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Abstract 
Communication is increasingly important in today’s competitive world. Communication 
enables people to share information and to understand each other in both formal and 
informal ways. It is the substratum for both functional organizations and satisfied Co-
workers and therefore it generates value. Today, effective communication is generally 
seen as an asset within organizations that have implemented communication strategies 
and been successful.  

This study concerns Peab, a Swedish construction company that holds a strong market 
position as top three in Sweden. The study refers to the communication between the 
option process manager and the interior design team leader within new production of 
housings. The study has consisted in mapping-out the communication process between 
the parts mentioned above with the purpose of giving suggestions for improvement. In 
order to achieve this, as well as identifying potential problems in the communication 
process, interviews and observations were carried out. A list of suggestions for 
improvement is presented in the end of the study. 

The construction industry is very conservative and resistant to change. When 
communication is not valued as an important asset it results in delays and errors which 
leads to unnecessary costs. The consumers will eventually be the ones who pay for these 
costs. Improving communication will be beneficial for the industry since this can serve as 
a way to achieve higher customer satisfaction.  
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Research demonstrates that during difficult times and problems most people use informal 
communication to discuss issues at hand and find innovative solutions. The informants in 
this study mentioned the need for more meetings, more access to Co-workers and clear 
work structures. It is therefore important to create an environment that allows and 
promotes informal communication. Communication enables people to share information 
and to understand each other in both formal and informal forms. 

As communication plays a key role in the transfer of knowledge, Peab has a lot to gain in 
making the transfer less complicated smoother. This would enable a base for knowledge 
management as well as for implementing Lean Construction within the company.  

The results of this study challenge Peab to present new strategies and routines for 
communication. Strategies and routines are examples that often concerns formal 
communication but it would be advisable to include guidelines for informal 
communication as well. Communication plays a key role in the transfer of knowledge, 
managing insecurities and change. Improved communication would also enable 
knowledge management as well as implementing Lean Construction in Peab.  
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Sammanfattning  
Kommunikationen har en viktig roll i en allt mer konkurrerande värld. Den är grunden 
för funktionella organisationer och nöjda medarbetare och därmed generar 
kommunikationen värde. Idag ses effektiv kommunikation som en tillgång inom 
organisationer som framgångsrikt har implementerat kommunikationsstrategier. 

Den här studien berör Peab, ett svenskt byggnadsföretag som har en stark 
marknadsposition som ett av de tre största i Sverige. Studien behandlar kommunikationen 
mellan tillvalshanterare och arbetsledare vid tillvalsprocessen i samband nyproduktion av 
bostäder. Problemet har bestått i att kartlägga hur kommunikationen ser ut mellan dessa 
och med syftet att ge förslag på vad som kan förbättras. För att åstadkomma syftet har 
intervjuer och observationer genomförts för att identifiera problem och möjligheter. En 
lista med förbättringsförslag presenteras i slutet av studien.  

Byggbranschen är konservativ och ovillig att förändras. När kommunikationen inte 
värdesätts som en viktig tillgång uppstår förseningar och fel vilket leder till stora onödiga 
kostnader. Kostnaderna hamnar i slutändan hos konsumenterna. Förbättrad 
kommunikation är till nytta för hela branschen och möjliggör högre kundnöjdhet.  

Studien visar att när svårigheter uppstår använder sig de flesta informanterna av informell 
och spontan kommunikation för att diskutera problemen och finna lösningar. Vidare har 
behovet av fler möten och tydlig arbetsstruktur nämnts av de svarande. Därför är det 
viktigt att skapa en miljö som tillåter och främjar den informella kommunikationen. 
Kommunikation gör att personer kan dela information och förstå varandra under både 
formella och informella förhållanden. 
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Resultaten rekommenderar Peab att se över sina strategier och rutiner för kommunikation 
i tillvalsprocessen mellan tillvalshanteraren och arbetsledaren. Strategier och rutiner rör 
oftast formell kommunikation men det rekommenderas att även uppmärksamma riktlinjer 
for informell kommunikation. Kommunikation spelar en nyckelroll vid kunskapsutbyte, 
hantering av osäkerhet och vid förändringar där Peab kan göra stora vinster genom 
förbättringar. Förbättrad kommunikation skulle även möjliggöra erfarenhetsåterföring 
samt implementering av ”Lean Construction” på Peab.  
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1 Introduktion 
Examensarbetet inleds med en presentation av ämnets bakgrund, en beskrivning av det 
aktuella fallföretaget som studien skett på, aktuella problemformuleringar samt syfte och 
avgränsningar. 

1.1 Bakgrund  

Kommunikation är en grundpelare i våra liv. Kommunikation möjliggör kunskapsdelande, 
förståelse och samhörighet mellan individer. Den är också stommen i organisationer och 
den del som möjliggör alla förändringar. Detta främst eftersom att förändringar alltid 
måste kommuniceras till medarbetarna för att skapa förståelse för varför och hur 
förändringarna sker.  

Byggbranschen är känd för sitt konservativa förhållningssätt och ovilja mot förändring 
(Dainty et al 2006). Branschen är en av världens äldsta då folk i alla tider, i alla länder velat 
bo skyddat. Således finns stora kunskaper och erfarenheter inom branschen men 
bristande kommunikation har pekats ut som källan till fel, brister och ändringar som 
kostar 22 miljarder kr årligen i Sverige att åtgärda. (Byggtjänst, 2008)  

Inom branschen anses allmänt att varje projekt är unikt. Denna föreställning skapar 
många av de problem som byggbranschen står inför då bostadsbyggande istället kan ses 
som program med upprepade moment (Pierzynska 2010). Det skulle möjliggöra att skapa 
rutiner och utveckla processer som kan återanvändas för alla projekt, vilket också skulle 
kunna förbättra kommunikationen. 

1.1.1 Tillvalsprocessen 
Ett byggprojekt är under produktionsfasen indelad i olika etapper där etapp 1 motsvarar 
stomme, etapp 2 stomkomplettering såsom väggar och tak och etapp 3 som är 
inredningen efter kundens specifika val. Arbetet inom produktion är intensivt och med 
dagens pressade tidslinjer resulterar det i att arbeten som blivit fel måste ändras eller göras 
om. (Samtliga informanter) 

När Peab bygger bostäder erbjuds kunder att göra egna val för att påverka utformningen 
på boendet. Köparen förses med information om de olika standardval som ingår, t.ex. 
tapeter samt de tillval som finns exempelvis badkar istället för dusch. Tillvalshanteraren är 
ansvarig för kontakten med kunden och att hjälpa denna göra samtliga val. Denna 
information vidarebefordras senare till arbetsledaren som ansvarar för inredning och ser 
till att tillvalen verkställs (samtliga informanter). Kommunikationen mellan dessa två 
personer är också vad som avses studeras i denna rapport.  
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1.2 Fallföretaget 

1959 startades Peab av bröderna Erik och Mats Paulsson. De började arbeta med 
renhållning och soptömning. Med tiden växte företaget och mer personal rekryterades. I 
slutet av sextiotalet hade företagets inriktning ändrat karaktär och nu stod 
småhusproduktion och vägbyggen för merparten av arbetsuppgifterna. Sedan 1996 ligger 
Peabs uttalade kärnverksamhet inom bygg och anläggning. Koncernen har också växt 
genom flera nyförvärv och idag är Peab en av de största aktörerna i Sverige. Peab 
återfinns på 100 orter i Sverige och har även verksamhet i grannländerna Norge och 
Finland.  

Peabs affärsidé: 

 ”Att erbjuda och leverera total kvalitet i byggprocessens alla led är ett viktigt medel i den 
konkurrens där Peab verkar. Vi är angelägna om att våra kunder skall uppleva den relation 
mellan pris och kvalitet vi erbjuder som det bästa alternativet. Vår ambition är att vara ett 
företag i framkanten av kvalitetsutvecklingen och Peabs varumärke skall förknippas med 
god kvalitet.” (Peab, 2011) 

För att stärka sin ställning inom byggbranschen och erbjuda både kunden och 
medarbetarna ett bättre samarbete vill Peab förbättra tillvalsprocessen. 

1.3 Problemformulering 

I studien kommer tillvalsprocessen vid nyproduktion av bostäder granskas samt de 
problem i produktion som bristande kommunikation leder till. Följande 
problemformuleringar har behandlats: 

 Kartläggning av internkommunikationen mellan tillvalshanteraren och 
arbetsledaren, se figur 1.1 

 Ta fram en handlingsplan för förbättringsarbete av kommunikationen i 
tillvalsprocessen 

 

Figur 1.1 Aktörer inom tillvalsprocessen 
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1.4 Syfte 

Tillvalsprocessen beskrivs som ett stort ”aber” av likväl produktionsfolk i byggbranschen 
som av de intervjuade arbetsledarna. Ständiga problem med ej uppdaterad information, fel 
och väntan skapar stora problem med förseningar och skenande kostnader som resultat. 
Denna studie avser att förbättra förutsättningarna för en effektiv tillvalsprocess och i 
förlängningen en effektiv produktion.  

1.5 Avgränsning 

Detta examensarbete är avgränsat till att omfatta Peab bostad, region Stockholm. Fokus 
kommer att vara på internkommunikationen mellan tillvalshanteraren och arbetsledaren 
för inredning inom tillvalsprocessen vid nyproduktion av bostäder. Övriga 
kommunikationsproblem inom produktion kommer inte att utredas. 
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2 Tillvägagångssätt        
Kapitlet behandlar studiens genomförandeprocess. Inledningsvis redovisas vetenskapliga 
teorier vartefter val av förhållningssätt och metodval beskrivs. Kapitlet avslutas med en 
kritisk granskning av metodval och de olika källorna som använts.  

2.1 Vetenskaplig teori 

Den vetenskapliga utgångspunkt som valts skall tydliggöra de mål som avses uppnås med 
forskningen. Vidare skall det även klargöras vilka vetenskapliga principer som styrt 
undersökningen (Denscombe 2009). 

2.1.1 Förhållningssätt 
Förhållningssätt behandlar hur forskningen skall bedrivas. För denna studie har jag valt att 
anta ett hermeneutiskt förhållningssätt. Forskning inom hermeneutik är av subjektiv 
karaktär och kallas ofta för tolkningslära (Wallén 1996, Hartman 2004). Utgångspunkten 
är att forskaren påverkas av värderingar, beteenden, attityder och trosuppfattningar och 
att dessa ligger till grund för förståelsen av verkligheten (Hartman 2004, Wallén 1996).  

Jag valde hermeneutik som förhållningssätt då jag anser att det vid forskning är svårt att 
undvika att påverkas av bakgrund och värderingar. Därmed startar inte forskningen 
förutsättningslöst. Följaktligen måste jag också vara uppmärksam på hur jag tolkar mitt 
insamlande material och hur jag fått åtkomst till det.  

Fokus för detta examensarbete är att kartlägga kommunikationen i tillvalsprocessen och 
att ta fram en handlingsplan för förbättringsarbete. Syftet är att förbättra förutsättningarna 
för en effektiv tillvalsprocess och i förlängningen en effektiv produktion. I forskningen 
kommer ett hermeneutiskt förhållningssätt tillsammans med lämplig ansats och metod att 
utövas.  

2.2 Forskningsmetod 

Forskningsmetoder syftar till att bearbeta och inhämta empiri som ligger till grund för 
trovärdigheten av studien. Det är av yttersta vikt att valet av metod är överensstämmande 
med problemformuleringens natur. För denna studie har jag valt flera metoder. Jag har 
genomfört en omfattande litteraturstudie, varit på studiebesök på de tre fallstudieobjekten 
och genomfört fem intervjuer för att skapa en bild över verkligheten. Varje metod ger sitt 
perspektiv och vinkling på problemformuleringen och resultaten från dessa kommer att 
jämföras. Fördelen med flera metoder är att det ökar validitet och resultaten som erhålls 
ger en bättre helhetsbild (Denscombe 2009). 
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2.2.1 Val av undersökning 
Problemställningen påverkar vilken typ av undersökning som skall genomföras. (Wallén 
1996) 

 Explorativa studier genomförs för att få nya kunskaper om problemet. Frågor som 
vad, när och var dominerar 

 Deskriptiva studier är av hur- karaktär och beskriver hur situationen ser ut 
 Förklarande studier visar frågeställningar som rör varför och hur olika faktorer 

samverkar för att skapa problemet. 
 Normativa studier syftar till att ge förbättringsförslag för att öka effektiviteten 

Detta examensarbete avser kartlägga kommunikationen och beskriva hur den kan 
förbättras. Problemformuleringarna är därmed av både deskriptiv och normativ natur.  

