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Abstract 

Purpose: The complexity of the construction industry and lack of repeated patterns 

complicates the efficiency of work execution. The working method of the construction 

site is a significant factor for the low productivity. It has been emerged that the 

occupational workers only use 40-60% of their full potential and the productivity could 

increase with 40% by increasing the involvement of them. Work preparation is a 

planning tool for the future work with aim to ensure a safer and more efficient 

achievement of the work execution. Inadequate communication, collaboration, 

planning and prioritization leads to a lack of use of work preparations in the industry.  

The aim of the study is to investigate the collaboration and communication between 

production management and occupational workers during the execution of work 

preparations and to present improvement suggestions for the execution of work 

preparations.  

Method: A qualitative case study on three different building projects has been carried 

out. The methodology was semi-structured interviews with production management, 

occupational workers and a person from the organization. A document analyse was 

performed to study what the organization is assisting with, as well as a literature study 

to gain knowledge from previous research. 

Findings: The identified deficiency was that work preparations rarely are produced 

together during meetings. The identified underlaying causes for this, is a lack of 

knowledge and basis, how written and jointly developed work preparations should be 

carried out. It is unclear how to implement it and too few tools. Due to the lack of 

knowledge and lack of time, the time required for a good work preparation is not set 

aside.  

Implications: A work preparation is a good tool to increase the productivity and safety 

during the execution of the work. To increase the priority of jointly developed work 

preparations, the production management and the occupational workers must 

understand the value of them and take time to sit down together and produce them. The 

organization needs to assist with an explanatory text document regarding work 

preparations and give clearer guidelines for how the production management should 

work with them. This would lead to a reduction of ignorance and uncertainties regarding 

the execution of work preparations. 

Limitations: The time of the study forms the basis of the limitations. The survey is 

limited to one company, where interviews have been done at three projects. Despite this 

limitation, the result is transferable to organizations of similar size with projects of 

similar scope. The work did not aim to change the purpose of the work preparation. 

Keywords: Work preparation, communication, collaboration, commitment, planning, 

steering, leadership. 

 



Sammanfattning 

ii 

Sammanfattning 

Syfte: Byggindustrins komplexitet och avsaknad av upprepade mönster försvårar 

effektiviseringen av arbetsutföranden. Byggarbetsplatsens arbetssätt pekas ut som en 

betydande faktor till projektens låga produktivitet. En studie visar att yrkesarbetarna 

enbart utnyttjar 40-60% av sin fulla potential och att produktiviteten skulle kunna öka 

med 44% genom att öka deras delaktighet i arbetet. Arbetsberedningar är ett 

planeringsverktyg av kommande moment med syfte att uppnå ett säkrare och 

effektivare genomförande av momentet. Bristande kommunikation, samarbete, 

planering, okunskap och bortprioriteringar leder till att genomförandet och användandet 

av arbetsberedningar brister i branschen.  

Målet med arbetet är att utreda hur samarbetet och kommunikationen fungerar mellan 

produktionsledning och yrkesarbetare vid genomförandet av arbetsberedningar, samt 

att presentera förbättringsförslag till genomförandet av arbetsberedningar. 

Metod: En kvalitativ fallstudie på tre byggprojekt ligger till grund för att besvara målet 

med arbetet. Under fallstudien genomfördes semistrukturerade intervjuer med 

produktionsledningen och yrkesarbetare på varje projekt, samt att en intervju med en 

representant från organisationen har gjorts. En dokumentanalys har även genomförts 

för att få reda på vad organisationen bistår med, samt en litteraturstudie för att få 

kunskap om tidigare forskning inom området. 

Resultat: De identifierade bristerna i samarbetet och kommunikation vid 

genomförandet av arbetsberedningar har visats vara att arbetsberedningarna sällan tas 

fram gemensamt under planerade möten. Vad som i sin tur identifierats som orsaker till 

detta är att produktionsledningen saknar kunskap och underlag för hur skriftliga 

arbetsberedningar ska genomföras. Det upplevs brista i hjälpmedel i form av 

förklarande textdokument gällande arbetsberedningens syfte och genomförande. Stress, 

bortprioriteringar och att gamla arbetssätt lever kvar bidrar även till att tid inte avsätts 

för att ta fram skriftliga arbetsberedningar.  

Konsekvenser: En arbetsberedning är ett bra hjälpmedel för att öka produktiviteten 

och säkerheten vid arbetsutförandet. För att prioritera gemensamt framtagna 

arbetsberedningar måste produktionsledningen och yrkesarbetarna förstå dess värde 

och avsätta tid för att genomföra dem. Organisationen behöver bistå med förklarande 

textdokument gällande arbetsberedningar och ge tydligare riktlinjer för hur 

produktionsledningen ska arbeta med arbetsberedningar. Detta skulle leda till att 

okunskap och osäkerheter kring genomförandet minskas.   

Begränsningar: Arbetets tidsperspektiv ligger till grund för de begränsningar som 

gjorts. Arbetet avgränsas till att enbart samarbeta med ett företag, där intervjuer 

genomförts på tre byggprojekt. Trots denna avgränsning anses resultatet vara 

överförbart till organisationer i liknande storlek med projekt i liknande omfattning.  

Nyckelord: Arbetsberedning, kommunikation, samarbete, engagemang, planering, 

styrning, ledarskap.   
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Ordlista 

PL: Produktionsledning 

PC:  Platschef 

AL:  Arbetsledare 

YA:  Yrkesarbetare
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1 Inledning 
Examensarbetet omfattar 15 hp och är en del av utbildningen “Byggnadsteknik, 

inriktning husbyggnadsteknik, 180 hp” vid Tekniska Högskolan i Jönköping.  

Examensarbetet skrivs i samarbete med företaget Skeppsviken Bygg i Skövde AB. 

Målet med arbetet är att utreda hur samarbetet och kommunikationen fungerar mellan 

produktionsledning och yrkesarbetare vid genomförandet av arbetsberedningar, samt 

att presentera förbättringsförslag till genomförandet av arbetsberedningar. 

1.1 Bakgrund 
Sveriges byggindustri har en avgörande roll för landets ekonomi och ekonomiska 

utveckling (Sveriges byggindustrier, 2017). Under de senaste två årtiondena har 

byggindustrin ökat sin produktivitet med 1 procent jämfört med tillverkningsindustrin 

som ökat sin produktivitet med 3,6%. Läget för byggindustrins utveckling ses svårt att 

vända då branschen kantas av inre barriärer och bristande kontinuitet i projekten och 

arbetsbelastning. Ytterligare en utmaning är att branschen saknar en kontinuerlig cykel 

att följa då varje projekt är unikt. Samhällets ekonomiska tillväxt och den stora 

efterfrågan av byggnader utgör goda möjligheter för branschen att utvecklas (Turner & 

Townsend, 2017).  

Utan tydlig planering, samarbete och kommunikation inom byggprojektet är det svårt 

för deltagarna att bygga gemensamt förtroende och jobba mot samma mål 

(Gustavsson Karrbom, 2012). Orsaker till bristande kommunikation på 

byggarbetsplatser är bland annat stress, branschens tuffa jargong, misstolkning av 

instruktioner och bristande kommunikationsförmåga bland deltagarna. Studier visar att 

byggprojekt där kommunikationen fungerar bra genomförs fem gånger bättre jämfört 

med byggprojekt där kommunikation brister. 80% av de byggprojekt som fokuserar på 

effektiv kommunikation slutförs inom budget, inom tidsramen och med hög kvalité 

(Olanrewaju, Tan & Kwan, 2017).    

Planering och organisering är förutsättningar för ett lyckat och lönsamt projekt 

(Gustavsson Karrbom, 2012). Friblick (2009) beskriver att planeringen under 

byggproduktion görs, men att kvalitén i planeringen kraftigt varierar. Hur 

produktionsledningen på ett visst byggprojekt prioriterar planeringsarbetet har till stor 

del att göra med deras erfarenheter och kunskaper inom området.   

En arbetsberedning är ett planeringsverktyg för att uppnå ett säkert och effektivt 

utförande av kommande arbetsmoment. Tanken är att de som ska genomföra momentet 

ska sitta ned tillsammans med produktionsledningen och gå igenom förutsättningar 

inför arbetsmomentet och hur genomförandet ska gå till. Vid genomförandet av 

arbetsberedningen fastställs även vilka material, maskiner, person(er) och hjälpmedel 

som ska användas. Det är extra viktigt att genomföra arbetsberedningar för moment 

som ligger på kritiska linjen eller moment som aldrig tidigare genomförts. 

Arbetsberedningen skapar förutsättningar för en effektiv produktion, förebygger 

störningar och fel som kan uppkomma under utförandet och belyser risker som kan 

tänkas uppkomma under genomförandet. Arbetsberedningen klargör även 

omfattningen av vilka provnings- och kontrollåtgärder som krävs (Persson, 2012).   
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1.2 Problembeskrivning 
Byggindustrins komplexitet och avsaknad av upprepade mönster försvårar 

effektiviseringen av arbetsutföranden. Komplexiteten i varje byggprojekt leder till att 

det blir svårt att spara tid och pengar i form av standardiserade metoder och utföranden 

(Eriksson & Szentes, 2014). Staykova & Underwood (2017) beskriver även bristande 

kommunikation och informationsutbyte som avgörande orsaker till branschens 

långsamma utveckling.   

Stress och misstolkningar av arbetsinstruktioner är två orsaker till att 

kommunikationsproblem uppstår på byggarbetsplatser. Effektiv kommunikation, tydlig 

planering och ökat samarbete beskrivs leda till ökad produktivitet och på så sätt en ökad 

vinst för byggbranschen (Olanrewaju et al., 2017). En förutsättning för ett lyckat 

genomförande av ett projekt är att alla parter känner sig delaktiga (Loganathan, 

Forsythe & Kalidindi, 2018). Friblick (2009) beskriver att yrkesarbetarnas deltagande 

under planeringen generellt sett är låg. Loganathan et al. (2018) fann i en studie att 

produktiviteten kan öka med 44% genom att öka yrkesarbetarnas deltagande i arbetet. 

Studien visar att det riktas för lite uppmärksamhet till yrkesarbetarnas möjlighet att 

påverka produktiviteten och att de enbart utnyttjar 40-60% av sin fulla potential. 

