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be developed and improved though. The personnel also think that self control is a good thing but 
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Sammanfattning 
På grund av det höga byggtempot som råder på många byggarbetsplatser idag behövs noggranna 
produktionsförberedelser för att undvika störningar och kvalitetsfel. En form av styrnings- och 
planeringsverktyg är arbetsberedningar och egenkontroller. Dessa genomförs, enligt Peabs 
chefer, inte i tillräcklig omfattning. Målet är att finna förbättringsmöjligheter gällande 
arbetsberedningar och egenkontroller, baserat på bl.a. åsikter från personalen. Detta 
examensarbete om 15hp kommer att genomföras vid Peab Sverige AB:s byggavdelning och 
byggserviceavdelning i region Växjö. 
 
Vi har på ett deduktivt sätt genomfört arbetet som en fallstudie. I arbetet gjordes en 
undersökning i form av intervjuer på flera olika byggarbetsplatser. Frågorna var av både 
kvalitativ och kvantitativ art. Undersökningen gav oss en blid av hur arbetet med 
arbetsberedningarna och egenkontrollen fungerar i nuläget på Peab och vad som kan göras för 
att det ska fungera bättre. Teoridelen i detta examensarbete är i huvudsak uppbyggd på 
sekundärinformation från böcker, artiklar, internet och även interna dokument från Peab. 
Resultaten av undersökningen visade att alla är positivt inställda till arbetet med 
arbetsberedningar och många tycker det fungerar bra i dagsläget. Dock finns det många punkter 
som kan bli ännu bättre. Inställningen till egenkontrollen är inte fullt lika bra och de tillfrågade 
tycker inte att det fungerar lika bra ute på arbetsplatserna. 
 
I Analysen jämförde vi resultaten med teorin och det framkom, att förståelse och engagemang 
behöver förbättras för att få ett bättre resultat av kvalitetsarbetet. Både undersökningen och 
teorin visar att egenkontrollen, om den används på rätt sätt, kan öka hantverkarnas engagemang 
och få dem att ta större ansvar för det de utför. 
 
I Diskussionen tas flera framgångsfaktorer upp t.ex. att det, vid arbetsberedningar, är mycket 
viktigt att sjösätta idéer och tankar i ett tidigt skede så att medarbetarna får tid att fundera och 
diskutera fram bra lösningar. Vi har också tagit fram en skiss på hur informationsflödet och 
arbetsgången bör se ut i ett väl fungerande projekt med avseende på arbetsberedningar och 
egenkontroller. 
 
Om man ska öka omfattningen av arbetsberedningarna krävs en engagerad arbetsplatsledning 
som är intresserade av det. Tidsbrist är inte ett skäl till att prioritera bort beredningarna, snarare 
tvärt om, en anledning att göra dem.  
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Summary 
Due to the high construction rate which exists at many construction sites today, careful 
production preparation is needed to avoid interference and quality problems. One kind of 
management and planning tool is work preparations and quality controls. These are, according 
to the managers at Peab, not constructed in a good way. The purpose of this study is to find 
improvement opportunities in work preparations, based on ideas and thoughts from the 
personnel. This thesis of 15 hp will be implemented at Peab Sweden AB's building department 
and construction service in the Växjö region.  
 
This case study has been performed in a deductive manner. The project includes a study in form 
of interviews with personnel at Peab at various construction sites and the questions were both 
qualitative and quantitative. The survey describes the situation of the work, the preparations and 
the quality controls, and how it currently works at Peab. The overall question that was attempted 
to find an answer to was; What can be done to make the work preparations work better? The 
theory chapter of this thesis is mainly built on secondary information from books, articles, 
Internet and internal documents from Peab. The results of the survey showed that all employees 
are positive to the work preparation process and many think it works well in the present 
situation. However, there are many aspects that could be better. Attitudes towards quality 
controls are not as good as it should, and the respondents do not think that it works well at the 
workplaces.  
 
The analysis chapter compared the results to the theory, and it revealed that the understanding 
and commitment needs to be improved to ensure better results of quality work. Both study and 
theory indicates that quality control, if used in the right way, increases craftsmen’s commitment 
and makes them take greater responsibility for their performance.  
 
The discussion chapter included several success factors, for example that it is very important to 
launch ideas and thoughts in time in work preparations so that employees have the time to 
reflect and discuss the best practices. A sketch has also been put together showing how the 
information flow and work processes should work in a well-functioning project, according to 
work preparations and quality controls.  
 
If the scope of work preparations shall increase, it requires engaged managers that are really 
interested. Lack of time is not a reason for not doing them, rather it´s a reason to do them. 
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Abstract 
I byggproduktionen behövs noggranna förberedelser för att undvika störningar och kvalitetsfel. 
En form av styrnings- och planeringsverktyg är arbetsberedningar och egenkontroller som vi i 
detta examensarbete har undersökt. Syftet har varit att se hur de fungerar och att finna 
förbättringsmöjligheter för dem. I arbetet gjordes en intervjustudie som visade att anställda på 
Peab tycker att arbetsberedningarna är ett mycket bra hjälpmedel i produktionen och att 
användandet fungerar ganska bra i nuläget. Enligt medarbetarna finns det dock mycket som kan 
utvecklas och förbättras. På företaget tycker personalen även att egenkontrollerna är något bra 
men själva användandet fungerar inte särskilt bra ute i produktionen.  
 
För att förbättra och utöka användandet av arbetsberedningarna krävs att tjänstemännen får en 
ökad förståelse och vilja att använda dem. När det gäller egenkontrollerna är det däremot 
hantverkarnas inställning som är bekymret, de ser inte kontrollen som något viktigt utan mer 
som ett moment som ödslar deras tid. Studien visar att egenkontrollen, om den används på rätt 
sätt, kan öka hantverkarnas engagemang och få dem att ta större ansvar för det de utför. 
 
Nyckelord: Arbetsberedning, Egenkontroll, Kvalitetsarbete, Ständiga förbättringar, 
Erfarenhetsåterföring. 
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Förord 
Detta examensarbete är gjort på Växjö universitet vid institutionen för teknik och design i 
samarbete med Peab Sverige AB i Växjö. 
 
I den treåriga byggingenjörsutbildningen har vi nu skrivit examensarbetet som en avslutande del. 
Kontakten med Peab knöts redan under första läsåret i byggingenjörsutbildningen och idén till 
examensarbete arbetades fram tillsammans med Lennart Wetterholt, arbetschef i regionen. 
 
Det har varit väldigt intressant och lärorik att studera arbetet ute i produktionen. Vi vill härmed 
tacka våra handledare som hjälpt och stöttat oss på vägen. Torbjörn Allander, produktions 
coach på Peab och Bo Andersson, lärare på Växjö Universitet. Ett stort tack även till alla 
medarbetare i Peab som tagit sig tid och deltagit i intervjuundersökningen. 
 

 
Växjö, Maj 2009 
 
Jakob Assarsson och Mattias Eskilsson 
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1. Introduktion 
Som inledning till detta examensarbete redovisar vi i denna del bakgrunden och vad vi vill uppnå med arbetet.  

1.1 Bakgrund 

På grund av det höga byggtempot som idag råder på många byggarbetsplatser behövs 
noggranna produktionsförberedelser för att kunna undvika störningar och kvalitetsfel. 
Vid användande av arbetsberedningar kan man klara av detta genom att dra nytta av egna och 
andras erfarenheter vid utförande av arbetsmoment, detta leder bl.a. till bättre flyt i 
produktionen. (Sundsvik och Nilsson 1991) Staffan Ekdahl är regionchef i region Växjö på 
Peab, hans uppfattning är att arbetsberedningar i nuläget är allt för dåligt prioriterat, vissa 
arbetsplaster använder inte systemet alls. Det vet han eftersom det är enkelt att kontrollera 
hur många beredningar som produceras i och med att allt material sparas i Peabs databas. 
Ekdahl framhåller att beredningarna är A och O för att styra byggprojekten och vill därför ha 
arbetsberedningar på alla moment. 

1.2 Syfte 

I byggbranschen vill man vara konkurrenskraftig och tjäna pengar. För att uppnå detta krävs 
en välplanerad verksamhet. I detta examensjobb skall arbetsberedningar som styrinstrument 
undersökas för att utvärdera hur de kan bidra till en lönsam och högkvalitativ produktion. I 
arbetet kommer även egenkontroller att behandlas och detta för att det finns ett tydligt 
samband mellan dessa och arbetsberedningar.  
 
Det kan vara problematiskt att få arbetsberedningarna att fungera på det sätt som önskas. För 
att lyfta fram problemen skall en bild skapas av hur arbetet går till och vilken syn som finns 
på användningen av arbetsberedningar och egenkontroller i nuläget. Med hjälp av den 
kunskapen kan förslag på möjliga förbättringar tas fram. 

1.3 Mål 

Målet är att finna förbättringsmöjligheter gällande arbetsberedningar, baserat på bl.a. åsikter 
från personalen, vilket gör att de används mer. 

1.4 Avgränsningar 

Detta examensarbete kommer att genomföras vid Peab Sverige AB:s byggavdelning och 
byggserviceavdelning i region Växjö. Arbetet kommer enbart att behandla arbetsberedningar 
och egenkontroller i produktionen, ej i t.ex. anbudsskedet eller projekteringen. 
Examensarbetet kommer att pågå i 10 veckor. 
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2. Teori 
I detta kapitel redovisar vi den teori som ligger till grund för arbetet med kvalitet och förbättringar. 
Här beskrivs även hur Peab tänker sig att arbetet med arbetsberedningar och egenkontroller ska fungera i 
produktionen. 

2.1 Inledning 

Under slutet av 90-talet förbättrades byggbranschens kvalitetsarbete på allvar och är idag väl 
utvecklat. Byggherrar, projektörer, materialtillverkare och entreprenörer insåg att något 
behövdes göras när problem med bl.a. sjuka hus började dyka upp. Då började man få upp 
ögonen för kvalitetsarbete och utvecklingen av detta inleddes. Ett flertal studier visade också 
på kvalitetsfel inom byggnadsverksamheten och dess ekonomiska påverkan. Man insåg hur 
viktigt det var att ”göra rätt från början”. Byggindustrin visade sig vara dåliga på att 
genomföra förbättringar jämfört med annan industri. I och med detta började företagen 
utveckla sitt kvalitetsarbete samtidigt som samhället började ställa krav på 
kvalitetssäkring.(Nordstrand 2000) 

2.2 Byggprocessen 

I byggproduktionen krävs det en god planering för att kunna styra verksamheten. Denna 
planering ska återfinnas i produktionsplaner som t.ex. resursplaner, tidplaner och 
arbetsplaner. Med dessa dokument styrs verksamheten och arbetet i produktionen följs upp. 
På detta vis kontrolleras att utfallet blir som tänkt och tack vare det kan avvikelser upptäckas 
i god tid. Det är möjligt att planer måste revideras eller att fler resurser behöver skaffas för att 
styra upp bygget mot målen igen. (Nordstrand 2002) 
 
För att ett byggarbete ska kunna genomföras effektiv och störningsfritt krävs inte bara att 
byggprojektet är projekterat på ett produktionsanpassat sätt, utan även att planering och 
genomförande är väl förberett (Sundsvik och Nilsson 1991). För att lyckas med ett 
byggprojekt krävs enligt Nordstrand (2002) en väl utförd planering, det finns många skäl till 
detta bl.a. för att hålla tider, uppnå god ekonomi, skaffa resurser, byggstyrning, skapa god 
arbetsmiljö och uppnå rätt kvalité. Sundsvik och Nilsson (1991) menar att förberedelser är 
grundläggande för att produktionen ska fungera störningsfritt och att detta inte är något nytt 
inom byggbranschen.                    

