
kontinuitet i arbetsgången. I en intervjustudie kring faktorer som påverkar kostnad, tid 
och kvalitetsprestation fastställdes att största nyckelfaktorerna för ett lyckat projekt 
var projektplanering, kontroll, personal- och beställarinvolvering, samtidigt som den 
största negativa faktorn var ouppklarad eller saknad av planering (Lindhard & Larsen, 
2016). I ytterligare en genomförd intervjustudie konstateras det att de tre viktigaste 
faktorerna till ett misslyckat projekt är dålig planering, dålig kommunikation och 
orealistiska mål där dålig planering var störst bidragande faktor med samtycke till 78 
procent mellan de intervjuade respondenterna (Skaik, 2010). 

Planering inom byggindustrin har som syfte att se till att alla inblandande parter har 
samma mål med arbetet, att de vet när ett moment ska utföras, hur det ska utföras 
samt med vilka resurser. Det är en pågående diskussion hos forskare att dålig resurs- 
och materialplanering i projekt har en negativ inverkan på produktivitet och 
lönsamhet (Danielsson, et al., 2017). Det vill säga att en bra planering har möjligheten 
att öka både produktivitet och lönsamhet. 

Planering inom byggprocessen sker oftast i tidigt projekteringsskede, den planering 
som sker inför produktionen kallas för arbetsberedning och omfattar alla enskilda 
arbetsmoment. Arbetsberedning har sitt syfte i att effektivt och säkert öka 
produktiviteten samt bibehålla önskvärd kvalité. Arbetsberedningen präglas av kraven 
från beställare, samhälle, kvalitet, miljö och säkerhet. Genomförandet av 
arbetsmoment sker med hjälp av arbetskraft, material, maskiner och hjälpmedel för att 
uppnå önskat resultat, därav relevansen med en god arbetsberedning. Det är 
produktionsledning som tillsammans med yrkesarbetare planerar, genomför, 
kontrollerar och följer upp arbetsberedningen (Persson, 2012). 

Instruktionerna för arbetsberedning består av fyra delar; förutsättningar, förarbete, 
egenkontroll och genomförande. Förutsättningar är de arbetsmoment som kan 
identifieras i aktuellt projekt från tidigare, vilket med hjälp av statistik från 
arbetsmiljöverket ger ett underlag till identifierade lika moment. Förarbete omfattar 
alla verktyg/material för att genomföra arbetsmomentet samt de analyser som 
genomförs för logistik, arbetsmiljö, miljö och säkerhet. Egenkontroll är uppföljning 
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under och efter arbetsmoment om det har fortskridit som föreskrivet eller om 
avvikelser har förekommit vilka i så fall korrigeras. Genomförande är 
arbetsmomentets utförande utifrån vad som är föreskrivit i förarbetet. Egenkontroller 
går parallellt med genomförande för att avvikelser skall undvikas (Persson, 2012). 

1.2 Problembeskrivning 
En intervjustudie i Sverige inom 444 byggnadsprojekt visar på att bristande 
arbetsberedning är en av de felorsaker som medför sämre produktivitet i 
byggbranschen (Josephson, 2013b). Ytterligare studie som omfattade 3000 fel vid 7 
byggprojekt visade på att produktionsledning och arbetsutförande stod för 25 
respektive 20 procent av alla fel. Där största felorsaken vid produktionsledning var 
bristande planering, inklusive arbetsberedning som omfattade 10,5 procents andel av 
alla felkostnader. De största felorsakerna vid arbetsutförande var felaktigt utfört 
arbete, brister i materialhanteringen, brister i maskinhanteringen och brister vid 
kommunikation med arbetsledningen som omfattade 19,4 procents andel av alla 
felkostnader (Josephson, 2013a). Alla nämnda felorsaker är instruktioner som 
omfattas av arbetsberedningen.  

Arbetsberedning är ett verktyg för ett säkert och effektivt utförande av arbetsmoment 
vid produktion. Persson (2012) fastställer ett bra underlag som utformar verktyget, 
men trots en väl detaljerad beskrivning i underlaget är fortfarande verktyget inte 
optimalt i användandet. I dagens skede är det fortfarande text- och Excel dokument 
som används vid arbetsberedning vilket snabbt vid större projekt med många 
arbetsmoment mynnar ut i en större mängd dokument. Det blir då för mycket 
information för produktionsledningen att bearbeta. På grund av detta blir 
informationsöverföringen av arbetsberedningen till yrkesarbetare diffus som resulterar 
i att majoriteten av arbetsmomenten inte utförs enligt föreskrivna instruktioner. Detta 
är den problembeskrivning organisationen själva medger sig ha i dagens läge i 
produktionen (Eriksson, Gert & Åkerstedt, Anna Peab, 19 februari 2018). Vidare så är 
det även hög arbetsbelastning på platschefer och en av utmaningarna är just att 
hantera betungande rollkrav (Andreasson, Dellve & Jutengren, 2013), att effektivisera 
användandet av arbetsberedning underlättar detta. 

Hos involverade yrkesgrupper i arbetsberedningen ligger det på den enskilda 
individens ansvar att dennes del i beredningen uppfylls, det vill säga att det är 
produktionsledningens ansvar att förbereda och överföra korrekt information för varje 
arbetsmoment till yrkesarbetarna. Samtidigt som det är yrkesarbetarnas ansvar att 
utföra arbetsmomentet på föreskrivet sätt utifrån egen kunskap och kompetens 
(Persson, 2012). Josephson (2013a) anger att ”Det är inte organisationen som sådan 
utan medarbetarna i organisationen som tänker, beslutar och agerar. Alla fel kan 
därför antas uppstå för att människan inte är perfekt.” vilket pekar mot att individen 
är den större källan bakom felorsaker, där de tre största orsakerna var bristande 
engagemang, kunskap och informationsöverföring. I en studie om faktorer som 
påverkar projektprestation utifrån kostnad-, tid- och kvalitetsaspekten konstaterades 
det att en av de mer betydande faktorerna för högre prestation hos entreprenörer var 
en effektiv intern informationsöverföring (Lindhard & Larsen, 2016).  

Flera studier påvisar brister i den interna kommunikationen och 
informationsöverföringen mellan produktionsledning och yrkesarbetare. Ineffektiv 
integrering mellan parter skapar en ineffektiv kommunikation och hantering av 
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arbetsmoment samt en inkompetens i hantering av dokumentationsprocesser. Detta 
speciellt i koordinerandet av utformning, logistik och installation (Nawi & Pozin, 
2017). Vidare källor till ineffektiv kommunikation är missuppfattning av instruktioner 
givna till yrkesarbetaren, bedömning av prioriteringar hos båda parter samt brist på 
motivering hos yrkesarbetaren att förbättra sin arbetsförmåga (Kwan, Olanrewaju & 
Tan, 2017). Dessa faktorer visar på betydelsen av en effektivare kommunikation och 
informationsöverföring mellan produktionsledning och yrkesarbetare. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med arbetet är att undersöka kommunikation och informationsöverföring 
mellan produktionsledning och yrkesarbetare inom produktionsmomentet 
arbetsberedning och ge förbättringsförslag på användningen. 

För att nå uppställt mål inriktar sig arbetet mot följande frågor: 

1. Vilka brister finns i kommunikation och informationsöverföring mellan 
produktionsledning och yrkesarbetare inom arbetsberedning i dagens läge?  
 

2. Vilka är de underliggande orsakerna till de brister som finns i kommunikation 
och informationsöverföring mellan produktionsledning och yrkesarbetare 
inom arbetsberedning? 
 

3. Hur kan användandet av arbetsberedning som verktyg förbättras mellan 
produktionsledning och yrkesarbetare? 

1.4 Avgränsningar 
 Detta arbete tittar inte på hela organisationen utan enbart Peabs kontor i 

Jönköping. 
 Arbetet kommer inte att innefatta ändringar av de instruktioner som 

presenteras i begreppet arbetsberedning. 
 Arbetet omfattar inte på externa parter som exempelvis underentreprenörer 

och beställare etc. inom produktionsprocessen.  
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1.5 Disposition 

Figur 1, Rapportens disposition. 

Kapitel ett inleder rapporten och ger en 
bakgrund till arbetet. Målet med arbetet 
formuleras med hjälp av 
problembeskrivning och frågeställningar. 

Kapitel två beskriver valda metoder samt 
genomförandet av arbetet, avsnittet avslutas 
med en beskrivning av hur trovärdigheten har 
säkrats i arbetet.  

Kapitel tre består av det teoretiska ramverket. 
Där tidigare undersökningar och teorier som rör 
ämnet redovisas för att besvara frågeställningarna 
samt ge en grund i diskussion och slutsatser.  

Kapitel fyra redovisar empirin som tagits fram 
i arbetet. Här redovisas de genomförda 
intervjuer, innehållsanalys samt observation 
för att ge en tydlig bild av det som undersökts.  

Kapitel fem redovisar arbetets resultat 
samt analyserar detta i relation med det 
teoretiska ramverket.   

Kapitel sex ger en diskussion av arbetets 
resultat. Avsnittet avslutas med konkreta 
slutsatser baserat på arbetets resultat.   
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2 Metod och genomförande 
I detta kapitel beskrivs arbetsgången mot att besvara frågeställningarna. Här redovisas 
datainsamlingsmetoderna, hur de har utförts samt hur arbetets trovärdighet säkras. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Metod är tillvägagångssättet för att studera det fenomen som är intressant för 
undersökningen och delas ofta upp i kvalitativ- eller kvantitativ metod (Blomkvist & 
Hallin, 2014). Vid kvantitativ metod handlar det om att få svar på frågorna genom 
”Hur? Var? Vilka är skillnaderna?”. Vid kvalitativ metod handlar det om tolkning 
och förståelse, till exempel människors upplevelser eller svar på frågorna genom ”Vad 
är detta? Vilka är de underliggande mönstren?” (Davidson & Patel, 2014). En 
kvalitativ undersökning inriktar sig mot hur individen tolkar en objektiv verklighet 
snarare än att direkt tolka den objektiva verkligheten (Backman, 2008). Vidare 
associeras de olika tillvägagångssätten med olika begrepp vilket ses i tabell 1. Detta 
visar på att en kvalitativ undersökning lämpar sig för arbetet, då det syftar på att förstå 
underliggande orsaker av ett problem hos en individ i dess naturliga miljö och 
individens egen uppfattning av problemet. 