2.2.2 Forskningsansats 
Vid val av forskningsansats skall särskild hänsyn tagas till aktuell problemformulering och 
lämpligt tillvägagångssätt (Wallén 1996). Med induktiv metod avses teorineutral insamling 
av data som därefter ligger till grund för teoretiska slutsatser. Den deduktiva metoden 
bygger istället på att en hypotes rättfärdigas empiriskt (Hartman 2004). Abduktion 
kombinerar induktion med deduktion och således utförs empiri och teori om vartannat 
(Langemar 2008). 

Denna studie har kommit att bli abduktiv då metoden tillåter omskiftande arbete mellan 
empiri och teori. Forskningen startade med en litteraturstudie om kommunikation och 
inläsning av tillvalsprocessen. Empirin genomfördes därefter med intervjuer och 
deltagande observation för att beskriva verkligheten och effekterna. Därefter studerades 
och jämfördes teorin och empirin mot varandra för att tydliggöra effekterna mot 
orsakerna. Behovet av ytterligare teoretisk anknytning blev tydligt när empirin var 
avslutad varför abduktion fungerade väl med problemformuleringarna.  

2.2.3 Kvalitativa studier 
Vid kvalitativ metod avses primärt analyser som resulterar i text till skillnad från 
kvantitativa metoder där siffror står i fokus. Då ett hermeneutiskt förhållningssätt har 
valts anses att en kvalitativ ansats är mest lämplig då den tillåter djupstudier inom 
kommunikation på studieobjektet (Langemar 2008). 

Kvalitativ forskning bygger enligt Langemar (2008) på att flera faser genomförs dels 
parallellt och dels cirkulärt till skillnad från den mer linjära forskningsprocessen vid 
kvantitativa studier. Därmed kompletterar kvalitativa studier och abduktion varandra 
väldigt väl. 

  



6 av (44) 

2.2.3.1 Fallstudie 
Fallstudier syftar till att studera ett specifikt fall för att se hur verkligheten ter sig. (Wallén 
1996) Genom att låta fallet representera verkligheten bildas en uppfattning av hur 
verkligheten är. Problemet är dock att ett enskilt fall aldrig kan gestalta alla de egenskaper 
som verkligheten besitter varför det är svårt att dra generella slutsatser av fallstudier 
(Ejvegård 2003). Fallstudier erbjuder dock ändå förmånen av att i detalj få studera ett 
fenomen i sin naturliga miljö. Flera olika källor som observation och intervjuer används 
vilket ökar reliabiliteten (Denscombe 2009). 

Fallstudier är lämpliga när dessa tre kriterier gäller:  

 problemformuleringen är av slaget, hur eller varför,  
 forskaren inte har möjlighet att styra händelserna 
 nutida fenomen i ”real life events” (Yin 2009).  

Denna studie skall kartlägga kommunikationen inom tillvalsprocessen på Peab. Jag anser 
därmed att studien uppfyller kriterierna för fallstudier. Peab Bostad region Stockholm har 
valt ut fallstudieobjekten. 

2.2.3.2 Litteratur 
Idén till examensarbetet kom till dels från samtal med handledaren, dels med 
kontaktpersonen på Peab och slutligen av mina egna intressen. Inledningsvis 
genomfördes en omfattande litteraturstudie inom ämnena kommunikation och 
tillvalsprocessen. Litteratur om tillvalsprocessen är väldigt begränsad varför den litteratur 
som inhämtats främst har behandlat kommunikation. Litteraturen har inom ämnet 
kommunikation övervägande varit fackböcker. Litteraturkällorna har bedömts utifrån 
rekommendationer, innehåll och trovärdighet för att representera, etablerad och 
accepterad vetenskap i detta examensarbete (Denscombe 2009). I mitt urval av litteratur 
kring kommunikation har jag försökt använda litteratur som är utgiven de senaste åren 
när så varit möjligt. Dock är tillgången begränsad varför stor del av litteraturen som 
använts består av kurslitteratur på KTH. 

 Jag har en ingenjörsbakgrund men gör i examensarbetet en ansats till ett humanistiskt 
perspektiv. Således återfinns i litteraturlistan både klassisk ingenjörslitteratur likväl som 
modernare litteratur av humanistisk natur. Även om ett humanistiskt perspektiv har valts 
kommer klassisk teori kring ämnet redovisas för att öka förståelsen kring ämnets 
komplexitet. För att bilda en förståelse för tillvalsprocessen har främst tidigare 
examensarbeten studerats och syftet är även att utöka den förståelsen med deltagande 
observation och intervjuer.  
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2.2.3.3 Deltagande observation 
Fördelen med observation är att det ger observatören en större förståelse för verkligheten 
samtidigt som beteenden studeras. Eftersom kunskapen blir primär minskar risken för 
bias som vid sekundär information. (Hartman 2004). Observationerna har genomförts i 
formen av studiebesök i anslutning till tre av intervjuerna. Detta gjordes för att få en 
större förståelse för tillvalsprocessen samt hur kommunikation ter sig mellan 
arbetsledaren och tillvalshanteraren. Samtliga på arbetsplatserna har varit delgivna min 
närvaro och identitet. 

2.2.3.4 Intervju 
Resultatet som erhålls av intervjuer reflekterar informantens känslor och värderingar. Det 
är viktigt att kontrollera dessa resultat med jämförelser av andra källor för att garantera 
validiteten. Andra källor i detta fall motsvarar observation där jag får möjligheten att bilda 
min egen uppfattning av situationen, samt litterära källor (Denscombe 2009). 

Böckerna ”Intervjuteknik” (Häger 2001) och ”Som man frågar får man svar” (Andersson 
1994) har använts som inspiration för att formulera givande intervjufrågor. Öppna frågor 
av vad, hur och varför karaktär samt aktivt lyssnande ger informanten möjligheten att prata 
fritt och är en teknik som används av likväl psykologer som förhörsledare. Intervjuerna 
har varit semistrukturerad vilket innebär att frågorna är förbestämda men intervjuaren 
bestämmer själv formulering och ordningen samt har utrymme att ställa följdfrågor 
(Hartman 2004, Denscombe 2009). 

Objektiviteten är en svår fråga vid kvalitativa intervjuer eftersom forskarens förförståelse 
och frågornas formulering påverkar tolkningen och analyserna av empirin. Samtliga 
informanter har tillåtit att bandspelare använts. Jag använde bandspelare för att förstärka 
mitt minne, öka korrektheten i empirin och för att lägga fokus på att kunna reda ut 
oklarheter. Intervjuerna har ej transkriberats, istället handlar det om att spåra mönster och 
likheter samt att utreda om olika personer uppfattar situationer liknande (Denscombe 
2009).  

Totalt har sex personer intervjuats vid fem tillfällen. Hälften av de intervjuade är 
arbetsledare och den andra hälften är tillvalshanterare, samtliga arbetar inom de tre 
fallstudieobjekten. Intervjuerna har varit ca 45 min långa och genomförts i avskilda rum 
på huvudkontoret och på respektive byggplaster. En intervju skedde i gruppform med 
nuvarande och dåvarande tillvalshanterare. Den nuvarande tillvalshanteraren var vid tiden 
för intervjun nyanställd med ca två veckors erfarenhet och får anses som en passiv bifigur 
i intervjun. Samtliga informanter har fått varsitt papper med alla rollerna inom ett projekt. 
De har sedan ombetts rita pilar mellan rollerna för att visa hur de uppfattar 
kommunikationen. Detta tillsammans med intervjuer och deltagande observation utgör 
grunden för att kartlägga kommunikationen och beskriva hur olika personer uppfattar att 
kommunikationen ter sig. 
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2.3 Självkritisk reflektion 

Vid examensarbetets start i april 2010 var min bild av examensarbetet väldigt oklar. Under 
tiden som gått har syfte och frågeställningar utvidgats samtidigt som uppdaterade 
avgränsningar varit nödvändiga. Vissa fallgropar har dykt upp på vägen som känns 
relevanta att namnge. 

Att skriva examensarbete ensam är en mödosam process och jag har saknat en ständig 
diskussionspartner. Under de perioder när arbetsbördan varit tung tror jag att det 
underlättat med en samarbetspartner.  

Val av metod kan påverka resultaten och därmed är det viktigt att problematisera kring 
om en annan metod genererat andra resultat.  

 De observationer som genomfördes var i form av studiebesök i anslutning till 
intervjuerna. Utgångspunkten från början var att genomföra en längre 
observationstid om två veckor. Då fallstudieobjekten befanns sig under en kritisk 
fas med stora förseningar var det omöjligt. Jag anser ändå att jag fått möjlighet att 
sätta mig in i både tillvalshanterarens och arbetsledarens olika syn på sina arbeten.  

 Jag är en ovan intervjuare och alltefter att intervjuerna fortskridit har erfarenheten 
lärt mig hur frågor kan formuleras för att få direkta svar på det som efterfrågats. 
Det innebär att alla intervjuerna inte utförts exakt likadant. 

 Frågorna som ställts under intervjuerna påverkar vilka svar informanterna gett. 
Det är möjligt att andra formuleringar av frågorna resulterat i något annorlunda 
svar.  

 Totalt sex personer inom tre projekt intervjuades. Resultatet från dessa har varit 
lärorika och givande. Dock hade det varit intressant att inkludera ytterligare projekt 
vilket avsikten var från början men antalet projekt begränsades av tiden före 
sommarsemestern för företaget. 

När analysdelen påbörjats insåg jag att ansvar var en central fråga i mina resultat. Sent 
åsider försökte jag därför få tillgång till arbetsbeskrivningar och ansvarsområden för 
tillvalshanteraren och arbetsledaren men utan resultat. I skrivande stund pågår arbete med 
uppdatering av dessa och jag har inte fått möjlighet att se äldre versioner vilket hade varit 
intressant för min analys. 

Det finns en produktionshandbok på Peab. Jag har förstått att den ger medarbetare 
vägledning och att den innehåller instruktioner för hela byggprocessen. Jag har efterfrågat 
denna men inte lycktas få tag på den. Det beror dels på att jag sent åsider insåg mitt 
intresse för boken och dels kom företagets semestertider i vägen.  
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Vid bearbetning av empirin fann jag flera återkommande mönster som informanterna 
delgivit mig. Dessa redovisas i analyskapitlet, se figur 6.1. Vidare insåg jag att min analys 
främst berörde teoretisk kunskap och för att möta byggbranschen och Peab fanns ett 
behov av praktisk anknytning. Således infördes ett delkapitel om visioner för framtiden i 
form av Lean Construction och senare även erfarenhetsåterföring. Bristen på tid 
påverkade dock möjligheten till fördjupning i dessa ämnen och då främst 
erfarenhetsåterföring som enbart snabbt berörs i teorin och analysen. Om jag haft 
möjlighet att utveckla mitt examensarbete mer hade erfarenhetsåterföring fått en större 
roll i studiens delkapitel om Visioner, se stycke 6.5. 

Resultaten från denna studie kan förefalla kritiska men har för avsikt att belysa brister där 
det finns potential att bedriva förbättringsarbeten. De tre fallstudieobjekten har likheter 
med andra samtida projekt men särskiljer sig när det gäller tidspress och ovanliga många 
problem på vägen. Vilka dessa skillnader är vet jag inte. Även om fallstudier syftar till att 
beskriva verkligheten så innebär det inte att resultaten är en sanning för alla andra projekt 
även om det finns likheter. (Yin 2009) 

Resultaten som presenteras i slutet av studien avser besvara problemformuleringarna 
utefter de premisser som gällt. Den självkritiska reflektionen har skrivits då den är av vikt 
för studiens trovärdighet. Kapitel 2 syftar till att beskriva hur jag genomfört studien och 
vilka val jag har gjort. Därmed ger jag läsaren möjligheten att själv bedöma resultaten och 
även studiens trovärdighet. Läsare kan göra både samma tolkning eller en helt annan då 
tolkning färgas av den egna bakgrunden, värderingar och attityder (Hartman 2004, Wallén 
1996). Jag hoppas att läsaren finner studien intressant, inspirerande och trovärdig.  
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3 Kommunikation – en teoribeskrivning 
Kapitlet utgör teoretisk referensram till studien. Initialt definieras olika begrepp och dess 
betydelse för kommunikationen. Både ett ingenjörsmässigt och filosofiskt perspektiv på 
kommunikation presenteras även om fokus ligger på den senare. Teorikapitlet ligger därefter 
till grund för analysen. 

3.1 Vad är kommunikation? 

Människan utmärker sig som art genom vårt extremt mångfacetterade sätt att 
kommunicera på. Utöver det talande ordet kommunicerar vi både med kroppen och med 
skrift. 