2.2.1 Kvalitet 

Kvalitetssäkringen började under 90-talet breda ut sig bland företagen i byggbranschen. En 
kvalitetssäkring gör att företagets kunder kan vara tryggare i att de får den kvaliteten de 
önskar (Nordstrand 2002). Svensson menar att ”Kvalitetsarbete innebär att göra 
produktionen effektivare och att se till att de som arbetar med produktionen har rätt 
förutsättningar” (Svensson 2007 s.74). Idag har många företag i byggbranschen ett 
kvalitetsledningssystem där målet är att göra rätt från början för att slippa kostsamma 
efterarbeten. Systemet gör också att alla medarbetare jobbar på samma vis vilket underlättar 
arbetet. Dokumentationen av kvalitetsarbetet är viktigt för att kunna gå tillbaka och hitta 
saker som kan förbättras. (Svensson 2007) 
 



 

3 
Jakob Assarsson & Mattias Eskilsson 

Enligt Plan och bygglagen ska byggherren utse en kvalitetsansvarig i varje projekt (PBL 9:3). 
Det är alltså byggherren som har ansvaret för kvalitetssäkringen. Byggherren skall upprätta en 
kvalitetsplan där denne noggrant anger kraven på de olika aktörerna (projektörer, 
entreprenörer m.fl.) (Nordstrand 2000). Enligt lagtexten bör den kvalitetsansvarige kopplas in 
tidigt i projektet. Man menar att under projekteringen görs viktiga val som har stor betydelse 
för kvaliteten. En bra kvalitetsansvarig kan bidra till hög kvalitet samtidigt som kostnaderna 
kan pressas. (PBL 9:33) 
 
I samband med en entreprenad utformar byggherren de administrativa föreskrifterna där 
olika krav ställs på den blivande entreprenören. För att kunna uppfylla kraven måste 
entreprenörerna utforma sin kvalitetsstyrning, utveckla kvalitetsarbetet samt utbilda 
personalen. (Nordstrand 2002) 

2.2.2 ISO 

ISO 9000 (ISO = International Organization for Standardization) är en standard som t.ex. 
byggherrar, konsultföretag, entreprenörer och förvaltare använder sig av för att styra upp sitt 
kvalitetssystem. Efter en noggrann prövning utfärdas certifiering av ett speciellt 
certifieringsföretag. (Nordstrand 2000) 
 
I standarden står följande: 

7.5.1 Styrning av produktion av varor och utförande av tjänster 
Organisationen ska planera och genomföra produktion av varor och utförande av tjänster under styrda förhållanden. 
Detta ska innefatta i tillämpliga delar att 

a) Ha informationen tillgänglig som specificerar egenskaperna hos produkten, 
b) hålla arbetsinstruktioner tillgängliga där så är nödvändigt, 
c) använda lämplig utrustning 
d) Ha tillgång till och använda utrustning för övervakning och mätning…  

                         (ISO 9001:2008) 

2.2.3 Kvalitetsplan 

För att reglera avtalet mellan t.ex. byggherre och entreprenör har Byggandets 
kontraktskommitté (BKK) upprättat Allmänna bestämmelser (AB 04). Enligt reglerna skall 
entreprenören upprätta en kvalitetsplan för entreprenaden och på så vis styrka att de 
kvalitetsåtgärder som beställaren föreskrivet blir uppfyllda. Innan arbetena startar skall 
beställaren godkänna planerna, och under utförandet skall entreprenören dokumentera sina 
åtaganden. (AB 04. Kap2 § 2) 
 
Nordstrand (2000) skriver att kvalitetsplanen beskriver hur entreprenören ska säkerställa 
kvaliteten, vilket beställaren är intresserad av. I Planen går det också utläsa vilka 
kvalitetskontroller som skall utföras samt vilka aktiviteter som ska arbetsberedas (Nordstrand 
2002). 

2.2.4 Kontrollplan 

I Plan- och bygglagen står följande: 
9§ 
Vid byggsamrådet eller snarast därefter skall byggnadsnämnden, om det inte är uppenbart obehövligt, besluta om en kontrollplan 
för arbetena. I kontrollplanen skall anges vilken kontroll som skall utföras, vilka intyg och övriga handlingar som skall företes 
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för nämnden samt vilka anmälningar som ska göras till nämnden. Kontrollen kan utföras genom dokumenterad egenkontroll, av 
fristående sakkunniga eller, om det finns särskilda skäl, av byggnadsnämnden.  

(PBL 2008, 9:22) 
 
13§ 
En kvalitetsansvarig ska se till att kontrollplaner som avses i 9§[…] följs.  

(PBL 2008 9:32) 

2.2.5 Egenkontroll 

Matikka (1999) beskriver att det i kontrollprogrammet som entreprenören upprättar anges 
vilka kontroller som ska utföras. Dessa kontroller kan vara i form av en egenkontroll vilket 
innebär en granskning på eget utfört arbete, så att ett godkänt resultat uppnås. Ansvaret för 
kontrollen innebär att man bekräftar att resultatet är godkänt med signatur, text och datum. 
För att i efterhand kunna spåra vem som har utfört kontrollen krävs enligt Matikka, att en 
lista med de personer som har kontrollansvar och deras signaturer, upprättas. Om arbetet 
inte uppfyller de krav som ställs skall en avvikelserapport skrivas. Matikka menar att detta ger 
en erfarenhetsregistrering och kännedom om svagheter och felkällor. Egenkontrollen blir 
enligt honom på detta vis ett system att kontrollera att byggandet sker efter lagar, 
förordningar, bestämmelser och kundens krav. Egenkontrollen har stöd i ISO 9000-2000, 
PBL och AB/ABT. Och enligt Holmgren och Wågström (2002) är det beställaren som ska 
styra utformningen av egenkontrollen med hjälp av den kvalitetsansvarige, och i de 
administrativa föreskrifterna ska det redovisas hur egenkontrollen ska genomföras. 
 
Holmgren och Wågström har i samarbete med flera entreprenörer, konsulter och 
besiktningsmän utarbetat en lathund för hur egenkontroller kan utföras inom byggsektorn. I 
Lathunden tipsar de om vilka punkter som bör finnas med i kontrollen: Vad ska kontrolleras, 
var någonstans, i vilken tidpunkt, hur det ska kontrolleras, vem ska utföra kontrollen och 
vilka krav ska uppfyllas? När egenkontrollen upprättas kan man ha hjälp av t ex, 
författningar, typgodkännande, material- och produktbeskrivningar, varudeklarationer samt 
monteringsanvisningar. Egenkontrollen hjälper till att få arbetena fackmässigt utförda vilket 
resulterar i färre ändringsarbeten mindre besiktningsarbete och i slutändan tidsvinst och 
minskade kostnader. (Holmgren och Wågström 2002) 

2.2.6 Arbetsberedning 

Arbetsberedning är en form av planering som används i produktionen för att förbereda inför 
olika byggmoment. Nordstrand skriver att: 
 

Beredningen innebär att man inte lämnar någon detalj åt slumpen. Man analyserar enskilda aktiviteter och dokumenterar vad 
som ska göras, på vilket sätt, med vilket material och med vilka utrustningar och hjälpmedel. Arbetsberedningar har således 
närmast karaktären av arbetsinstruktion. 

(Nordstrand 2002 s.149) 

 
Redan i planeringsarbetet när verksamhetsplanen/kvalitetsplanen upprättas bör de aktiviteter 
som kan ha speciellt stor betydelse för projektets utfall belysas. Dessa aktiviteter får inte 
utsättas för störningar och måste flyta enligt planeringen för att inte äventyra projektets 
ekonomi, tider, kvalitet och säkerhet. En god arbetsberedning kan minska riskerna och ge 
ökad säkerhet samt undvika onödiga kostnader. (Nordstrand 2002) 
 
Det finns stora pengar att spara genom att undvika fel i produktionen, detta åstadkoms delvis 
genom att utföra arbetsberedningar. Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) 
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menar också att dessa ”förebyggande insatser i form av väl genomtänkta arbetsberedningar är 
ett bra sätt att informera alla som ska medverka vid olika arbetsmoment att göra rätt från 
början” (SBUF 2009 s.2). En riskanalys i planeringsarbetet och beställarens kvalitetskrav 
avgör dels vilka moment och aktiviteter som behövs arbetsberedas.  

 
Nordstrand (2002) skriver att man i första hand bör bereda de aktiviteter som: 
 

• Är styrande 
• Har stor omfattning 
• Är tekniskt komplicerade 
• Är oprövade 
• Är störningskänsliga 
• Är ekonomiskt betydelsefulla 
• Kräver stora resurser 
• Ofta ger stort materialspill 
• Innebär risker ur skyddssynpunkt 
• Innebär risker ur miljösynpunkt 
• Är viktiga ur samordningssynpunkt. 

(Nordstrand 2002 s.150) 

 
Nordstrand (2002) anser att det är arbetsledarnas ansvar att utföra arbetsberedningarna i 
samråd med t ex lagbasen och de som ska utföra arbetet. Vid beredningstillfället samlas de 
berörda och: 

• Granskar förutsättningar för genomförandet och vilka problem som kan uppstå. 
• Utformar bästa möjliga byggmetod. 
• Beskriver arbetsförloppet i detalj (lämpligen med strukturplan). 
• Specificerar och förtecknar alla resursinsatser, dels inbyggnads-, infästnings-, förbruknings- och hjälpmaterial, dels 

behov av personal, maskiner och redskap. 
• Förbereder utförandet genom att ställa i ordning arbetsplatsen, informera och instruera berörd personal, kontrollera 

att alla leveranser är ”på gång”. 
• Kontrollerar att utförandet följer det planerade både vid start och efter hand.      

(Nordstrand 2002 s. 152) 

 
Målet för produktionsplanering och arbetsberedning är att ”Genomföra ett arbete inom satta 
tidsramar med föreskriven kvalitet som slutprodukt, med god produktionsekonomi och med 
tillfredställande arbetsvillkor för de medverkande” (Nordstrand 2002 s.149). Arbetet med 
arbetsberedningar bör följas upp under aktivitetens utförande och utvärderas efteråt. På detta 
vis kan man ta till vara på erfarenheter och bl.a. förkorta inkörningsförloppet (Nordstrand 
2002). 
 
Redan i slutet av 90-talet hade man insett vikten av att ta till vara på tidigare gjorda 
erfarenheter för att utnyttja dem i beredningar för kommande aktiviteter. Men Sundsvik och 
Nilsson (1991) menar att mycket lite systematiskt arbete ägnades åt erfarenhetsåterföring. 
 
En undersökning genom intervjuer som Sundsvik och Nilsson (1991 s.1:2) har gjort visade 
det sig att ”problemet med dåliga beredningsinsatser inte i första hand beror på att man inte 
ser betydelserna av att göra beredningar, utan i stället i hög grad på brist på tid på 
förberedelsearbete och på svårigheten att få fram bra underlag för beredningsarbetet”. 
 