En arbetsberedning ger deltagarna möjlighet att gemensamt tänka igenom hur 

momentet kan genomföras på ett säkrare och effektivare sätt innan arbetet påbörjas 

(Persson, 2012). Även om det finns klara tydliga beskrivningar för hur 

arbetsberedningar kan utföras på ett bra sätt, så är det inte alltid som det används i 

praktiken. Det är ofta ont om tid ute i produktionen och en genomarbetad 

arbetsberedning leder till ökat kontorsjobb vilket inte alltid prioriteras på 

byggarbetsplatsen. Följden av detta blir att vissa arbetsmoment i produktionen inte 

förbereds och risker inte beaktas (Johansson, Magnus, 9 november 2018).    

Projektkommunikation, samarbete och planering har visats grundläggande för ett 

hållbart och effektivt genomförande av byggprojekt (Gustavsson Karrbom, 2012). Om 

problemen med byggbranschens långsamma utveckling och komplexitet ska förbättras 

är planering av kommande arbete, gemensamt engagemang, kommunikation och ett 

fungerande samarbete bland deltagarna något som behöver prioriteras.   

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med arbetet är att utreda hur samarbetet och kommunikationen fungerar mellan 

produktionsledning och yrkesarbetare vid genomförandet av arbetsberedningar, samt 

att presentera förbättringsförslag till genomförandet av arbetsberedningar.  

För att nå målet skall följande frågeställningar besvaras: 

1. Vilka brister finns i samarbetet och kommunikationen mellan 

produktionsledning och yrkesarbetare vid genomförandet av arbetsberedningar 

i dagens läge?  

2. Vad är orsakerna till de brister som finns i samarbetet och kommunikationen 

mellan produktionsledning och yrkesarbetare vid genomförandet av 

arbetsberedningar?  

3. Vilka faktorer är viktiga för att stärka arbetsberedningens prioritet under 

produktion?   
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1.4 Avgränsningar 
▪ Arbetet utreder inte samarbetet och kommunikationen med underentreprenörer 

eller beställare under produktionsprocessen, utan enbart internt inom företaget.  

▪ Arbetet utreder inte hur uppföljning av arbetsberedningar sker. 

▪ Arbetet gör inte någon ändring i vad begreppet arbetsberedning innebär, vilket 

presenteras i bakgrunden.   

1.5 Disposition 
Denna rapport är indelad i sex olika kapitel enligt Figur 1. 

Figur 1. Rapportens disposition (Karlsson & Nilsson, 2019) 

Kapitel ett beskriver bakgrunden till arbetet. Problembeskrivning, målformulering och 

frågeställningar presenteras. 

Kapitel två beskriver valda metoder samt hur genomförandet av arbetet gått till. Kapitlet 

avslutas med ett avsnitt om hur trovärdigheten i arbetet uppfylls. 

Kapitel tre beskriver det teoretiska ramverk arbetet bygger på. Tidigare undersökningar 

och teorier som bidrar till svar på frågeställningarna presenteras. Det teoretiska 

ramverket är en grund för diskussion och slutsatser. 

Kapitel fyra redovisar den data som samlats in genom intervjuer och dokumentanalys.  

Kapitel fem redovisar arbetets resultat. Arbetet analyseras i relation till det teoretiska 

ramverket som arbetet bygger på. 

Kapitel sex diskuterar resultat och avslutas med en slutsats som bygger på arbetets 

resultat.        

 



Metod och genomförande 

4 

2 Metod och genomförande 
Kapitlet beskriver arbetets genomförande och arbetsgång för att besvara de 

frågeställningar som ställts upp. Kapitlet redovisar undersökningsmetoder för 

datainsamling och avslutas med ett stycke om resultatets trovärdighet utifrån metodval. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Kvantitativa undersökningar består av mätningar och statiska bearbetnings- och 

analysmetoder (Merriam, 1994). Denna forskning besvarar frågor som “Var”, ”Hur?” 

och ”När”. Kvalitativa undersökningar består av djupare analyser och går ut på att 

förstå processer, individers tolkningar och upplevelser. Denna typ av forskning 

besvarar frågor som “Vad är detta” och ”Vilka är de underliggande mönstren?” 

(Davidson & Patel, 2014).   

Fallstudie är en lämplig metod då aktuella problem eller händelser inom ett avgränsat 

system eller avgränsad grupp undersöks (Merriam, 1994). Fallet som undersöks kan 

vara en individ, en organisation eller en situation (Davidson & Patel, 2014). Merriam 

(1994) beskriver att styrkan med en fallstudie är dess förmåga att hantera många olika 

typer av empiriska material, som exempelvis dokument, intervjuer och observationer. 

Syftet med intervjuer är att ta reda på andra människors åsikter, vad de tänker eller är 

upptagna av (Patton, 1980).  

Frågeställningarna i arbetet är utformande på ett kvalitativt sätt. Frågeställningarna 

besvaras genom att skapa en förståelse för individers handlingssätt, tankar och 

upplevelser, vilket gör att en kvalitativ fallstudie ses som en lämplig metod för arbetet. 

Fallstudien bygger på semi-strukturerade intervjuer och dokumentanalys. 

Dokumentanalysen utgör ett komplement till intervjuerna och hjälper till att besvara 

frågeställningarna. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

I Figur 2 visas kopplingarna mellan valda metoder och frågeställningar. 
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Figur 2. Kopplingar mellan valda metoder och frågeställningar (Karlsson & Nilsson, 

2019) 

2.2.1 Vilka brister finns i samarbetet och kommunikationen mellan 
produktionsledning och yrkesarbetare vid genomförandet av 
arbetsberedningar i dagens läge? 
Frågeställningen besvaras genom litteraturstudie, dokumentanalys och 

semistrukturerade intervjuer. Dokumentanalysen ger kunskap och förståelse om vilket 

underlag produktionsledningen utgår ifrån i sitt arbete med arbetsberedningar. 

Intervjuerna ger kunskap om vilka brister respondenterna upplever vid genomförandet 

av arbetsberedningar. Empirin analyseras ihop med teorin från litteraturstudien för att 

få svar på frågeställningen.   

2.2.2 Vad är orsakerna till de brister som finns i samarbetet och 
kommunikationen mellan produktionsledning och yrkesarbetare vid 
genomförandet arbetsberedningar? 
Frågeställningen besvaras med hjälp av ovanstående frågeställning, litteraturstudie och 

semistrukturerade intervjuer. De brister som presenteras i första frågeställningen utgör 

underlag för att identifiera orsakerna till bristerna. Empirin analyseras ihop med teorin 

från litteraturstudien för att få svar på frågeställningen.   

2.2.3 Vilka faktorer är viktiga för att stärka arbetsberedningens prioritet 
under produktion? 
Frågeställningen besvaras med hjälp av ovanstående frågeställningar, litteraturstudie 

och semistrukturerade intervjuer. Respondenternas upplevda brister och vad de anser 

är orsakerna till dessa utgör underlag för att presentera viktiga faktorer. Teorin från 

litteraturstudien kopplas till den insamlade empirin för att analyseras. Detta utgör 

underlag för att besvara frågeställningen.    

2.3 Litteraturstudie 
Litteraturstudier bidrar till kunskap om vad tidigare forskning inom ett visst område 

kommit fram till. En litteraturstudie utgör på så sätt en grund till det problemområde 

som ska studeras i den egna undersökningen (Merriam, 1994).  
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Litteraturstudien utfördes via tillgängliga databaser på Jönköping Universitys 

högskolebibliotek. Det teoretiska ramverket består av litteratursökningar som 

genomförts via databaserna Scopus och Science Direct. Majoriteten av sökningarna 

begränsades till forskning som publicerats de senaste fem åren. Litteraturstudiens syfte 

var att skapa en teoretisk bakgrund att bygga det egna arbetet på. Litteraturstudien 

utgjorde även underlag för framtagning av intervjufrågor samt gjorde det möjligt att 

relatera insamlad empiri till tidigare forskning.   

Sökord: Construction, Construction-site, communication, knowledgeexchange, 

collaboration, work-involvment, planning, management, efficiency, steering, 

leadership. 

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

2.4.1 Intervju 
Den första och huvudsakliga datainsamlingsmetoden i arbetet är intervju. Intervju är en 

datainsamlingsteknik i form av frågor där redan bearbetad data samlas in utifrån en 

respondents erfarenheter och observationer. Detta gör att intervjuer ger en bredare bild 

än en observation (Ekholm & Fransson, 1992). En kvalitativ intervju syftar till att ta 

reda på en respondents livsvärld och uppfattningar, vilket medför att svarsalternativ inte 

går att bestämma i förväg (Davidson & Patel, 2014). 

Som intervjumetodik i arbete väljs semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer innebär att områden som ska beröras under intervjun bestämts i förväg. 

Denna typ av intervju ger intervjupersonen möjlighet att ställa följdfrågor utifrån 

respondenternas svar (Davidson & Patel, 2014). Semistrukturerade intervjuer anses 

lämpligt för det valda ämnet eftersom respondenterna kan ha olika syn på hur de 

upplever att samarbetet och kommunikationen fungerar. Möjligheten att ställa 

följdfrågor baserade på respondentens svar ses lämpligt för att besvara uppställda 

frågeställningar. 

2.4.2 Dokumentanalys 
Den andra datainsamlingsmetoden i arbetet är dokumentanalys. Riley (1963) beskriver 

termen dokument som det tillgängliga material eller den information om ett ämne som 

existerar innan forskningen påbörjas. Inom kvalitativa fallstudier är dokumentanalys en 

vanlig datainsamlingsmetod, där dokument med kommunikativt budskap analyseras. 

Informationen är vanligtvis skriftlig och har samlats in på annat sätt än via intervjuer 

och observationer (Merriam, 1994).  

Dokumentanalysen i arbetet genomförts på den arbetsberedningsmall organisationen 

tagit fram. Syftet med analysen är att ge kunskap i vad organisationen bistår med, samt 

för att få en bild bättre bild av organisationens syn på hur man vill arbeta med 

arbetsberedningar. Analysen utgör även underlag för utformning av intervjumallar. 