Tabell 1, Vanliga associationer till kvantitativ respektive kvalitativ metod (Blomkvist 
& Hallin, 2014) 
Kvantitativ metod Kvalitativ metod 

Siffror Ord 
Distans Närhet 
Strukturerad empiriinsamling Semistrukturerad empiriinsamling 
Deduktion Induktion 
Generaliseringar Kontextuell förståelse 
Hårda, tillförlitliga data Mjuka, rika data 

Merriam (1994) beskriver hur varje ämnesområde är beroende av forskning för att 
kunna utvecklas och hur detta normalt börjar med att en person på området blir 
medveten om en problematisk situation. Situationen kan då hanteras på en rad sätt, 
vissa informella och andra mer systematiskt. Fallstudien som angreppssätt är ett 
systematiskt sätt att undersöka situationen. Vidare beskrivs det hur typen av frågor, 
vilken grad av kontroll och om fokus ligger på samtida eller historiska händelser är 
faktorer som avgör om fallstudie är rätt angreppsätt eller inte. Det beskrivs att 
ytterligare en faktor är om man skall identifiera ett avgränsat system eller inte. Det 
avgränsade systemet anses exempelvis vara en studie av en specifik företeelse, en 
händelse, en person, ett skeende eller en institution (Merriam, 1994). En fallstudie 
beskrivs ha frågeställningar som besvaras med ”Hur?” eller ”Varför?”, kräver ingen 
kontroll över händelsers beteende och fokuserar på samtida händelser (Yin, 2009). 
Vidare beskrivs detta av Robson (2002) som definierar en fallstudie som ”En strategi 
för forskning som innebär en empirisk undersökning av ett särskilt samtida fenomen 
inom sitt verkliga sammanhang med flera olika källor till bevis”. 
Frågeställningarna i arbetet är av samma typ, intervjuerna sker i dess naturliga miljö 
med fokus på samtida händelser och arbetet består av ett avgränsat system i form av 
en speciell företeelse och ett specifikt skeende, kommunikation och 
informationsöverföring inom skeendet arbetsberedning. De valda frågeställningarna i 
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arbetet besvaras genom intervjuer och innehållsanalys och två av tre besvaras med 
antingen ”hur?” eller ”varför?”.  Arbetet stämmer på så vis överens med de faktorer 
som ställs upp kring en fallstudie, och en fallstudie är därför applicerbar till arbetet.  

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

2.2.1 Vilka brister finns i kommunikation och informationsöverföring 
mellan produktionsledning och yrkesarbetare inom arbetsberedning i 
dagens läge?  
Den första frågeställningen besvaras med hjälp av en innehållsanalys och 
semistrukturerade intervjuer. Innehållsanalys för en djupare förståelse av hur 
användningen inom arbetsberedning sker. Semistrukturerade intervjuer i syfte att 
identifiera vilka brister i kommunikation och informationsöverföring respondenterna 
själva ser inom arbetsberedningen, även för att jämföra och säkerställa validiteten hos 
de innehållsanalyser som gjorts. 

2.2.2 Vilka är de underliggande orsakerna till de brister som finns i 
kommunikation och informationsöverföring mellan produktionsledning 
och yrkesarbetare inom arbetsberedning? 
 Den andra frågeställningen besvaras delvis genom den första frågeställningen samt 
genom semistrukturerade intervjuer och litteraturstudier. De brister inom 
kommunikation och informationsöverföring som fastställs i den första 
frågeställningen ger underlag till att identifiera de underliggande orsakerna. 
Semistrukturerade intervjuer och litteraturstudier har i syfte att jämföra insamlad data 
med teori för att fastställa de underliggande orsakerna.  

2.2.3 Hur kan användandet av arbetsberedning som verktyg förbättras 
mellan produktionsledning och yrkesarbetare? 
Den tredje frågeställningen besvaras delvis genom tidigare frågeställningar, samt 
genom litteraturstudier och semistrukturerade intervjuer. De tidigare 
frågeställningarnas resultat används som underlag för förståelse vart förbättring inom 
användandet är passande. Intervjuer samt litteraturstudier används i syfte för att 
säkerställa samt undersöka förbättringsmöjligheter i användningen av 
arbetsberedningen mellan produktionsledning och yrkesarbetare.  

2.3 Litteraturstudie 
Det teoretiska ramverket består av litteraturstudier som utfördes på databaser från 
Jönköping universitets biblioteksdatabas, Scopus, Wiley online library, Springerlink 
och ScienceDirect. Litteraturstudien bidrar inte med någon ny kunskap utan har som 
syfte att skapa ett underlag om kommunikation och informationsöverföring, hur 
arbetsberedning som verktyg används i dagsläget samt hur användningen av 
arbetsberedningen kan förbättras.  Detta lägger grund till intervjumall samt ger en 
kompletterande syn till intervjuarbetet, det bidrar även till en mer insiktsfull analys, 
diskussion och slutsats (Olsson & Sörensen, 2011) 

Sökord: Construction, Work preparation, Communication, Information exchange, 
Relationship, project management, worker, workflow. 
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Tabell 2, Sammanställda träffar i respektive databas för respektive sökterm (Jernetz 
& Lindstedt, 2018). 
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Tabell 2, Sammanställda träffar i respektive databas för respektive sökterm (Jernetz 
& Lindstedt, 2018). 

2.4 Valda metoder för datainsamling 
Valda metoder för datainsamling är innehållsanalys och intervjuer. 

2.4.1 Innehållsanalys 
Det första metodvalet är innehållsanalys, det berör de dokument gällande 
arbetsberedning som organisationen använder sig av i produktionen. Davidson och 
Patel (2014) anger att dokument kan besvara frågeställningar kring faktiska 
förhållanden och faktiska skeenden. Innehållsanalysen har därför syftet att ge en 
större förståelse av arbetsberedningen i produktion och bidra till underlaget inför 
utformningen av intervjumall.  

2.4.2 Intervjuer 
Sista metodvalet är semistrukturerade intervjuer. Syftet med en kvalitativ intervju är 
att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, t.ex. den 
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intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen. Där av kommer inget av 
svaren vara ”sanna” på någon av de formulerade frågorna, istället kommer empirin 
från svaren tillsammans med teorin motivera resultatdel och diskussion. (Davidson & 
Patel, 2014). Intervjuerna kommer utföras med involverade personer inom de delar av 
organisationen som hanterar arbetsberedningen. En semistrukturerad intervju ger 
intervjuaren möjlighet till följdfrågor inom svaren som den valda intervjupersonen 
ger, den är likt en strukturerad intervju bestående av förutbestämda frågor men ger 
mer utrymme för utformning kring respondentens svar (Ekholm & Fransson, 1992). 
Detta är lämpligt i det valda ämnet då respondenten eventuellt kommer ha olika syn 
på kommunikation och informationsöverföring inom arbetsberedningen, att då kunna 
utföra intervjun baserat på respondentens svar anses nyttigt för undersökningens 
resultat. 

2.5 Arbetsgång 
Undersökningen om möjliga förbättringar inom användandet av arbetsberedning drivs 
med hjälp av organisationen Peab Sverige AB i Jönköping. Peab valdes för att deras 
organisation är en av nordens största byggentreprenörer och har ett kontor i Jönköping 
med ansvarsområde för hela länet. Tillsammans med personalansvarig och kvalitets- 
och miljöansvarig på kontoret i Jönköping togs problemet om arbetsberedning upp 
och lade grunden till arbetet. Det gjordes en avgränsning till kommunikation och 
informationsöverföring mellan produktionsledning och yrkesarbetare både på grund 
av begäran från organisationen och tidslängden på arbetet. Tillvägagångssättet för att 
besvara målet med arbetet har varit en kvalitativ fallstudie. Insamlingsmetoderna har 
varit semistrukturerade intervjuer och innehållsanalyser av arbetsberedningsdokument 
från organisationen. Vid möte med kvalitets- och miljöansvarig som även agerat 
handledare till arbetet bestämdes respondenter till intervjuerna, på samma möte 
bestämdes även att tre pågående projekt i organisationen ska undersökas för att få en 
bredare och mer trovärdig datainsamling. 

Under arbetets tidiga skede utfördes en litteraturstudie för att skapa en kunskapsgrund 
i det studerade området. Efter detta utfördes innehållsanalysen och intervjuerna. 
Innehållsanalys utfördes på organisationens egna dokument gällande arbetsberedning 
vilket kan ses i bilaga 1 och 2. Intervjufrågorna utfördes med platschef, arbetsledare 
och yrkesarbetare. Intervjufrågorna utformades efter innehållsanalysen och den 
kunskapsgrund som fanns inom området. Två olika intervjumallar togs fram, en för 
yrkesarbetare och en för produktionsledning vilket kan ses i bilaga 3 och 4. Frågorna 
var uppställda enligt en trattmodell där arbetsberedning introducerades i början för att 
sedan successivt brytas ner mot kommunikation och informationsöverföring. 

Samtliga intervjuer har utförts med platschef, arbetsledare och yrkesarbetare på de tre 
projekten. Vid intervju med produktionsledning var fem deltagare närvarande, två 
intervjuare, platschef, arbetsledare samt miljö- och kvalitetssamordnare från 
organisationen. Samma princip i intervjuer med yrkesarbetare bara att det var en 
respondent.  