Boverket gjorde 1992 ett försök att ta till vara erfarenheter och sprida dem genom att ge ut 
boken ”Erfarenhetsåterföring”. Boken fylldes med erfarenheter från konsulter, 
entreprenörer, beställare m.m. som fick skicka in sina lärdomar. (Erfarenhetsåterföring 1992) 
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2.2.7 Slöseri 

Enligt undersökningar som gjorts har det visat sig att det ligger avsevärt mer pengar i arbete 
med att rätta till fel som sker under byggtiden än man tidigare trott, i tid är ca 1 timme per 
dag och anställd. I och med detta förstår man att det finns anledning till att göra bättre 
planering, egenkontroll och arbetsberedning för att minska fel och kostnader och för att höja 
kvaliteten. (Svensson 2007) 

 
Definitionen på slöseri i byggprojekt är ”sådana arbetsmoment och arbetsuppgifter som 
utförs utan att det i sig tillför något värde för kunden” (Josephson & Saukkoriipi 2005 s.3). 
Josephson & Saukkoriipi har gjort undersökningar som visar att slöseriet uppgår till ca 30-
35% av produktionskostnaderna, varav felkostnaderna var 3,5–6,5 %.  Likaså skriver 
Svensson (2007) att kostnaden för att rätta felen är ca 6 % av produktionskostnaden och att 
tiden för att rätta felen tar 11 % av arbetstiden. Josephson & Saukkoriipi menar ”att reducera 
slöseri handlar om att frigöra tid och resurser genom att arbeta smartare- inte nödvändigtvis 
snabbare- och att förenkla processer.” (Josephson & Saukkoriipi 2005 s.47) 

2.3 Kvalitetsutveckling  

Det är viktigt att det finns mycket tid till förfogande vid förbättringsarbete. Om inte, finns 
risk att symptom börjar lösas istället för orsakerna. En annan risk med för lite tid och dålig 
planering är att förändringar kan upplevas som påtvingad och skrämmande. (Sörqvist 2004) 
Med en bra utbildning förebygger och undanröjs uppfattningar om att förändringar är något 
”farligt”. Utbildning tillsammans med kunskap är en förutsättning, men det finns såklart mer 
som påverkar folks attityder. Men detta är bland det viktigaste för att undvika 
förändringsmotstånd. (Sörqvist 2004) En fara med att bara inrikta sig på själva förbättrandet 
är att missa hur man ska förbättra. Genom praktiska övningsexempel under utbildningen fås 
en förståelse för den teori som lärts ut, på detta vis omvandlas kunskap till kompetens. 
(Blomé 2000) Ofta tar det tid innan förbättringar accepteras, man vill se att det nya verkligen 
är bättre än det gamla (Sörqvist 2004). 

2.3.1 Utvecklingens fem faser 

En verksamhets utveckling kan beskrivas i fem faser enligt Sandholm (2001). 
 
1. Slummerfasen: I detta läge ser man inom organisationen inget behov av att utvecklas. 

Kunderna verkar nöjda och både det ekonomiska och konkurrensläget är ok. 
2. Uppvaknandefasen: Oftast till följd av någon form av kris upptäcks ett behov av att 

utveckla verksamheten. 
3. Trevandefasen: Här finns inga kunskaper om hur utveckling ska gå till så en modell över 

arbetet behövs, för det mesta väljs en redan utvecklad. En miss är att inte anpassa 
modellen efter sin egen verksamhet. I denna fas fås ofta dåliga resultat och arbetet kostar 
mer en det ger. 

4. Förändringsfasen: Vanligt i denna fas är att förväntningar inte uppfylls och resultaten blir 
dåliga, vilket gör att arbetet ses som en dålig investering. Men tack vare de kunskaper och 
erfarenheter som fåtts läggs fokuset på de uppnådda resultaten och genomförandet av 
förbättringar.  

5. Mognadsfasen: Är en svår fas att uppnå, för att få alla medarbetare att aktivt vilja delta i 
utvecklandet krävs ett stort engagemang och mycket kunskap hos ledningen. Är arbetet 
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klart och tydligt organiserat kommer kvalitet och verksamhetsutveckling att bli en 
självklar del av arbetet för alla medarbetare. 
 

Sörqvist (2004) menar att det farligaste som kan hända vid arbetande med kvalitet, är att en 
nöjdhet över det som presteras infinner sig, för då finns risken att förbättringstänkandet 
försvinner. Då är man snart tillbaka i ett läge där något måste göras, och vägen fram till en 
lösning är då mycket längre och krångligare.  

 
För att lyckas med kvalitetsarbete måste det skapas goda förutsättningar för delaktighet. 
Kommunikation, delegation och utbildning är andra viktiga delar som måste finnas för att 
arbetet ska bli framgångsrikt (Bergman och Klefsjö 2007). Genom att få medarbetarna att 
aktivt delta i förbättringsarbetet ökar motivationen till att komma med idéer och förslag på 
lösningar. Delaktighet är en nyckel i det här fallet för det leder ofta till engagemang och 
entusiasm(Sörqvist 2004). För att öka viljan att delta menar Bergman och Klefsjö (2007) att 
det är viktigt att det tydligt framgår vad arbetet handlar om och vad man ska ta ansvarar för. 
Sörqvist (2004) anser att om de i en ledande position tillhandahåller bra förutsättningar finns 
det goda chanser till att medarbetarna blir intresserade och med glädje vill medverka i att 
påverka och utveckla arbetet i företaget, och därmed har mycket vunnits. Tack vare deras 
erfarenheter, kunskaper och energi finns det goda möjligheter att snabbt nå ett bra resultat 
menar han. Det är även viktigt enligt Sörqvist att ledningen följer upp förbättringsarbetet och 
att de har tydliga krav på att arbetet utförs samt att resultat uppnås.  

2.3.2 Ständiga förbättringar 

Bergman och Klefsjö (2007 s.46) skriver ”den som slutar att bli bättre slutar snart att vara 
bra” så vid utveckling av kvalitet är denna tanke om att ständigt förbättra väldigt viktig. 
Enligt Sörqvist (2004) är anledningen till att genomföra förbättringar, att minska problem och 
därmed få en bättre verksamhet. Förbättringar är en positiv förändring och kan både vara 
teknisk och attitydmässig menar han. Elg, Gauthereau och Witell (2007) skriver att det är 
viktigt att framtagna förbättringar verkligen innebär en förbättring för verksamheten, annars 
blir det något som Jörn Donner kallade för en förbättringsförsämring. Detta kan inträffa om 
ledare i ivern att införa en förändring och modernisering i själva verket inför något som är 
verkningslöst.   
 
Hackman och Wageman tar upp fyra hypoteser som formulerats av Ishikawa, Taguchi, Juran 
och Deming, och dessa karakteriserar ständiga förbättringar (SF) samt hela kvalitetsområdet. 
(Här refererat efter Berger 1999 s.100). 

• Människor strävar efter att göra ett bra arbete. 
• Hög kvalitet kostar alltid mindre än låg kvalitet. 
• Organisationer är system av olika delar och subsystem och (kvalitets)problem hänför sig nästan alltid till orsaker som 

står att finna mellan delarna i organisationen. 
• Kvalitet är alltid högsta ledningens ovillkorliga ansvar. 

2.3.3 Förbättringscykler  

PDSA- cykeln (Plan-Do-Study-Act) är en grundläggande modell för hur förbättringsarbetet 
bör se ut. En förutsättning för förbättringsarbete är planering (plan), sedan ska förbättringen 
utföras (do). För att lära av utförda aktiviteter måste de studeras (study). Det viktigaste inför 
nästa förbättringscykel är att ta lärdom av det som genomförts samt belysa vad som bör tittas 
närmare på (act). De idéer som utföll bra kan återanvändas och förbättras och tack vare det 
man lärt sig kan nya förslag tillföras nästa cykel. (Elg och Witell 2007) "Den viktigaste 
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aspekten av uppföljning är sannolikt inte att finna fel utan att bidra till kunskapsbildning och 
ökad motivation!" (Ljung, Nilsson och Olsson 1998 s.439) Elg och Witell (2007) nämner att 
Edward Deming en av utvecklarna bakom PDSA-cykeln menade att den mer skulle ses som 
en spiral, för tanken med den är att lära av tidigare aktiviteter, och därmed byggs ens 
kunnande på under verksamhetens gång. Och då avslutas inte proceduren i samma punkt 
som den startar och kan inte liknas vid en cykel, menar Elg och Witell. Ursprungligen 
kallades PDSA för PDCA, men Deming ändrade C-Check till S-Study då det enligt honom 
stämde bättre överens med cykelns egentliga innebörd (Bergman och Mauléon 2007).  

2.3.4 TQM 

Bergman och Klefsjö (2007) skriver om Total Quality Management (TQM) som innebär att 
man genom ett ständigt förbättringsarbete där alla inblandade är engagerade, ser till att 
förväntningar uppnås till lägsta möjliga kostnad. Vidare skriver de att på svenska kan TQM 
omnämnas som offensiv kvalitetsutveckling, vilket uttrycker att det är ett ständigt pågående 
arbete om att aktivt förebygga, förändra och förbättra inte kontrollera och reparera. Ljung, 
Nilsson och Olsson (1998 s.407) förklarar att TQM anses vara ”en omorientering av 
tänkandet”. De hävdar även de att problem som inverkar på kvalitén bör förebyggas istället 
för att upptäckas vid avslutande kontroller. Ljung, Nilsson och Olsson (1998) beskiver att 
TQM är ämnat att få alla i organisationen att medverka både vid planeringen och 
genomförandet av förbättringar.  
 
Poksinska (2007) menar att ISO 9000-serien fungerar som en introduktion till TQM. Hon 
skriver även att organisationer via certifiering av ISO 9000-serien har påbörjat arbetandet 
med kvalitet, då ISO på ett enklare och klarare sätt behandlar ständiga förbättringar. För att 
kunna skapa och genomföra en förändring måste en förståelse för hur en verksamhets olika 
delar förhåller sig till varandra och mot omvärlden finnas, detta är något som kan fås med 
hjälp av ISO 9001:2000 enligt henne. 

2.3.5 Förbättringsprogram 

Tack vare att det finns en vilja att förbättra verksamheter har förbättringsprogram växt fram. 
Elg och Witell (2007) skriver att ständiga förbättringar har varit en central utgångspunkt för 
flera av de förbättringsprogram som har kommit med kvalitetsrörelsen. Enligt Elg och Witell 
(2007) passar ISO 9000 inte helt in bland förbättringsprogrammen men tack vare att sitt nära 
släktskap kan det nämnas i detta sammanhang.  

2.3.6 Hur ISO förhåller sig till ständiga förbättringar och PDCA 

Poksinska (2007 s.60) skriver att ISO 9001:2000 bygger på PDCA-principen. Hon menar att 
cykeln fungerar som en checklista när steget mellan ” ’identifierad förbättring’ till ’utförd 
förbättring’ ” ska tas. Följs principen kommer processer att förbättras, på grund av att efter 
varje slutförd förbättring startar cykeln om. Eftersom Poksinska menar att ISO 9001 varken 
preciserar användandet av PDCA-cykeln eller ständiga förbättringar, ställer hon upp cykeln 
och fyller i de fyra stegen se följande figur. 
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PLAN
Ledningen definierar 

kvalitetspolicyn och mål baserat 
på dataanalysen

DO
Korrigerande och förebyggande 

åtgärder är genomförda

CHECK
Relevant information för 

definierat mål är fastställt, samlat 
och analyserat

ACT
Processer vilka ger bra resultat 

är standardiserade och 
dokumenterade

 
Figur 1: Cykeln ständiga förbättringar i ISO 9001:2000 från boken - Att lyckas med förbättringsarbete (s.61). 
 