2.5 Arbetsgång 
Arbetet har skrivits i samarbete med byggföretaget “Skeppsviken Bygg i Skövde AB”. 

Företaget är ett medelstort entreprenadföretag med ca 90 anställda, varav 22 av dessa 

är tjänstemän. Under ett inledande möte med entreprenadchefen på företaget 

diskuterades bland annat konsekvenser och följder som uppkommer på grund av 



Metod och genomförande 

7 

branschers komplexitet, upprepning av byggfel och pressade tidschemat. Vidare 

diskuterades att det pressade tidschema gör att planeringen blir lidande, vilket leder till 

att arbetsmoment inte hinner planeras innan genomförandet. Detta möte lade grunden 

till arbetet. Tidsbegränsning och kursens omfattning på 15 hp var de huvudsakliga 

orsakerna till avgränsningen av arbetets omfattning. Det valdes att rikta in sig på hur 

samarbetet och kommunikationen mellan produktionsledning och yrkesarbetare 

fungerar vid genomförandet av arbetsberedningar i produktion.  

En kvalitativ fallstudie valdes som metod för att besvara studiens mål och 

frågeställningar. Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer och 

dokumentanalys av den arbetsberedningsmall organisationen tagit fram. Projekt för 

intervjuer samt respondenter till intervjuerna valdes ut med hjälp av handledaren på 

företaget.  Detta gjordes för att få respondenter på olika typer av byggprojekt och med 

varierande yrkeserfarenhet inom branschen.  

Arbetet inleddes med en omfattande litteraturstudie på området. Syftet med 

litteraturstudien var att ge underlag för vidare arbete och ge kunskap om vad som redan 

fanns framtaget inom forskningen. Litteraturstudien utgjorde även underlag för att 

forma intervjufrågorna och genomföra djupgående analyser, diskussioner och 

slutsatser.  

Dokumentanalysen genomfördes på organisationens arbetsberedningsmall, se Bilaga 1. 

Utifrån dokumentanalysen och litteraturstudien formades olika intervjumallar för 

entreprenadchef, produktionsledningen och yrkesarbetarna, se Bilaga 2. Empiri i form 

av intervjuer samlades in från tre olika projekt där platschef, arbetsledare och 

yrkesarbetare deltog. Alla intervjuer gjordes enskilt med en respondent i taget. Innan 

dessa intervjuer genomfördes hade entreprenadchefen för organisationen intervjuats för 

att ge en bild av organisationens syn på momentet arbetsberedningar. Totalt 

genomfördes 13 stycken intervjuer. Frågorna utformades enligt trattmodellen, 

inledningsvis med breda frågor för att sedan smalnas ner mer specifika frågor om 

samarbete och kommunikation. Intervjuerna spelades in och anteckningar fördes 

löpande av båda skribenterna. Efter intervjuerna sammanställdes svaren och 

grupperades utefter fråga/område och yrkesroll. Därefter analyseras empirin 

tillsammans med den framtagna teorin. Genom detta kunde uppställda frågeställningar 

och målet med arbetet besvaras.  

2.6 Trovärdighet 
Begreppet validitet innebär att det som mäts i undersökningen är det som avses att 

mätas. Kvalitativa studier mäter vanligtvis människors inställningar, upplevelser 

och/eller kunskap. Att säkerställa validiteten i de metoder för datainsamling och 

databearbetning som används i kvalitativa undersökningar är därför extra viktigt. 

Validiteten i en kvalitativ studie innefattar hela forskningsprocessen. En bred teoretisk 

grund är en förutsättning för att göra trovärdiga tolkningar av datainsamlingen och på 

så sätt säkra validiteten i den insamlade datan (Davidson & Patel, 2014).  

Validiteten i arbetet säkerställs genom att flera olika vetenskapliga källor används för 

att få en bred teoretisk grund. För att säkerställa att respondentens svar uppfattas korrekt 

under intervjun ger skribenterna en återgivning av svaret i de fall oklarheter upplevs. 
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På så sätt får respondenten kännedom om svaret tolkats korrekt. Innan intervjuerna 

påbörjas klargörs att respondenterna och skribenterna är överens om vad begreppet 

arbetsberedning syftar till och vad begreppet innebär. Detta för att undvika 

missförstånd och feltolkning av frågorna. 

Att intervjua olika yrkesroller säkerställer validiteten i studien eftersom olika 

befattningar kan ha olika syn på arbetsberedningar och olika uppfattningar hur 

samarbetet och kommunikationen fungerar. Samma tankesätt gäller valet av olika lång 

yrkeserfarenhet på respondenterna. Intervjuer genomförs på tre olika byggprojekt, 

eftersom arbetet med arbetsberedningar kan fungera olika bra på olika projekt. På så 

sätt stärks trovärdigheten av mätresultatet samt gör resultatet mer överförbart på 

liknande projekt.   

Begreppet reliabilitet handlar om mätinstrumentets tillförlitlighet, i vilken utsträckning 

resultatet kan upprepas och instrumentets förmåga att stå emot inflytande från 

omgivningen (Merriam, 1994). Vid semistrukturerade intervjuer är reliabiliteten 

kopplad till intervjuarens förmåga att göra bedömningar och förmåga att läsa av 

situationen (Davidson & Patel, 2014). I denna utredning är det skribenterna själva som 

utgör det huvudsakliga mätinstrumentet vad gäller insamling och analys av data.  

Personers tankar kan inte iakttas eller mätas och det blir därför viktigt att intervjuaren 

ställer rätt frågor och på ett tydligt sätt (Patton, 1980). Under intervjuerna medverkar 

två intervju-personer som registrerar intervjusvaren, på så sätt minskas risken för 

tolkningsfel och missuppfattningar. Anteckningar förs löpande under intervjuerna samt 

att alla intervjuer spelas in. Inspelningar gör det möjligt att lyssna på intervjun så många 

gånger som behövs för att försäkra sig om att informationen uppfattats korrekt 

(Davidson & Patel, 2014). Svaren från intervjuerna sammanställs och grupperas utefter 

yrkesroll och intervjufråga för att lättare finna mönster i intervjusvaren.  
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3 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel ges en vetenskaplig grund till problemområdet.  Kapitlet redovisar de 

teorier och vetenskapliga referenserna som är lämpliga för att besvara 

frågeställningarna i arbetet.   

3.1 Koppling mellan frågeställningar och valda teorier  
I Figur 3 nedan redovisas de kopplingar som görs mellan valda teorier och ställda 

frågeställningar samt mellan datainsamlingsmetoder och ställda frågeställningar.  

 

Figur 3. Kopplingar mellan valda teorier och frågeställningar (Karlsson & Nilsson, 

2019)  

3.1.1 Vilka brister finns i samarbetet och kommunikationen mellan 
produktionsledning och yrkesarbetare vid genomförandet av 
arbetsberedningar i dagens läge? 
Frågeställningen besvaras utifrån valda teorier och insamlad empiri. Utifrån detta 

identifieras vilka briser i samarbetet och kommunikationen mellan produktionsledning 

och yrkesarbetare som respondenterna upplever. 

3.1.2 Vad är orsakerna till de brister som finns i samarbetet och 
kommunikationen mellan produktionsledning och yrkesarbetare vid 
genomförandet av arbetsberedningar? 
Frågeställningen besvaras utifrån valda teorier och insamlad empiri. Utifrån detta kan 

de bakomliggande orsakerna till bristerna presenteras. 

3.1.3 Vilka faktorer är viktiga för att stärka arbetsberedningens prioritet 
under produktion? 
Frågeställningen besvaras utifrån valda teorier och insamlad empiri. Utifrån detta kan 

viktiga faktorer presenteras som ökar arbetsberedningens prioritet. 
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3.2 Kommunikation 
Kommunikation är processen som handlar om att införskaffa, tolka och effektivt sprida 

vidare relevant information till den eller de som kan tänkas behöva ta del av den. 

Begreppet information måste skiljas från kommunikation. Information består av data 

som bearbetas och presenteras på ett sådant sätt att den får en mening och 

kommunikation handlar hur informationen överförs mellan avsändare och mottagare 

(Zulch, 2014a). Olanrewaju et al. (2017) definierar kommunikation som en process 

bestående av utbyte av information, kunskap och instruktioner mellan två eller flera 

människor.  

Kommunikation och kunskapsdelning är nyckelfaktorer för att förbättra prestationen 

och produktiviteten inom byggprojekt (Lindhard & Larsen, 2016). Detta menar även 

Gustavsson Karrbom (2012) som beskriver att projektkommunikation bygger på att 

kunskap delas och sprids mellan de olika yrkesgrupperna som medverkar i projektet. 

Även Wu, Liu, Zhao, & Zuo, (2017) beskriver att kommunikation är grunden till 

informationsflödet under projektets förlopp och att kommunikation är det huvudsakliga 

sättet för projektmedlemmar att samarbeta på. Zulch (2014b) menar även på att 

kommunikation är den avgörande faktorn för att leda ett projekt och beskriver att ledare 

som inte lyckas kommunicera med de övriga deltagarna i själva verket inte leder alls. 

Effektiv kommunikation innebär att mottagaren förstår den information avsändaren ger. 

Denna typ av kommunikation mellan deltagarna är grundläggande för ett lyckat projekt 

då den ökar förståelsen för motpartens synpunkter (Olanrewaju et al., 2017; Wu et al., 

2017). För att förhindra missförstånd krävs att alla delar av budskapet når fram till 

mottagaren (Zulch, 2014a). Effektiv kommunikation underlättar även planeringen av 

kommande arbetsmoment, vilket i sin tur gör det möjligt att säkerställa att rätt material 

och arbetskraft finns tillgängliga vid behov (Olanrewaju et al., 2017).  

Loganathan et al. (2018) beskriver att kommunikationsproblem mellan ledningen och 

yrkesarbetare, bristande samordning och bristande samarbete är faktorer som påverkar 

produktiviteten negativt.  Bristande kommunikation leder bland annat till ökad 

frustration, minskad produktivitet och ökad osäkerhet. Wu et al. (2017) skriver i sin 

studie att informell kommunikation är en av orsakerna till missuppfattningar av 

arbetsinstruktioner. Informell kommunikation sker privat i samtal mellan varandra och 

kanalerna för denna typ av kommunikation beskrivs vara instabila, slumpmässiga och 

osäkra, vilket leder till missförstånd av arbetsinstruktioner, moment och 

processutförande. Denna beskrivning stärks av Olanrewaju et al. (2017) som förklarar 

att oklara kommunikationskanaler leder till missuppfattningar av arbetsmoment och 

instruktioner. 

3.3 Samarbete 
Samarbete definieras som en överenskommelse mellan två eller fler parter med syftet 

att i största möjliga mån uppfylla respektives ambitioner. Vidare beskrivs samarbete 

som en process där information utbyts, omprioriteringar görs och nya preferenser 

skapas. Samarbete innebär att få nya insikter och göra avvägningar mellan viktiga och 

betydande frågor (De Dreu & Beersma, 2005).  