Kommunikation betyder ”kontakt mellan människor”, ”överföring av information” 
(Svenska akademiens ordlista). Ordet kommer ursprungligen från latinska ”communicare” 
vilket betyder ”göra gemensam” (Heide et al 2005). Det finns idag två huvudspår kring 
begreppet kommunikation. Det ena spåret behandlar kommunikation som budskap i 
form av känslor, värderingar och attityder medan det andra spåret ser kommunikation 
som en gemensam interaktion (Heide et al 2005). Den senare definitionen utgör kärnan i 
examensarbetet men även den förra definitionen kommer att inkluderas för att öka 
förståelsen för ämnets komplexitet.  

3.2 Kommunikationsprocessen 

Den klassiska förklaringen på kommunikation ges av mottagare -sändare modellen och 
den bygger på definitionen ”överföring av information”, se stycke 3.2.1. Den 
meningsskapande förklaringen för kommunikationen bygger på definitionen ”göra 
gemensam”, se stycke 3.2.2. 

3.2.1 Klassisk kommunikationen 
För att kommunikationsprocessen skall kunna påbörjas krävs att det finns en mottagare 
och en sändare. Sändaren använder kommunikationsverktyg som tal, skrift, kroppsspråk 
etc. för att överföra sitt budskap till mottagaren. Brus och störningar förekommer under 
processen och dessa kan vara bakgrundsljud eller ord som inte meddelar budskapet. När 
mängden information ökar så ökar även störningarna. Mottagaren kan sedan återkoppla 
informationen med ett svar eller en nick i en tvåvägskommunikation. (Dahlkwist 2004, 
Dainty et al 2006) Se Figur 3.1.  
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Figur 3.1 Kommunikationsprocessen, klassiska modellen (Robbins, Judge 2010, sid 378) 

3.2.2 Meningskapande kommunikation 
Idag anses sändare-mottagare modellen vara förlegad då dess linjäritet reducerar 
mottagarna till passiva individer. Istället uppmärksammas den meningsskapande synen 
som bygger på definitionen ”göra gemensam” och har därmed ett mer socialt synsätt. Vid 
konkret objektiv information som kvantitativa data fyller sändare-mottagare modellen en 
funktion men oftast är kommunikationsprocesser mångfacetterade sociala samspel mellan 
flera individer. Därmed är den klassiska versionen väldigt förenklad i jämförelse mot den 
meningsskapande synen som menar att samtliga individer som kommunicerar skapar en 
del av meddelandets betydelse. (Heide et al 2005). Kommunikationens stora fråga är 
således hur man skapar ”en gemensam social verklighet i möten mellan olika privata världar” 
(Heide et al 2005 s33).  

3.2.3 Information och kommunikation 
Information är enkelriktad och kännetecknas av att en individ får information genom 
olika medier från en mer eller mindre närvarande part. (Heide et al 2005). 

Exempel på Information: 
 TV 
 Reklam 
 Föreläsning 
 PM 

Kommunikation är när två eller flera individer möts i ett gemensamt socialt samspel i 
syfte att förstå varandra. Här ges möjlighet att återkoppla genom att ställa frågor eller 
bekräfta att innebörden är förstådd. Kommunikation har fördelen att det blir mindre 
missförstånd eftersom dialogen individerna emellan leder till en förståelse. (Dahlkwist 
2004, Heide et al 2005) 

Exempel kommunikation: 
 Diskussion  
 Dialog 
 Telefonsamtal 
 Videokonferens 
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3.2.4 Formell och informell kommunikation 
Formell kommunikation är ofta planerad. Det är en kontrollerad form och motsvarar det 
skrivna ordet m.m. medan den informella kommunikationen är okontrollerad samt i 
former som möte ansikte-mot-ansikte (Wikforss 2006). De informella 
kommunikationerna har större möjlighet att ge upphov till innovationer och förståelse än 
den formella. Behovet av mer informell kommunikation fortsätter att öka för att fylla ut 
kunskapsluckor eftersom:  

”kunskap utvecklas och sprids mellan medarbetarna genom småprat” (Ekman 2003 s23).  

Personliga dialoger och möten för att tolka, förstå och förmedla information blir alltmer 
viktigt (Carlsson 2001). Wikforss (2006) menar även att det är den informella 
informationen som utvecklats mest och blivit mer effektiv under de senaste tre 
decennierna. Det är genom samtal och dialoger som osäkerheter minimeras och krav 
tydliggörs för individen (Ekman 2003). Se Tabell 3.1 för skillnader mellan formell och 
informell kommunikation.  

Tabell 3.1 Skillnad mellan formell och informell kommunikation (Strandberg 2004) 

Formell      Informell 
Bokat i förväg    Obokat 
Bestämda deltagare    Valfria deltagare 
Rollindelat      Valfria roller 
Bokad agenda    Obokad agenda 
Envägskommunikation    Interaktiv kommunikation 
Fattigt innehåll    Rikt innehåll 
Formellt språk    Informellt språk 

3.2.4.1 Spontan informell kommunikation 
Informell kommunikation är oplanerad och sker för att utbyta information och kunskap. 
Informell kommunikation ger människor möjligheten att lära känna varandra samtidigt 
som den är fri och okontrollerad. När beslut skall fattas i olika frågor på formella möten 
testas idéer kring besluten innan av mötesdeltagare. Genom att diskutera saker innan det 
tas upp utbyts information och värderingar med andra personer man känner förtroende 
för. Småprat leder fram till att alla i ett informellt sammanhang får möjligheten att säga sitt 
och det leder sen fram till en mer eller mindre gemensam hållpunkt. (Ekman 2003) 

Gunnar Westling bekräftar detta i ”Balancing Innovation and Control” (2002) där han 
skriver att alla beslut prövas och fattas informellt i förväg för att minska osäkerheter och 
därefter går man in på mötet och bekräftar dessa beslut formellt.  
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Om möjligheten till att träffas och ha personliga spontana möten försvinner skapar det 
problem i de fall när information är svårtolkad. Då behövs dessa möten för att skapa 
förståelse och möjliggöra agerande. (Larsson 1998) Framförallt menar Dainty(2006) att 
när allt går bra är planerad kommunikation bäst men vid problem och osäkerhet väljer 
individer informella kanaler för att förstå och fatta beslut. Behovet av informella 
kontakter och flexibilitet ökar i situationer av problem och stress medan det formella har 
en viktig roll under normaltillstånd. (Dainty et al 2006) 

3.2.4.2 Planerad formell kommunikation 
Planerad kommunikation är formell information i sitt yttersta. Inbokade möten och 
konferenser är tydliga exempel på när information skall utbytas och beslut skall fattas. 
Planerad kommunikation innebär främst att sprida informationen och att göra det vid ett 
samlat tillfälle. Planerad kommunikation måste därmed anpassas efter mottagarna 
eftersom dessa skall tolka budskapet. Hur mottagaren tolkar budskapet beror på vilka 
individer som berörs, deras förväntningar och åsikter. (Ekman 2003) 

Planerad kommunikation utgår från att information sprids snabbt vid ett tillfälle och att 
detta sedan implementeras i mottagarnas agerande. Men mer information leder inte alltid 
till önskad handling utan kan istället skapa stress och förvirring vilket minskar 
handlingarna. (Ekman 2003) 

3.2.5 IT ‐ Kommunikationsverktyg 
Idag finns flera IT-baserade kommunikationsverktyg vars syfte är att förmedla 
information till projektdeltagare. När dessa infördes var förhoppningarna stora om 
förbättrat samarbete, tidsbesparing, högre effektivitet och enklare lärning. Resultaten av 
dessa kommunikationsverktyg blev tvärtemot förhoppningarna, ett större 
informationsflöde och därmed fler störningar. Dock premieras fortfarande 
kommunikation med dator då det är en snabb, enkel och billig kommunikationsväg 
(Larsson 1998). En slutsats är att kommunikationsverktyg i sig inte underlättar 
kommunikationen om inte en dialog följer som förklarar informationen. Tillgång till 
information garanterar inte att mottagaren förstår budskapet. (Heide et al 2005)  

3.2.6 Kommunikationens ”rikhet” 
Medier för kommunikation påverkar också starkt förståelsen. I engelskan talar man om, 
”channel richness” (Robbins et al 2010) vilket på svenska översätts till kommunikationens 
rikhet. Rikhet syftar i denna kontext till mängden språkliga, visuella och audiella signaler 
som finns med i kommunikationen. Exempel är kroppsspråk, minspel och röstläge. 
(Dahlkwist 2004) Kommunikationsmedier med hög rikhet underlättar gemensam 
förståelse då möjligheten finns till omedelbar återkoppling samt att det sker under 
personliga förhållanden. (Robbins et al 2010)  
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Ansikte-mot-ansikte anses vara det kommunikationsmediet med högst rikhet då möjlighet 
ges till vidareutveckling, frågor och diskussion samtidigt som kroppsspråk och 
ansiktsuttryck också spelar in. Kommunikationsmedier med hög rikhet bör användas när 
osäkerheten är stor medan snålare medier fungerar bra för tydliga konkreta budskap. 
(Heide et al 2005, Robbins et al 2010) Se Figur 3.2. 

 

 

Figur 3.2 Rikhet i kommunikation (Robbins, Judge 2010, sid 392) 

3.3 Kommunikationens hinder och möjligheter 

Kommunikationen är inte den enklaste processen att genomföra rent praktiskt. Även om 
kommunikationen öppnar upp en värld av möjligheter för människan orsakar den minst 
lika många missförstånd. Nedan följer en genomgång av hinder för effektiv 
kommunikation. 

 Information overload, för mycket information leder till stress och alla budskap går inte 
fram (Wikforss 2006) 

 Tidsbrist vid möten förhindrar en dialog (Heide et al 2005) 
 Språkliga koder - ord har olika innebör för olika individer vilket leder till 

missförstånd (Dahlkwist 2004) 
 Budskapets innehåll förändras när det passerar mellan personer (Larsson, 1998 ) 
 Selektiv uppfattning, budskapet tolkas efter intressen och attityder (Robbins et al 

2010) 
 Avsaknad av gemensamma mål och tydliga roller (Wikforss 2006) 
 Vid tidspressen fokuserar varje enskild individ på sitt eget arbete istället för att 

förmedla information vidare. (Carlsson 2001) 
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Målet är att nå en god kommunikation som ger alla parterna den information de behöver. 
Förståelse gentemot varandra är en grundpelare för en god kommunikation. För att 
kommunicera och gemensamt skapa en förståelse för viktig information måste sociala och 
språkliga barriärer brytas ner, det är viktigt att välja en neutral språkdräkt för att samtliga 
individer skall förstå varandra. Detta är viktigt inom byggbranschen som består av många 
blandade yrkesgrupper med sin specifika jargong och yrkesstolthet.  

Information overload är ett hinder för kommunikationen (Wikforss 2006). Mer information 
är inte alltid bättre utan det viktiga är att få rätt information. Således är målet att ”förhindra 
informationsflöden och minska informationsmängden” (Heide et al 2005). Kvalitet framför 
kvantitet ger båda parterna möjligheten att skapa en gemensam bild över informationen 
som skall överföras. (Dainty et al 2006) 

3.4 Effektiv kommunikation  

I den meningsskapande synen på effektiv kommunikation är dess viktigaste uppgifter: 
(Dainty et al, 2006 s6) 

 Uppfylla mål 
 Hantera förändring 
 Motivera arbetare 
 Förstå behoven på arbetsplatsen 

Inom byggbranschen är behovet av effektiv kommunikation väldigt stort eftersom 
branschen kännetecknas av förändring och övergång. I branscher som är 
förändringsbenägna som den traditionella byggbranschen är motståndet mot nya 
arbetssätt av tradition stort. (Dainty et al 2006).  

3.4.1 Ledarskapskommunikation 
”Ledarskap handlar om att skapa mening och förståelse; ledarskap är att ge mening åt 
arbetet och det som händer inom organisationen” (Heide et al 2005). 

Ledarskap handlar ur kommunikationsperspektiv om att: (Heide et al 2005 s102) 

 Sålla och sortera 
 Förädla och förklara 
 Initiera och skapa förutsättningar för dialog  

Effektivt ledarskap bygger på dialoger och småprat med medarbetarna. (Ekman 2003) All 
ledarskap bygger på effektiv kommunikation inom individen, med omvärlden, inom 
företaget och med medarbetarna. (Eriksson 2002) 
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3.4.2 Gruppkommunikation  
En stor del av att få kommunikationen att flyta framåt inom tillvalsprocessen är att skapa 
en vi-känsla. Denna vi-känsla ska inkludera alla parter som är inblandade i projektet som 
produktionsfolk, projektörer, projektledare etc. Problem uppstår alltid i grupper som delar 
in sig i ”vi” och ”dom” eftersom det spelar på motsättningar, mindervärdeskomplex osv. 
En stark och effektiv grupp är den som värdesätter alla inblandade parter, alla känner sig 
trygga och är motiverade att arbeta mot projektmålet. I effektiva grupper blir helheten 
mer värd än alla individernas enskilda ansträngningar (Dahlkwist 2004). 