I arbetets tidiga skede har möte med miljö- och kvalitetssamordnare genomförts för 
att presentera vald undersökningsstrategi. Den tidiga strategin innehöll 
innehållsanalys, intervju samt observation vilka uppfattades som genomförbara. Även 
i innehållsanalysen framkom att strukturerade möten för arbetsberedning ska 
genomföras mellan produktionsledning och yrkesarbetare. Under intervjuernas gång 
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fick intervjuarna reda på att strukturerade möten för arbetsberedning inte existerar på 
något av de valda projekten utan sker löpande under projektens gång på icke bestämda 
tider. Utifrån denna nya information och tidslängden för arbetet fanns inte 
möjligheten till observationer vilket tidigare hade varit premissen. 

Vid slutförd datainsamling har den analyserats mot presenterad teori, resultat har 
sedan sammanställts under varje frågeställning med koppling till målet. Analysen 
visade inte på vad som först hade antagits utan identifierade nya brister och orsaker 
till ineffektiv kommunikation och informationsöverföring mellan organisationen och 
produktionsledning inte till lika hög grad mellan produktionsledning och 
yrkesarbetare. Insamlad data från intervjuerna identifierade inte lika många barriärer 
till ineffektiv kommunikation och informationsöverföring som presenterats i teorin.  

2.6 Trovärdighet 
Validitet kan delas upp i intern och extern validitet, Merriam (1994) beskriver intern 
validitet som ”Inre eller intern validitet handlar om frågan i vilken mån ens resultat 
stämmer överens med verkligheten. Fångar resultaten verkligen det som finns?”. Den 
interna validiteten ökar i grad genom att intervjuerna utförs hos ett flertal 
urvalsgrupper med ett flertal deltagare i varje urvalsgrupp. Enligt Persson (2012) är 
utförandegrupp av arbetsberedning innefattande: yrkesarbetare, lagbas, arbetsledare, 
entreprenadingenjör samt andra yrkesgrupper som påverkas av arbetsmomentet. Till 
hänsyn med detta sammanställs lämpliga respondenter till intervjuerna i samtal med 
miljö- och kvalitetssamordnare vid organisationen. Vid datainsamling är det inte bara 
att resultatet ska stämma överens med verkligheten utan även om underlaget är 
validerat nog för att skapa en tolkning av det studerade ämnet (Davidson & Patel, 
2014). Underlaget i detta arbete stärks av flertalet vetenskapliga källor och väl 
presenterade metoder.  

”Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning ens resultat kan upprepas. Kommer 
undersökningen således att ge samma resultat om den upprepas?” (Merriam, 1994). 
Vid semistrukturerade intervjuer är reliabiliteten i hög grad relaterad till intervjuarens 
förmåga, förutsättningen för en god reliabilitet är att intervjuaren är tränad (Davidson 
& Patel, 2014). Båda författarna har i god tid innan intervju gått igenom frågorna och 
övat på att intervjua. Båda medverkar även vid intervjutillfällena vilket minskar risken 
för feltolkningar i respondentens svar, utöver detta ställs samma frågor till alla 
respondenter inom samma yrkesgrupp, detta får reliabiliteten att öka i grad (Davidson 
& Patel, 2014). En intervju kan även lagras i form av ljud så att repriser kan spelas 
upp så många gånger som behövs för att försäkra intervjuarna att allting uppfattats 
korrekt (Davidson & Patel, 2014). Alla intervjuer har spelats in och transkriberats.
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3 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel ges en vetenskaplig grund till det valda problemet. Här redovisas de 
vetenskapliga referenser och teorier som behövs för att besvara de valda 
frågeställningarna i arbetet.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teoretiskt ramverk 

Figur 2. Kopplingar mellan valda teorier, metoder och frågeställningar (Jernetz & 
Lindstedt, 2018). 

3.1.1 Vilka brister finns i kommunikation och informationsöverföring 
mellan produktionsledning och yrkesarbetare inom arbetsberedning i 
dagens läge?  
Denna frågeställning besvaras utifrån teorier och studier om användandet av 
arbetsberedning i produktionen, kommunikation och informationsöverföring samt 
integrering mellan produktionsledning och yrkesarbetare där brister kan identifieras. 

3.1.2 Vilka är de underliggande orsakerna till de brister som finns i 
kommunikation och informationsöverföring mellan produktionsledning 
och yrkesarbetare inom arbetsberedning? 
Denna frågeställning besvaras utifrån teorier och studier om kommunikation och 
informationshantering samt integrering mellan produktionsledning och yrkesarbetare 
där underliggande orsaker av identifierade brister presenteras. 

3.1.3 Hur kan användandet av arbetsberedning som verktyg förbättras 
mellan produktionsledning och yrkesarbetare? 
Denna frågeställning besvaras utifrån teorier och studier om användning av 
arbetsberedning, kommunikation och informationsöverföring samt BIM-användning 
inom produktion, med fokus på förbättring av kommunikation och 
informationsöverföring. 



Teoretiskt ramverk 

12 

3.2 Kommunikation och informationsöverföring 
Kommunikation och informationsöverföring är en nyckelfaktor till att förbättra 
prestation och produktivitet på byggnadsprojekt (Liu, Wu, Zhao & Zuo, 2017). Det är 
även betydligt påverkande för chanserna att möta behoven vid förplanerade 
arbetsmoment och behöver därför en ordentlig hantering (Ejohwomu, Lam & Oshodi, 
2016). Detta styrks av Kwan et al. (2017) som påpekar god planering och lämplig 
informationsöverföring som påföljd av effektiv kommunikation mellan olika parter i 
byggnadsprojekt. 

Begreppet informationsöverföring definieras generellt som när en sändare för över 
information till en mottagare, att den går från punkt A till punkt B vilket inte ska 
misstolkas gentemot kommunikation som är hur informationen överförs mellan 
sändare och mottagare (Allwood, 1976). Kommunikation är det huvudsakliga sättet 
projektmedlemmar interagerar och samarbetar och ses som en aktivitet mellan parter 
med ett konstant informationsflöde över hela projektets gång (Liu et al., 2017). 
Ejohwomu et al. (2016) identifierar interna och externa egenskaper hos individen som 
påverkar kommunikation och informationsöverföring. Interna egenskaper är 
personliga mål, motiv etc., externa egenskaper är slutsatser som dras utifrån problem 
som individen har liten eller ingen kontroll över. Individer länkar gärna framgång till 
interna egenskaper medan misslyckande är länkat till externa. 

Det identifieras barriärer som förhindrar effektiv kommunikation och 
informationsöverföring i byggnadsprojekt. De barriärer ansedda mest kritiska var 
oklara mål, undermåligt ledarskap, oklara kanaler av kommunikation och saknad av 
nödvändiga kunskaper (Ejohwomu et al., 2016). Ruwanpura och Senaratne (2016) 
anger även avsaknad av detaljer i mål, oklara kanaler av kommunikation och oerfarna 
yrkesarbetare som kritiska barriär till en effektiv kommunikation. Kwan et al. (2016) 
påstår att oklara kanaler av kommunikation leder till missuppfattningar av 
arbetsmoment. Vidare är missuppfattningar av arbetsmoment oftast en orsak av 
informell kommunikation mellan medlemmar vilket både är kostnad- och 
tidskrävande för projekt. Informell kommunikation är den information som överförs 
utanför formella möten som exempelvis projektuppföljning, dokumentgenomgång etc. 
och är oftast i form av privata konversationer mellan projektets medlemmar (Liu et 
al., 2017).  

Sammanfattningsvis för att upplösa barriärerna till effektiv kommunikation krävs en 
öppenhet i kommunikation mellan projektets medlemmar och en högre nivå av 
kommunikationsvillighet vilket har förmågan att öka engagemanget hos 
medlemmarna. En ökad kommunikationsvillighet bidrar till att de delar med sig mer 
och ökar förtroendet mellan dem och deras samarbetsförmåga att nå projektmål trots 
oklarheter, vilket ultimat ökar projektets framgång och produktivitet (Liu et al., 2017) 
(Kwan et al., 2017). 

3.3 Integration av produktionsledning och yrkesarbetare 
Nawi och Pozin (2017) beskriver de utmaningar och problem som finns inom 
kommunikationen I byggnadsprojekt, dålig integration mellan arbetsgrupper är ett av 
dessa. Detta beskrivs som en orsak av dålig kommunikation på grund av olika 
värderingar och intressen hos de olika parterna i ett projekt. Vidare utvecklar Davoudi 
och Tastan (2015) detta genom att ange arbetsinvolvering hos individen i en 
organisation präglat av det organisatoriska klimatet som den största inverkan på 
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kommunikationens kvalitet och integreringen av arbetsgrupper i projekt. Ytterligare 
drar Cheng, Chih, Kohyar, Lajom och Restubog (2017) slutsatsen att effekten av en 
god relation mellan ledning och yrkesarbetare genom arbetsinvolvering ökar arbetares 
prestation signifikant. Det vill säga att kommunikation och informationsöverföring är 
en kritisk faktor för integrering mellan arbetsgrupper och att en god relation specifikt 
mellan ledning och yrkesarbetare har effekten att öka arbetares produktivitet. 

Davoudi och Tastan (2015) identifierar arbetsinvolvering som vad en individ är 
intresserad av, identifierar sig med och jämför sitt arbete till andra aspekter av ens liv. 
Arbetsinvolvering var den primära faktorn till organisatorisk effektivitet i syfte mot de 
organisatoriska målen och kvalitetsförbättringarna. Medlemmar som utvecklade en 
bättre förståelse och acceptans av organisationens mål och värderingar genom det 
organisatoriska klimatet blev mer involverade i arbetet. Identifieringen av det 
organisatoriska klimatet definieras av tre faktorer, omgivningen, individen och 
beteendet. Det kan även delas in i delkomponenter vilka beskrivs som det defensiva-, 
stödjande-, delaktiga-, tillits-, innovativa- och samarbetsklimatet. Samarbetsklimatet i 
en organisation är det klimat som uppmuntrar medlemmarna till att dela gemensamma 
element och värderingar genom integration och samarbete. Samarbetsklimatet är även 
det klimat som bevisats ha störst inverkan på medarbetarens resultat i form av 
förbättrad kvalitet på kommunikation, kunskapsdelning och sammanhållning av 
arbetsgruppen. Vidare definierar Sveiby och Simons (2002) samarbetsklimat som 
”ömsesidigt delade element i en organisationskultur som påverkar beteenden och 
villigheten att dela med sig av kunskap”. Grad av samarbete i en organisation är mätt 
genom hur samarbete är integrerat i en arbetsgrupp, nämnvärt mellan ledning och 
yrkesarbetare (Davoudi & Tastan, 2015). Ytterligare påstår även Gorse och Emmitt 
(2007) att arbetsklimatet och arbetsrelationerna har stor influens på effektiviteten av 
kommunikation.  