För ett lyckat samarbete krävs förtroende bland deltagarna, gemensamt engagemang, 

tillfredsställelse och att alla deltagare jobbar mot gemensamma mål. Bristande 
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integration mellan arbetsgrupper och bristande kommunikation har pekats ut som 

orsaker till samarbetsproblem under byggprojektet (Staykova & Underwood, 2017). 

Loganathan et al. (2018) jämför byggprojekt med lagidrott, där framgång beror på 

tränarens förståelse för situationen, förmåga att skapa rätt taktik och bygga upp ett starkt 

lag med god samanhållning. Chih, Kiazad, Cheng, Lajom, & Restubog (2017) styrker 

detta och förklarar att goda relationer mellan ledningen och yrkesarbetarna påverkar 

yrkesarbetarnas känslor positivt, vilket gör att de känner ökat engagemanget för 

arbetsuppgiften. Yrkesarbetare som engagerar sig i arbetet, tar ansvar för sitt jobb och 

upplever en mening med de arbetsuppgifter som de utför är mer produktiva (Chih et al., 

2017). Zulch (2014b) menar även att yrkesarbetarnas engagemang ökar då de tillåts 

delta i beslutsprocessen och har möjlighet att påverka beslutsfattandet.  

Lindhard & Larsen (2016) nämner deltagarnas engagemang, ett fungerande samarbete 

och kompetenta yrkesarbetare som de tre främsta grunderna för att ett byggprojekt ska 

uppnå rätt kvalité. Tastan & Davoudi (2015) beskriver att yrkesarbetarnas 

arbetsinvolvering till stor del beror på individens intresse samt organisationens klimat 

och arbetssätt. En hög grad av arbetsinvolvering leder till en ökade förståelse för 

organisationens mål, värderingar och arbetssätt, eftersom yrkesarbetarna själva 

engageras mer i arbetet. Detta underlättar samarbetet och ökar effektiviteten eftersom 

alla deltagare då jobbar mot gemensamma mål (Tastan & Davoudi, 2015). 

3.4 Planering och Styrning 
Tydlig planering, styrning och kontroll inom byggprojekt är avgörande för att 

säkerställa att projektet uppfyller uppställda mål. Ett byggprojekts framgång mäts i hur 

slutprodukten uppfyller kraven på kostnad, tid och kvalité (Lindhard & Larsen, 2016). 

Planering och schemaläggning av kommande arbetsmoment underlättas av effektiv 

kommunikation mellan deltagarna. Genom god kommunikation säkerställs även att rätt 

material och arbetskraft finns tillgängliga vid behov (Olanrewaju et al., 2017). En ökad 

förståelse för planeringens potential hos alla medarbetare är då viktigt för att öka 

prioriteringen av planeringsarbeten (Friblick, 2009).  

Produktionsledningens arbetsuppgifter är bland annat att integrera relevant 

projektinformation, hålla rätt status på projektet, utvärdera arbetsmoment och 

samarbeta med projektdeltagarna (Tsai, 2009). Även om de flesta är medvetna om de 

fördelar bra planering ger i det långa loppet, så prioriteras ändå det praktiska arbetet 

före kontorsarbetet i flesta fall (Friblick, 2009). Olanrewaju et al. (2017) beskriver att 

den stress som finns inom byggsektorn leder till att det blir svårare att tolka, 

vidarebefordra information och instruktioner. Hög arbetsbelastning och långa 

arbetsdagar pekas ut som de främsta orsakerna till den upplevda stressen, vilket 

resulterar i att kontorsarbetet blir lidande. 

Arbetsinstruktioner och handledning påverkar yrkesarbetarna positivt (Chih et al., 

2017). Detta stärker Porntepkasemsant & Charoenpornpattana (2015) som menar att 

tydliga och korrekta instruktioner underlättar yrkesarbetarnas arbete då de kan utföra 

arbetet smidigare och effektivare med hjälp av rätt underlag. Samtidigt beskriver de att 

det är för få arbetsledare ute i produktionen, vilket leder till bristande handledning ute 

på bygget. 
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3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Syftet med kommunikation är att sprida information och att skapa en gemensam 

förståelse bland individer. Brister i utförandet inom byggsektorn har ofta sina rötter i 

bristande kommunikation. Effektiv kommunikation och tydliga 

kommunikationskanaler ökar projektets framgång och yrkesarbetarnas produktivitet. 

Goda relationer, öppenhet och deltagarnas vilja att kommunicera med varandra är 

avgörande för att åstadkomma effektiv kommunikation. Kommunikationsvillighet 

leder till ökat engagemang och stärker relationen mellan deltagarna och underlättar 

informationsflödet och utbytet av idéer och kunskap (Wu et al., 2017; Olanrewaju et 

al., 2017).  

Det är svårt att särskilja vart gränsen mellan kommunikation och samarbete går. 

Kommunikation leder till förbättrat samarbete, vilket i sin tur underlättar planering av 

kommande arbetsmoment. Utan god kommunikationsförmåga bland deltagarna är det 

svårt att upprätta ett samarbete och på så sätt försvåras även planeringsarbetet 

(Olanrewaju et al., 2017; Wu et al., 2017). Planering är viktigt för att lyckas styra mot 

uppställda mål. Tydlig planering och arbetsinstruktioner leder till ett smidigare 

genomförande av momentet (Zulch, 2014a).  

Sammanfattningsvis är det viktigt att både organisationen och den enskilda individen 

tar sitt ansvar. Planering, effektiv kommunikation och ett fungerande samarbete där alla 

yrkesgrupper är engagerade i arbetet har visats leda till lyckade genomföranden av 

byggprojekt. Detta leder i sin tur till ökad produktivitet. Figur 4 nedan visar hur de olika 

teorierna kopplas ihop. 

 

Figur 4. Kopplingar mellan valda teorier (Karlsson & Nilsson, 2019). 
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4 Empiri 
I detta kapitel redovisas den data som samlats in under arbetets gång.   

4.1 Dokumentanalys 
Dokumentanalys har gjorts på organisationens arbetsberednings-mall, se Bilaga 1.   

4.1.1 Arbetsberednings-mall 
För att underlätta arbetet med arbetsberedningar ute i produktionen bistår 

organisationen med en arbetsberedningsmall, se Bilaga 1. Syftet med 

arbetsberedningsmallen är att produktionsledningen skriftligt ska planera kommande 

arbetsmoment. Mallen utgör underlag för att tänka igenom utförandet av kommande 

moment och reflektera över vilka resurser i form av material, personer och hjälpmedel 

som krävs för att utföra momentet. Även risker vid genomförandet av momentet 

beaktas. Platschefen på projektet ansvarar för att arbetsberedningen tas fram. De som 

ska utföra arbetsmomentet ska medverka vid genomförandet av arbetsberedningen. På 

så sätt får de möjlighet att bidra med kunskap och tidigare erfarenheter kring liknande 

moment.  

4.2 Intervjuer 
Intervjuer har genomförts på tre olika byggprojekt inom organisationen samt med 

entreprenadchef som representant från organisationens sida, se Tabell 1. På varje 

projekt har platschef, arbetsledare och två yrkesarbetare blivit intervjuade, se Tabell 2. 

Projekt 1 med platschef (PC1), arbetsledare (AL1) och yrkesarbetare (YA1a och 

YA1b). Projekt 2 med platschef (PC2), arbetsledare (AL2) och yrkesarbetare (YA2a 

och YA2b). Projekt 3 med platschef (PC3), arbetsledare (AL3) och yrkesarbetare 

(YA3a och YA3b).  

Entreprenadchefen intervjuades för att få en förståelse för organisationens syn på 

arbetsberedningar. I dagsläget ställer organisationen inga krav på inlämning av 

skriftliga arbetsberedningar. Organisationen bistår inte med något förklarande 

dokument eller utbildning i hur genomförandet av arbetsberedningar ska gå till.  

Tabell 1. Projektens olika typ, storlek och löneform för YA (Karlsson & Nilsson, 2019). 
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Tabell 2. Respondenternas antal år i branschen (Karlsson & Nilsson, 2019). 

 

4.2.1 Intervju: produktionsledning 
Enligt produktionsledningen är arbetsberedningar en planering för kommande moment 

för att säkerställa rätt kvalité av resultatet, rätt antal yrkesarbetare med rätt kompetens 

och att rätt material, maskiner och andra hjälpmedel finns tillgängligt vid start av 

momentet. Ledningen på respektive projekt är eniga om att en arbetsberedning kan vara 

både muntlig och skriftlig. Under intervjuerna framkom det att varken skriftliga eller 

muntliga arbetsberedningar är något som tas fram inför varje moment. 

Produktionsledningen menar att yrkesarbetarna ofta har erfarenhet sen tidigare för att 

utföra enklare och vanligt förekommande moment. Alla representanter från ledningen 

utom PC3 anser att skriftliga arbetsberedningar borde göras oftare för att säkerställa att 

momentet flyter på felfritt. PC3 menar istället att det blir allt mer pappersarbete för 

produktionsledningen och att fokus flyttas från att producera resultat till administrativt 

arbete. PC3 beskriver att han hittills klarat alla projekt bra utan skriftliga 

arbetsberedningar.  

På två av tre projekt upplever arbetsledarna att organisationen behöver stötta med 

tydligare riktlinjer för hur skriftliga arbetsberedningar ska tas fram samt vilka moment 

som kräver skriftliga arbetsberedningar. Det önskas ett förklarande dokument om hur 

arbetsberedningen ska genomföras. I dagsläget upprättas arbetsberedningar utifrån egna 

åsikter och erfarenheter. Under intervjun med AL3 framkom det att respondenten inte 

viste om organisationens mall för arbetsbredningar. 

Kommunikation 

Gemensamt för alla projekt är att kommunikationen och informationsutbytet mestadels 

sker muntligt ute på bygget eller under planerade vecko-/morgonmöten. 

Produktionsledningen på projekten tycker att kommunikationen mellan ledning och 

yrkesarbetare fungerar bra eller jättebra. Produktionsledningen upplever att vissa brister 

istället finns i kommunikationen mellan produktionsledningen och organisationen. 

Detta framkommer framförallt under intervjuerna med arbetsledarna. De menar att 

information från organisationen inte alla gånger når hela vägen till dem. 