3.4.3 Kommunikationens kostnad och branschens svinn 
Kommunikationsproblem har låg status bland chefer då det är svårt att beskriva hur 
mycket kommunikationsbristerna kostar. Det är även en svårighet att uppskatta vilket 
värde som motsvarar en mer fungerande kommunikation. I dagens samhälle domineras 
arbetsmarknaden av tidseffektivitet och snabba resultat. Därmed skapas en motsättning 
till att bygga upp en bättre kommunikation då den i sig själv inte genererar vinst. (Heide et 
al 2005)  

Byggbranschen är unik på grund av sin projektbaserade natur och den är även en av de 
äldsta och mest konservativa branscherna. Motståndet mot förändrade 
kommunikationsstrategier har varit stort medan mer statiska branscher har identifierat 
kommunikation som en viktig pelare inom sina organisationer . Kommunikation eller 
snarare bristen på effektiv kommunikation har pekats ut som den primära källan till 
byggbranschens problem. (Dainty et al 2006) 

Idag förlorar byggbranschen stora pengar på bristande kommunikation som leder till fel, 
tillägg och ändringar. Enligt Byggtjänsts branschföredrag (2008) skulle branschen spara 13 
% genom att förbättra sin kommunikation. Denna besparing motsvarar ca 22 miljarder 
räknat på år 2006. Vidare skulle en bättre kommunikation möjliggöra mer lönsamt 
byggande och en bättre arbetsmiljö enligt Erik Hellqvist, vd Byggtjänst. Förbättrad 
kommunikation skulle också ge större möjligheter att bygga fler bostäder. Byggtjänst 
undersökning har nått slutsatsen att det finns stora brister i planeringsstadiet och i 
projekteringsunderlag och att dessa utgör grunden till branschens dåliga kommunikation.  

Under Byggtjänst branschföredraget 2008 höll Per-Erik Josephson, professor Chalmers 
Tekniska Högskola, föredrag om slöseriet i byggbranschen. Slöseri definierades som ”allt 
som inte tillför ett värde till slutprodukten ur användarens perspektiv” . Då byggbranschen 
karaktäriseras av stora slöserier om 30-35% av byggkostnaderna menade han, att 
reducering av slöserier var förbättringar med störst effektivitet. Vidare menare Per-Erik 
Josephson att det finns ” fantastiska guldgruvor att upptäcka och tjäna pengar på”.  
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Skälet till varför byggbranschen har stort svinn är: (Byggtjänst, 2008) 

 Kunskap om slöseri saknas 
 Kundfokus saknas när det gäller spendering av pengar 
 Det saknas förbättringsarbeten för ökat kundvärde 
 Branschens struktur och kultur motverkar inte slöseri 
 Kommunikationen har stora brister 
 Arbete enligt Lean Construction saknas 

3.4.4 Erfarenhetsåterföring 
Blomé (2000) menar att erfarenhetsåterföring handlar om att samla in kunskap, 
strukturera den och därefter återanvända och nyskapa kunskapen som erhållits.  

Både ekonomiska och tidsmässiga vinster kan göras genom erfarenhetsåterföring. 
Dessutom möjliggör den att yngre kollegor kan lära av äldre utan att kunskap går förlorad 
vilket är extra viktigt i en tid när stora pensionsavgångar inom branschen är nära (Blomé 
2000). Då erfarenhetsåterföring bygger på att överföra kunskap mellan individer blir 
återigen meningen med effektiv kommunikation central.  

3.5 Projekt 

”Ett projekt är en tidsbegränsad satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller 
resultat inom en fastställd kostnadsram” (Ottosson 2009, s36) 

Definitionen av ett lyckat projekt kan vara: i tid, inom budget, nöjda kunder, kvalité. Den 
enklaste definitionen är dock inom budget, i tid och kvalité vilket ger måltriangeln se 
Figur 3.3.  

 

Figur 3.3 Måltriangeln (Ottosson 2009 sid 38) 

Om någon av de tre faktorerna ändras så påverkar det också de övriga sidorna i triangeln. 
Ytterligare en viktig begränsningsparameter är också nöjda kunder. Inför man 
parametrarna kundnöjdhet blir måltriangeln en målpyramid. Om man därefter även 
inkluderar parametern intressenter kan man se målpyramiden omgiven av en sfär. Se 
Figur 3.4. Ändras tiden så påverkar det kostnaderna etcetera. (Ottosson 2009) 
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Figur 3.4 Målpyramiden och målpyramiden i en sfär (Ottosson 2009, sid 38) 

3.5.1 Synergi 
Ytterligare en del av ett lyckat projekt är att gruppen som samarbetar har hög synergi. Det 
innebär att varje individ i gruppen samarbetar effektivt, tar gemensamt ansvar, ser 
gruppens behov före individernas samt att det är en öppen kommunikation. Detta 
fenomen mäts ibland i synergi som handlar om att gruppen kompenserar för individers 
svagheter för att nå det bästa resultatet. Det går ut på att summan av alla individers 
insatser är högre än varje insats var för sig. För att uppnå synergi så kräver detta att 
medlemmarna i gruppen förstår sina arbetsuppgifter, att de bidrar i relation till sin roll och 
i förhållande gentemot kollegor samt att det sker en öppen kommunikation genom hela 
processen. (Dainty et al 2006) 
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4 En teoretisk inblick i Lean Construction 
Under studiens gång framkom att det teoretiska kapitlet om effektiv kommunikation kunde 
kompletteras med nytänkande kring en effektiv produktion. Således har en teoretisk inblick i 
Lean Construction inkluderats för att konkretisera förslagsförbättringar kring en mer effektiv 
produktion i framtiden.  

4.1 Bakgrund 

Lean thinking går ut på att skapa arbetssystem som minskar slöserier och öka fokus 
gentemot kunden genom värdeskapande aktiviteter. (Howell, Ballard 2011) 

4.1.1 Fem principer 
Lean thinking är uppbyggd kring fem huvudprinciper: (Howell, Ballard 2011) 

 Specificera värde gentemot kund 
 Identifiera värdeflöde i varje produkt/process 
 Skapa produktionsflöde 
 Kundorderstyrning 
 Förbättringar i jakt mot perfektion 

Den första punkten ”specificera värde” behandlar kundnytta och vilka processer som 
skapar värde för kunden. De tre följande punkterna handlar om att effektivisera 
värdeskapande aktiviteter och minska slöserier. Den sista punkten visar att man ständigt 
måste revidera och uppdatera systemet för att nå förbättring. 

4.1.2 De sju slöserierna 
En del i varje process är slöserier av resurser. Dessa generar ingen värdeökning och skall 
således elimineras enligt huvudprinciperna. Det är dock enklare sagt än gjort men målet är 
att minimera slöseriet för att effektivisera produktionen och skapa större värdeskapande 
processer.(Lindholm et al 2008) Exempel på slöseri se Figur 4.1. 

 

Figur 4.1 Slöserier 7 + 1 (http://extra.ivf.se/lean/Principer/sl%C3%B6serier.htm) 

http://extra.ivf.se/lean/Principer/sl%C3%B6serier.htm
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4.2 Lean Construction 

Lean Construction är en projektanpassad version av Lean Thinking (Howell, Ballard 
2011). Den är en vidareutveckling som tar hänsyn till byggbranschens unika 
projektbaserade natur där individer delas in i tillfälliga nätverk och grupper (Dainty et al 
2006). Lean Construction syftar till att reducera de ej värdeskapande processerna då 
främst slöseri. Byggbranschen är väldigt konservativ och har genomgått mindre 
förändringar än andra branscher då motståndet varit stort. Dessa barriärer måste brytas 
ner för att skapa möjlighet till effektiviserande kvalitativa förändringar som är till gagn för 
hela branschen. (Dainty et al 2006) 

4.2.1 Byggbranschen 
För att implementera Lean Construction i byggbranschen är huvudregeln att allt som 
generar värdeökning skall prioriteras före slöseri. Det är viktigt att poängtera att reduktion 
av slöseri inte leder till värdeökning. (Lindholm et al 2008) 

Processer och upphandlingsformer utgör idag ett hinder mot Lean Construction som 
syftar till att förändra branschens strukturer och få samtliga aktörer att samverka 
långsiktigt. Samverkansentreprenader som bygger på långsiktighet, förtroende och 
gemensamma mål uppfyller kraven på värdeskapande aktiviteter. Därmed reduceras också 
ekonomiska och tekniska risker då dessa delas av samtliga parter. (Lindholm et al 2008) 

Erfarenhetsåterföring är en viktig del i Lean Construction eftersom arbetet kräver 
standardiseringar och genomgående översikter för att förbättra och effektivisera system. 
Inom branschen finns en föreställning om att varje projekt är unikt. Denna föreställning 
står i strid mot Lean Construction som menar att varje projekt är en upprepning av 
tidigare projekt såsom bygga nerifrån och upp men alla projekt har en del specifika 
förutsättningar.  

Lean Construction syftar till att göra genomtänkta och efterfrågade arbeten som är 
värdeskapande aktiviteter. Dessutom skall processen göras rätt från början genom att 
eliminera slöseri som resulterar i omarbeten, felmonteringar och ändringar. De bärande 
huvudpelarna i Lean Construction är utbildning, öppenhet och effektiv kommunikation. 
(Lindholm et al 2008) 
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5 Empiri 
Kapitlet behandlar de resultat som erhållits och sammanställning från intervjuer och 
observationen. I empirin har två projekt i ett projektprogram studerats varav den ena är ett 
radhusområde och det andra omfattar flerbostadshus. Som jämförelse har ett projekt i 
söderförort även studerats för att kartlägga hur tillvalskommunikationen sker i totalt tre olika 
projekt. Samtliga informanter har fått definiera ”effektiv kommunikation”. Sedan presenteras 
respektive område, projekt och til lvalskommunikationen. Sist presenteras 
förslagsförbättringar från informanterna och hur de motiveras av sitt arbete.  

5.1 Definition av effektiv kommunikation 

En fråga har lika många svar som antalet människor man frågar men det finns ofta 
mönster och likheter som går igen i svaren. Samtliga informanter fick frågan vad effektiv 
kommunikation innebär. En definierade möten som effektiv kommunikation under 
förutsättning att det var kort och informativt med fokus på nuet. Flertalet menade att 
snabb kommunikation med omgående svar var effektivt likväl som att vara lyhörd. Någon 
betonade även att kommunikationen skall vara kontinuerlig och att det alltid ska vara lätt 
att få tag på personen man söker. 

En person definierade effektiv kommunikation som en process där två personer möts och 
diskuterar. Vederbörande menade att en kommunikation kan vara tvåvägs eller envägs 
men att om man kan mötas i en tvåvägskommunikation så får man en tredje ny tolkning. 
Denna person menade att mail inte var en effektiv kommunikation utan snarare snabb, 
och att i jämförelse var ett telefonsamtal mycket mer effektivt. 

5.1.1 Informanternas bild av kommunikationen 
Informanterna fick uppmaningen att rita pilar mellan de olika rollerna inom ett 
byggprojekt där kommunikation gällande tillval ständigt sker. Se Figur 5.1 för resultatet.  

 

Figur 5.1 Tillvalskommunikationen 
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5.2 Område, norrförort 

Området ligger i en förort norr om staden och här växer en ny stadsdel fram som 
kommer bestå av både radhus, lägenheter och kontor. Studieobjekten är två mindre delar 
av ett projektprogram som förväntas pågå flera år till. 

Det bör observeras att de två projekten i norrförort har haft samma tillvalshanterare men 
olika arbetsledare. Tillvalshanteraren har tidigare arbetat som administratör inom Peab 
men blev inlånad som tillvalshanterare då personalbristen inom projektet var väldigt stor. 
Tillvalshanteraren arbetar inte längre inom dessa projekt och vid tiden för intervjun hade 
en nyanställd tillvalshanterare börjat arbeta sen två veckor tillbaka. Hela området har haft 
problem med hög personalomsättning vilket lett till att ingen projektledare finns för de 
båda projekten. 