Cheng et al. (2017) definierar grunderna i relationen mellan ledning och yrkesarbetare 
och effekter utifrån grad av integrering. Integrering av hög kvalitet mellan ledning och 
yrkesarbetare är baserat på gemensamt förtroende, respekt och engagemang. När den 
håller hög kvalitet är det mer sannolikt att ledningen beviljar mer resurser till 
arbetarna, exempelvis deras tid, uppmuntran, feedback och fysiskt resursstöd. Vid 
Integrering av låg kvalitet mellan ledning och yrkesarbetare är chansen för investering 
i tid och personliga resurser hos ledningen sämre för att stödja arbetarna. Detta 
resulterar i att arbetarna arbetar i en mindre resursfylld och potentiellt stressigare 
arbetsmiljö. Hobfoll (2001) konstaterar även att när individer har mer resurser blir de 
mer motiverade till att utnyttja dessa för att möta arbetsbehoven vilket leder till högre 
kvalitet på arbetet.  

3.4 Implementation av BIM 
Implementationen av Byggnadsinformationsmodellering (BIM) främjar 
kommunikation och informationsöverföring genom hela byggnadsprojektets livscykel 
(Juocevicius, Migilimskas, Mikakauskas, Popov & Ustinovichius, 2010). Tre 
grundsatser som uppstått från samarbete i BIM-anpassade projekt är kunskapsdelning 
och att sträva efter ett gemensamt mål, en kultur med öppen kommunikation och 
förtroende mellan inblandande parter (Love, Matthews, Mewburn, Stobaus & 
Ramanayaka, 2017). Vidare har parter i BIM-anpassade projekt bättre integration med 
varandra jämfört mot traditionella metoder samt att projektets medlemmar snabbare 
uppfattar fördelarna av att jobba i ett samarbetsklimat av högre grad (Love et al., 
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2017). Fortsatt anses BIM ha potentialen att förbättra kommunikationen mellan 
intressenter inom ett byggprojekt, förbättra kvalitéten på informationen samt minska 
tiden och kostnaden på varje steg inom en byggnads livscykel (Ganah & John, 2014) 

Ganah och John (2014) beskriver också hur telekommunikationssystem som e-mail 
och mobiltelefoner har utvecklat kommunikationen inom byggprojekt med tanke på 
hastighet, men att det inte har påverkat effektiviteten inom produktivitet eller kvalitet 
på informationsöverföringen.  

BIM kan fortsatt användas bortom projekteringsstadiet för att inkludera konstruktion 
och drift av en virtuell byggnad som parallellt följer den verkliga byggnaden. Ganah 
och John (2014) beskriver även hur moment på byggarbetsplatsen kan bli simulerat 
inom 4D BIM, bland annat kan byggkransförflyttningar simuleras för att visuellt 
upptäcka eventuella krockar som man annars hade upptäckt vid förflyttning av den 
verkliga kranen.  

Visualisering ger de inblandade parterna ett förenklat arbete inom lokaliseringen av 
möjliga risker på ett byggprojekt då det till skillnad från en 2d ritning ger en bättre 
helhetsbild och förenklar arbetet kring hur byggnaden kommer se ut i slutskedet. Det 
ger utöver detta även en bättre överblick på arkitektens förbättringsarbete kring 
säkerheten då kommunikationen och informationsflödet förenklas genom användning 
av visualisering (Bargstädt et al., 2013). Ejohwomu et al. (2016) säger att ”Detta 
kommer att se till att alla projektintressenter får en bättre visuell representation av 
den information som överförts och svarar på ett sätt som uppfyller behovet av 
informationssändaren”. 

Vidare beskriver Bargstädt, Melzner, Teizer och Zhang (2013) de problem som finns 
inom dagens säkerhetshantering inom byggbranschen, och hur de ser en lösning av 
dessa genom implementering av BIM. De beskriver hur ett ramverk inom ämnet kan 
underlätta i säkerhetsplaneringen, detta genom automatisering inom BIM. En 
applicering av detta kan tillexempel ske vid utsättning av säkerhetstaket, programmet 
beräknar då automatiskt mängden som behövs och visualiserar var och hur det 
behövs. Detta ger användarna mer tid till att undersöka de största säkerhetsriskerna då 
de vanligt förekommande riskerna planeras att hanteras automatiskt. Vidare beskriver 
Ding, Zhou och Akinci (2013) hur det finns ett behov av ett ramverk rörande 
kvalitetshantering och hur detta med hjälp av BIM kan leda till en ökad kvalitet i 
projekt. Det beskrivs samtidigt som ett mer invecklat arbete än den 
kalkyleringsintegrering rörande kostnad som finns idag med hjälp av BIM. 
Integreringen beskrivs som att man genom visualisering och en ökad kontinuerlighet i 
arbetet kan minska risken för informationsförluster (Bargstädt et al., 2013). 

Dessa faktorer tas i akt i arbetsberedningen och genom en applicering av detta blir 
tidigare arbete inte förlorat på samma sätt som i dagsläget. Det ger en bättre förståelse 
genom visualisering samt att det även ger ett mer kontinuerligt arbetssätt för alla 
parter då man till skillnad från projekt utan BIM får möjlighet till samma information 
från samma informationskälla genom hela byggnadsprocessen (Bargstädt et al., 2013) 
(Akinci et al., 2013). 
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3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Kommunikation och informationsöverföring är en nyckelfaktor till att förbättra 
prestation och produktivitet på byggnadsprojekt. Vidare ses kommunikation som en 
aktivitet och ett samarbete mellan parter med ett konstant informationsflöde över hela 
projektets gång (Liu et al., 2017).  

Nawi och Pozin (2017) påpekar bristerna i kommunikation och 
informationsöverföring mellan produktionsledning och yrkesarbetare. Undermålig 
integration mellan parterna, inkompetens i att hantera dokumentationsprocessen samt 
ineffektivitet i hanteringen av arbetsmoment. Cheng et al. (2017) uppger att 
kommunikation och informationsöverföring är en kritisk faktor för integrering mellan 
arbetsgrupper och att en god relation specifikt mellan ledning och yrkesarbetare har 
effekten att öka arbetares produktivitet. Davoudi och Tastan (2015) yrkar på att hög 
kvalitet av samarbetsklimatet har störst inverkan på arbetares produktion, vilket 
uppnås av förbättrad kommunikation, informationsöverföring och sammanhållning av 
arbetsgruppen. Även en högre grad av arbetsinvolvering hos individer har effekten att 
skapa en relation av hög kvalitet mellan arbetsgrupper, detta baseras på gemensamt 
förtroende, respekt och engagemang (Cheng et al., 2017). Sammanfattningsvis påstår 
Liu et al. (2017) att det krävs en öppenhet i kommunikation mellan arbetsgrupper och 
en högre nivå av kommunikationsvillighet hos individerna, detta resulterar i ökat 
engagemang, förtroende och samarbetsförmåga vilket ultimat resulterar i ökad 
produktivitet och högre grad av integration. 

Ejohwomu et al. (2016) uppger att ineffektiva rapporteringssystem är en barriär till 
effektiv kommunikation och informationsöverföring. Även Nawi och Pozin (2017) 
antyder att det finns en inkompetens i att hantera dokumentationsprocessen samt 
passiv till användandet av datorsystem. Fortsatt yrkar Ejohwomu et al. (2016) på att 
det finns ett stort behov av införa mer användning av nya visualiseringsteknologier för 
att öka flödet av informationsöverföring. Genom användningen av nya 
visualiseringsteknologier fås mer kontinuerlighet i projekt samt minska risken för 
informationsförluster (Bargstädt et al., 2013). BIM främjar kommunikation och 
informationöverföring genom hela projektets gång (Juocevicius et al., 2010). Vidare 
så medför BIM-implementation mer öppen kommunikation, mer kunskapsdelning och 
högre grad av integration mellan inblandade parter (Love et al., 2017). 
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Figur 3. Illustration över sammanfattning av valda teorier. (Jernetz & Lindstedt, 
2018). 



Empiri 

17 

4 Empiri 
I detta kapitel redovisas resultatet av den kvalitativa undersökning som genomförts. 
Avsnittet avslutas med en sammanfattning av den insamlade empiri som samlats in 
genom semistrukturerade intervjuer och innehållsanalys.  

4.1 Innehållsanalys 
Innehållsanalys har utförts med dokument gällande arbetsberedning inom 
organisationen.  

4.1.1 Arbetsberedning vägledning 
Organisationen bistår med ett vägledningsdokument för att upplysa om 
arbetsberedningens syfte och innehåll. Risker och kritiska arbetsmoment identifieras i 
projektet och utifall att dessa riskerar att påverka produktkvaliteten, det ekonomiska 
resultatet, hälsa och miljö ska de ses över, hanteras och planeras extra noggrant. Detta 
sker genom en arbetsberedning.  