Produktionsledningen är eniga om att arbetsberedningar är helt avgörande för att lyckas 

med ett projekt. Eftersom kommunikationen fungerar så pass bra anses behovet av 
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skriftliga arbetsberedningar inte vara lika stort. Produktionsledningens uppfattning är 

att den lyckade kommunikationen mellan dem och yrkesarbetarna grundas i att arbeta 

med samma arbetslag i flera projekt. På så sätt lär alla känna varandra och vet hur alla 

fungerar. PC1 beskriver att det händer att han gör skriftliga arbetsberedningar 

tillsamman med yrkesarbetarna, men att det gäller att känna av personen. Det är olika 

hur yrkesarbetarna fungerar och hur de vill jobba. PC2 beskriver att kommunikationen 

fungerar bra, de använder sig av öppna dialoger men att det är olika från person till 

person hur mycket man vill kommunicera. AL2 beskriver hur morgonmöten och 

fredagsmöten är en stor del av kommunikationen men att det även sker fortlöpande 

under dagen. PC3 jobbar endast med muntliga arbetsberedningar och tycker att det 

fungerar bra då yrkesarbetarna är bra på att säga till när något inte fungerar.  

Ledningen är även övertygade om att drivna och engagerade yrkesarbetare har en 

avgörande betydelse för god kommunikation. På projekt 1 och 3 upplevs ackord vara 

en stor drivkraft för kommunikationen eftersom yrkesarbetarna då ständigt vill ligga 

steget före och inte riskera att stå utan arbetsuppgifter, material och verktyg.  

Samarbete 

På alla projekten anser ledningen att samarbetet mellan ledningen och yrkesarbetarna 

upplevs fungerar bra eller mycket bra. Produktionsledningen på respektive projekt 

beskriver att det är viktigt att lyssna på yrkesarbetarnas idéer hur kommande moment 

kan genomföras eftersom yrkesarbetarna har mer kunskap om det praktiska utförandet. 

Yrkesarbetarna har erfarenhet sen tidigare om vilka metoder som fungerat bra eller 

mindre bra. Denna kunskap förklarar ledningen är viktig att ta tillvara på. 

Produktionsledningen upplever att yrkesarbetarna är motiverade och engagerade i sina 

arbetsuppgifter. De förklarar att yrkesarbetarnas är måna om att rätt material ska finnas 

framme i tid för att arbetet ska flyta på. Detta upplevs extra starkt av 

produktionsledningen på projekt 1 och 3. En anledning till att engagemanget och 

motivationen upplevs extra starkt på dessa projekt tror de har att göra med 

yrkesarbetarnas löneform. PC3 förklarar att ackord skapar en vilja hos yrkesarbetarna 

att ligga steget före, planera extra noga och att se till att material och verktyg finns på 

plats vid uppstart av ett moment.  

Planering och styrning 

Under intervjuerna med produktionsledningen beskrivs att mycket av planeringen 

kommuniceras ut till yrkesarbetarna under vecko-/morgonmötet. PC3 beskriver 

byggprojektets komplexitet som en faktor som försvårar planeringen, till skillnad från 

tillverkningsindustrin. Mycket kan gå fel på vägen som gör att den tänkta planeringen 

ändras helt.   

Produktionsledningen anser att fokus inte bör ligga på om arbetsberedningen är skriftlig 

eller muntlig, fokus måste ligga på att tid finns så den blir gjord. Arbetsberedningar tas 

för det mesta fram muntligt mellan produktionsledningen och yrkesarbetarna ute på 

byggarbetsplatsen. Ledningen på projekt 1 och 2 förklarar att skriftliga 

arbetsberedningar bara tas fram i vissa fall, det beror på moment och vem som ska 

utföra momentet. När en skriftlig arbetsberedning väl görs på projekt 1 sätter sig 

ledningen ner ihop med den/de som ska utföra momentet och går igenom 

organisationens mall för arbetsberedningar. AL1 som själv har en bakgrund ifrån 

högskolan beskriver att arbetsberedningar är ett bra verktyg för de som inte har någon 

byggbakgrund. På projekt 2 upprättar AL2 själv alla skriftliga arbetsberedningar för 
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moment han tycker kräver en skriftlig. Den färdiga arbetsberedningen diskuteras sedan 

med yrkesarbetarna som får chans att ge sina åsikter. I de flesta fall beaktas 

yrkesarbetarnas tankar. På projekt 3 upprättas enbart muntliga arbetsberedningar. 

Produktionsledningen önskar att det fanns mer tid i tidsplanen för noggrannare och 

bättre planering. Stress upplevs vara en faktor som gör att arbetsberedningar utförs i 

den mån och mängd som tiden tillåter. Att sitta ner och göra skriftliga arbetsberedningar 

tillsammans med yrkesarbetarna beskrivs vara tidskrävande. Även om ledningen 

förklarar att de är medvetna om att det som krävs för att upprätta en gemensam 

arbetsberedning oftast tjänas in under själva produktionsprocessen, bortprioriteras 

beredningar på grund av stress och att andra saker kommer emellan.  

4.2.2 Intervju: yrkesarbetare 
Enligt yrkesarbetarna är en arbetsberedning en planering av kommande moment, samt 

en planering för att säkerställa att rätt material, maskiner och hjälpmedel finns 

tillgängliga vid start av momentet. YA1b berättar att han aldrig gjort en skriftlig 

arbetsberedning under sin yrkeskarriär, det är inte heller något som yrkesarbetaren ser 

något behov av att göra. YA2a och YA2b berättar att de aldrig sitter ner med 

produktionsledningen och tar fram en arbetsberedning tillsammans, oftast får de en 

färdig skriftlig arbetsberedning att följa. Utifrån mallen får de sedan lämna egna 

synpunkter på genomförandet och materialval. YA3a och YA3b berättar att de aldrig 

gjort en skriftlig arbetsberedning utan att beredningar enbart sker muntligt ihop med 

produktionsledningen. Majoriteten av yrkesarbetarna berättat att de aldrig sett 

organisationens arbetsberedningsmall.  

Kommunikation 

Yrkesarbetarna på respektive projekt upplever att kommunikationen mestadels fungerar 

bra mellan ledningen och yrkesarbetarna. Den huvudsakliga kommunikationen sker ute 

på bygget samt under vecko-/morgonmöten.  På projekt 1 och 3 förklarar yrkesarbetarna 

att de tror kommunikationen fungerar bra för att de känner varandra och har jobbat ihop 

under flera projekt.  

Yrkesarbetarnas gemensamma uppfattning är att produktionsledningen lyssnar på deras 

idéer och att genomförandet av moment oftast blir på det sätt som yrkesarbetarna känner 

sig bekväma med. De får även möjlighet att påverka val av hjälpmedel och maskiner så 

länge ekonomin tillåter och slutresultatet når tänkt kvalité. YA2a upplever att 

kommunikationen och samarbetet ibland brister då yrkesarbetarna måste övertyga 

ledningen hur ett moment bör genomföras för att fungera.  

Samarbete 

Under intervjuerna med yrkesarbetarna framgår det att samarbetet med 

produktionsledningen fungerar bra. Även här menar yrkesarbetarna på projekt 1 och 3 

att anledningar till det fungerade samarbetet är den goda kommunikationen och att de 

arbetat ihop i tidigare projekt.  

Även om yrkesarbetarna och produktionsledningen inte sitter ner gemensamt och 

planerar kommande moment upplever sig yrkesarbetarna ändå delaktiga och 

engagerade i arbetet, dock upplevs vissa brister. YA2a beskriver att han känner 

delaktighet i arbetet, men att denna delaktighet inte upplevs tillräcklig. YA2a vill att 
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fler arbetsberedningar sker gemensamt, under avsatt tid. Vidare beskrivs att på så sätt 

lyfts även risker med momentet fram, vilket sällan görs i nuläget. YA3a och YA3b 

känner sig delaktiga i arbetet men instämmer med YA2a att de är positivt inställda till 

att gemensamt sitta ner och gå igenom kommande moment ihop för att få chans att 

tänka igenom momentet i förväg och upplysas om risker. YA2a beskriver även att 

ackord motiverar och gör att engagemanget ökar ”Ackord motiverar att vara med och 

ligga steget före. Vi vill inte stå utan material”. YA2b anser däremot att samarbetet vid 

upprättandet av arbetsberedningar fungerar bra och känner inget behov av att sitta ner 

och gå igenom mallen ihop. Även YA1a och YA1b är nöjda med hur samarbetet 

fungerar vid genomförandet arbetsberedningar. De förklarar dock att en gemensam 

skriven arbetsberedning kan ha sina fördelar, framförallt för de yngre och mer oerfarna, 

samt att lyfta risker.  

Planering och styrning 

Yrkesarbetarna beskriver veckomötet som det huvudsakliga tillfället för genomgång av 

kommande arbetsmoment. Yrkesarbetarna på projekt 2 berättar även att de har 

morgonmöten varje dag där dagen planeras upp. Yrkesarbetarna beskriver att 

arbetsberedningar görs inför vissa moment, men att när arbetsmomentet väl är igång 

uppstår hinder vilket resulterar i att arbetsberedningen inte följs. Oförutsedda 

förutsättningarna som dyker upp under en ombyggnad beskrivs vara orsaken bakom 

detta.  

Under intervjuerna framkom det att yrkesarbetarna har en positiv inställning till att 

gemensamt ta fram arbetsberedningar med produktionsledningen. Respondenterna på 

respektive projekt berättar att de själva aldrig suttit ner gemensamt under planerade 

möten och fyllt i organisationens arbetsberedningsmall. På projekt 2 känner 

yrkesarbetarna igen mallen. På projekt 1 och 3 har yrkesarbetarna aldrig sett mallen, 

utan beskriver att all kommunikation kring arbetsberedningar sker muntligt i samband 

med veckomötet eller på plats på bygget.  

På projekt 3 förklarar yrkesarbetarna att de skulle vilja ha mer tid med arbetsledaren ute 

på bygget. De nämner stress inom produktionsledningen som en anledning till bristande 

handledning och planering. Detta gör att yrkesarbetarna själva tar större ansvar, läser 

ritningar på raster och tar reda på vad som ska göras. De beskriver att ackord gör det 

extra viktigt för dem att planera och ständigt ligga steget före. 