Nedan följer en närmare beskrivning av det fyra stegen: 
Plan: Till grund för detta steg ligger högsta ledningens policy och mål, vid behov omarbetas 
dessa (Poksinska 2007). Det gäller att lokalisera orsaken till problemet och om det är stort 
måste det delas upp i mindre hanterbara bitar (Bergman och Klefsjö 2007). Sätt att undvika 
problemen tas fram samt en plan för hur åtgärderna ska genomföras (Sörqvist 2004). 
 
Do: ”Då ISO 9001:2000 inte specificerar hur förbättringarna ska införas, verkar det som om 
de korrigerande och speciellt de förebyggande åtgärderna skall ses som förbättringens 
genomförandefas” (Poksinska 2007 s.61). I denna fas utförs de framtagna åtgärderna 
(Sörqvist 2004). 
 
Check: I detta steg analyseras och värderas åtgärderna för att se om de lett till någon 
förbättring (Sörqvist 2004). Resultatet förs vidare inte bara till Act utan även till Plan där det 
behandlas av ledningen (Poksinska 2007). 
 
Act: Om det visar sig att förbättringen var något bra ska den ligga till grund för liknande 
processer framöver. Om inte, måste förbättringsprocessen fortlöpa och då kan den kunskap 
som fåtts i denna cykel vara en viktig grund. (Bergman och Klefsjö 2007) 

 
Vidare nämner Poksinska (2007) att en grundläggande tanke med ständiga förbättringar är att 
ledningen inte är de som kommer med förbättringsidéerna utan att de bara beslutar och 
planerar genomförandet av dem, och att det är de anställda som kommer med idéerna. Det 
svåra med att få fram bra lösningar är inte att skapa själva lösningen utan att få medarbetarna 
att våga dela med sig av sina idéer och erfarenheter. Ett sätt att stimulera detta är att belöna 
medarbetare för att sprida sina kunskaper och tankar. (Blomé 2000) 

2.3.7 LEAN Production 

Ljung, Nilsson och Olsson (1998) drar en parallell mellan människor och organisationer. De 
menar att en framgångsrik löpare med största sannolikhet är smal. Det innebär inte att man 
kan bli en topplöpare genom att endast bli smal, utan smalheten är något som kommer från 
den hårda och målmedvetna träningen/”trimning” som behövs för att bli framgångsrik, 
något som även gäller organisationer. Lean Production som syftar på ¨vältrimmade¨ 
organisationer är något som växt fram från tankesättet som fås från parallellen mellan löpare 
och organisation.  Bergman och Klefsjö (2007) menar att Lean Production i kort handlar om 
att se över verksamheten och därefter upptäcka hur slöseriet i alla dess former kan minskas. 
Enligt Jordbruksverket (2009) kan man därefter arbeta på ett bättre sätt inom organisationen 
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och därmed få nöjdare kunder, ägare och samhälle. Arbetssättet behöver inte innebära att det 
krävs ett hårdare eller snabbare arbete anser de. 

2.4 Erfarenhetsåterföring 

Erfarenhetsåterföring går inte bara ut på att hitta erfarenheter utan även att utveckla och 
återanvända dessa kunskaper (Blomé 2000). Det svåra och det egentliga syftet med att 
återföra kunskaper är inte att dokumentera dem utan det är att översätta individernas 
kunskap till något som alla i organisationen kan använda sig av (Mårtensson 1999). 
Mårtensson menar att det är viktigt att arbetet med erfarenhetsåterföring inte bara blir en 
arkivering av kunskap utan att det även blir en aktivering av bra kunnande. Enligt Bergman 
och Klefsjö (2007) borde varje verksamhet avsätta resurser för att ta till vara på och återföra 
erfarenheter som kan användas till att förbättra verksamheten. 
 
Vid erfarenhetsåterföring kan Knowledge management (KM) användas som ett strategiskt 
verktyg. Och för att detta ska kunna utnyttjas måste ett system för insamlande och spridande 
av arbetarnas kunskap tas fram. Enligt Mårtensson (1999) finns det nio viktiga punkter som 
måste följas för att arbetet med KM ska bli effektivt och resultatrikt. 
 

KNOWLEDGE MANAGEMENT
som ett strategiskt verktyg

1. Ställ den så kallade
     ”so what”-frågan.

2. Vikten av stöd från ledningen.

3. Vikten av god komunikation.

4. Vikten av kreativitet.

5. Vikten av kultur och människor.

6. Vikten av att dela med sig  
     av sina kunskaper.

7. Vikten av belöningar.

8. Vikten av att frigöra tid.

9. Vikten av att genomföra 
     utvärderingar.

 
Figur 2: Knowledge management som ett strategiskt verktyg från boken –Knowledge Management (1999 s.16). 
 
 
Vid användande av KM har det framkommit att det som försvårar tillvaratagandet av 
kunskap är att medarbetare inte gärna delger sina erfarenheter till andra. Ett sätt att få folk att 
tänka annorlunda är att man belönas för att dela med sig, och för att detta utbyte ska ske 
måste tid och tillfällen för sådant ges. Ett sätt att föra vidare kunskap är att använda sig av 
databaser men det är viktigt att tänka på att den information som även kan förekomma här 
inte kan likställas med kunskap, i alla fall inte innan det har behandlats av en människa. 
(Mårtensson 1999) 
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2.5 EMPIRI 

Nedan redovisar vi fakta om Peab och hur deras kvalitetsarbete är uppstyrt. 

2.5.1 Historia 

Peab Sverige AB är ett bygg- och anläggningsföretag som finns etablerat i Norden, främst i 
Sverige men även i Norge och Finland. Företaget grundades 1959 av två bröder som då 
arbetade med renhållning och soptömning åt lantbrukare. 1967 Blev Peab ett aktiebolag och 
det första kontoret byggdes i Förslöv. Verksamheten utvecklades och man började åta sig 
större entreprenader. 1970 startades den första byggavdelningen. Utvecklingen fortsatte i 
riktning mot bygg och anläggning och 1993 fick företaget sitt nuvarande namn. (Peab 2009) 

2.5.2 Kvalitetsarbete 

Peab strävar efter att vara ett bygg- och anläggningsföretag som levererar total kvalité i alla 
led. Man ”bygger för framtiden” (Våra viktigaste värden 2006). I företagspolicyn Våra viktigaste 
värden går att läsa att Peab har ett verksamhetsledningssystem där ett kvalitetssystem som 
uppfyller kraven i ISO 9001:2000 ingår. För att ”förebygga fel i produkt, minska skadlig 
miljöpåverkan och eliminera arbetsskador” (Våra viktigaste värden 2006) ska det vid 
entreprenadprojekt upprättas projektplaner i form av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner.  

 
Enligt Peab företagspolicy ska ”arbeten med särskild risk identifieras, analyseras och de 
planerade åtgärderna dokumenteras i arbetsberedningar”. Här framhålls även att 
”arbetsberedningarna är ett viktigt styrmedel för arbetsmiljöarbetet i projekten.” (Våra 
viktigaste värden 2006). 
 
Enligt en undersökning som Peab låtit göra skulle företaget grovträknat spara cirka 300 
miljoner kronor varje år om man undvek fel och gjorde rätt från början (Rätt från mig 2008). 

2.5.3 Motiv/syfte 

Enligt Peabs produktionshandbok (2009) är syftet med beredning att genom detaljerad planering 
hitta det bästa sättet att utföra ett moment, på detta vis kan risker upptäckas i så god tid att 
förebyggande åtgärder kan sättas in. 
 
Ekdahl (2009) är regionchef på Peab i region Växjö, han menar att det finns ett antal 
huvudsakliga motiv till att använda arbetsberedningar i produktionen: 

• Peab har i grunden ett lönsamhetskrav, för att kunna uppfylla det krävs en planerad och 
strukturerad verksamhet. Arbetsberedningar är ett instrument för att styra och planera så 
att arbetet bli utfört i den kvaliteten som kunden betalar för. 

• Av säkerhetsskäl kan beredningar utföras, för då tänker man igenom hur 
arbetsplatsolyckor ska minimeras och hur en bra arbetsmiljö för hantverkarna ska skapas. 
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• I arbetsberedningen ska tiden för arbetsmomentet tas upp. Enhetstiden för ackordet 
kollas upp och det räknas ut vad det innebär i praktiken. Efter utförandet skrivs det in hur 
lång tid det verkligen tog och i och med detta finns en möjlighet att analysera hur utfallet 
blev jämfört med planerat. På detta vis fås tillförlitliga erfarenhetsbaserade enhetstider att 
räkna med på kommande projekt.  
 

Ekdahl ser arbetsberedningar som ett led i att säkerställa att det bli rätt kvalitet på rätt tid, 
med rätt material och med så lite materialspill som möjligt. Det skapas också en gedigen 
erfarenhetsbank med metoder, tips och tider. Ekdahl menar också att det finns många 
byggen som inte uppfyller kraven i AMA till 100%. Detta tror han kan förbättras med hjälp 
av arbetsberedningar. Beredningarna hjälper också till att minska felen i produktionen. 

2.5.4 Arbetsgången med arbetsberedningar och egenkontroller 

Till hjälp för att strukturera upp arbetet med att göra arbetsberedningarna finns en blankett 
som kallas Aktivitetskort och tillsammans med Egenkontrollblanketten utgör dessa 
dokument mallen för hur beredningar och kontroller ska utföras.(Allander 2009) 
I Peabs dokument ”Aktivitetskort- Anvisning” beskrivs att aktivitetskortet kan användas 
som: 

- Checklista vid planeringsarbetet. 
- Protokoll vid planeringsarbetet. 
- Protokoll vid arbetsberedning. 
- Aktivitetsbeskrivning för information. 
- Egenkontrollblankett. 
- Erfarenhetsåterföring. 
- Metodtips.  

(Aktivitetskort-Anvisning, 2000) 

 
I Peabs Produktionshandbok (2009) beskrivs att man först måste lära sig projektet och 
aktiviteten för att kunna se vilka förutsättningar som gäller, vilka problem, risker som kan 
uppstå och vidare komma fram till vilka alternativa lösningar som finns. Inlärningen kan ske 
genom att: 
 

-Inläsning av handlingar, anvisningar och produktionsprogrammet. 
- Information från handböcker, broschyrer etc.. 
- Information från metoddatabank. 
- Föredragning från ”expert”. 
- Grupparbete med sakkunniga. 
- Studiebesök (referensobjekt med mera). 
- Modelltillverkning. 
- Simulering i dator. 
-Provuppförande  

(Peabs produktionshandbok, 2009, kap 12). 
 
 
Allander (2009) beskriver att i byggprojektets startskede görs en riskanalys som ger vilka 
arbetsberedningar som är extra viktiga. Likaså ska beställaren upprätta en arbetsmiljöplan, 
som kan visa vilka beredningar som behövs göras. Enligt Peabs Projektmall (2008) ska en 
riskbedömning göras för att fastställa kritiska moment för att kunna utföra förebyggande 
åtgärder som reducerar riskerna. Och i Peabs interna dokument Kvalitetsarbete i 
entreprenadprojekt (2005 s.1) beskrivs hur ”Arbersberedningar/Aktivitetskort ska göras vid 
kritiska arbetsmoment som kan utgöra risk för fel, t ex. nya tekniska lösningar, användning av 
dyra material m.m.”. 
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Allander (2009) tycker att arbetet med att upprätta beredningen skall göras ”i god tid” för att 
ge tid till att fundera, diskutera, ändra, beställa material, ordna fram maskiner m.m. innan 
utförandet av momentet ska starta. Enligt Ekdahl (2009) krävs det ibland att det görs ett 
utkast ca 8-10 veckor innan aktiviteten ska utföras. Detta för att få den tid som krävs till att 
planera och tänka igenom hur ett moment ska lösas. Därefter finns det tid att fundera och 
diskutera med hantverkarna och om det behövs hinner man ändra beställt material eller 
maskiner. 
 