Arbetsberedningens genomförande ansvarar platschefen på projektet för och skall 
planera ett möte, bjuda in berörda i god tid och boka mötet där det kan hållas utan 
avbrott. Vid större eller mer komplicerade arbetsmoment kan två beredningsmöten 
göras, först ett med inlärning, idéer och metodförslag och därefter ett beslutsmöte. Vid 
genomförande av möte ska alla få möjligheten att bidra med kunskaper och 
erfarenheter. Mötet avslutas när alla känner sig säkra på att de förstått identifierade 
risker och hur de ska hanteras, hur arbetsmomentet ska genomföras och på vilken tid. 
Avstämning ska ske med utförande yrkesarbetare under arbetsmomentets gång och 
uppföljning vid avklarat moment med berörda. Vid uppföljning av arbetsmomentet 
ska arbetet utvärderas om vad som varit bra och vad som kan göras bättre. 
Dokumentera reflektioner och återkoppla till övriga arbetsplatsmöten och interna 
arbetsplatsträffar. 

4.1.2 Arbetsberedning rutin 
Organisationen bidrar med ett rutindokument för att bistå med rutiner om 
genomförandet av en arbetsberedning. Rutinerna inom en arbetsberedning för 
affärsområde bygg delas upp i 4 underrubriker, planera, genomför, stäm av och följ 
upp. Under varje underrubrik finns beskrivningar av rutinen samt tips för att nå en bra 
arbetsberedning.  

Under planering beskrivs det hur en beredning skall skapas i god tid före 
genomförandet av arbetsmomentet samt vilka förberedelser som man bör tänka på 
samt vilka yrkesgrupper som skall bjudas in. Genomförandeavsnittet beskriver hur 
man skall genomföra beredningen. Beredningen är klar först när alla deltagare känner 
sig säkra på att de förstått hur momentet skall genomföras, på vilket tid och på ett 
säkert sätt.  

Kort efter arbetsmomentet start görs en avstämning av hur de beslut som togs under 
arbetsberedningen fungerat i praktiken. Ändras förutsättningarna och det kan innebära 
risker justeras dessa i den dokumenterade arbetsberedningen. När momentet är 
färdigställt utvärderas genomförda risker i en uppföljning. Här dokumenteras vad som 
fungerat bra och vad som kan förbättras i aktivitetskortet. Detta kan förmedlas vid 
morgonmöten, veckomöten och produktionsavslutsträffar.  
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4.2 Intervjuer 
Intervjuer har utförts på tre projekt inom organisationen, en platschef, arbetsledare 
och yrkesarbetare har blivit intervjuade på varje projekt. Projekt 1 med Platschef 
(PC1), arbetsledare (AL1) och yrkesarbetare (YA1). Projekt 2 med PC2, AL2 och 
YA2. Projekt 3 med PC3, AL3 och YA3. Storlek och typ på projekten samt 
erfarenheten hos de intervjuade respondenterna kan ses i Tabell 3 och 4.  

Tabell 3, Deltagande projekt samt storlek (Jernetz & Lindstedt, 2018). 

Tabell 4, sammanställning deltagande respondenter samt dess erfarenhet i rollen 
(Jernetz & Lindstedt, 2018). 

Alla intervjuade i produktionsledning var överens om vad begreppet arbetsberedning 
betyder. Arbetsberedning innebär att i detalj förbereda inför ett moment och belysa 
risker med tanke på kvalité och arbetsmiljö med rätt antal yrkesarbetare, material, 
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maskiner och hjälpmedel. Detta sker inte inför varje moment, men PC1 sa att det 
egentligen ska göras på alla arbetsmoment för att eliminera risker men oftast har 
yrkesarbetarna erfarenheten sen tidigare för att utföra de enklare arbetsmomenten. 
Ledningen på de andra två projekten förbereder arbetsmoment utifrån egna 
erfarenheter och det som krävs av kontrollplan utförd av kontrollansvarig. 

Ledningen i både projekt 1 och 2 tycker att det kommer för lite stöd ifrån 
organisationen, att det finns dokument kring arbetsberedning men inget om hur det 
skall användas. Det är upp till dem själva att göra arbetsberedningen utifrån egna 
åsikter och erfarenheter. Det finns heller inga arbetsberedningar från tidigare projekt 
att ta del av. AL1 sa ”Vi behöver mer stöd. Vi jobbar på individnivå och då blir det 
bristfälligt.” och även AL2 instämmer ”Inte hur vi jobbar med dom, men tydligare 
instruktioner från organisationen hur dom skall göras.”. 

Alla intervjuade yrkesarbetare har samma bild av vad begreppet arbetsberedning 
innebär och vad det betyder. Arbetsberedningen betyder för yrkesarbetarna att man 
bereder ett arbetsmoment, att man går igenom vad som skall göras och med vilka 
resurser arbetet skall utföras med. En arbetsberedning kan se väldigt olika ut från 
projekt till projekt, YA1 berättar bland annat hur han på 4,5 år inte genomgått någon 
arbetsberedning rent pappersmässigt medan YA3 förklarar att arbetsberedningar sker 
ofta, inför varje nytt eller stort arbetsmoment. YA3 beskriver vidare att det är just då 
en arbetsberedning blir aktuell, vid ett nytt moment man aldrig tidigare arbetat med 
eller om det skall utföras på ett sätt som inte tidigare är bekant.  

4.2.1 Kommunikation och informationsöverföring 

Ledning 
På alla projekt sker informationsöverföringen av arbetsberedning muntligt mellan 
ledning och yrkesarbetare. Detta sker inte via strukturerade möten utan fortlöpande 
under projektets gång på raster och arbetstid. På projekt 2 och 3 sätter sig ledning ned 
med tomt dokument och går igenom alla krav som finns för att komma fram till hur 
arbetsmomentet ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt. På projekt 1 sa 
ledning att dokumentation är bristfällig och inte alltid genomförs. Men de går på 
samma sätt igenom arbetsberedningen tillsammans med yrkesarbetarna som i de andra 
projekten. 

På de enskilda projekten tycker alla att deras kommunikation mellan ledning och 
yrkesarbetare är bra sinsemellan. PC1 anser även att den är så pass bra att 
informationsöverföringen kan ske muntligt och det är därför som det brister i 
dokumentationen kring arbetsberedning. Vid projekt 1 var ledning av uppfattningen 
att det är erfarenhet och att arbeta med samma personer i upprepade projekt som 
ligger till grund för god kommunikation. I projekt 2 tyckte ledning att det är 
erfarenhet och engagemang och i projekt 3 att det är integrationen mellan ledning och 
yrkesarbetare som exempelvis att man sitter tillsammans och pratar öppet, men även 
att man arbetar med samma personer ut igenom hela projektet. PC2 är även av åsikten 
att det är yrkesarbetarna som är kvalitetsmedvetna och inte tänker på att det ska gå 
fort utan vill att det ska bli rätt som ligger till grund för deras engagemang. 

Yrkesarbetare 
Yrkesarbetarna beskriver hur kommunikationen och informationsöverföringen kring 
arbetsberedningar sker till största del muntligt mellan yrkesarbetare och ledning inom 
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alla projekt. YA3 säger också att flertalet arbetsberedningar består av möten där en 
mall framtagen av organisationen gås igenom och fylls i.  Det beskrivs hur de ofta 
sker i samspråk med lunch- eller frukostraster eller när tid fås. Vid vissa tillfällen, 
framförallt innan moment som aldrig tidigare utförts har genomgång av handlingar 
skett, det framkommer även att handlingar i vissa fall tas med ut på arbetsplatsen vid 
utförande. Den muntliga kommunikationen beskrivs fungera bra, men YA2 berättar 
hur den inte alltid fungerat bra, stress beskrivs vara en av faktorerna till att det inte 
fungerat på projekten, ledningen har inte hunnit bereda momenten och yrkesarbetarna 
kastats ut på arbetsmomentet utan någon som helst form av förberedelse. YA2 
beskriver vidare hur en bidragande faktor till att en muntlig kommunikation skall 
fungera är den mängd tid och kunskap ledningen har i att kunna förklara sig, läggs 
tiden till att förklara hur ett moment skall utföras blir även utförandet på ett bättre sätt.  

4.2.2 Integration av produktionsledning och yrkesarbetare 

Ledning 
På alla projekt sitter ledning och yrkesarbetare tillsammans på raster vilket gör att det 
blir mer öppen kommunikation sinsemellan. PC2 sa att ”yrkesarbetarna har otroligt 
mycket erfarenhet och desto bättre sammansättning av människor på arbetsplatsen 
desto bättre samarbete sinsemellan alla” och PC1 instämmer att det är en ständig 
utveckling, det är yrkesarbetarna som har all information och ledningen måste vara 
ödmjuka nog för att kunna ta emot den. PC1 beskriver även vidare att alla jobbar mot 
samma mål men ibland uppstår missförstånd som exempelvis att yrkesarbetarna ber 
om material försent eller tror att ledningen beställt i förväg.  

Yrkesarbetare 
En viktig faktor inom kommunikation på arbetsplatsen anses vara integrationen 
mellan yrkesarbetare och ledning. Att sitta integrerat och dela lunchrum anses vara en 
lätt väg mot att nå bra kommunikation och öppenhet på arbetsplatsen. YA1 beskriver 
hur de vid tidigare projekt suttit uppdelat och det blivit lite ”vi” och ”dom” känsla 
över det hela, då tappades den enkelheten inom kommunikationen. Han beskriver 
även vikten i att lätt kunna slänga ut en fråga öppet vid frukost och få ett snabbt svar, 
att istället finna arbetsledaren efteråt för att få svar blir ett mer omfattande och 
tidsödslande arbete. Det beskrivs hur dessa samtal på ett sätt ses som en 
arbetsberedning även fast den inte sker helt pappersmässigt korrekt.  
 