4.3 Sammanfattning av insamlad empiri 
Projekten har en gemensam syn vad en arbetsberedning innebär. Majoriteten av 

arbetsberedningarna görs muntligt. För genomförandet av en arbetsberedning planeras 

aldrig något möte in för just det ändamålet, istället används vecko-/morgonmötena samt 

kontinuerlig dialog ute på bygget. Det råder delade meningar om att sitta ner ihop med 

avsatt tid för arbetsberedning, en del tycker att dagens upplägg fungerar bra men att 

risker skulle lyftas upp bättre vid avsatt tid för arbetsberedning. Andra vill ha mer 

planerad tid för arbetsberedningar för att känna sig mer delaktiga och för att få större 

chans att påverka genomförandet. 

Produktionsledningen berättar att det är otydliga riktlinjer från organisationens sida när 

arbetsberedningen ska vara skriftlig eller inte, de utgår istället från egna erfarenheter. 

De saknar även information om hur genomförandet av arbetsberedningen är tänkt att gå 

till, detta framkommer framförallt under intervjuerna med arbetsledarna.  
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Produktionsledningen förklarar att det viktigaste är att fokus ska ligga på att 

arbetsberedningen ska fylla ett syfte, inte att den måste tas fram bara för att den ska 

genomföras. De förklarar även att fokus inte ska ligga på om arbetsberedningen är 

skriftlig eller muntlig. Fokus måste ligga på att den blir gjord då den behövs. Stress 

upplevs vara en faktor som gör att arbetsberedningar utförs i den mån och mängd som 

tiden tillåter. 

Sammanfattningsvis är majoriteten av respondenterna nöjda med samarbetet och 

kommunikationen mellan produktionsledningen och yrkesarbetarna. Många har jobbat 

ihop i tidigare projekt, vilket bidrar till att de vet hur arbetskollegorna fungerar, vad 

som behöver diskuteras och vad som ses som självklart. Även om yrkesarbetarna och 

produktionsledningen inte sitter ner gemensamt och planerar kommande moment så 

ofta så upplever sig yrkesarbetarna ändå delaktiga och engagerade i arbetet. 

Produktionsledningen ser det som viktigt att yrkesarbetarna får välja metod så länge det 

genererar rätt kvalité och inte är för dyrt. Detta görs bland annat för att skapa delaktighet 

och engagemang. Ackord är även något som flera uttrycker som en faktor som skapar 

mer kommunikation och engagemang från yrkesarbetarna för att de vill kunna driva på 

projektet. 
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras den insamlade empirin i relation till det teoretiska ramverk 

som presenterats i kapitel 3 för att besvara rapportens frågeställningar och uppnå arbetes 

mål.  

5.1 Analys 
Dokumentanalysen ger svar på vad organisationen bistår med för dokument för arbetet 

med arbetsberedningar i produktion. Utifrån respondenternas svar framkom det att 

denna mall sällan eller aldrig följs. De intervjuade yrkesarbetarna förklarade att de 

själva aldrig gjort en skriftlig arbetsberedning tillsammans med produktionsledningen. 

De arbetsberedningar som upprättas tas till största delen fram muntligt ute på bygget 

eller under vecko-/morgonmöten, vilket upplevs fungera bra i de flesta fall. Det 

framkom däremot att yrkesarbetarna har en positiv inställning till att fler skriftliga 

arbetsberedningar genomförs. 

5.1.1 Kommunikation 
Majoriteten av kommunikationen och informationsutbytet är informell då den sker i 

privata samtal ute på bygget. Wu et al. (2017) menar att informell kommunikation är 

en av orsakerna till missuppfattningar av arbetsinstruktioner då den sker spontant och 

slumpmässigt. När information inte är skriftlig är det viktigt med bra kommunikation 

mellan alla parter för att säkerställa att det blir rätt. Produktionsledningen och 

yrkesarbetarna upplever överlag att kommunikationen fungerar bra, vilket gör att den 

muntliga arbetsberedningen som tas fram oftast upplevs vara tillräcklig. Flertalet 

beskriver att det ändå vore bra med fler skriftliga arbetsberedningar då det är lätt att 

missa detaljer och glömma vad man sagt när beredningen sker ute på bygget. Detta kan 

kopplas till Wu et al. (2017) beskrivning om informell kommunikation.  

Zulch (2014b) beskriver kommunikation som en avgörande faktor för ett lyckat projekt 

och extra viktigt för de som ska leda och styra. Detta menar även Wu et al. (2017) och 

Olanrewaju et al. (2017) som förklarar att goda relationer, öppenhet och deltagarnas 

vilja att kommunicera är avgörande för att åstadkomma effektiv kommunikation. 

Kommunikationsvilligheten leder till ökat engagemang för arbetsuppgiften och stärker 

relationer mellan deltagarna. Platscheferna menade på att graden av 

kommunikationsvillighet är väldigt varierande från individ till individ. En del vill gärna 

vara med och bestämma medan andra vill bli tilldelade vad de ska göra. Yrkesarbetarna 

beskrev ackord som motiverande för deras kommunikationsvillighet och att ligga steget 

före.  

Produktionsledningen, framförallt arbetsledarna, upplever att en större brist i 

kommunikationen är mellan dem och organisationen. De menar på att det brister i stöd 

från organisationen gällande instruktioner och standardiserade arbetssätt för hur en 

arbetsberedning ska utföras. Detta leder till okunskap i användandet av en 

arbetsberedning, som i sin tur leder till att de utförs efter egna erfarenheter och tankar. 

Gustavsson Karrbom (2012) beskriver projektkommunikation som ett sätt att sprida 

kunskap och information mellan de yrkesgrupper som medverkar i ett projekt. Detta 

visar att kommunikation mellan alla yrkesroller inom projektbaserad verksamhet är 

viktig för att sprida information till projektets deltagare.  
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5.1.2 Samarbete 
Samtliga respondenter upplever att relationen och samarbetet mellan 

produktionsledningen och yrkesarbetarna fungerar bra. På 2 av projekten är 

respondenterna eniga om att god kommunikation och att samma arbetslag arbetat ihop 

i tidigare projekt är anledningar till det goda samarbetet. Detta resonemang talar även 

Staykova & Underwood (2017) om då de beskriver att ett fungerande samarbete bygger 

på att deltagarna känner ett förtroende för varandra. Även Chih et al. (2017) talar om 

förtroende inom gruppen som en avgörande faktor till ett fungerande samarbete. Chih 

et al. (2017) beskriver även att goda relationer mellan ledningen och yrkesarbetarna 

påverkar yrkesarbetarnas känslor positivt och leder till ökat engagemanget för 

arbetsuppgiften. På alla tre projekten upplever yrkesarbetarna att de får vara med och 

påverka beslutsfattandet och att produktionsledningen mestadels lyssnar på deras idéer, 

vilket gör att de känner sig delaktiga och engagerade i arbetet.  

Produktionsledningen beskriver att det är yrkesarbetarna som besitter den kunskap som 

krävs för att genomföra momenten, detta gör det extra viktigt att utbyta tankar och idéer 

sinsemellan. Detta kan kopplas till Staykova & Underwood (2017) beskrivning om att 

ett lyckat samarbete bygger på att hitta en balans mellan att lära sig av andra och att lära 

andra. Staykova & Underwood (2017) betonar vikten av att alla deltagare i ett projekt 

tar egna initiativ och bidrar med kunskap. Detta var även något som respondenterna tog 

upp under intervjuerna som viktiga faktorer för att öka samarbetet och engagemanget 

för arbetsuppgifter.  

Under intervjuerna framkom att löneform var ytterligare en faktor som påverkar graden 

av engagemang och viljan att påverka arbetes genomförande. Yrkesarbetarna 

förklarade att ackord gör att de känner ett större ansvar för arbetsuppgifterna och att 

denna löneform ökar viljan att arbetet ska flyta på, vilket i sin tur gör det viktigare för 

dem att planera momentet innan. Detta kopplas till Chih et al. (2017) som menar att 

yrkesarbetare som känner ansvar för sitt arbete och känner mening med de 

arbetsuppgifter som genomförs är mer produktiva. Detta stämmer väl överens med 

yrkesarbetarnas beskrivning om att ackord leder till att de känner ökat ansvar för 

arbetsuppgiften vilket beskrivs göra dem mer produktiva. 

5.1.3 Planering och styrning  
Produktionsledningen på projekten beskriver att tydlig planering är avgörande för att 

arbetet ska fungera. PC2 nämner flertalet gånger att alla måste inse värdet av tydlig 

planering och arbetsberedningar för att öka arbetsberedningens prioritet. Detta menar 

även Friblick (2009) som förklarar att en ökad förståelse för planeringens potential hos 

alla medarbetare är viktigt för att öka prioriteringen av planeringsarbeten. Stress och ett 

pressat tidschema beskrivs vara anledningar till att planeringen ibland blir 

bortprioriterad. 

I dagsläget sker arbetsberedningar mestadels muntligt mellan yrkesarbetarna och 

produktionsledningen ute på bygget. Yrkesarbetarna förklarar att de har en positiv 

inställning till skriftliga arbetsberedningar och flertalet önskar att fler arbetsberedningar 

upprättas under planerade möten. De beskriver att de då skulle få möjlighet att tänka 

igenom momentet en gång innan det utförs och på så sätt genomföra momentet på ett 

smidigare sätt. Detta menar även Porntepkasemsant & Charoenpornpattana (2015) som 

beskriver att tydliga arbetsinstruktioner förenklar yrkesarbetarnas arbete vilket gör att 

de kan utföra arbetet smidigare och effektivare. Porntepkasemsant & 
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Charoenpornpattana (2015) förklarar även att det är brist på arbetsledare ute i 

produktionen och att ökad handledning på bygget behövs för att yrkesarbetarna ska 

kunna jobba smidigare och effektivare. Denna avsaknad av handledare är något 

yrkesarbetarna på projekt 3 förklarar att de upplever och att de önskar mer tid 

tillsammans med arbetsledaren ute på bygget.  

5.2 Vilka brister finns i samarbetet och kommunikationen 
mellan produktionsledning och yrkesarbetare vid 
genomförandet av arbetsberedningar i dagens läge? 
Analysen visar på att samarbetet och kommunikationen mellan produktionsledningen 

och yrkesarbetarna fungerar bra. De flesta yrkesarbetarna känner sig delaktiga och 

upplever att produktionsledningen lyssnar på deras idéer. De muntliga 

arbetsberedningarna upplevs fungera utan kommunikation- och samarbetsproblem. Det 

är även på detta sätt branschen genomfört arbetsberedningar tidigare. Både teorin och 

empirin pekar på att muntliga arbetsberedningar ute på bygget innebär informell 

kommunikation där det blir svårare att beakta risker, samt att det är lätt att viktig 

information glöms av att tas upp då yrkesarbetarna är mitt i genomförandet av ett annat 

moment. 