Ekdahl menar att om hantverkarna tillåts bidra i planeringsarbetet blir de mer engagerade i att 
få fram bra beredningar. Den erfarenhet som finns hos hantverkarna är värd mycket och 
måste tas tillvara och dokumenteras i beredningarna. När aktiviteten i fråga har påbörjats bör 
man efter en kort tid ha en avstämning, för att verifiera att kvaliteten är den överenskomna. 
Efter att arbetet är klart är det meningen att utfallet ska dokumenteras, om det var en lyckad 
metod/lösning m.m..  
 
Allander (2009) beskriver hur den återföring som fylls i på aktivitetskortet eller 
egenkontrollen sammanställs vid byggprojektets slut och överförs sedan till ”Peab metoder” 
som är ett internt hjälpmedel när arbetsberedningar ska tas fram. 
 
Vid upprättandet av arbetsberedningen har man hjälp av AMA, beskrivningar som t.ex. 
gyprochandboken och handlingarna för bygget. Det viktiga som ska finnas med i beredning 
är Tidsåtgången, Utförande och Materialåtgången. Det är också viktigt att se till att material 
kommer i rätt tid.(Ekdahl 2009) Enligt Allander (2009) är det på gång att arbetsberedningar 
ska införas som en händelse i produktionstidplanen. 
 
Ekdahl menar att det huvudsakliga inte är att blanketterna fylls i på rätt sätt, det går lika bra 
med några anteckningar i ett block. Han har alltså inget krav på blanketter, endast att 
beredningen dokumenteras skriftligt. Byggserviceavdelningen som ofta har mindre 
projekt/arbeten har ett system med arbetsorder för att beskriva och förbereda ett jobb, 
Ekdahl framhåller att beredningen inte behöver krånglas till mer än att den skrivs på 
arbetsordern. Det viktiga är att man tänker till ordentligt. 

2.5.5 Projektplan 

För varje byggprojekt upprättas i Peab en projektplan som visar hur projektet ska organiseras 
och styras så att beställarens, Peabs standarder och myndigheters krav uppfylls. Samt hur 
målen för projektet ska uppnås. Planen ansluter till Peabs verksamhetsledningssystem (VLS) 
och kraven i bl.a. ISO 9001:2000, här går att utläsa t ex kvalitetsrutiner för Peabs åtagande i 
projektet. (Projektmall 2008) 
 
Till hjälp för att upprätta projektplanen finns en intern mall, i mallen klargörs 
ansvarsfördelningen i projektet 

• Arbetschefen eller ombud för denna ansvarar för att ställda kvalitets- och miljökrav 
uppnås.(Projektmall 2008) Arbetschefen ska även ta fram en mall för kvalitetsplanen. 
Kvalitetsarbete i entreprenadprojekt (2005) 

• Projektledarens ansvar är att en kvalitetsplan utarbetas i projekteringsskedet. (Projektmall 
2008) 

• Platschefen ska se till att ett kontrollprogram upprättas där man bl.a. ser vilka aktiviteter 
som skall kontrolleras med egenkontroll och vilka som det ska göras arbetsberedning på. 
Platschefen ansvarar också för att delegera ut vilka som ska utföra de kontroller och 
provningar som programmet visar.(Projektmall 2008) 
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• Arbetsledaren ska medverka vid upprättandet av kontrollprogram och han/hon ansvarar 
för att arbetsberedningar och egenkontroller utförs, samt delegerar egenkontroll där så är 
lämpligt till respektive hantverkare (Projektmall 2008). 

• Hantverkarna ansvarar för kvaliteten på egna utförda arbeten. De deltar även i 
arbetsberedningen och utför egenkontroll av eget arbetet. (Projektmall 2008) 

 
Vid den interna produktionsavslutsträffen går projektorganisationen igenom projektets 
avvikelser för att säkerställa att korrigerade åtgärder är vidtagna och för att ta till vara på 
erfarenheter till kommande projekt. (Kvalitetsarbete i entreprenadprojekt 2005) I Peab finns enligt 
Allander (2009) en PC-grupp där 2 platschefer från varje län träffas ett antal gånger per år. 
Dessa möten är till för att platscheferna ska dela med sig av sina erfarenheter och för att få 
ett likartat arbetssätt i produktionen över hela regionen. 
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3. Metod 
I detta avsnitt beskrivs metoder som används i forskningssammanhang. 

3.1 Fallstudie 

Bell beskriver att ”Fallstudier är särskilt lämpliga för forskare som arbetar på egen hand, 
eftersom de rymmer möjligheten att på djupet studera en angränsad aspekt av ett problem 
under en begränsad tidsrymd” (Bell 2006 s. 20). Bell menar att fallstudier är ett sätt att 
identifiera och undersöka unika drag som en organisation eller individ har för att se hur de 
påverkar deras sätt att fungera och agera. De vanligaste metoderna vid en fallstudie är 
observationer och intervjuer.  

3.2 Angreppssätt 

Inom forskningen arbetas det med att utveckla kunskapsteorier som ska ligga så nära 
verkligheten som möjligt. Patel och Davidsson (2003) menar att det finns tre alternativa sätt 
för en forskare att arbeta, de kallas deduktion, induktion och abduktion. Ett deduktivt 
arbetssätt följer ”bevisandets väg”, med det menas att befintliga teorier och påståenden 
studeras, för att ur dessa dra nya slutsatser och hypoteser som sedan prövas empiriskt. Detta 
sätt är det vanligaste och kallas hypotetiskt deduktivt. (Holme och Solvang 1997) Patel och 
Davidsson (2003) skriver att ett induktivt arbetssätt är ”upptäckandets väg” där ett 
forskningsobjekt studeras utan att först ha undersökt befintliga och vedertagna teorier. 
Därefter formas hypoteser ur den samlade informationen. Patel och Davidsson menar att 
abduktion är en kombination av deduktion och induktion. 

3.3 Datainsamling 

Det finns två sorters data, sekundär- och primär data. Sekundärdata är sådan information 
som redan har samlats in (Sörqvist 2004), medan primärdata är ögonvittnesskildringar och 
förstahandsrapporteringar (Patel och Davidsson 2003). Holme och Solvang (1997) skriver att 
en sekundärkälla har fått data från någon annan, medan en som har upplevt någonting själv, 
deltagit i något eller sett något är en primärkälla. 

3.3.1 Intervjuer 

Patel och Davidsson definierar att ”intervju är en teknik för att samla information som 
bygger på frågor” (Patel och Davidsson 2003 s.69). För att få ett kvalitativt resultat menar 
Patel och Davidsson att det är viktigt att motivera de som ska intervjuas till att ge 
genomtänkta och riktiga svar. Man måste också förklara syftet med intervjun, tala om att 
hans bidrag är betydelsefullt och redogöra för hur resultatet kommer att användas. Är 
intervjun konfidentiell, anonym eller ingetdera? 
 
Bell (2006) har i sin bok ett citat från Sapsford & Abbot som beskriver betydelsen av dessa 
begrepp:  
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Konfidentialitet är ett löfte att man inte ska kunna identifieras (eller beskrivas på sådant sätt att man kan 
identifieras), medan anonymitet betyder att inte ens forskaren själv ska veta vilka svar som angivits av vilken 
respondent. (Sapsford & Abbot 1996 s. 318, här citerat efter Bell 2006 s. 57) 

 
Patel och Davidson framhåller att om intervjun är konfidentiell måste intervjumaterialen 
förstöra, för att ingen ska kunna identifiera vem som har sagt vad. De skriver också att för att 
få göra inspelningar av intervjuerna krävs de tillfrågades tillstånd. (Patel och Davidsson 2003) 

 
En intervju kan vara mer eller mindre strukturerad. Detta är ett mått på hur uppstyrd 
intervjun är med frågor och svarsalternativ. Patel och Davidsson beskriver att helt 
strukturerade frågor är sådana med fasta svarsalternativ och vid öppna frågor är 
struktureringsgraden beroende på hur frågan är formulerad. (Patel och Davidsson 2003) 

3.3.2 Kvalitativa undersökningsmetoder 

När det gäller forskning finns det två sorters tillvägagångssätt, kvalitativundersökning och 
kvantitativundersökning. 
 
Med den kvalitativa metoden vill man få fram uppfattningar, förväntningar, önskemål eller 
behov, kort sagt fås en förståelse för något. Holme och Solvang (1997) skriver att kvalitativ 
data är sådant som inte kan eller bör göras om till siffror eller mängder. Sörqvist (2004) 
menar att det finns två huvudsakliga metoder för insamling av kvalitativ data, djupintervjuer 
och sekundärdata. En djupintervju kan ge en bild av hur en person tänker och resonerar, 
genom att ställa öppna frågor där den tillfrågade får svara fritt. Sörqvist framhåller att för att 
få ett bra resultat krävs det att intervjuaren är påläst inom ämnet och kan styra intervjun dit 
denne vill. Ibland kan det vara bra att ha frågor och även följdfrågor tillhands under 
intervjun. Sörqvist tycker dock att det finns ett antal nackdelar med denna metod, stora krav 
ställs på intervjuaren, metoden kräver mycket tid, det finns också risk att intervjuaren 
påverkar den tillfrågade alltså intervjuareffekter. Det krävs också att personen i fråga är 
engagerad och intresserad i ämnet. 

3.3.3 Kvantitativa undersökningsmetoder 

Sörqvist (2004) skriver att vid utförandet av en kvantitativ undersökning kan antingen 
intervju eller enkät användas. Patel och Davidsson (2003) anser att i en kvantitativ 
undersökning bör frågor med fasta svarsalternativ användas. Enligt Holme och Solvang 
(1997) ger metoden svar som går att omvandla till siffror och mängder som sedan kan 
analyseras statiskt. Sörqvist (2004) påpekar att det är ett stort arbete med denna 
undersökningsform, frågor och svarsalternativ ska utformas samt resultatet ska 
sammanställas. Därutöver ska man även göra urval, utföra och ta hand om själva intervjun 
och till sist analysera resultatet. Sörqvist anser att en kvantitativ intervju bör vara strukturerad 
med exakt samma frågor till alla tillfrågade. Denna undersökningsmetod kräver också ett 
mycket omfattande arbete och är därför inte lämplig för en stor målgrupp. Även här finns 
risk att intervjuarens beteende påverkar den tillfrågades svar. Holme och Solvang menar att 
det inte finns någon ”absolut skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa metoder” (Holme 
och Solvang 1997 s.76), de tycker även att en kombination av de båda metoderna i en och 
samma undersökning, är ett bra alternativ. 
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3.3.4 Reliabilitet och Validitet 

Dessa två begrepp används inom forskningen och är viktiga för att få en undersökning med 
det resultat som önskas. 
 
Bell beskriver på ett bra sätt att ”Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på i vilken 
utsträckning ett instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i 
övrigt lika omständigheter.” (Bell 2006 s. 117). Patel och Davidsson (2003) tipsar om att 
använda två observatörer vid samma tillfälle för att öka reliabiliteten. Ett annat bra sätt är att 
göra ljudinspelning av intervjuer, då kan en analys genomföras i efterhand och därmed kan 
det säkerställas man uppfattat den tillfrågade på rätt sätt. 
 