5.2.1 Projekt 1 Flerbostadshus 
I detta projekt har det uppstått en del problem då personalstyrkan minskat samtidigt som 
tillvalshanteraren varit överbelastad. I norrförort pågår två projekt parallellt varav det ena 
producerar radhus och det andra flerbostadshus. Produktionstiden för flerbostadshusen 
är tre gånger så lång som för radhusområdet. Detta beror på att radhusen köps färdiga av 
leverantörer och enbart skall monteras ihop medan vid produktion av flerbostadshusen 
gjuts stommen på plats. 

5.2.1.1 Tillvalskommunikationen 
Detta projekt kännetecknas av att arbetsledaren och tillvalshanteraren har haft betydligt 
mycket mer kontakt via telefon än för de övriga projekten, då främst gällande saker som 
är försenade. IT-verktyget Projektplatsen har använts frekvent för kommunikation. 
Tillvalshanteraren är nöjd med projektplatsen men påtalar dock även att den upprätthåller 
en falsk trygghet. Under projektet har enligt tillvalshanteraren vissa produktionsmoment 
ändrats utan tillvalshanterarens vetskap vilket vederbörande är upprörd över. Både 
arbetsledare och tillvalshanterare menar att fler möten hade varit önskvärt. Försök till 
tillvalsmöten mellan platschef, arbetsledare och tillvalshanterare initierades men på grund 
av svårigheter att åstadkomma ett möte gavs denna ambition upp. 

När kunderna gjort sina val sammanställer tillvalshanteraren dem i ett eget dokument och 
därefter sätts tillvalslistorna upp på fönstren i lägenhetens kök. Tillvalshanteraren 
upplever dock okunskap kring hur det inom produktion skall kommuniceras kring 
tillvalen. När detta projekt genomfördes var tillvalshanteraren stationerad på en annan 
byggplats samtidigt som vederbörande arbetade parallellt med flera projekt, vilket ledde 
till bristande kommunikation.  
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Det förefaller att en schism har uppstått mellan arbetsledaren och tillvalshanteraren vilket 
påverkat samarbetet. Tillvalshanteraren upplever att arbetsledaren tagit vissa 
ansvarsområden gällande tillvalshanteraren för givet. Detta har lett till många sista 
minuten lösningar och telefonsamtal. Tillvalshanteraren har därför haft mycket 
direktkontakt med hantverkare och lagbaser medan arbetsledaren har kontaktat 
leverantörer direkt för att få uppdaterade beställningslistor som inte funnits på 
projektplatsen. 

Arbetsledaren uttrycker en frustration över svårigheter att få fram färdiga tillvalslistor pga. 
att uppdateringar tagit tid. Tillvalshanteraren och arbetsledaren har väldigt olika syn på 
hur tillvalskommunikationen går och borde gå. Båda är dock överens om att ifall 
tillvalshanteraren suttit på byggplatsen hade mycket av arbetet underlättats.  

Andra saker som inte fungerat är enligt arbetsledaren att projektplatsen inte varit 
tillräckligt uppdaterad och menar att allt kommer tillbaka till en resursfråga. Arbetsledaren 
har följt anvisningarna på projektplatsen och när de sedan inte varit uppdaterade har 
omarbeten krävts. Tillvalshanteraren har i stor uträckning använt mail har för att 
informera produktion om ändringar och uppdateringar. Detta har skapat problem 
eftersom arbetsledaren upplevt det svårt att övergripa projektets utveckling.  

5.2.1.2 Förbättringsförslag 
Arbetsledaren vill att tillvalshanteraren skall sitta på plats eller i alla fall kunna vara 
tillgänglig åtminstone en timme per dag. Arbetsledaren påpekar också att om 
projektplatsen är uppdaterad och förståelig så behövs inte tillvalshanteraren på 
byggplatsen. Men vid problem behövs någon som kan svara på frågor eftersom den 
personliga kontakten är viktig. Fördelen är också att tillvalshanteraren blir en del av 
”gänget”. 

Tillvalshanteraren efterfrågar möten för avstämning och genomgång. Vederbörande anser 
att initiativet till dessa bör komma från platschefen som kan kräva obligatorisk närvaro. 
Dessa kontinuerliga möten skulle förbättra tillvalshanterarnas arbete och då även 
produktionens. Tillvalshanteraren är rädd att mycket information stannar mellan 
arbetsledare och platschef. Vederbörande vill ha möten för att få möjlighet att diskutera 
igenom saker direkt.  

”Det är ju som med viskningsleken det vet man ju att det aldrig kommer fram som 
samma sak på slutet” (Tillvalshanterare) 

Rutiner för versionshantering av tidsplaner efterfrågas av både arbetsledare och 
tillvalshanterare, vilket skulle tydliggöra när olika tillval måste vara klara. Platschefen 
ansvarar för upprättande av en övergripande tidsplan medan arbetsledarna delar upp 
tidsplanen i varje period och per lägenhet.  
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Tillvalshanteraren vill gärna få mer feedback från produktion. I de fall tillvalslistorna är 
svårlästa så gör tillvalshanteraren gärna om dem bara ingen går bakom ryggen och gör 
saker utan vederbörandes vetskap. 

Både arbetsledare och tillvalshanterare är överens om att det saknas resurser och tid.  

 ”Allt handlar om rätt man på rätt plats.” (Arbetsledare) 

5.2.1.3 Motivation 
Arbetsledaren och tillvalshanteraren fick svara på frågan om det är motiverande att arbeta 
med tillval. Tillvalshanteraren svarade att när allt går bra så är det kul eftersom en trevlig 
kund som är nöjd och glad väger upp för de som gnäller. Arbetsledaren som har en lång 
historia inom byggbranschen och jobbat som snickare, lagbas osv. Arbetsledaren anser 
inte att det är motiverande att jobba med tillval då vederbörande inte upplevde att 
önskvärd kvalité erhölls. Arbetsledaren menade samtidigt att tiden inte alls räcker till och 
att det skapas en stor frustration över att inte kunna överlämna ett bra jobb då tiden var 
knapp samtidigt som det i perioder krävts att vederbörande arbetat dubbelt. Att arbeta 
dubbelt ledde till stor stress eftersom kontrollen över ens arbetsuppgifter försvann och 
rädsla för att missa något. 

5.2.2 Projekt 2 Radhus 
Detta projekt har blivit försenat pga. hög personalomsättning. I alla projekt likväl som i 
detta är det en utmaning att hålla tidlinjen och byggprojekt är generellt mer försenade än i 
tid. När det gäller radhusen är tillvalen ännu inte klara trots att samtliga äganderätter är 
sålda. Tillvalshanteraren för detta projekt har varit överbelastad och sen två veckor 
tillbaka när intervjuerna genomfördes har en ny tillvalshanterare anställts. Arbetsledare 
och tillvalshanterare har en del olika åsikter om hur kommunikationen går. 
Tillvalshanterarna uppger att flera kunder har tagit direktkontakt med flera olika personer 
inom produktion. Dessa har sedan lovat tillval vars deadline gått ut vilket 
tillvalshanteraren får ta ansvar för. Tillvalshanteraren är osäker på hur kommunikationen 
går inom produktion och vill därmed själv ta ansvar för att prata med hantverkare och 
lagbas. 

5.2.2.1 Tillvalskommunikationen 
Tillvalshanteraren och arbetsledaren anser sig ha haft ett gott samarbete. När de berättar 
om projektet uttrycker båda begrepp som ”för mycket jobb”, och ord som ”utmattning” 
dyker upp. De är ändå nöjda med varandras insats och menar att tiden och den stora 
arbetsbördan varit det stora problemet. 
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Kommunikationen sker främst via IT-verktyget projektplatsen som båda parter uttalar sig 
uppskattande om. Arbetsledaren använder projektplatsen dagligen och när svårigheter 
uppstår följer han upp med telefonsamtal. Både tillvalshanteraren och arbetsledaren är 
mycket nöjda med sitt samarbete även om både konstaterar att arbetsledaren gjort mer än 
vad som är brukligt. När detta projekt genomfördes var tillvalshanteraren stationerad 
inom produktion vilket gav mer utrymme för att snacka i fikarummet eller på möten.  

När kunderna gjort sina val sammanställer tillvalshanteraren dem i ett eget dokument och 
därefter sätts tillvalslistorna upp på fönstren i lägenhetens kök enligt vad som benämns 
Peabs standard av tillvalshanterare och arbetsledare. Tillvalshanteraren upplever dock 
okunskap kring hur det funkar inom produktion när det skall kommuniceras kring 
tillvalen.  

Det som fungerar mindre bra i kommunikationen av tillval är att när inredningen skulle 
börja hade vissa kunder fortfarande underlåtit att göra sina tillval vilket försenar hela 
bygget.  

5.2.2.2 Förbättringsförslag 
Arbetsledaren vill gärna att fler rutiner skapas för att underlätta produktionsskedet. 
Mycket arbete och tid skulle sparas på detta sätt. Även om tillvalslistorna sitter i 
respektive radhuskök så anser arbetsledaren att hantverkarna är dåliga på att läsa dem. Då 
går det ofta fel, vilket skapar problem för arbetsledaren.  

Tillvalshanteraren efterfrågar möten för avstämning och genomgång. Vederbörande anser 
att initiativet till dessa bör komma från platschefen som kan kräva obligatorisk närvaro. 
Dessa kontinuerliga möten skulle förbättra tillvalshanterarnas arbete och då även 
produktionens. Tillvalshanteraren är rädd att mycket information stannar mellan 
arbetsledare och platschef. Vederbörande vill ha möten för att få möjlighet att diskutera 
igenom saker direkt.  

En kontinuerligt uppdaterad tidsplan med datummärkning efterfrågas också av 
tillvalshanteraren vilket skulle tydliggöra när olika tillval måste vara klara. Platschefen 
ansvarar för upprättande av en övergripande tidsplan medan arbetsledarna delar upp 
tidsplanen i varje period och per lägenhet.  

5.2.2.3 Motivation 
Arbetsledaren och tillvalshanteraren fick svara på frågan om det är motiverande att arbeta 
med tillval. Tillvalshanteraren svarade precis som för flerbostadsområdet att när allt går 
bra så är det kul eftersom en trevlig kund som är nöjd och glad väger upp för de som 
gnäller. Arbetsledaren ansåg att tillval var motiverande pga. dess betydelse inom 
produktionen men att det inte är ett särskilt roligt arbete då det tar mycket tid och kraft.  
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5.3 Område, söderförort 

Området ligger i en förort söder om staden och här har mark frigjorts för byggnation. 
Utbyggnaden binder samman tidigare bostadsområden och skapar en trevlig boendemiljö. 
Studieobjektet är en mindre del av utbyggnaden av hela området. 

5.3.1 Projekt 1 Flerbostadshus 
Projektet har lidit av en del förseningar och inflyttningen har försenats ett halvår pga. brist 
på personal och sen projektstart. Under intervjuerna framkommer att arbetsbördan varit 
tung och uttryck som ”gått på knäna” dyker upp. Arbetsledaren menar att produktionen 
arbetat igen tid och projektet går bra. Vederbörande anser att det dels kan förklaras med 
att det var samma personal i den tidigare etappen och gruppen har därmed arbetat ihop 
sig och kan området. Personal har varit konstant med undantag av föräldraledighet.  

5.3.1.1 Tillvalskommunikationen 
Detta projekt kännetecknas av att tillvalshanteraren och arbetsledare är överens om hur 
tillvalskommunikationen går samt att båda dessutom anser att de har ett väl fungerande 
samarbete.  

Kommunikationen sker främst via IT-verktyget projektplatsen men också via mail, telefon 
och möten. Kontakten mellan arbetsledaren och tillvalshanteraren sker dagligen. 
Tillvalshanteraren betonar dock mailen som det bästa kommunikationsmedlet medan 
arbetsledaren gärna ringer om frågor uppstår. Tillvalshanteraren och arbetsledaren har 
rutiner där ses på ett möte en gång i veckan på byggplatsen då de går igenom vilken fas 
bygget ligger i och hur uppdateringar har hanterats. Tillvalshanteraren är då uppdaterad 
om status för byggplatsen. 

Tillvalshanteraren har möten med kunder i en bod på byggplatsen. Där får kunden en 
mängd val för att påverka utformning och utseendet på sin lägenhet. När kunden har gjort 
samtliga val för sin lägenhet och skrivit under dessa lägger tillvalshanteraren upp dessa på 
projektplatsen och skickar en kopia till arbetsledaren. Arbetsledaren tar emot det samlade 
dokumentet som innehåller all val- och tillvalsinformation för varje specifik lägenhet. De 
samlade dokumenten skrivs ut och sätts upp i köksfönstren i respektive lägenhet. Vid 
uppdateringar av tillvalslistan tar arbetsledaren ansvar för att skriva ut och sätta upp dessa 
i lägenheterna. Tillvalslistorna finns för att alla hantverkare och underentreprenörer lätt 
skall se vad som skall göras i den specifika lägenheten. När tillvalslistan uppdateras sköter 
oftast arbetsledaren uppsättningen av de nya lapparna så att allt stämmer.  
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Tillvalshanteraren beskriver arbetsledaren som noggrann och pålitlig. När 
tillvalshanteraren meddelar ändringar så genomförs dessa. Arbetsledaren i sin tur anser 
också att tillvalshanteraren är väldigt duktig. I deras arbetsrelation föreligger stor 
ömsesidig respekt. 