Produktionsledningen upplever att det finns brister i genomförandet av de skriftliga 

arbetsberedningarna, hur och när de ska göras. Detta ser de som en brist i 

kommunikationen mellan dem och organisationen. Denna brist leder till en osäkerhet 

bland produktionsledningen och att arbetsberedningen utförs utifrån egna preferenser 

och erfarenheter. 

Nedan presenteras resultatet av frågeställningen i punktform:  

▪ Det saknas kunskap för hur arbetsberedningsmallen ska användas. 

▪ Det saknas motivation och drivkraft till att genomföra arbetsberdingar skriftligt. 

▪ Alla inser inte värdet av en skriftlig arbetsberedning. 

▪ Informell kommunikation: många arbetsberedningar framtas muntligt på 

bygget. 

▪ Likande arbetsmoment har gjorts tidigare och man tycker då sig ha kunskapen 

om hur ett moment ska utföras. 

▪ Mänskliga faktorn: information som är tänkt att kommuniceras eller skulle 

behöva kommuniceras till övriga deltagare glöms av/kommuniceras inte.   

▪ Finns inga inplanerade möten för arbetsberedningar. 

5.3 Vad är orsakerna till de brister som finns i samarbetet och 
kommunikationen mellan produktionsledning och 
yrkesarbetare vid genomförandet av arbetsberedningar?  
Utifrån ovan presenterade brister beskrivs att samarbetet och kommunikationen vid 

genomförandet av arbetsberedningar upplevs fungerar bra, men att vissa brister finns.  

De brister som uppstår beror på att det finns en okunskap i hur genomförandet av 

arbetsberedningar ska gå till då det saknas information och vägledande dokument ifrån 

organisationen. Även stress och det pressade tidschemat gör att tid inte avsätts för att 

sitta ner och göra arbetsberedningarna tillsammans. Det finns även en negativ 

inställning till mer pappersarbete, vilket leder till att skriftliga arbetsberedningar inte 

prioriteras. 
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Nedan presenteras resultatet av frågeställningen i punktform:  

▪ Okunskap i hur genomförandet av en skriftlig arbetsberedning ska gå till. 

▪ Organisationen bistår inte med tillräcklig information eller dokumentation för 

användningen av arbetsberedningar. Vägledning saknas. 

▪ Tidsbrist under produktionen.  

▪ Produktionsledningen har uppfattningen att muntliga arbetsberedningar 

fungerar bra. 

▪ Bortprioritering av skriftliga arbetsberedningar då annat går före. 

▪ Avsaknad av strukturerade möten för framtagning av arbetsberedningar.  

▪ Den inarbetade byggkulturen lever kvar. Tidigare projekt har fungerat bra utan 

arbetsberedningar vilket gör att inte alla ser något behov av att ändra sitt 

arbetssätt. 

5.4 Vilka faktorer är viktiga för att stärka arbetsberedningens 
prioritet under produktion?   
Utifrån presenterade brister och bakomliggande orsaker har faktorer för att stärka 

arbetsberedningens prioritet tagits fram. Produktionsledningen och yrkesarbetarna 

måste själva förstå vinsten av en väl genomförd arbetsberedning för att säkerställa att 

dess prioritet ökar. De behöver även få bättre kunskap i hur arbetsberedningen ska 

genomföras samt när behovet av skriftlig finns. Tiden för att genomföra 

arbetsberedningen måste avsättas i tidsplanen för att säkerställa att arbetsberedningen 

blir gjord. Finns inte tiden är risken stor att arbetsberedningen bortprioriteras då annat 

kommer emellan. Ackord har även visats vara en drivkraft för yrkesarbetarna. Denna 

löneform beskrivs öka viljan att ständigt ligga steget före, att själva få vara med och 

påverka hur genomförandet av momentet ska gå till och med vilka resurser.   

Nedan presenteras resultatet av frågeställningen i punktform:  

▪ Produktionsledningen och yrkesarbetarna behöver få utbildning i vad 

arbetsberedningar är, dess syfte samt hur och när de ska tas fram. 

▪ Produktionsledningen behöver inse värdet av en arbetsberedning, för att 

prioritera att avsätta tid för arbetsberedningsmöten.  

▪ Organisationen behöver upprätta tydliga rutiner och arbetssätt för hur 

arbetsberedningar ska genomföras. Såväl skriftliga som muntliga. 

▪ Yrkesarbetarna behöver inse värdet av väl genomförda arbetsberedningar och 

förstå dess potential.  

▪ Upprätta tidsplaner där tid avsatts för gemensamma möten för framtagandet av 

arbetsberedningar. 

▪ Incitament i form av ackord. Ackord leder till att yrkesarbetarna känner mer 

motivation till arbetet och att deras vilja för att planera kommande moment ökar.  

5.5 Koppling till målet 
Målet med arbetet var att utreda hur samarbetet och kommunikationen fungerar mellan 

produktionsledning och yrkesarbetare vid genomförandet av arbetsberedningar, samt 

att presentera förbättringsförslag till genomförandet av arbetsberedningar. 
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För att uppnå målet ställdes tre frågeställningar upp: 

▪ Den första frågeställningen belyser vilka brister som finns gällande samarbetet 

och kommunikationen mellan produktionsledningen och yrkesarbetarna vid 

genomförandet av en arbetsberedning. Det framkom att respondenterna överlag 

är nöjda med samarbetet och kommunikationen men att fler skriftliga 

arbetsberedningar efterfrågas av flertalet av yrkesarbetarna. Mycket 

kommunikation sker ute på bygget vilket gör att information lätt passerar förbi 

eller glöms av att lyftas upp. Gällande skriftliga arbetsberedningarna saknas 

tydliga instruktioner för hur och när de ska tas fram. Detta upplevs bero på 

brister i kommunikationen mellan organisationen och produktionsledningen.  

▪ Den andra frågeställningen gav kunskap om vilka orsaker som ligger bakom de 

brister som finns. En av orsakerna är tidsbrist. Produktionsledningen känner inte 

att det finns tillräckligt med tid för att göra skriftliga arbetsberedningar. Det 

saknas inplanerade möten för framtagning av arbetsberedningar. Muntliga 

beredningar anses även fungera bra vilket inte är en påskyndande faktor för 

ökande andel skriftliga. Informationen från organisationen brister och 

produktionsledningen vet inte hur det är tänkt att de ska jobba fullt ut med 

arbetsberedningar i vissa lägen samt att den väl inarbetade byggkulturen 

påverkar nytänkandet. Det finns en okunskap och bristande förståelse för värdet 

av en arbetsberedning, vilket leder till att den bortprioriteras. 

▪ Den tredje frågeställningen gav svar på vad som krävs för att stärka 

arbetsberedningens prioritet. Det framkom att både produktionsledningen och 

yrkesarbetarna behöver förstå syftet och värdet av en arbetsberedning för att 

säkerställa att den inte bortprioriteras. Detta genom tydligare instruktioner från 

organisationen eller utbildning för produktionsledningen och yrkesarbetarna. 

När förståelse fåtts kring arbetsberedningens syfte och dess värde behöver 

produktionsledningen avsätta tidsplanen och planera in möten för att genomföra 

arbetsberedningar. Slutligen för att stärka samarbetet och kommunikationen 

inom arbetsberedningar behöver organisationen införa standardiserade 

arbetssätt och tydligare riktlinjer för hur produktionen skall arbeta med 

arbetsberedningar.  
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuteras utredningens resultat, konsekvenser och begränsningar. 

Utifrån resultatet presenteras slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med 

förslag till vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
De frågeställningar som ställts upp anses relevanta för att besvara målet med arbetet.  

Frågeställningarna är sammanhängande och bygger på varandra, de måste ställas i den 

ordningsföljd som de gör för att nå en konkret slutsats. Utredningen visar att det till stor 

del inte är samarbetet och kommunikationen mellan produktionsledningen och 

yrkesarbetarna som brister. Respondenterna menar på att samarbetet och 

kommunikationen fungerar bra i de flesta fall. Respondenterna upplever att arbetet och 

sättet de jobbar på i dagsläget fungerar bra vilket bidrar till att skriftlig planering och 

kommunikation i form av arbetsberedningar inte upplevs vara av lika stor vikt. Denna 

empiri har kopplats med teori om att god kommunikation förenklar arbetet och att om 

den muntliga kommunikationen fungerar bra, fungerar oftast planeringen och muntliga 

instruktioner även bra. Dock önskar yrkesarbetarna att fler skriftliga arbetsberedningar 

togs fram gemensamt inför vissa moment, för att få chans att lyfta upp risker och tänka 

igenom momentet i lugn och ro innan genomförandet.  

Utredningen visar istället att det är kommunikationen mellan produktionsledningen och 

organisationen som upplevs brista i form av otillräcklig information och förklarande 

dokument gällande arbetsberedningar. Under insamlandet av empirin framkom det att 

det främst är arbetsledarna som upplever dessa brister i kommunikationen. Detta tros 

bero på att arbetsledaren agerar mellanhand till platschefen och yrkesarbetarna. 

Ytterligare en aspekt att reflektera över är att trots att empirin visar att 

kommunikationen och samarbetet upplevs bra mellan yrkesarbetarna och 

produktionsledningen inträffar fortfarande byggfel och problem vilket tyder på brister 

någonstans i processen. Bristerna kanske ligger i att det finns information som inte 

kommuniceras mellan deltagarna. Det kan alltså finnas brister i kommunikationen som 

orsakats av den mänskliga faktorn men som ingen av parterna ger uttryck för under 

intervjuerna eller själva reflekterat över. 

En fallstudie med intervjuer ligger till grund för det resultat som presenteras i arbetet. 