Enligt Patel och Davidsson är validitet ett sätt att beskriva hur väl undersökningen behandlar 
det som är avsett. Bell anser att valididet är ett mycket komplicerat begrepp, men skriver 
sammanfattningsvis att det är viktigt att det som mäts eller beskrivs verkligen är det 
planerade, d.v.s. är frågan giltig? Bell (2006) tycker att man kan förklara för några vänner vad 
som ska undersökas och sedan testa om frågorna kan ger svar på det som önskas. På detta vis 
fås en hint om resultatet blir tillförlitligt och giltigt. 
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4 Genomförande 
Examensarbetet löper över en period på 10 veckor. Först planerades arbetet och vad vi ville 
åstadkomma med det. Sedan påbörjade vi själva litteraturstudien då användbar teori samlades 
in. Arbetet avslutades med att all teori och empiri vägdes mot det resultat vi fått in från bl.a. 
intervjuerna så att vi slutligen kunde komma fram till våra slutsatser. Själva 
rapportskrivningen har fortlöpt under hela arbetets gång.  
 

 
Figur 3: Gantschema över vår arbetsgång i examensarbetet. 

4.1 Utförande 

Vårt examensarbete utfördes som en fallstudie där vi använde oss av primärdata i form av 
intervjuer och samtal med medarbetare på Peab och en litteraturstudie som bestod av 
sekundärkällor. Vi arbetade på ett deduktivt sätt där litteraturstudien gav oss de befintliga 
teorierna och med hjälp av intervjuerna samlade vi in kunskap som vi jämförde med 
hypoteserna. 

4.1.1 Litteraturstudie 

Teoridelen i detta examensarbete är i huvudsak uppbyggd på sekundärinformation i form av 
böcker, artiklar, internet och även interna dokument från Peab. För att hitta källorna har vi 
gjort en studie bland befintlig litteratur på Växjö universitetsbibliotek, sökt i databaser främst 
LIBRIS (Den svenska universitets- och forskningsbibliotekens söktjänst) och sökt på 
internet. Sökord som använts är bl.a. ”arbetsberedningar”, ”egenkontroll”, 
”erfarenhetsåterföring”, ”TQM” och ”forskningsmetodik”. 

4.1.2 Intervjuer  

För att komma fram till vårt mål tog vi fram ett frågeformulär (se bilaga 1) som vi använde 
oss av när vi åkte runt till våra intervjuplatser, vissa frågor anpassades efter varje yrkesgrupp. 
Vi besökte både Bygg och Byggservice, vi träffade även några som inte var stationerade på en 
produktionsplats för tillfället. Intervjufrågorna bestod både av kvantitativa och kvalitativa 
frågor, detta för att få en bättre helhetsbild av arbetet med arbetsberedningar. För att få 
bättre reliabilitet och validitet diskuterade vi innan igenom frågorna med våra handledare.   
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4.1.3 Urval 

Eftersom denna undersökning var tidsbegränsad har vi inte kunnat intervjua alla i Peabs 
produktion. Totalt intervjuades 2st Arbetschefer, 5st Platschefer, 4st Arbetsledare och 6st 
Hantverkare. Vi har prioriterat att göra intervjuer på många olika byggen istället för flera 
intervjuer på samma arbetsplats, detta för få en helhets bild av vad man tycker i Peab. 
Intervjuerna utfördes en och en där den tillfrågade fick svara muntligt medan vi gjorde 
anteckningar. Under intervjuerna gjordes även ljudinspelningar som vi efteråt granskade för 
att analysera svaren och för att försäkra oss om att vi tolkat deras svar rätt. 
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5. Resultat  
I detta avsnitt redovisar vi det huvudsakliga resultat som vi fick fram av våra intervjuer. I bilagorna finns 
intervjumallen/frågorna som ställdes under intervjuerna, en kvantitativ sammanställning och en kvalitativ 
sammanställning av de svar vi fick. 

5.1 Arbetsberedningar 

I undersökningen svarade alla att de tycker att arbetsberedningar är ett bra hjälpmedel i 
produktionen. De flesta var överens om att det är ett tydligt sätt att förmedla vad som ska 
göras och vilka krav som ska uppfyllas. Material och maskiner finns på plats när aktiviteten 
ska starta och på detta vis får man ett bättre flyt i produktionen och effektiviteten ökar. 
Arbetet blir genomtänkt från början och man undviker misstag och fel, kort sagt det blir rätt 
från början vilket ger möjlighet till ett bra ekonomiskt resultat i slutändan. En hantverkare 
menar att det inte finns någon nackdel med att göra arbetsberedningar, för i slutändan leder 
det till mindre frågor och bättre resultat. En platschef tycker att det ibland räcker med 
muntliga beredningar. En annan platschef menar att man måste skapa en förståelse för varför 
och visa fördelarna med arbetsberedningar, inte bara göra det till ett krav att de ska utföras. 
 

 
Figur 4: Diagram över fråga 5. Hur upplever du användningen av arbetsberedningar fungerar på din arbetsplats? 
 
 

5.1.1 Engagemang 

Överlag tycker många att hantverkarna ska var delaktiga vid utformandet av beredningarna 
och att detta gör dem mer engagerade. En överhängande åsikt är att om det finns tid eller om 
man tar sig tid och att hantverkarna är engagerade vid framtagande av arbetsberedningarna 
fungerar det bra. De flesta menar att det är viktigt att man gör dem i god tid innan 
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påbörjandet av ett moment. En hantverkare framhåller vikten av att platsledningen visar 
engagemang för det leder till att alla blir engagerade i frågan. En annan hantverkare anser att 
beredningar inte utförs i den mängd det borde och att det främst beror på att arbetsledningen 
inte anser att det behövs. En förutsättning för att göra beredningar i rätt tid är att det finns en 
bra planering samt att alla handlingar stämmer, menar en platschef. På byggservice vid arbete 
med skador ändras förutsättningarna under arbetets gång vilket leder till att beredningen från 
början inte kan beskriva alla moment som ingår.  
 
Enligt arbetsledarna, platscheferna och arbetscheferna skiljer sig engagemanget mycket från 
hantverkare till hantverkare när det gäller arbetsberedningar. Vissa ser det som något bra 
medan andra ser det som kritik. En tillfrågad svarade att de engagerar sig lite för att de inte 
har insett att de tjänar på det, medan många andra angav motsatsen att de engagerar sig 
mycket. En av arbetscheferna har uppfattningen att hantverkarna ofta vill vara med och 
utforma arbetsberedningarna men inte alltid får chansen. Enligt honom måste tjänstemännen 
bjuda in hantverkarna för att det ska fungera.  
 
Platscheferna tycker att arbetsledarna engagerar sig i arbetsberedningarna ”ok” eller 
”Mycket”. Många har insett att det är bra med beredningar medan några bara tar det muntligt 
på plats där problem dyker upp. En av arbetscheferna ställer krav nedåt att det ska utföras 
arbetsberedningar med hög kvalitet som är kopplade till tidplanen. Flera platschefer skulle 
vilja ha lite mera stöd i arbetandet med arbetsberedningar och inte bara som idag i form av 
krav. 

5.1.2 Arbetssätt 

Majoriteten tycker inte att man behöver ändra sättet att arbeta med arbetsberedningar men 
några tycker att det kan göras bättre, tydligare och oftare. Flera nämner också att de bör göras 
i ett tidigare skede än det görs i dagsläget. En platschef tycker att de kommer i kläm på grund 
av tidsbrist inte bara under produktionen utan främst i förberedelserna till projektet. Samma 
platschef menar att hantverkarna bör engageras i ett tidigt skede innan produktionen drar 
igång, detta för att utforma beredningar och sätta sig in i jobbet. En annan platschef tar upp 
problemet med att man under planeringen inte vet vilka hantverkare som ska utföra en viss 
aktivitet, detta gör att engagemanget och kunskapen hos de som verkligen utför aktiviteten 
inte utnyttjas, då de får anpassa sig efter de som redan bestämts. Uppföljning är också något 
som borde förbättras. En arbetsledare tror att det är främst synen på arbetsberedningar som 
behöver förbättras inte själva sättet det används på. En annan arbetsledare anser att 
arbetsberedningar ofta görs bara för sakens skull för att ledningen trycker på ovanifrån. 
Denne tycker även att det är särskilt viktigt att ha arbetsberedningar när hantverkarna är 
oerfarna eller om det är stora omfattande moment.  
 
 
Det är viktigt att arbetsledningen är påläst vid beredningstillfället vad det gäller utformning, 
krav m.m. från ritningar och handlingar. En av arbetscheferna anser att arbetet med 
arbetsberedningar inte fungerar som det är tänkt och enligt honom ska arbetet se ut som 
följande: flera veckor innan beredningen påbörjas bör hantverkarna som ska vara med och 
utföra momenten förvarnas, sedan gör man beredningen ca 2-3 veckor innan aktivitetens 
start. På så vis kan idéer växa fram och man tar till vara hantverkarnas kunskap och 
erfarenheter. Han menar även att man inte ska göra arbetsberedningar bara för sakens skull 
utan anpassa mängden efter sin tidsbegränsning. En platschef menar vidare att man måste 
anpassa mängden arbetsberedningar till en nivå som man klara men man måste beakta att 
bara för att ett moment är enkelt innebär det inte att det inte kan bli fel. 
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I princip alla de tillfrågade tycker att de finns aktiviteter där det är extra viktigt med 
arbetsberedningar. Endast en arbetsledare och en arbetschef hävdar att det alltid är lika 
viktigt och att det alltid finns något som bör nämnas, arbetschefen framhåller att det är 
särskilt viktigt med arbetsberedningar på de moment som ligger på kritiska linjen med 
avseende på tid och ekonomi. 
 
Under undersökningen framkom att arbetsberedning är extra viktigt vid: 

• Större omfattande och komplicerade aktiviteter som t.ex. platsgjutning av stomme. 
• När det finns mycket att tänka på. 
• Höga krav. 
• Dyra material. 
• Om det krävs mycket för att rätta till eventuella fel. 
• Långa leveranstider. 
• Om momentet ska utföras i nära anslutning till befintlig verksamhet. 
• Vid aktiviteter med stora risker. 
• Nya byggsystem eller lösningar. 
• Som påverkar arbetsmiljön. 
 

 
Av hantverkarna på byggavdelningen anser 67% att de alltid eller oftast får de beredningar 
som behövs medan resterande 33% tycker att detta bara händer ibland. Hantverkarna på 
byggservice svarade att de oftast får de arbetsberedningar som behövs.  
 
Hälften av hantverkarna och arbetscheferna på byggavdelningen anser att arbetsledarna och 
platscheferna sköter arbetet med arbetsberedningarna bra eller mycket bra medan hälften 
tycker att de sköter arbetet dåligt. På byggserviceavdelningen tycker alla hantverkarna och 
arbetschefen att arbetet sköts bra eller mycket bra av arbetsledarna och platscheferna. Alla 
arbetsledare anser att de oftast eller alltid får det stöd som behövs från platschefen. 
 
För att få en förbättring av arbetet med arbetsberedningarna måste man sträva efter att ha 
samma hantverkare på projektet. En platschef förklarar att många har synen av att 
beredningen bara är en beskrivning av hur ett arbetsmoment ska utföras och det blir då svårt 
att få med de som tror sig kunna, men en arbetsberedning ger så mycket mer, det blir t.ex. 
tydligt vilka speciella krav som finns vid det aktuella tillfället. En annan platschef framhåller 
att tidsbristen är en stor bov som gör att beredningarna blir lidande. En arbetsledare tycker 
att arbetsberedningarna tar bort ansvar från hantverkarna och lägger det på platsledningen, 
han tycker att beredningen bör fokusera på planeringen runt i kring momentet, inte själva 
utförandet. En av arbetscheferna anser att det är viktigt att öka förståelsen och betydelsen av 
sättet att arbeta med arbetsberedningarna för då kommer engagemanget och motivationen 
naturligt. 