Det som fungerar mindre bra i kommunikationen av tillval är kontakten med 
underleverantörer, dessa drar ofta ut på tiden vilket orsakar förseningar och stress.  

5.3.1.2 Förbättringsförslag 
Arbetsledaren önskar att tillvalshanteraren skall sitta på plats. Detta motiveras med att 
tillvalshanteraren har kontakten med kunden och får därmed en tydligare bild av hur 
resultatet ska se ut. Om tillvalshanteraren sitter inom produktion är det lättare att hålla 
koll på att lägenheterna verkligen blir som kunden vill ha den. Arbetsledaren ser även fler 
möjligheter till spontan kommunikation i fikarummet med tillvalshanteraren på plats. 

Tillvalshanteraren vill dock inte sitta inom produktion. Hon ser fördelarna med att kunna 
ha en ständig dialog men tror att ens ansvarsområde lätt går i en riktning mot 
arbetsledarrollen. Tillvalshanteraren vill istället se kontinuerliga möten en gång i veckan. 
Vederbörande poängterar att dessa möten enbart skall gälla alla tillval och avstämning 
kring dessa och efterfrågar att platschefen skall efterlysa dessa. I det nuvarande systemet 
har de möten kring köken men vederbörande vill ha möten där alla tillval skall omfattas.  

Både tillvalshanteraren och arbetsledaren anser att mer tid krävs för att åstadkomma 
förändringar. Med dagens pressade schema finns inte tid att kontrollera allt vilket leder till 
omarbeten senare. Tillvalshanteraren ser gärna en utveckling där det finns tid att vara ute 
på bygget för att få hänga med i vad som händer. Vidare menar tillvalshanteraren att det 
egentligen inte finns tid för möten på byggplatsen men att vederbörande ändå ser till att ta 
sig tid. Allt handlar om att planera in det. Ju mer struktur man har på allting desto bättre 
går det menar tillvalshanteraren.  

”Tid och viljan krävs för att skapa förändringar. Viljan finns men inte tiden!” 
(Arbetsledare) 

5.3.1.3 Motivation 
Arbetsledaren och tillvalshanteraren fick svara på frågan om det är motiverande att arbeta 
med tillval. Tillvalshanteraren svarade att intresset för inredning, design och att gilla att 
jobba mot kunder motiverade vederbörande att arbeta med tillval. Tillvalshanteraren 
hoppades att alla tillvalshanterare känner likadant eftersom vederbörande annars ser 
svårigheter med att vara engagerad och ge kunden vad den vill ha. Denna tillvalshanterare 
jobbar även med försäljning som en bisyssla. Arbetsledaren kände också stor motivation 
för att arbeta med tillval. Arbetsledaren beskrev bilden man får av kunder beroende på 
vilka tillval de gjort och hur individuella alla lägenheterna blir; 

 ”Vissa små detaljer kan lyfta hela lägenheten”(Arbetsledare) 
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5.4 Sammanfattning av empirin 

Från utförda intervjuer framkom flera intressanta tankar. I huvuddrag var dessa: 

När informanterna beskriver sina erfarenheter av kommunikation i sin arbetsroll dyker 
termer som felaktig information, ej uppdaterade listor och svårt att få tag på personen 
upp.  

Flertalet av personerna nämner under intervjuerna att de gått på knäna, och ord som 
utmattning dyker upp. Alla efterfrågar mer tid och mer resurser.  

Alla arbetsledare önskar mer kontakt med tillvalshanterare och ser gärna att de är 
stationerade på byggplatsen. De önskar mer uppdaterad information och möjligheten till 
fler möten, både under informella och formella former. 

Tillvalshanterarna önskar alla kontinuerliga tillvalsmöten en gång i veckan mellan 
platschef, arbetsledare och dem själva. De vill att initiativet till dessa möten skall komma 
från platschefen.  

Denna studie avser kommunikation i tillvalsprocessen och således kommer 
informanternas svar att lyftas fram i analysen, med fokus på kommunikation, för att 
utreda och besvara studiens problemformuleringar.  
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6 Analys av  teoretiska aspekter & empiriska 
resultat 

Analysen redovisar och testar verkligheten mot de teoretiska referensramarna. 
Kommunikationen redovisas nedan i en analysmodell som delas in i syfte, former och 
organisering. Varje aspekt redovisas för sig och delas in i undergrupper. 

F igur 6.1 har legat till grund för analysen av studien. Modellen har utvecklats ur de mönster 
som uppträtt i empirin och i analyskapitlet testas dessa mot den teoretiska bakgrunden. 
U tvalda begrepp är syfte, former, organisering och visioner. Dessa mynnar sedan ut i 
underrubriker se figur 6.1.  

Figur 6.1 Analysmodell 

6.1 Syfte 

Syfte har delats in i definition av effektiv kommunikation och verklighet. I definitionen 
kommer informanternas syn att prövas mot de teoretiska definitionerna. I verklighet 
redovisas en sammanfattning av hur informanterna uppfattat kommunikationen och hur 
detta står sig mot teorin. Se Figur 6.2. 

  
Figur 6.2 Analys av syfte 

Kommunikation 
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Former 
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6.1.1 Definition av begreppet ”effektiv kommunikation” 
Slår man upp ordet effektiv står det att ordets betydelse är ”som medför avsedd verkan” 
(Svenska akademiens ordlista). Tidigare har konstaterats att det finns två definitioner på 
ordet kommunikation vilka är ”överföring av information” och ”göra gemensam”. För detta 
examensarbete har ett val behövts göras huruvida information skall behandlas ur ett 
filosofiskt perspektiv eller ett ingenjörsmässigt. Det förra har valts varför kommunikation 
definieras som ”göra gemensam” och då blir betydelsen av effektiv kommunikation – göra 
gemensam som medför avsedd verkan. Att kommunicera är inte enbart att vidarebefordra ett 
budskap utan kärnan ligger i att dela information och att förstå varandra.  

När informanterna fick frågan hur de definierade ”effektiv kommunikation” gavs många 
olika svar utifrån individuella värderingar. Nedan följer en sammanfattning av de svar som 
erhölls: 

 Kort och informativt med fokus på nuet 
 Snabbt med omgående svar 
 Kontinuerlig och enkelt att få tag på personer man söker 
 Möte mellan två personer med varsin tolkning och ur denna växer en tredje 

tolkning fram 

Alla dessa svar utgör en pusselbit till vad ”effektiv kommunikation” betyder.  

Den första punkten kan tolkas som att informanten upplever ett överflöde av information 
och vill därför kort och informativt få den information som faktiskt efterfrågas. Dessa går 
att dra paralleller till både risken för informationsöverflöde men framförallt Lean 
Thinking som skall redogöras för senare.  

Den andra och tredje punkten visar att tidsbristen och behovet av att alltid ligga ett steg 
före. Det är lätt att gå i fällan och tro att effektivt och snabbt är samma men vid 
återknytning till definitionen effektiv så finns alltid risken att det snabba eliminerar den 
gemensamma förståelsen. En viktig ingrediens i svaret är dock att den handlar om 
tillgången till de personer man är i behov av att kommunicera med. Således är punkt två 
och tre snarlika.  

Den tredje punkten. Se svar punkt två. 

Den fjärde punkten är det i särklass mest intressanta svaret. Här nämner informanterna 
saker som i väldigt hög grad överensstämmer med teorin. Denna person pratar om en 
tredje tolkning vilket även skulle kunna likställas med ”göra gemensam”.  

Dagens arbetsklimat kännetecknas i hög grad av fragmentering, högt tempo samt pressade 
tidslinjer och kostnader. Det märks också på de svar som informanterna ger som antyder 
att de är i behov av resurser som tillgång till andra nyckelaktörer och brist på tid.  
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6.1.2 Informanternas bild av kommunikationen 
Samtliga informanter har fått beskriva och rita upp sin bild av hur kommunikationsflödet 
går vid tillvalsprocessen. Detta har legat till grund för analyser och för att öka förståelsen 
för hur tillvalskommunikationen på Peab går till. I centrum för detta examensarbete står 
tvåvägskommunikationen mellan tillvalshanteraren och arbetsledaren som ansvarar för 
inredning. Se Figur 6.3.  

 

Figur 6.3 Kommunikationsvägar gällande tillval, Peab 

Figur 6.3 (ovan) visar hur det ska gå till och hur de flesta av informanterna uppfattar 
kommunikationsprocessen. För två av projekten saknas en projektledare vilket gör att 
antalet personer som tillvalshanteraren har direktkontakt med reduceras. Kontakter sker 
främst via formella medier mellan tillvalshanteraren och arbetsledaren. Arbetsledaren i sin 
tur kommunicerar främst via informella kontakter med övriga parter inom produktion. 
Det leder i sin tur till att tillvalshanteraren inte blir en naturlig del av gruppen vilket 
tillvalshanterarna bekräftar. Tillvalshanterare anser att möten med platschefen och 
arbetsledaren vore givande. Platschefen är den person som är chef över både arbetsledare 
och tillvalshanterare. I dagsläget ter det sig som att tillvalshanterarna upplever behov av 
mer ledning och stöd från projektens interna chefer. Nuvarande situation förstärker 
tillvalshanterarens roll som en utomstående inom projekten. 
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6.2 Former  

Former behandlar kommunikationens olika skepnader. Den delas in i formell och 
informell kommunikation och dessas betydelse för en effektiv kommunikation. Se Figur 
6.4. Även om kommunikation kan delas in i informell och formell möts dessa ständigt 
därmed redovisas dessa i en gemensam underrubrik som sedan mynnar ut i ytterligare två 
underrubriker; möten och IT-verktyg. 

 

Figur 6.4 Analys av former 

6.2.1 Formella och Informella kommunikationsmedier  
Möjligheterna för att skapa förståelse bygger starkt på rikheten i mediet. Informanterna 
uppger att huvudkällan till kommunikation är det internetbaserade IT-verktyget 
Projektplatsen. Verktyget används genom att tillvalshanteraren lägger upp information 
gällande vilka handingar som är giltiga och senaste versioner på tillvalslistorna. 
Arbetsledarna ansvarar sedan för att vara uppdaterade och läsa den information som rör 
tillval. 

Andra kommunikationsverktyg som används är mail, telefon och i nödfall möten. Dessa 
används för att följa upp information är det uppstår oklarheter eller vid problem. Möten 
är den minst använda kommunikationsmediet och används främst vid problem eller i 
samband med besök på byggplatsen.  

Rikheten i kommunikationen, tidigare omnämnt i kapitel 3 se bild 3.2 (Robbins, Judge 
2010) avslöjar hur många signaler man samtidigt kan fånga upp i en konversation. När 
kroppsspråk, betoningar och närhet förstärker signaler kring budskapen. I dagens 
samhälle premieras de medier med låg rikhet, nämligen IT-verktyg och mail. Frågan är när 
dessa medier fyller sin bästa funktion? Det kan antas att medier med låg rikhet är lämpliga 
vid kvantitativ objektiva fakta men när det gäller ändringar och värderingar krävs rikare 
medier för att förmedla hela budkapet. Hur påverkar det kommunikationen att medier 
med låg rikhet prioriteras före medier med hög rikhet? Risken är stor att mycket viktig 
information går förbi och budskapen förenklas och förändras. Det kan vara ett skäl till 
varför det uppstår förseningar i byggprojekt. Varje enskild försening kostar mycket pengar 
och tid och Peab bör prioritera att skapa en arbetsmiljö där folk kan skapa en gemensam 
social kommunikation. Balansen mellan formell och informell kommunikation är viktig 
och nyckeln till framgång.  

Former 

Formell  Informell 
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6.2.1.1 Möten 
Möjlighet till fler möten och direktkontakt mellan arbetsledare och tillvalshanterare 
efterfrågas. Samtliga känner ett behov av att få utrymme för diskussioner och 
genomgångar samtidigt som det är tydligt att tidsbrist och resursbrister har haft stor 
inverkan på möjligheterna till detta. I alla projekt likväl som i detta projekt är det en 
utmaning att hitta tillfällen för möten. När det uppstår problematiska situationer väljer 
personer främst informell kommunikation för att diskutera fram beslut (Dainty et al 
2006). Projekt inom byggbranschen råkar ständigt ut för olika problem som t.ex. 
förseningar som måste lösas. Det är då viktigt att det finns möjlighet och tillgänglighet att 
personer kan mötas och fatta välavvägda beslut.  