YA3 beskriver hur tankesättet hos ledningen ändrat sig över tid, målbilden som fanns 
förr finns inte på samma sätt längre. Jargongen har ändrats från, det ska gå fort och 
inte kosta någonting till att man vill komma hem på kvällen, detta har medfört en 
enklare relation mellan ledning och yrkesarbetare på arbetsplatsen. Förr kunde man 
enligt YA3 när man bad om en lift få svaret ”vet du vad en sådan kostar?”, det svaret 
får man inte idag, idag får man de resurser man behöver, just för att alla till skillnad 
från förr delar samma mål och har en annan vetskap i att alla behövs för att nå det. 
Han beskriver även hur synen på arbetsberedningen förändrats över tid, förr kunde det 
finnas platsledare som såg arbetsberedningen som ett papper som inte fyllde något 
syfte, det kunde då ofta bli så att arbetsberedningar gjordes efter avslutat moment 
istället för innan, i form av ”så här blev det” istället för ” så här ska de bli”.  
Anledningen till denna ändring som skett tros enligt YA3 bero på den juridik som nu 
fått en större roll i ledningen av ett projekt samtidigt som den föryngring som sker 
inom hela byggbranschen även den anses ha bidragande faktor.  
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4.2.3 Implementation av BIM 

Ledning 
På alla tre projekt är ledningen av uppfattningen att visualisering kan stärka 
informationsöverföringen av arbetsberedning. På projekt 2 och 3 finns det en 3D-
modell men ledning erkänner att den inte nyttjas till den grad som är möjligt och 
används inte för tillfället i arbetsberedningen. AL1 uppger att anledningen till att de 
inte använder BIM i deras projekt är för att det endast används i totalentreprenad, 
annars måste det komma ifrån beställare i andra kontraktsformer.  

AL2 tror att användningen av visuella verktyg beror på att organisationen inte har 
kommit längre med BIM, men att alla jobbar aktivt med det. AL2 säger ”På något 
sätt är detta framtiden så jag har planer på att införskaffa projektor och använda 
mycket mer digitalt på möten och liknande, det är en engångskostnad och investering. 
Men återigen kommer man in på det med resurser och vad man har resurser till att 
göra, i personalväg och hjälpmedel.” och även AL3 undrar varför BIM inte börjat 
användas mer i större utsträckning. 

På två av projekten är man mycket skeptisk till användning av automatisering inom 
arbetsberedningen, framförallt med tanke på säkerhetsplaneringen. AL2 tror att det 
skulle bli en fallgrop, han menar att säkerheten är så pass viktig och att då tänka på 
alla de säkerhetsrisker själv istället för att få det automatiskt gör att man inte missar 
väsentliga delar. AL1 beskriver hur det skulle vara svårt att förlita sig på något sådant, 
hur vet man att den automatiseringen är tillförlitlig. AL1 säger även ”Automatisering 
hade varit jättebra om man hade kunnat förlita sig på det” 
 
På alla tre projekten ser man fördelar med en automatisering men att det skulle vara 
svårt att använda inom just säkerhetsplanering. Att få fram krockar, mängder och 
placering av exempelvis säkerhetsstaket hade sparat en väsentlig mängd tid säger 
AL2, men säger samtidigt att vi nog inte kommit så långt i utvecklingen ännu.   

Yrkesarbetare 
Det finns delade åsikter om hur man på ett nytt sätt skulle kunna arbeta med 
arbetsberedningar hos de intervjuade yrkesarbetarna. Två av de tre intervjuade ser hur 
en möjlighet till att visualisering kan stärka informationsöverföringen mellan de 
inblandade i en arbetsberedning, detta genom att de tror sig få en bättre helhetsbild av 
projektet de arbetar med samt att kunna upptäcka saker på ett lättare sätt jämfört med 
hur de ser det på en ritning. YA3 beskriver hur han inte kan avvisa visualisering helt 
då han inte tidigare arbetat med det men att han tror att detta skulle leda till 
tidsslösande och därmed irritation hos de inblandade.  

YA2 beskriver hur han tror framtiden är på gång, som bland annat kommer innebära 
ny teknik. Han beskriver hur han tror det kommer funka bra men att det kommer bli 
krockar då de äldre i branschen förmodligen kommer få det tufft med omställningen.  

4.3 Sammanfattning av insamlad empiri 
Efter intervjuer med alla inblandade yrkesgrupper inom arbetsberedning framkommer 
det att alla har en och samma syn på vad en arbetsberedning är, men att deras 
arbetssätt skiljer sig från projekt till projekt. Informationsöverföringen sker till största 
del muntligt på alla projekt och sker när tid finns, ofta i samspråk med frukost- eller 
lunchrast. Det beskrivs hur organisationens stöd är litet, det finns dokument kring 
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arbetsberedningar men inte instruktioner kring hur de skall användas i praktiken. Man 
tvingas arbeta på individnivå och utgå från egna erfarenheter och åsikter.  

Dokumentationen av arbetsberedningen skiljer sig mellan projekten, på ett av de 
intervjuade projekten sker dokumentation i samspråk med samtalet kring det nya 
arbetsmomentet, medan vid ett annat projekt dokumentationen brister och inte alltid 
genomförs. Kommunikationen anses som bra, på ett projekt anses den fungera så pass 
bra att informationsöverföringen kan ske muntligt och att det är därför som det brister 
i dokumentationen kring arbetsberedning. 

Integreringen mellan ledning och yrkesarbetare har framkommit som stor på alla 
projekt, lunchrum delas och anses ha en stor del i den öppna kommunikationen. Den 
öppna kommunikationen anses även leda till en enkelhet och tidseffektivitet för 
projekten och det upplevs att alla har samma mål och en uppfattning om att alla 
inblandade krävs för att komma dit. Jargongen mellan ledning och yrkesarbetare 
upplevs utvecklats till det bättre under senare år, detta anses ha sin grund i synen på 
att alla har samma mål samt den juridik och föryngring som skett inom branschen.  

Alla intervjuade på de tre projekten har en positiv syn på implementeringen av BIM i 
arbetsberedning. Trots att en yrkesarbetare beskrev det som tidsslösande så tror alla 
att det skulle ge en bättre helhetsbild av projektet vilket i sin tur hade gett en ökad 
förståelse av respektive arbetsmoment. En av de intervjuade arbetsledarna undrar 
varför det inte används i större utsträckning. Organisationen arbetar aktivt med att 
implementera visualiseringsprogram i produktionen och de som är inblandade i 
projekten tror det kommer bli mer av detta i framtiden.  
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras rapportens empiriska data i relation till det teoretiska 
ramverket för att kunna besvara rapportens frågeställningar och uppnå målet. 

5.1 Analys 
Innehållsanalysen målar upp en bild av hur en arbetsberedning ska gå tillväga, 
däremot är den verkliga bilden annorlunda på alla tre projekt utifrån 
intervjurespondenternas svar om arbetsberedning. På projekten var alla eniga om vad 
en arbetsberedning är och dess syfte vilket är detsamma som förespråkas av 
organisationen i bilaga 1, däremot är tillvägagångssättet olika på varje projekt. Inga av 
projekten har strukturerade möten för arbetsberedning som ska göras enligt bilaga 1, 
dessa sker istället fortlöpande under raster och övrig tillgänglig arbetstid. Även den 
dokumentation som skall göras är ofullständig i projekt 1, vilket leder till 
arbetsberedningen blir bristfällig inte bara i rollen som verktyg till utförande av 
arbetsmoment utan även i chans till uppföljning och återkoppling av de utförda 
momenten. 

5.1.1 Kommunikation och informationsöverföring 
Ledningen på projekt 1 och 2 tycker att det är för lite stöd ifrån organisationen 
gällande instruktionerna för hur en arbetsberedning fungerar, vilket indirekt leder till 
kunskapsbrist i användandet av en arbetsberedning. Kunskapsbrist är även en av de 
mest kritiska barriärerna till effektiv kommunikation och informationsöverföring 
mellan ledning och yrkesarbetare (Ejohwomu et al., 2016). Vidare så finns det ingen 
möjlighet att ta del av tidigare projekts arbetsberedningar vilket ledningen också 
finner som brist i form av stöd från organisationens håll. Davoudi och Tastan (2015) 
säger att samarbete i form av kunskapsdelning har effekten att förbättra både 
samarbetsklimatet i arbetsmiljön och kvaliteten på kommunikationen parter emellan. 
På alla tre projekt tycker både ledning och yrkesarbetare att kommunikation och 
informationsöverföring fungerar bra, anledningen till detta är att man arbetar med 
samma människor genom hela projektets förlopp och även från tidigare projekt samt 
att alla är engagerade. YA2 påpekar dock att det inte har fungerat bra på tidigare 
projekt. Detta som en följd av tidsbrist från ledningens sida, inte bara att tidsschemat 
ligger efter utan att själva prioriteringen ligger på annat än arbetsberedningen. Detta 
får konsekvensen att den lilla tid som läggs på arbetsberedning blir betydelselös 
eftersom yrkesarbetarna blir utan en fullständig förberedelse inför arbetsmomenten. 
Vidare att det fungerar så bra på projekten är enligt AL2 att ”det är så bra folk här, 
engagerade som inte bara tänker på att det ska gå fort utan man är väldigt 
kvalitetsmedveten, man vill själv att det ska bli rätt”. Detta engagemang är vad 
Davoudi och Tastan (2015) talar för med arbetsinvolvering, att individen identifierar 
och intresserar sig för arbetet vilket är en bidragande orsak till samarbete av hög 
kvalitet. Även Ejohwomu et al. (2016) beskriver de interna egenskaperna hos en 
individ, till exempel motiv och personliga mål som en direkt orsak till ökad 
samarbetsförmåga.  