5.1.1 Utbildning 

Alla de tillfrågade svarade att de visste vad arbetsberedning innebär och majoriteten har fått 
utbildning inom området. 64 % angav att de tyckte utbildningen var bra och 36 % att den var 
dålig. På utbildningen gicks blanketterna igenom och man fick tips på bra saker att tänka på. 
En person tycker att utbildningen borde ge djupare kunskaper om hur och varför man ska 
använda sig av arbetsberedningarna. En annan menar att problemet med arbetsberedningar 
inte hänger på utbildningen utan att det måste ägnas mer tid åt beredningarna ute på 
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arbetsplatserna. En förutsättning för att man ska kunna ta till sig utbildningen på ett bra sätt 
är att man har förkunskaper tycker en tredje. Byggservice tycker inte att utbildningen är 
anpassad till deras verksamhet.   

5.1.2 Blanketter 

Alla de intervjuade angav att arbetsberedningarna utformas med hjälp av någon mall. De 
flesta använder sig av den äldre mallen där även egenkontrollen ingår, men två arbetsplatser 
använder sig av det nya aktivitetskortet. De flesta (92%) tycker att blanketterna är bra eller 
mycket bra utformade. Många tycker att det är bra när blanketten är uppstyrd och uppstolpad 
för att inte någon punkt ska glömmas bort. Några tycker att de gamla blanketterna är bra för 
att de är enkla. En arbetsledare tycker att de bör vara ännu enklare och en annan arbetsledare 
framhåller att det inte är blanketten som är avgörande för hur arbetsberedningarna funkar 
utan engagemanget. Enligt en platschef är det bra om riskbedömningen finns med och den 
tillfrågade tycker också att alla på Peab ska använda sig av samma blankett istället för som 
idag flera olika varianter och utgåvor. En annan tycker att tidsåtgången borde finnas med på 
blanketten. 

5.2 Egenkontroller 

Alla utom hälften av hantverkarna anger att de använder egenkontroll på deras arbetsplats. 
Nästan alla de intervjuade tycker att egenkontroller är bra, eller oftast bra som hjälpmedel i 
produktionen. Majoriteten anger fördelar som att man vet att arbetet är rätt utfört och att 
inget viktigt har glömts bort, särskilt bra på dolda ställen. En platschef tycker att 
egenkontrollen är ett kvalitetsdokument om det sköts på rätt sätt. Man vet vem som har gjort 
vad och på så vis vet man vem man ska vända sig till om det blir fel. En av de tillfrågade 
hävdar att hantverkaren tar större ansvar för det han/hon utför om kontrollen används på 
rätt sätt. Därför att hantverkaren inte vill signera förrän han/hon är helt säker på att arbetet 
är rätt utfört. En arbetsledare framhåller att det är viktigt att hantverkarna utför kontroll på 
eget arbete direkt efter utfört arbete så att det inte bli arbetsledarna som sitter och fyller i 
efterhand. En arbetschef understryker vikten av att egenkontrollen utförs av UE då det kan 
”fria” Peab från ansvar vid ett eventuellt fel t.ex. under garantitiden.  
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Figur 5: Diagram över fråga 13. Hur upplever du användningen av egenkontrollen fungerar på din arbetsplats? 

5.2.1 Användandet 

Många tycker att användandet av egenkontroller fungerar dåligt, detta för att engagemanget 
brister och därför skrivs många på i efterhand. En platschef tror att anledningen till att 
kontroller lätt glöms bort är pga. att man är för produktionsinriktad. Flera platschefer anser 
att det beror på att hantverkarna inte tar egna initiativ, men om ledningen trycker på utförs de 
bra. Flera hantverkare tycker att det ligger på ledningens ansvar att trycka på om kontrollen 
eftersom de själva inte vinner något på att utföra den, den tar bara tid. Alla hantverkare på 
byggavdelningen svarade att de aldrig eller bara ibland utför egenkontroll på eget arbete 
medan hantverkarna på byggservice oftast eller alltid gör det. En hantverkare svarade att om 
de får en egenkontroll av platsledningen, gör de den och om de inte får någon gör de en för 
sig själva så att de vet att de gjort rätt.  

5.2.2 Engagemang 

Av arbetsledarna och platscheferna på byggavdelningen som var med i undersökningen 
upplevde 83% att hantverkarna sköter och engagerar sig i egenkontrollen lite eller mycket lite 
medan 17 % uppgav ”mycket”. På byggserviceavdelningen tycker 67 % att hantverkarna 
sköter och engagerar sig i egenkontrollen ok, medan 33 % svarade ”mycket lite”. En 
platschef menar att hantverkarna inte vill signera egenkontrollen för att de tror att de tar på 
sig ett juridiskt ansvar. En arbetsledare tycker inte hantverkarna har något intresse i att skriva 
på papper, de anser att de är arbetsledarnas arbete, själva vill de bara jobba på. 
 
I undersökningen angav 67 % av platscheferna att arbetsledarna sköter och engagerar sig i 
egenkontrollen ”lite” medan 33 % tyckte ”mycket”. En platschef svarade att det fungerar 
dåligt, ofta blir det bara en pappersprodukt som signeras i efterhand.  
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5.2.1 Utbildning 

73 % av de tillfrågade har inte fått någon utbildning om egenkontroller och dess användning 
men alla utom en hantverkare vet vad det innebär. Av de som fått utbildning tycker en att 
den var bra och två att den var dålig, även åsikter om att den ej var anpassad till byggservice 
framkom. 

5.2.2 Blanketter 

I undersökningen angav 80 % att de använde någon mall vid egenkontrollen. Alla 
arbetsplatser använder sig av en gammal variant av blanketten utom en som har gjort en 
egen. Nästan alla angav att de tycker att utformningen av de blanketter som de använder är 
bra och de flesta tycker inte att de behöver förändras. En platschef tycker att stora moment 
bör delas upp i flera kontrollpunkter för att man tydligt ska se var det finns brister och behov 
av att rätta till. Samma platschef tycker att det ska framgå om det är en PBL kontrollpunkt 
eller inte. En hantverkare framhåller att det är viktigt att kontrollen hålls enkel för att den ska 
fungera och användas. Det bör framgå i kontrollen vad man kontrollerar emot t.ex. ritning 
eller AMA tycker en platschef. 

5.3 Samband mellan arbetsberedning och egenkontroll 

Alla tillfrågade i denna undersökning angav att de såg en koppling mellan 
arbetsberedningarna och egenkontrollen. De flesta svarade att egenkontrollen är ett kvitto på 
att man uppfyllt kraven som står i arbetsberedningen. Det framkom också att det är viktigt 
att båda blanketterna hänger ihop för att man inte ska glömma bort någon av dem. Därför 
tyckte någon att den gamla arbetsberedningen med egenkontroll är bra för att de där klart 
och tydligt hänger ihop. 

5.4 Erfarenhetsåterföring 

Mer än hälften av de tillfrågade svarade att de arbetar med erfarenhetsåterföring och alla 
utom en gör det muntlig inom bygget i form av att tips och erfarenheter diskuteras innan ett 
moment ska utföras. En platschef gör anteckningar efteråt på arbetsberedningarna om hur 
arbetet fungerade. Denna platschef menar att om man ska lära sig av utförda moment måste 
man ta sig den tiden det tar att fundera på vad som var bra och vad som var dåligt. En annan 
platschef tror att det inte förs ner skriftligt på grund av tidsbrist men även tack vare ovilja. 
Han tror även att om man visste att nedskrivna erfarenheter fördes vidare så att de kunde 
utnyttjas i framtiden, skulle nog viljan att göra detta öka. En av arbetscheferna säger att inför 
varje nytt projekt diskuteras det muntligt inom avdelningen. I divisionen finns även en PC 
grupp som ska sprida erfarenheter och idéer. 



 

26 
Jakob Assarsson & Mattias Eskilsson 

6. Analys  
I detta kapitel analyseras resultatet genom att jämföras med teorin. 

6.1 Arbetsberedningar 

Efter intervjuerna kan vi säga att man inom Peab är överens om att arbetsberedningarna är 
ett bra verktyg för att höja kvaliteten och effektiviteten i produktionen. Överlag 
överensstämmer åsikterna med SBUF (2009) som hävdar att beredningarna är ett utmärkt 
sätt att styra produktionen så att man ”gör rätt från början” .  

6.1.1 Engagemang  

Undersökningen visade att medarbetarna tycker att engagemanget är viktigt för att arbetet 
med arbetsberedningar ska fungera. Både Bergman & Klefsjö (2007) samt Sörqvist (2004) 
framhåller vikten av att skapa goda möjligheter för delaktighet om man vill att medarbetarna 
ska bli motiverade och engagerade i arbetet. 

6.1.2 Tid  

En undersökning som Sundsvik och Nilsson (1991) har gjort visade att bristerna i 
beredningsarbetet främst beror på tidsbrist i förberedelsearbetet, det beror inte på att det 
saknas insikt om betydelsen av att göra dem. Intervjuerna visade att medarbetarna tycker att 
tid är en viktig resurs vid framtagande och användande av arbetsberedningarna. En platschef 
framhåller att arbetsberedningarna kommer i kläm på grund av tidsbrist.  
 
Ljung, Nilsson & Olsson (1998) och Bergman & Klefsjö (2007) framhåller användandet av 
TQM när de talar om att förebygga problem istället för att upptäcka felen vid avslutande 
kontroller. Sörqvist (2004) tar upp att vid arbetande med förbättringar, genom att förebygga 
fel krävs att det finns mycket tid till förfogande. Ett annat problem med tidsbrist och dålig 
planering menar Sörqvist (2004) är att förändringar kan upplevas som påtvingad och 
skrämmande. En platschef menar att det måste skapas förståelse för varför det är bra och 
visa fördelarna med arbetsberedningarna, inte bara gör användningen till ett krav. Elg, 
Gauthereau & Witell (2007) framhåller att det är viktigt att användningen är genomtänkt så 
att det verkligen leder till att framtagna förbättringar innebär en förbättring   
 
En platschef påpekar att en förutsättning för att göra beredningar i rätt tid är att det finns en 
bra planering samt att alla handlingar stämmer. Detta är något som Elg & Witell påtalar vid 
diskussioner kring PDSA-cykeln, i förbättringscykeln är det grundläggande med en väl utförd 
planering som sedan ska utföras och följas upp. De flesta av de vi pratat med menar att det är 
viktigt att man påbörjar beredningsarbetet i god tid innan aktivitetsstart och en platschef 
anser att hantverkarna bör engageras i ett tidigt skede innan produktionen drar igång för att 
utforma beredningar. Detta belyser även Nordstrand (2002) som menar att det är viktigt att 
redan i planeringsarbetet påbörja arbetet med beredningarna för att få styrinstrumentet att 
fungera på ett bra sätt. 
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6.1.3 Förståelse  

En hantverkare hävdar att anledningen att det brister i användningen av beredningarna är på 
grund av att arbetsledarna anser att arbetsberedning inte behövs. Sörqvist (2004) skriver att 
det är viktigt att de i en ledande position visar engagemang och tillhandahåller bra 
förutsättningar för att få arbetet med arbetsberedningarna att fungera.  