6.2.1.2 IT‐verktyg 
IT-verktyg är ett snabbt, enkelt och billigt sätt att nå ut till folk. Det är dock inte självklart 
att det alltid är det bästa sättet för folk att tillvarata information. Informanterna talar 
varmt om Projektplatsen för att där finns informationen tillgänglig men samtidigt påpekar 
de problemen med att hitta rätt information och att dokument inte alltid är uppdaterade. 
Rent teoretiskt anses IT-verktyg leda till högre informationsöverflöde vilket stör det 
individuella arbetet. (Larsson 1998) Behov av dialoger och diskussioner behövs när 
informationen inte förstås. Informanterna bekräftar detta då mycket uppföljning sker per 
telefon och mail för att få klarhet om problem.  

6.3 Organisering 

Organisering behandlar resurser, plan och ansvar inom företaget. ”Resurser” behandlar 
kostnader, tid och motivation medan ”Ansvar och plan” behandlar kommunikationsplan, 
ansvarsområden, ledarskapskommunikation och gruppkommunikation. Se Figur 6.5.  

 

Figur 6.5 Analys av organiseringen 
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6.3.1 Resurser 
Det kostar mycket resurser såsom tid och pengar med bristande kommunikation. Dels 
uppstår situationer med väntetider och felmonteringar enbart för att bli klara som sen 
måste göras om. De pressade tidslinjerna gör att hela processen blir påverkad av en 
försening och då väljer man att göra fel och senare göra om. Måltriangeln beskriver hur 
olika parametrar påverkar varandra. Att hålla en parameter statisk enbart för att leverera 
en ofärdig produkt i tid är inte hållbart. Kvalitén är minst lika viktigt särskilt när både 
budget och tidlinje ändå förskjuts av att arbete senare måste kompletteras. Den fjärde 
parametern i målpyramiden är kundnöjdhet och kunden vill få hög kvalité likväl som 
inom tid och budget för att bli nöjd. 

En del som försenar byggprojekt är att kunderna inte håller deadline för tillvalen. Det 
beror av fler aspekter, dels har vissa kunder inte haft möte med tillvalshanteraren ännu 
vilket är en förutsättning för att kunna göra val, dels är vissa lägenheter ännu osålda och 
dels har vissa svårt att bestämma sig. Oavsett vilket orsaker oförmågan att hålla deadline 
ett stort problem som Peab måste hitta en bra hantering för.  

Tanken är att om val inte är gjorda före deadline så skall lägenheten inredas i standard 
med de val som tillvalshanteraren gjort. Problemet är att för många undantag har gjorts. 
Ibland är det berättigat att göra undantag eftersom kundnöjdhet är väldigt viktigt. Om 
tillvalshanteraren pga. överbelastning inte haft möjlighet att träffa kunder så är det 
lämpligt att bjuda på extra betänketid. När lägenheterna säljs efter att deadlinen inträffat 
är det viktigt att inte ta på sig stora tillval. Vill man att nya kunder skall få göra sina egna 
val bör man i sådant fall lämna dessa lägenheter oinredda och bygga upp ett system med 
en inredargrupp som i efterhand inreder i lägenheter.  

I vissa situationer har kunder själva tagit direktkontakt med produktionsfolk för att fråga 
om möjlighet till sena val. Vissa har då fått svar att ”det kan tillvalshanteraren kanske ordna”. 
Detta sätter tillvalshanteraren i en svår situation. Det är viktigt att ingen uttalar sig om 
något som inte berör dens ansvarsområde och då särskilt inte mot kund. 

6.3.1.1 Motivation 
Motivation är även en resurs eftersom den påverkar medarbetarnas arbetsinsatser. 
Tillvalshanterarna känner alla stor motivation inför sin arbetsuppgift, detta förklaras med 
att tillvalshanterarna också är med när kunden beträder lägenheten första gången. De får 
således ta del av kundens lycka och glädje. Två av arbetsledarna anser att inredning är ett 
viktigt arbete men att det inte är särskilt givande då det är väldigt arbetsamt. Den tredje 
arbetsledaren är motiverad att arbeta med inredning. 
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6.3.2 Kommunikationsplan och ansvarsområden 
I dagsläget finns ingen tydlig kommunikationsplan som jag fått ta del av. Vid frågor om 
vilka riktlinjer som finns på Peab har jag delgivits att det finns mallar som skall användas 
för all formell kommunikation i form av pm, rapporter osv. Projektplatsen skall också 
vara uppdaterad med relevant information och användas i alla projekt. Det förefaller 
således som att inga riktlinjer för annat än formell kommunikation finns och även den är 
starkt begränsad till mail och mallar. Målet med frågorna kring kommunikationsplan var 
att utreda hur Peab vill att kriser och problem inom produktion och tillval hanteras samt 
vilka personer som skall kontaktas.  

De två arbetsroller som stått i fokus för detta examensarbete är tillvalshanterare och 
arbetsledare. Men hur ser deras inbördes ansvarsfördelningar ut? Peab arbetar för tillfället 
med att revidera ansvarsområden för båda rollerna och det har inte varit möjligt att få ta 
del av tidigare uppgifter. Av intervjuerna dras ändå slutsatsen att tillvalshanteraren har en 
proaktiv roll där flera projekt skall hanteras parallellt. Detta leder till fragmentariska 
insatser per projekt även om kundansvaret ligger på tillvalshanteraren. Arbetsledaren har 
en reaktiv roll i sin egenskap av att på plats följa hur byggandet ter sig. Insatserna är långa 
över projekttiden samtidigt som arbetsledaren oftast ansvarar för mer än bara inredning 
som t.ex. uppdateringar av tillvalslistorna.  

Det är problematiskt om en uppgift ingår i tillvalshanterarens arbetsuppgifter men av 
praxis utför arbetsledarna jobbet. Då tillvalshanterarna inte har tid och möjlighet att 
genomföra dessa uppgifter skapas ett skevt maktförhållande som underlättar konflikter då 
arbetsledaren ”hjälper” tillvalshanteraren. Under rådande omständigheter finns det 
utrymme att fundera över om arbetsledaren formellt bör bli ansvarig vid situationer som 
beskrivs ovan.  

Problemet med ansvarsområden för tillvalshanterare är också att respektive 
tillvalshanterare väljer om de vill sitta inom produktion eller på huvudkontoret. Detta 
möjliggör eller motverkar självklart en del av dessa arbetsuppgifter som utförs av fel 
person. Om geografiskt läge i stor mån påverkar möjligheterna till ansvarsområden bör 
olika ansvarsområden eller tjänster utformas efter detta. 

Det har framkommit att informanterna upplever brist i tydlighet och ansvarsområden för 
respektive roller vilket enligt Wikforss (2006) är ett hinder för kommunikationen. De tre 
projekten har gjort sin egna interna lösning. Detta kan visserligen lösa problem för 
stunden men bra organisering och grupper med god synergi bygger på tydliga 
ansvarsområden och kunskap båda om sina egna uppgifter likväl som om andras. Att 
kommunicera med samtliga medarbetare och se till att alla gruppmedlemmar är 
uppdaterade är en viktig beståndsdel för synergi. Därför arbetar Peab för tillfället med att 
ta fram nya tydliga ansvarsområden.  
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6.3.2.1 Ledarskap 
Alla informanter pratar om ledaren, i detta fall platschefen, som dyker upp till och från 
under intervjuerna. Detta examensarbete behandlar inte ledarskapskommunikation men i 
teorin konstaterar Ekman (2003) att effektivt ledarskap bygger på dialoger och småprat 
med medarbetarna. Tillvalshanterarna ser gärna en utveckling mot mer möten med 
platschefen vilket ökar utrymme för informell kommunikation.  

6.3.2.2 Grupp  
Tillvalshanterarna upplever inte att det är en del av produktionsgruppen. Två av 
arbetsledarna i sin tur anser att tillvalshanterarna är en del av produktionsgruppen. Det 
finns således en motsättning i hur olika personer uppfattar situationen. En god 
gruppkänsla underlättar effektiv kommunikation.  

Inom byggbranschen har det blivit en uppdelning mellan produktionsfolk och de som 
sitter på kontoret. Detta är mycket negativt för att få fram en positiv gruppkänsla, effektiv 
kommunikation och bra resultat.  

6.4 Införande av Best practice 

För att möta fallföretaget Peabs intressen införs ett delkapitel med praktisk anknytning 
om hur de erhållna kunskaperna kan användas.  

6.4.1 Best practice 
Best practice betyder bästa praxis på svenska. Det definieras som ”en praxis som är införd, 
fungerar och används, samt bedömd av experter på området som det bästa som finns i bruk just nu. En 
praxis kan vara olika ”saker” bl.a. en process, ett avtal, en rutin, ett förhållningssätt. ” (itSMF 2011). 

När är en praxis är införd kan den användas som en standard eller riktmärke för att 
förändra och förbättra praxisen. Förenklat uttryck är en standard ett statiskt mål medan 
Best practice ständigt förändras och förbättras (itSMF 2011). 

Studien ser potential för Peab att omsätta de teoretiska aspekterna som tas upp i kapitel 6 
och använda kunskaperna för att bygga upp framtidsvisioner som en stark 
erfarenhetsåterföring och arbete enligt Lean Construction, se figur 6.6. 



37 av (44) 

Figur 6.6 Analysmodell med aspekten visioner 

6.5 Visioner 

Visioner behandlar erfarenhetsåterföring och Lean Construction. Se Figur 6.6. Dessa båda 
aspekter är viktiga för Peabs framtida utveckling. Detta avsnitt har blivit till som en 
motvikt till de teoretiska grunderna och avser Best practice för hur kunskaperna som 
erhållits kan användas.  

 

Figur 6.6 Analys av visioner 

6.5.1 Erfarenhetsåterföring 
Under 2010 skrev Linda Pierzynska ett examensarbete på Peab Bostad, Stockholm om 
Peabs erfarenhetsåterföringsarbete. Hennes slutsatser är att det finns många möjligheter 
till förbättringar som bl.a. regelbundna reflektionsmöten, skapa incitament för att delge 
andra kunskap och skapa en erfarenhetsbank. (Pierzynska 2010) Erfarenhetsåterföring är 
ett moment som många företag arbetar med men det är svårt. Grunden för en fungerande 
erfarenhetsåterföring är dock effektiv kommunikation och jag anser att Peab har stora 
vinster att göra genom att skapa möjligheter för sina medarbetare att mötas under likväl 
informella som formella omständigheter där kunskapsutbyte kan ske.  
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6.5.2 Lean Construction 
Detta examensarbete har förutom ett teorikapitel om kommunikation även en 
kompletterande teoretisk inblick i Lean Construction presenterats. Det valet har gjorts 
eftersom syftet med examensarbetet är att underlätta produktionen och göra den mer 
effektivt. Examensarbetet får härmed ett större djup och förståelse för att kommunikation 
i sig själv inte löser hela produktionsproblemet men är en viktig del för att uppnå Lean. 
Byggbranschen har sina problem och har varit mycket dålig på förändring och Peab är 
inget undantag. En del i förbättringarna är att skapa tydliga riktlinjer för 
kommunikationen samt tydliga arbetsroller med ansvar.  

Det kan uppfattas att Lean Construction motverkar effektiv kommunikation men jag har 
valt att se effektiv kommunikation som en förutsättning för att kunna arbeta med Lean. 
Kommunikation är en process och Lean Construction gör processer mer effektiva. 
Dessutom är byggprojekt en process som har problem med slöserier och därmed finns 
det vinster att göra genom en effektivare process samtidigt som personer får möjligheter 
att kommunicera. 

Kommunikation är som konstaterat i teorin inte enbart skriftliga dokument som mail och 
pm utan det är i spontana möten som innovation och konstruktiva lösningar bildas. 
(Wikforss 2006) Peab har möjligheten att avsätta tid och pengar för att skapa möjlighet 
för sina medarbetare att mötas och interagera i sina arbetsroller. Workshops och 
fikapauser är några exempel. En viktig förutsättning för informella möten är att det finns 
tid. Tid i sin tur är dels en organisationsfråga, dels en samhällsfråga och dels en fråga om 
konjunktur. Flertalet av de intervjuade menar att det inte finns tid för förbättring då 
schemat är så pressat idag att ingen jobbar bara 40 timmar i veckan. Att flera personer 
talar om begrepp som utmattning och gå på knäna bör Peab se som en varningsklocka, 
ingen sjukskriven medarbetare producerar värdeskapande aktiviteter för företaget.  