5.1.2 Integrering av produktionsledning och yrkesarbetare 
Alla de intervjuade anser att en viktig faktor till en lyckad kommunikation på 
arbetsplatsen är integrationen mellan ledning och yrkesarbetare. Att sitta integrerat 
och dela lunchrum anses vara en lätt väg mot att nå bra kommunikation och öppenhet 
på arbetsplatsen. YA1 beskriver hur de vid tidigare projekt suttit uppdelat och att det 
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blivit ”vi” och ”dom” känsla, då tappades den enkelheten inom kommunikationen. 
Detta stämmer överens med det Cheng, et al. (2017) beskriver kring arbetsinvolvering 
och dess fördelar på arbetsplatsen men samtidigt hur en bra kommunikation och 
informationshantering kan gynna arbetsinvolveringen mellan ledningen och 
yrkesarbetare och inte enbart tvärt emot. Cheng et al. (2017) definierar grunderna i 
relationen mellan ledning och yrkesarbetare och effekter utifrån grad av integrering, 
dessa beskrivs vara gemensamt förtroende, respekt och engagemang. När den håller 
hög kvalitet är det mer sannolikt att ledningen beviljar mer resurser till arbetarna, 
exempelvis deras tid, uppmuntran, feedback och fysiskt resursstöd. Detta beskrivs av 
yrkesarbetarna ha förändrats över tid, nu beviljas mer resurser än tidigare då synen 
från ledningen ändrats sedan förr. Hobfoll (2001) konstaterar hur individer när de får 
mer resurser blir mer motiverade till att utnyttja dessa för att möta arbetsbehoven 
vilket leder till högre kvalitet på arbetet. 

5.1.3 Implementation av BIM 
Alla tre projekten har en positiv syn på att implementera BIM i arbetsberedningen, de 
tror att detta skulle ge en bättre helhetsbild av projektet vilket i sin tur hade gett en 
ökad förståelse av respektive arbetsmoment. Dessa faktorer tar även Bargstädt, et al. 
(2013) upp om hur BIM kan utveckla produktionen inom byggbranschen. Även 
Ejohwomu et al. (2016) beskriver hur man med hjälp av visualisering kan hjälpa 
informationsöverföring genom en virtuell modell av byggnaden. Till skillnad från det 
som Ganah och John (2014) säger om hur BIM kommer öka effektivitet inom 
byggprojekt tror en av de intervjuade att det kommer leda till tidödslande, hans 
kollegor delar inte hans syn på saken utan anser som Ganah och John (2014) att man 
genom visualisering kan få en ökad förståelse för det arbetsmoment som skall 
genomföras vilket enbart skulle få positiva följder trots att det kommer bli en 
omställning för de äldre inom branschen.  

Bargstädt, et al. (2013) beskriver även de problem som finns inom dagens 
säkerhetshantering inom byggbranschen, och hur de ser en lösning av dessa genom 
implementering av BIM. De beskriver hur ett ramverk inom ämnet kan underlätta i 
säkerhetsplaneringen, detta genom automatisering inom BIM. En applicering av detta 
kan tillexempel ske vid utsättning av säkerhetstaket, programmet beräknar då 
automatiskt mängden som behövs och visualiserar var och hur det behövs i projektet.  
Efter utförda intervjuer framkommer det att ledningen på samtliga projekt är skeptiska 
till att involvera automatisering inom säkerhetsplaneringen. De anser att det genom att 
få säkerhetsplaneringen automatiskt blir lättare att missa väsentliga delar som man 
inte gjort i annat fall.  

5.2 Vilka brister finns i kommunikation och 
informationsöverföring mellan produktionsledning och 
yrkesarbetare inom arbetsberedning i dagens läge? 

Utifrån analys så fungerar kommunikationen mellan produktionsledning och 
yrkesarbetare bra. Däremot brister informationsöverföringen i vissa fall mellan 
parterna i form av muntliga arbetsberedningar och ostrukturerade möten. Vad som 
istället påträffats är att de mer betydande bristerna existerar mellan organisationen och 
produktionsledning i form av undermåliga instruktioner och otillräckliga hjälpmedel. 
Detta resulterar i att produktionsledningen inte värderar en arbetsberedning. 
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 Det saknas tydliga instruktioner från organisationen för hur en arbetsberedning 
genomförs. 

 Oklarhet i hur genomförandet av en arbetsberedning ska ske effektivt vilket 
skapar kunskapsbrist hos produktionsledning och yrkesarbetare.  

 En del arbetsberedningar sker muntligt vilket inte är tillräckligt för att kunna 
utföra ett arbetsmoment på ett säkert och effektivt sätt. 

 Produktionsledning kan inte ta del av arbetsberedningar från tidigare projekt 
på ett effektivt sätt. 

 Finns inga planerade möten för genomgång av arbetsberedning. 
 Produktionsledning inser inte värdet av en arbetsberedning och avsätter inte 

den tid som krävs. 
 BIM finns i organisationen men används inte till den längd som hjälpmedel att 

genomföra en arbetsberedning. 

5.3 Vilka är de underliggande orsakerna till de brister som 
finns i kommunikation och informationsöverföring mellan 
produktionsledning och yrkesarbetare inom 
arbetsberedning? 

Utifrån de presenterade bristerna så är de underliggande orsakerna hos och mellan 
produktionsledning och organisation. Kommunikation mellan produktionsledning och 
yrkesarbetare är bra för att de är engagerade, har en öppen kommunikation och ett bra 
samarbete. Informationsöverföringen mellan parterna brister i vissa fall för att 
produktionsledning inte värderar en arbetsberedning. 

 Organisationen investerar inte tillräckligt i användningen av en 
arbetsberedning, dokument finns men utan pådrivning och vägledning åtar sig 
inte produktionsledning uppgiften. 

 Utan en fullständig dokumentation av arbetsberedningen finns inte 
informationen lagrad som hjälp till arbetsmomentet. 

 Organisationens interna databas är begränsad i dess åtkomst till information 
gällande arbetsberedningar. 

 Tidsbrist för produktionsledningen. 
 Produktionsledning prioriterar inte arbetsberedningen. 
 Informell kommunikation vid ostrukturerade möten och produktionsledningen 

avsätter inte tiden som krävs för ett strukturerat möte. 
 Produktionsledning har uppfattningen om att användandet av arbetsberedning 

fungerar bra. 
 Finns inget krav på BIM- användning.  

5.4 Hur kan användandet av arbetsberedning som verktyg 
förbättras mellan produktionsledning och yrkesarbetare? 

Utifrån presenterade brister och underliggande orsaker har förbättringsförslag för 
användandet av arbetsberedningar framtagits. Produktionsledning måste för att 
avhjälpa bristerna i användandet förstå syfte och innebörd med en arbetsberedning 
och få en utbildning i genomförandet. Med utbildning och förståelse hos 
produktionsledning inses värdet av en arbetsberedning. Ytterligare kommer 
implementation av BIM till arbetsberedningen stärka informationsöverföringen 
mellan produktionsledning och yrkesarbetare. 
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 Att arbeta integrerat ledning och yrkesarbetare sinsemellan.  
 Ansvarig inom organisationen ska se till att produktionsledning och 

yrkesarbetare förstår syftet och innebörden av en arbetsberedning, exempelvis 
Miljö- och kvalitetssamordnare. 

 En utbildning med produktionsledning och yrkesarbetare om arbetsberedning. 
 Databasen ska ha arbetsberedningar från tidigare projekt tillgängliga så att 

berörda parter kan ta del av kunskapen om planering, genomförande, 
uppföljning och återkoppling. 

 Produktionsledningen behöver inse värdet av en arbetsberedning, avsätta tid 
och införa planerade möten. 

 Genom implementering av BIM således visualisera arbetsmomentet. 
 BIM skapar samma förutsättning för alla involverade parter och resulterar i en 

lägre risk för misstolkning av arbetsmomentet. 

5.5 Koppling till målet 
Målet med arbetet var att undersöka kommunikation och informationsöverföring 
mellan produktionsledning och yrkesarbetare inom produktionsmomentet 
arbetsberedning och ge förbättringsförslag på användningen. För att uppfylla detta 
mål ställdes tre frågeställningar upp.  

Den första frågeställningen gav en inblick i var kommunikation och 
informationsöverföringen inom arbetsberedningen brister. Det framkom att det saknas 
tydliga instruktioner från organisationen hur en arbetsberedning skall göras, det finns 
inte heller några planerade möten kring arbetsberedningar utan dessa görs när tid 
finns. Det beskrivs även hur BIM finns i organisationen men att det inte används i den 
utsträckning som anses möjlig.  

Den andra frågeställningen gav svar på vilka underliggande orsaker som finns till de 
bristerna inom kommunikation och informationshanteringen. Dessa framkom vara 
oklara mål kring syftet och omfattningen hos en arbetsberedning, detta skapar sedan i 
sin tur till en kunskapsbrist hos produktionsledningen och yrkesarbetarna. Det 
framkommer även hur organisationens interna databas är begränsad i sin åtkomst 
gällande arbetsberedningar. Produktionsledningen är av uppfattningen om att 
arbetsberedningen fungerar bra. Det sker mycket informell kommunikation vid 
ostrukturerade möten vilket indirekt är en orsak av att produktionsledningen inte 
avsätter den tid som krävs för ett strukturerat möte.  

Frågeställning tre gav förbättringsförslag kring användningen av arbetsberedningar 
för att stärka kommunikation och informationsöverföringen. Det framkommer hur 
integrationen mellan produktionsledning och yrkesarbetare spelar en stor roll till en 
lyckad kommunikation och hur organisationen behöver se till att dessa förstår syftet 
och innebörden av en arbetsberedning. För att uppnå detta behövs en utbildning för 
produktionsledning och yrkesarbetare av arbetsberedning. Efter förståelse kring syftet 
och värdet av arbetsberedningar behöver produktionsledningen avsätta mer tid och 
införa strukturerade möten. Implementationen av BIM som hjälpmedel till 
arbetsberedningen för att visualisera och därmed en ökad förståelse av 
arbetsmomentet. Bim skapar utöver en möjlighet till visualisering även delade 
förutsättningar till de inblandade i en arbetsberedning, de får på detta sätt tillgång till 
samma information från samma informationskälla och minskar risken för 
misstolkning. Slutligen för att öka användningen samt stärka kommunikationen och 
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informationshanteringen inom produktionsmomentet arbetsberedning krävs tydliga 
strategier och riktlinjer från organisationen för hur produktionen skall arbeta med dem 
samt ansvarig part i organisation som driver det framåt. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuteras resultatet och dess konsekvenser utifrån metod och 
begränsningar samt ges en slutsats och rekommendationer till vidare studier. 