Intervjuer har genomförts på tre projekt för att få en bättre bild i hur arbetet med 

arbetsberedningar går till, se Tabell 1 för projektinformation. Genom att genomföra 

intervjuer på tre projekt ökar urvalet av respondenter med olika upplevelser och 

arbetssätt. Gruppdynamiken och arbetssättet fungerar olika från projekt till projekt, 

vilket påverkar arbetet. Att genomföra intervjuer på olika projekt ger på så sätt ett mer 

trovärdigt mätresultat, vilket stärker reliabiliteten i arbetet och ökar resultatets 

generaliserbarhet. Respondenter med varierande ålder ökar resultatets trovärdighet då 

personer med mer erfarenhet som jobbat länge i branschen kan ha en annan syn på när, 

hur och varför en arbetsberedning ska genomföras.  

Resultatet ses generaliserbart på organisationer i liknande storlek med projekt i likande 

omfattning. För att ytterligare stärka resultatets trovärdighet, överförbarhet och bidra 

med bredare kunskap kunde flera projekt valts ut för intervjuer och fler 

samarbetsföretag i olika storlekar. Fler företag i utredningen skulle bidragit till 

respondenter med olika förutsättningar och bakgrunder, vilket skulle genererat ett 
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resultat som är överförbart på organisationer i olika storlekar.  Även trovärdigheten 

skulle öka när fler deltar med sina upplevelser.  

Reliabilitet och trovärdigheten i arbetet stärks genom att båda skribenterna medverkat 

under intervjuerna, att intervjuerna spelats in, anteckningar förts under tiden för att 

sedan sammanställas, samt att intervjuer utförts på mer än ett projekt. Validiteten i 

arbetet stärks av att intervjuarna har ställt relevanta frågor under intervjuerna. 

Datainsamlingen genom intervjuerna kan dock brista eftersom skribenterna inte har 

något formell utbildning i hur de ska genomföras, samt att djupare inläsning på teorierna 

hade stärk validiteten i intervjufrågorna ytterligare.  

6.2 Metoddiskussion 
En kvalitativ studie anses vara ett korrekt val som besvarat frågeställningarna och 

målet. De öppna frågorna vid intervjuerna gav en möjlighet till djupare förståelse av 

respondenternas upplevelser och gav underlag för vidare analys tillsammans med valda 

teorier. Hur väl skribenterna är inlästa på ämnet avspeglas i en kvalitativ studie då 

analyser och tolkningar görs av intervjuerna. Om skribenterna varit ännu mer inlästa på 

området kunde ytterligare frågor ställts och djupare slutsatser gjorts. Största delen av 

empirin har samlats in via intervjuer. Intervjutekniken och hur skribenterna tolkar 

svaren blir då extra viktigt. För att öka reliabilitet skulle en kurs i intervjuteknik 

behövts. 

Om mer tid hade funnits skulle även observationer på byggprojekten gjorts då 

arbetsberedningar genomförs. Dessa observationer hade kunnat stärka resultatet av 

intervjuerna, vilket gett en djupare empiri samt även gett skribenterna möjlighet att 

själva tolkat olika situationer. Resultatets trovärdighet hade på så sätt stärkts ytterligare.  

6.3 Begränsningar 
De avgränsningar som arbetet bygger på har valts utifrån tidsperspektivet för arbetet. 

Arbetet anses, trots avgränsningen med ett samarbetsföretag, vara applicerbart på 

byggföretag med liknande projekt där organisationen är av samma storlek som i detta 

arbete.  

Syftet med arbetet har inte varit att ändra betydelsen av momentet arbetsberedning, utan 

att utreda hur branschen arbetar med arbetsberedningar. Det valdes att rikta in sig på 

hur samarbetet och kommunikationen mellan produktionsledningen och yrkesarbetarna 

fungerar vid genomförandet av arbetsberedningar. Eftersom arbetsberedningar används 

inom flera områden och branscher ses resultatet och slutsatserna vara generaliserbart 

även inom andra branscher. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Arbetet har utrett vilka brister som finns inom samarbetet och kommunikationen mellan 

produktionsledning och yrkesarbetare vid genomförandet av arbetsberedningar. Brister 

har identifierats och orsaker till bristerna har pekats ut. De lösningarna som presenteras 

möjliggör en förbättrad användning av arbetsberedningar ute i produktionen, samt även 

en möjlighet till förbättrad kommunikation mellan produktionsledningen och 

organisationen.  

Under insamlandet av empirin framkom det att arbetsberedningar tas fram, men att 

majoriteten av dessa sker muntligt ute på bygget. Skriftliga arbetsberedningar görs i 
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enstaka fall. Utredningen visar att det finns en osäkerhet och okunskap hur de skriftliga 

arbetsberedningarna ska gå till, vilket grundar sig i brister av hjälpmedel från 

organisationens sida gällande skriftliga arbetsberedningar.  

Resultatet av arbetet är något oväntat. Resultatet pekar på att samarbetet och 

kommunikationen upplevs fungera bra eller mycket bra mellan produktionsledningen 

och yrkesarbetarna. Vid vissa fall och vid vissa moment upplevs brister, men generellt 

upplevs inga större problem. Samarbetet och kommunikationen upplevs fungerar så 

pass bra att majoriteten av respondenterna anser att arbetet fungerar utan skriftliga 

arbetsberedningar, men att det skulle vara bra inför vissa moment och i vissa situationer. 

Utredningen pekar istället på att kommunikationen upplevs brista mellan 

organisationen och produktionsledningen, vilket är en orsak till att så få skriftliga 

arbetsberedningar genomförs. Tidsbrist nämns vara ytterligare en orsak.  

De slutsatser och rekommendationer arbetet kommit fram till för att lyckas med en 

effektiv och väl genomförd arbetsberedning sammanfattas i punkterna nedan: 

▪ Organisationen behöver ge tydliga riktlinjer till produktionsledningen hur 

arbetet med arbetsberedningar ska gå till. 

▪ Tid för att ta fram en arbetsberedning måste planeras in i tidschemat, annars är 

det lätt att de bortprioriteras då saker kommer emellan. 

▪ Yrkesarbetarna och produktionsledningen måste inse värdet av en 

arbetsberedning för att ta sig tid att göra den.  

▪ Oavsett om arbetsberedningen är skriftlig eller muntlig är det viktigt att den blir 

gjord. Detta bör med fördel ske under planerade möten eller innan/efter raster. 

Ute på bygget flyttas fokus gärna till annat vilket gör att viktig information och 

viktiga delar som behöver tas upp lätt missas.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
Utifrån det resultat som presenterats kan vidare forskning inom området behandla 

inplaneringen av arbetsberedningar i tidsplanen för att tydliggöra när beredningen ska 

tas fram. Detta arbete har utrett kommunikationen och samarbetet mellan 

produktionsledning och yrkesarbetare men det skulle vara intressant att utreda hur detta 

fungerar inom produktionsledningen. Det framkom även brister i kommunikationen 

mellan produktionsledningen och organisationen, vidare utredningar kan därför utreda 

detta mellan dessa parter. Formuleringar för vidare forskning kan utformas enligt: 

▪ Hur kan arbetsberedningar planeras in i ett tidigt stadium i tidsplanen?  

▪ Hur fungerar samarbete och kommunikation mellan arbetsledare och platschef? 

▪ Hur fungerar samarbete och kommunikation mellan produktionsledningen och 

organisationen?  
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Entreprenadchef 

1. Varför anser organisationen att det är viktigt med arbetsberedningar?  

 

2. Hur arbetar organisationen med arbetsberedningar? 

 

-Förberedelser, genomförande och uppföljning 

-Stöd från ledningen? Tex rutindokument. 

-Vem tar fram mallen för en arbetsberedning? 

3. Har företaget några principer som ni utgår ifrån i ert arbete? Tex Lean construction, 

värderingar, förhållningssätt. 

 

4. Vem ansvarar för att arbetsberedningen utförs? 

 

5. Erbjuder organisationen de anställda (YA och PL) någon utbildning i arbetsberedningar? 

 

6. Har organisationen någon erfarenhetsbank inom företaget där genomförda 

arbetsberedningar kan lagras? 

 

7. Finns något krav på att göra arbetsberedningar från organisationens sida? 

 

8. Finns något krav på att arbetsberedningar skickas in till er? 

 

Ledningen 

1. Hur länge har du arbetat i branschen? 

- Vilka/vilken roll? 

 

2. Vet du vad begreppet arbetsberedning innebär?  

 

3. Kan du beskriva ert/ditt arbete med arbetsberedningar i dagsläget? 

- Hur avgörs det om det krävs en arbetsberedning eller inte vid arbetsmoment? 

 - Tycker du att arbetsberedningar är ett bra hjälpmedel i produktionen? 

- Vilka problem ser du idag? 

 

4. Hur bra anser du att beredningen följs vid utförandet av momentet? 

- Görs en uppföljning efter genomförandet?  

 

5. Hur anser du att samarbetet fungerar mellan PL och YA?  

- Lyssnar ni på YA:s idéer om hur ett kommande moment ska utföras? 

- Sitter ni ner och gör arbetsberedningen tillsammans? 

 



6. Hur upplever du att YA engagerar sig i arbetsberedningar?  

- Vad tror du krävs för att YA ska känna sig delaktiga och för att de ska engagera sig i 

att utföra arbetsberedningar?  

- Bidrog medarbetarsamtalen till mer engagemang och att de kände sig 

uppskattade? 

 

7. Hur tycker du kommunikationen fungerar mellan PL och YA? 

- Informeras YA innan ett planerat möte för framtagning av en arbetsberedning? 

- Hur skulle kommunikationen kunna förändras mellan er och YA:na för en bättre 

arbetsberedning? 

 

8. Vilka förändringar anser du behöver ske gällande arbetet med arbetsberedningar? 

-Något organisationen behöver göra? 

 

9. Finns det något annat du ser ute i produktion som ett problem och påverkar arbetet 

med arbetsberedningar?  

 

Yrkesarbetarna 

1. Hur länge har du arbetat i branschen? 

-vilka/vilken roll? 

 

2. Vet du vad begreppet arbetsberedning innebär?  

 

3. Kan du beskriva ert/ditt arbete med arbetsberedningar i dagsläget? 

 - Tycker du att arbetsberedningar är ett bra hjälpmedel i produktionen? 

- Vilka problem ser du idag? 

 

4. Hur ser du att kommunikationen fungerar mellan PL och YA?  

- Hur kommunicerar du möjligheter, risker, problem du stött på, erfarenheter, 

lärdomar mm till PL? 

- Hur informeras du om de risker som kan uppstå vid det moment som du ska 

genomföra? 

- Hur kommunicerar du till de andra YA? 
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