Bortfallet av personer med kunskap om specifika projekt kan försvåra kommunikationen 
än mera och kostar då ännu mer pengar. Det är här Lean Construction kommer in i 
bilden. Med Lean kan Peab bygga upp ett system för att pressa kostnader utan att det sker 
på bekostnad av medarbete, kvalitet eller tid. Dock krävs en investeringskostnad eftersom 
värdeskapande processer och projekt måste identifieras, kundnyttan skall identifieras, 
produktionsflöde skall skapas osv. Den investeringskostnaden betalar igen sig i de 
förbättringar och besparingar som kan göras. Byggtjänst menar att svensk byggbransch 
slösar bort 13 % av byggkostnaderna eller 22 miljarder kr varje år till följd av bristande 
kommunikation. Det är ett slöseri som dessutom kunden får betala och vilken kund hade 
inte velat slippa betala dessa 13 % extra för sitt boende?!  
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Kommunikationen är byggstenen som möjliggör förbättring inom branschen, och som 
förmedlar förändringar vidare inom organisationer. Det är viktigt att beslut och 
förändringar förankras i organisationen. Om alla arbetar mot samma mål och om alla 
förstår varandra är det viktigt att alla beslut är förankrade inom hela organisationen. 
Kommunikationen är nyckeln till en bättre och mer välfungerande organisation.  
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7 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet inleds men en diskussion av analysmodellen och dess beståndsdelar samt av 
fallstudien. Därefter följer slutsatserna som ligger till grund för en handlingsplan. 
Avslutningsvis redovisas förslag på vidare studier. 

7.1 Aspekter från analysen 

Analysmodellen har utvecklats ur de mönster och begrepp som uppträdde i empirin med 
syfte att förstå och tolka dessa. Många fler underrubriker hade kunnat inkluderas i 
modellen men då denna studie behandlar ett examensarbete var avgränsningar 
nödvändiga.  

7.1.1 Ledarskap 
De utmaningar som tillvalshanterare och arbetsledare beskriver kan tolkas som en 
ledningsfråga. Vissa av problemen som beskrivs kan delvis beror på ett icke effektivt 
ledarskap. Detta betyder inte att utmaningarna är lätta att lösa. Har Peab möjligheter att ge 
stöd och rutiner till sina medarbetare? Och finns det rimliga förväntningar? Det är inte 
enkelt att driva projekt men Peab är en av Sveriges största aktörer av det skälet att de gör 
mycket som är bra.  

7.1.2 Strategi och syfte 
En kommunikationsbrist inom Peab är att det saknas tydliga mål och strategier för 
kommunikationen. De strukturer som finns behandlar främst mallar för formell 
kommunikation. Informell kommunikation är minst lika viktig och Ekman (2003) menar 
att småprat är ett effektivt sätt att utöva ledarskap. Småprat i sin tur bygger på närhet 
under pauser eller i samband med möten. För att skapa informella plattformar för sociala 
samspel krävs möjligheten till mindre pressade tidsscheman samt högre prioritet av 
fikapauser och småprat. Det behövs en strategi för kommunikationen inom Peab, för 
såväl informell som formell, och den måste implementeras i hela företaget från 
hantverkare upp till ledningen.  

Peab måste även formulera ett syfte med kommunikationen och sprida det inom 
företaget. Om varje enskild medarbetare förstår och inser nyttan med att avsätta extratid 
för att kommunicera sin kunskap vidare ökar det samarbetet mellan personer och 
synergin inom företag. Helheten är alltid värd mer än varje enskild del och 
kommunikationen är grunden för detta. 
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7.1.2.1 Former 
Andelen formell och informell kommunikation kan delvis bero av geografi. Det faktum 
att tillvalshanterare ibland arbetar på en annan arbetsplats än byggarbetsplatsen leder till 
funderingar som ”Kan geografiskt läge vara ett skäl till kommunikationsproblem?” Skulle 
delar av kommunikationsproblemen minska om tillvalshanteraren var stationerad inom 
produktion? Kommunikation underlättas när möjligheten finns att mötas både spontant 
och under planerade former. Samma geografiska läge är ett sätt att arbeta med 
kommunikationsbrister. Vid skilda geografiska lägen är det viktigt att det ändå finns 
möjligheter för spontan kommunikation likväl som för planerad kommunikation.  

7.1.2.2 Nya rutiner 
För att skapa möjligheter till bättre kommunikationsflöden bör nya rutiner införas i 
organisationen. Möten mellan tillvalshanteraren, arbetsledaren och plastchefen har 
efterfrågats och det finns skäl att anse att Peab har allt att vinna på att bygga upp 
regelbundna kontinuerliga möten mellan dessa. Möten fungerar också som ett sätt att bli 
sedd och få bekräftelse på sitt arbete vilket alla människor eftersträvar.  

Vid varje projektstart bör även kommunikation och kommunikationsvägar beaktas i 
förebyggande syfte. Det kan vara lämpligt att diskutera hur problem kring tillval skall 
hanteras och vem som skall kontaktas i första hand.  

7.1.3 Organisering 
Den praxis för kommunikation som råder inom Peab bör nedtecknas i formella 
dokument. Jag anser vidare att Peab bör göra en nulägesanalys över kommunikationen 
som senare skall ligga till grund för en kommunikationsplan. En kommunikationsplan 
skall tydliggöra för varje individ hur man kan kommunicera samt med vem i olika 
situationer beroende på graden av problematik, brådska eller relevans etc.  

Det är ett hinder för kommunikation med otydliga ansvarsområden (Wikforss 2006). 
Således är det viktigt för Peab att arbeta med riktlinjer som kommunikationsplan och 
tydliga ansvarsområden för att inspirera och motivera sina medarbetare. Det bör ingå i 
varje medarbetares ansvar att kommunicera sin kunskap, som är av intresse för andra, 
vidare inom organisationen. 

Det är även viktigt att skapa incitament för att kommunicera. Personer måste få förståelse 
för att det är viktigt och sparar i slutändan tid att delge medarbete kunskap.  
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7.1.4 Visioner 
För att Peab ska behålla sin position och fortsätta ta marknadsandelar krävs nya visioner 
och ständigt förbättringsarbete. Best practice är en lämplig metod för ett kontinuerligt 
förbättringsarbete. I analysen föreslås erfarenhetsåterföring och Lean Construction som 
mål för framtiden för att skapa en effektivare produktion. Grunden för båda dessa och all 
förändring är effektiv kommunikation. Kommunikation måste få en högre status inom 
byggbranschen. Att medarbetare delar information och kommunicerar kunskapen vidare 
handlar om synergi och god gruppkänsla. Desto effektivare kommunikation, desto bättre 
samarbete och det skapar möjligheter att effektivisera produktionsprocessen. Både Lean 
Construction och erfarenhetsåterföring är två proaktiva sätt att styra projekt och lösa 
problem innan de uppstår. 

7.2 Fallstudien 

Denna studie omfattar tre projekt som är aktuella inom Peab Bostad, Stockholm. Vissa 
likheter och mönster har kunnat spåras. Förseningar, resursbrist och hög 
personalomsättning har varit problem som dykt upp i intervjuerna. Byggprojekt är 
generellt mer försenade än i tid och så gäller även för fallstudieobjekten. Just nu befinner 
sig Sverige i en tid av högkonjunktur, byggbranschen går på högvarv och det pågår för 
tillfället flera stora infrastrukturprojekt i Stockholm som tar resurser i anspråk.  

Kan det vara så att en del av förseningarna, personalomsättningarna och resursbristerna 
beror på rörigheten? Kommunikationen är rörig och i försenade byggprojekt blir detta än 
tydligare. När individer inte når information som efterfrågas uppstår frustation och stress.  

Jag finner inga skäl till att tro att Peab på något sätt utmärker sig som sämre än övriga 
byggentreprenörer i Sverige. Tvärtom tror jag att samtliga byggföretag som är stationerade 
i Stockholmstrakten haft liknande problem som förseningar och personalomsättningar 
under rådande tidsperiod.  

Byggbranschen är generellt rörig. Implementerandet av Lean Construction är ett sätt att 
öka kunskapen av varje process i ett projekt för att åstadkomma förbättringar. 
Grundpelaren i detta är effektiv kommunikation där medarbetare kan mötas både under 
informella och formella former och där tid ges för att skapa innovativa och interagerande 
lösningar.  
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7.2.1 Tillvalskommunikation 
Examensarbetet har fokuserat på kommunikationen av tillval mellan tillvalshanteraren 
och arbetsledaren. I alla intervjuer har platschefen nämnts av informanterna och denna 
person har en central roll som ledare för produktionen. Tillvalskommunikationen är dock 
en ännu större process som även inkluderar kunden och dess förväntningar 
(målpyramiden) samt Peabs intressenter (sfärisk målpyramid). Kommunikationen mellan 
tillvalshanterare och arbetsledare är en viktig del av tillvalsprocessen men dock bara en 
del. En kartläggning av tillvalsprocessen från första kundmöte fram till överlämnande av 
nyckel sker just nu inom Peab Bostad. 

7.2.2 Kvinnligt och manligt 
Kan det vara så att tillvalshanterarna oftare är kvinnor medan arbetsledarna oftare är 
män? Kan i sådant fall skillnader mellan kvinnligt och manligt påverka analyserna och kan 
kön vara en förklaring till svårigheterna att kommunicera? Tillvalshanterarna talar om att 
de vill bli sedda av platschefen medan arbetsledarna inte vill vänta på tillvalshanterarna. 
Alla vill ha mer möten med varandra men menar att tiden är för knapp.  

7.3 Handlingsplan  

Den genomförda studien har utmynnat i en handlingsplan. Den presenteras i sin enkelhet 
som en punktlista nedan.  

 Genomför en behovsanalys över kommunikationen som ligger till grund för en 
kommunikationsplan 

 Formulera en kommunikationsplan av rådgivande karaktär 
 Skapa regelbundenhet och förutsägbarhet i möten mellan platschef, 

tillvalshanterare och arbetsledare. Det kan beskrivas som en infrastruktur för 
tolkning och problemlösning och samarbete. 

 Skapa en kultur där spontan kommunikation har en viktig roll 
 Inför en ”single point of contact” för tillvalshantering där tillvalshanteraren lyfts 

fram 
 Ta fram nya rutiner för tillval 
 Tillämpa best practice inom tillvalshantering likväl som inom kommunikation 
 Överför praxis till formella dokument 
 Se över möjligheter att skapa incitament för effektiv kommunikation 
 Skapa förutsättningar för att kunna dela miljö och sociala medier 

För att åstadkomma långvariga förändringar som ger resultat måste tid, pengar och 
resurser avsättas. Dessutom krävs engagemang och stöd från ledningen som då bör sprida 
budskapet inom hela Peab. 
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7.4 Förslag på vidare studier 

Att behandla alla möjliga problemställningar på en gång är inte lämpligt varför denna 
studie fokuserats på ett enskilt område. Därför kan följande förslag på vidare studier vara 
intressanta att studera närmare:  

 Platschefens roll i tillvalskommunikationen 
 Kundnöjdhet i tillvalsprocessen 
 Kundens kommunikation med tillvalshanteraren 
 Hur skapas incitament för en effektivare kommunikation? 
 Utred mer konkret hur skilda geografiska lägen påverkar kommunikationen? 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
 

1) Vilken roll har du i tillvalsprocessen? 

2) Vilka är de andra nyckelaktörer i tillvalsprocessen?  

3) Kan du rita pilar över hur tillvalskommunikationen går?(se bifogat blad) 

4) Beskriv kommunikationen mellan tillvalsansvarig och produktion gällande tillval? 

Hur kommunicerar ni? Hur ofta kommunicerar ni? 

a. Formell, projektfönster, dokument, mail 

b. Informell, möten, telefonsamtal 

5) Vad fungerar bra i kommunikationen av tillval? 

a. Vilka vinster görs som följd av detta? 

6) Vad fungerar mindre bra i kommunikationen av tillval? 

a. Vilka problem uppstår som följd av detta? 

7) Hur kan kommunikationen förbättras? 

a. Tillvalshanterarens roll 

b. Arbetsledare/Inredningsansvarigs roll 

c. Arbetsledares roll  

8) Vilka förändringar kan göras för att förbättra kommunikationen? 

9) Vad krävs för att förbättra kommunikation mellan tillvalshanterare och 

produktion? 

10) Får ni informationen ni efterfrågar? 

11) Läser du all information du får? 

12) Hur vill du kommunicera kring tillvalen? 

13) Vad betyder effektiv kommunikation för dig? 

14) Vad motiverar dig att jobba med tillval? 
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