6.1 Resultatdiskussion 
Brister inom kommunikation och informationsöverföring för arbetsmomentet 
arbetsberedning har identifierats och dess underliggande orsaker. Lösningar till dessa 
orsaker har presenterats och möjliggör en förbättrad användning av arbetsberedning 
mellan produktionsledning och yrkesarbetare. Till stor del är inte kommunikationen 
parterna mellan som är bristfällig utan det är otillräckliga informationskällor, för lite 
stöd och vägledning ifrån organisationen samt hur produktionsledningen utför och ser 
på arbetsberedning som brister. Detta resulterar i att organisationen behöver införa 
mer stöd och vägledning till produktionsledning och yrkesarbetare samt utse ansvarig 
roll. Mer stöd i form av utbildning och effektivare åtkomst i databasen. Även 
produktionsledning behöver prioritera annorlunda och inse värdet av en 
arbetsberedning samt tiden som krävs. Implementationen med BIM är på gång inom 
branschen men det är till stor del ett krav som behöver komma ifrån beställarsidan, 
däremot de projekt som har BIM borde dra nyttan av att använda det som ett 
hjälpmedel i arbetsberedningen. 

Resultatet presenterat är till största del baserat på utförda intervjuer analyserade mot 
presenterad teori. Valet av att utföra intervjuer på tre projekt gör att urvalet av 
intervjupersoner blir större, sedan har även valda metoder och presenterad teori varit 
relevanta på grund av många kopplingar till vetenskapliga källor. De intervjupersoner 
som medverkat har arbetat på olika projekt med varierande storlek enligt tabell 3. 
Projekten är av samma typ, flerbostadshus vilket gör att arbetsmomenten är liknande 
men varierande i omfattning. Dock är arbetsberedning en generell term för alla 
arbetsmoment vilket gör att typen av arbetsmoment inte har stor inverkan på 
resultatet. Intervjupersonernas erfarenhet i branschen är varierande enligt tabell 4. 
Detta leder till en annan uppfattning om hur en arbetsberedning ska genomföras. 
Personer med mer erfarenhet är oftare mer säkra på genomförandet av en 
arbetsberedning vilket gör att den vid flera tillfällen endast genomförs muntligt och på 
så sätt blir bristfällig vilket kan påverka trovärdigheten av resultatet. De personer med 
mindre erfarenhet är mer osäkra på genomförandet av en arbetsberedning vilket gör 
att den blir fullständig. På grund av den stora variationen i erfarenhet blir resultatet 
mer generaliserbart och empirin kan jämföras för att öka arbetets trovärdighet.  

Datainsamlingen genom intervjuerna kan vara bristande för är att intervjuarna inte har 
någon formell utbildning för intervjuer förutom kunskapen ifrån de vetenskapliga 
källorna som presenterats i metodkapitlet. Det finns en risk att viss nödvändig 
information missats vid intervjuerna. Vidare för att stärka trovärdigheten har dock 
varje intervju haft två intervjuare samt sparats i ljudformat och transkriberats. De 
frågeställningar ställda är relevanta för att uppnå målet, de är sammanhängande och 
måste stå i samma ordning då de utnyttjar resultatet ifrån varandra för att fastställa en 
konkret slutsats. Reflekterande är om kommunikation och informationsöverföring 
enskilt är det enda hindret till en lyckad arbetsberedning eller om fler faktorer väger 
in, oavsett så är de bevisligen den primära faktorn till användningen av en 
arbetsberedning.  
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6.2 Metoddiskussion 
Den kvalitativa studien som tillämpats anses som lämplig för att uppnå rapportens 
mål, den kvalitativa studien ger till skillnad från en kvantitativ studie mer djupgående 
svar vilket krävts för att utföra en tillförlitlig analys av problemområdet. Metoden 
anses ha tillämpats på ett korrekt sätt då frihet kring utformning av intervjusvar givits 
till respondenterna. 

För att uppnå en mer korrekt datainsamling skulle förutom innehållsanalys och 
intervjuer även observationer utförts. I innehållsanalysen gavs en bild av hur 
arbetsberedning ska genomföras, intervjuerna gav en bild av hur en arbetsberedning 
egentligen ser ut och observationer hade bekräftat den verkliga bilden samt gett mer 
underlag till analysen. Mer kunskap om intervjuteknik före datainsamling hade varit 
ett hjälpmedel för att nå en högre relevans i arbetet. Intervjuarbetet har präglat en stor 
del av arbetet och startades i ett tidigt skede av skälet att tiden varit begränsad. Att 
innan start av intervjufrågornas utformning gått utbildning av intervjuteknik hade 
resulterat till bättre formulerade frågor och minskat risken för misstolkningar vid 
intervjutillfällena.  

6.3 Begränsningar 
Avgränsningarna har varit ett krav utifrån tidsperspektivet för arbetet. Arbetet anses 
trots avgränsning mot enbart Jönköpings kontor applicerbart på andra delar inom 
organisationen och andra typer av projekt. Arbetsberedning är ett moment som funnits 
med i byggprocessen länge och dess instruktioner är ingenting som studien haft som 
syfte att ändra på utan snarare hur de arbetas med och används. Reflekterande på att 
arbetsberedning är en generell term som inte bara används inom byggnadsindustrin så 
är resultatet generaliserbart till inte bara byggnadsprojekt utan inom alla områden med 
arbetsmoment som kräver en utförlig arbetsberedning på ett effektivt och smidigt sätt. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Arbetet har identifierat brister och deras underliggande orsaker samt mynnat ut i 
förbättringsförslag för användningen av arbetsberedning. En bra arbetsberedning är en 
viktig faktor till ökad produktivitet och detta arbete presenterar 
förbättringsmöjligheter som kan effektivisera arbetsberedningen. Det var tydligt vad 
syftet med en arbetsberedning är för produktionsledning och yrkesarbetare men att det 
finns en kunskapsbrist i hur de ska utföras samt få hjälpmedel. Det oväntade var att 
kommunikation och informationsöverföring mellan produktionsledning och 
yrkesarbetare fungerar relativt bra utan att det istället brister mellan organisationen 
och produktionsledning vilket från början inte var premissen. Slutligen sammanfattas 
de viktigaste faktorerna till en effektivare arbetsberedning: 

 Organisationen måste ha starkare riktlinjer och mer hjälpmedel för att kunna 
effektivisera arbetsberedningen och utse ansvarig part som genomför dem, 

 Produktionsledning behöver inse värdet av en arbetsberedning och lägga den 
tid som krävs för att den ska bli gynnsam. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Vidare forskning inom ämnet borde även ta hänsyn till andra inblandade 
yrkesgrupper i ett byggprojekt. Kommunikation och informationsöverföring finns 
inom hela byggprocessen och kan studeras på liknande sätt i en annan del av en 
byggnads livscykel. Att även undersöka implementationen av BIM och dess 
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manövrerbarhet i praktiken är intressant för att fastställa om de positiva effekter som 
presenteras i detta arbete stämmer överens. Detta kan formuleras enligt följande:  

 Hur fungerar kommunikation och informationsöverföring mellan 
organisation och produktionspersonal? 

 Hur interagerar entreprenören och underentreprenörens arbetsberedningar? 
 Hur påverkas arbetsberedning av implementationen av BIM och 3D-

modeller? 
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Bilaga 1. Arbetsberedning vägledning 
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Bilaga 2. Arbetsberedning rutin. 
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Bilaga 3. Intervjumall ledning 

Intervjumall 
Ledning  

1. Vet du vad begreppet arbetsberedning innebär?
- Är detta något som ni gör innan varje arbetsmoment?
- Hur avgörs det om det krävs en arbetsberedning eller inte vid arbetsmoment?

2. Hur fungerar informationsöverföringen av arbetsberedningen?
- Dokument? Muntlig överföring? Visualisering? BIM?

3. Hur ser du på kommunikationen mellan involverade parter i arbetsberedningen?
- Vilka faktorer?
- Vad tror du det beror på?

4. Hur är samarbetet mellan involverade parter i arbetsberedningen samt öppenheten i
kommunikationen?
- Vilka förutsättningar ger organisationen för att främja samarbetet mellan olika

parter inblandade i arbetsberedningen?
- Ges tillräckligt med stöd, feedback o fysiska resurser till yrkesarbetarna?

5. Vad tror du skulle vara en möjlig utveckling för kommunikation och
informationshantering inom arbetsberedningen?
- På vilket sätt då?

6. Bim används i stor utsträckning inom byggbranschen idag, varför tror du att detta inte
används lika stort inom arbetsberedningen?

7. Tror du att en ökad visualisering genom BIM skulle kunna förbättra
arbetsberedningens kommunikation?

8. Tror du det finns möjlighet till automatisering via BIM inom arbetsberedningen?

9. Tycker du det finns behov av förändringar angående hur ni jobbar med
arbetsberedningar i dagsläget?
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Bilaga 4. Intervjumall yrkesarbetare 

Intervjumall  

Yrkesarbetare 

1. Vet du vad som begreppet arbetsberedning innebär?
- Är detta något som ni gör innan varje arbetsmoment?
- Hur avgörs det om det krävs en arbetsberedning eller inte vid arbetsmoment?

2. Hur fungerar informationsöverföringen av arbetsberedningen?
- Dokument? Muntlig överföring? Visualisering? BIM?

3. Hur är kommunikationen och samarbetet mellan involverade parter inom
arbetsberedningen?

- Ges tillräckligt med stöd, feedback och fysiska resurser till er yrkesarbetare?
- Vilka faktorer tror du det beror på?

4. Tror du att en ökad visualisering via BIM skulle kunna förbättra
arbetsberedningens kommunikation?

5. Tycker du det finns behov av förändringar angående hur ni jobbar med
arbetsberedningar i dagsläget?
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