6.1.4 Utbildning 

Med en bra utbildning förebyggs och undanröjs uppfattningar om att förändringar är något 
farligt. Sörqvist (2004) menar också att utbildning tillsammans med kunskap är en 
förutsättning för att påverka folks attityd till förändringar. En platschef tycker att 
utbildningen borde ge djupare kunskaper om hur och varför beredningar ska användas. 
Likaså beskriver en tillfrågad att det är viktigt att öka förståelsen och betydelsen av sättet att 
arbeta med arbetsberedningarna för då kommer engagemanget och motivationen naturligt. 
Blomé (2000) skriver om att genom praktiska övningsexempel under utbildningen fås en 
förståelse för den teori som lärts ut, på detta vis omvandlas kunskap till kompetens. Med 
hjälp av en bra utbildning kan den syn som till viss del förekommer om att beredningen bara 
är en beskrivning av hur ett arbetsmoment ska utföras ändras, så att den viktiga planeringen 
runt omkring inte glöms bort. Nordstrand (2002) menar att arbetsberedningar innefattar mer 
än så, i beredningen analyseras aktiviteten in i detalj och då bestäms vad som ska göras, hur 
och med vilka hjälpmedel och utrustningar. 

6.1.5 Omfattning 

Nordstrand (2002) och de tillfrågade i undersökningen är överens om att man i första hand 
ska arbetsbereda dessa aktiviteter: 

• Stora omfattande 
• Komplicerade aktiviteter 
• Nya byggsystem eller lösningar 
• Vid användande av dyra material eller andra omständigheter som har stor betydelse 

för ekonomin 
• Aktiviteter med risker ur skydds- och miljösynpunkt 

 
Nedanstående aktiviteter skiljer sig vid jämförelse av Nordstrand och medarbetarna i Peab, 
om vilka aktiviteter som är extra viktiga att arbetsbereda. 
 
Nordstrand (2002 s.150) 

• Är styrande  
• Är störningskänsliga 
• Kräver stora resurser 
• Ofta ger stort materialspill 
• Är viktiga ur 

samordningssynpunkt. 
 
 

Medarbetarna i Peab 
• När det finns mycket att tänka på 
• Höga krav 
• Om det krävs mycket för att rätta till 

eventuella fel 
• Långa leveranstider 
• Om momentet ska utföras i nära 

anslutning till befintlig verksamhet 

 

SBUF (2009) beskriver att en riskanalys i planeringsarbetet och beställarens kvalitetskrav 
avgör dels vilka moment och aktiviteter som behövs arbetsberedas. En platschef framhåller 
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att mängden arbetsberedningar måste anpassa till en nivå som går att klara av men det måste 
beaktas att bara för att ett moment är enkelt, innebär det inte att det inte kan bli fel. När de 
moment som ska beredas väljs ut, används lite av det tankesättet som Bergman och Klefsjö 
(2007) beskriver när de skriver om Lean Production. Vilket i kort handlar om att se över 
verksamheten och därefter upptäcka hur man kan minska slöseriet i alla dess former. 

6.2 Egenkontroller 

Egenkontrollen kan om den används på rätt sätt öka hantverkarnas engagemang och få dem 
att ta större ansvar för det han eller hon utför. Sörqvist (2004) skriver att om det tydligt 
framgår vad som ska göras och vad man har för ansvar blir medarbetarna samtidigt 
engagerade. För att öka viljan att delta menar Bergman och Klefsjö (2007) att det är viktigt att 
det tydligt framgår vad arbetet handlar om och vad individerna ska ta ansvarar för. 

 
Flera hantverkare tycker att det ligger på ledningens ansvar att trycka på om kontrollen 
eftersom de själva inte vinner något på att utföra den, den tar bara tid. Men Holmgren och 
Wågström (2002) hävdar att egenkontrollen hjälper till att få arbetena fackmässigt utförda 
vilket resulterar i färre ändringsarbeten mindre besiktningsarbete och i slutändan tidsvinst 
och minskade kostnader. 
 
En platschef menar att hantverkarna inte vill signera egenkontrollen för att de tror att de tar 
på sig ett juridiskt ansvar. Enligt Mattika (1999) är egenkontrollen ett sätt att kontrollera att 
byggandet sker efter lagar, förordningar, bestämmelser och kundens krav. Och då är det bra 
om det framgår vem som har utfört momentet, och vid eventuella frågor vet man vem man 
ska vända sig till. 

6.3 Erfarenhetsåterföring 

Erfarenhetsåterföringen inom Peab görs enligt denna undersökning i princip endast muntligt. 
En av de tillfrågade tror att anledningen till att de inte skriftligt för ner erfarenheter är på 
grund av tidsbrist, ovilja och på tack vare att man inte tror att dessa erfarenheter kan utnyttjas 
i framtiden. Detta är något som Mårtensson (1999) tar upp när han menar att det svåra med 
erfarenhetsåterföringen inte själva dokumenteringen utan att återföra kunskapen till 
organisationen. En annan tillfrågad menar att om ska lära sig av utförda moment måste man 
ta sig tid att sätta sig ner och fundera igenom vad som gick bra och vad som gick dåligt. 
Bergman och Klefsjö (2007) tycker även de att varje verksamhet borde avsätta resurser för att 
ta till vara på och återföra erfarenheter som kan användas till att förbättra verksamheten. 
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7. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet utifrån våra egen uppfattningar och åsikter.  

I ett första led att höja kvalitén inom byggsektorns infördes en slutbesiktning, här stämdes 
slutprodukten av mot regler, normer och krav för att se om allt var uppfyllt. Ofta visade det 
sig att det fanns brister vad det gällde kvalitet på utfört arbete. För att det skulle bli rätt fick 
det ordnas i efterhand vilket ledde till extra kostnader för byggföretagen. För att undvika 
detta infördes egenkontroller, nu kunde företagen själva hitta dessa fel och brister innan 
slutbesiktningen och därmed ordna till det innan besiktningen. Nu har man insett att det går 
att undvika att dessa fel och brister uppstår från första början, genom att göra rätt direkt (på 
rätt sätt med rätt material). 

7.1 Arbetsberedningar 

Alla i undersökningen svarade att de ser fördelarna med arbetsberedningar och tycker de är 
ett bra hjälpmedel i produktionen och de flesta tycker även att det fungerar bra på deras 
arbetsplats. Men varför görs då inte beredningarna i den omfattning som ledningen i Peab 
vill, och varför har man inte samma syn på hur användandet fungerar? En anledning kan vara 
att ledningen inte lyckas förmedla hur de vill att arbetet ska gå till. En annan anledning kan ha 
att göra med vilja, för att arbetsberedningar ska användas i större utsträckning krävs att 
användarna VILL använda det, det gäller att de verkligen inse vinsterna med användandet. 
 
Det görs och har alltid gjorts arbetsberedningar på byggarbetsplatser på något vis, ofta som 
en muntlig överenskommelse mellan hantverkare och verkarna på arbetsplatsen. Nu vill Peab 
att fler och fler beredningar ska dokumenteras. Att alla moment ska arbetsberedas ser vi som 
en självklarhet, hur ska man annars veta vad, hur, när något ska göras? Fråga som bör ställas 
är, var ska gränsen dras för om en beredning ska vara skriftlig eller inte. Det är upp till var 
och en att tycka. För att lyckas tror vi att nivån måste anpassas till en som går att klarar av. Vi 
tycker att de flesta arbetsmoment som finns med på den rullande tidplanen bör beredas i 
skriftlig form. 
 
Även om medarbetarna i Peab tycker att det fungerar bra tror vi att det på många sätt kan 
fungera bättre. För att få ett framgångsrikt beredningsarbete finns det flera punkter som vi 
tycker kan vara värda att tänka på: 

• Man måste öka förståelsen och betydelsen av arbetsberedningarna. Det 
finns enligt undersökningen flera som inte har förstått hela innebörden av 
sättet att arbeta med arbetsberedningar. Många tror att arbetsberedningar 
bara beskriver utförandet av ett moment och då missas den väl så viktiga 
planeringen runt omkring. 

• Det är mycket viktigt att sjösätta idéer och tankar i ett tidigt skede så att 
medarbetarna får tid att fundera och diskutera fram bra lösningar. 

• För att alla på arbetsplatsen ska bli engagerade är det av stor vikt att 
arbetsledarna driver på och visar intresse för beredningarna. 

• Om det i projektet finns en väl fungerande produktionsplan och en aktuell 
rullande tidplan med framhållning på 3 veckor, finns det goda 
förutsättningar för att kunna göra beredningar i rätt tid med de som ska 
utföra momenten. 

• Många anger att arbetsberedningarna ofta blir lidande på grund av 
tidsbrist. Vi tycker att beredningarna borde prioriteras högre, för hur 
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tidsödande är det inte sen om det uppstår fel? Fel som enkelt kunnat 
avhjälpas med en beredning. 

• Det underlättar om det är samma hantverkare på ett projekt under hela 
byggtiden, då är det enklare att planera vilka som ska utföra kommande 
moment. Detta gör att man kan anpassa beredningens nivå och utförande 
efter de som verkligen ska utföra det aktuella momentet. I annat fall får 
man aktivera t.ex. lagbasen eller någon erfaren snickare för att medverka 
vid framtagandet av beredningen. 

• Det är viktigt att hantverkarna får ut den framtagna arbetsberedningen på 
papper innan aktiviteten påbörjas. Om några frågor dyker upp under 
genomförandet kan man enkelt gå tillbaka och titta på denna vad som blev 
bestämt. 

 
Utbildningen inom området är enligt majoriteten bra. Men vi tror att fler praktiska exempel 
ute i ett pågående projekt kan vara mycket lärorikt. Då går det också att anpassa exempel så 
att de blir mer användbara för just den sortens produktion som är aktuell. Det är även under 
utbildningen, som alla måste få den grundläggande kunskapen om och förståelsen för 
arbetsberedningar. 

7.2 Egenkontroller 

Om egenkontrollen används på rätt sätt tar hantverkaren större ansvar för det han/hon utför 
vilket resulterar i mindre fel och bättre resultat. Egenkontrollen i Peabs produktion fungerar 
enligt de medverkande i undersökningen hyfsat men många ser också brister i användandet. 
Brister som t.ex. att kontroller ibland görs efteråt bara för sakens skull. Problemet tror vi 
ligger i att man inte ser den långsiktiga vinsten med att sköta egenkontrollerna på ett bra sätt. 
Varför skulle hantverkaren vilja fylla i blanketter som han själv inte har någon nytta av? 
Attityden hos hantverkarna måste ändras och man måste få dem att inse betydelsen av 
egenkontrollerna. Det är även viktigt att dem ser sig själva och tjänstemännen som ett team 
som ska arbeta för en effektivare produktion med färre fel, vilket i slutändan ger ett 
konkurrenskraftigt Peab, något som alla medarbetarna borde ha intresse av. 

 
Vid intervjuerna framkom att egenkontrollen fungera bättre på byggserviceavdelningen än 
vid byggavdelningen. Byggservicehantverkaren tar i regel mer ansvar för det han eller hon 
utför, då de arbetar mer individuellt. En annan bidragande orsak till detta kan vara att 
byggavdelningen använder ackordslön som leder till att hantverkarna blir mer 
produktionsinriktade och inte vill ägna sig åt tidsödande kontroller. En positiv effekt av 
ackordslönen är å andra sidan att hantverkarna bör bli mer intresserade av arbetsberedningen 
som kan hjälpa till att effektivisera och minska arbetstiden på aktiviteter. 

7.3 Blanketter 

Många menar att egenkontrollen är ett kvitto på att kraven som står i arbetsberedningen är 
uppfyllda. Därför tycker vi och flera av medarbetarna att det är viktigt att båda blanketterna 
hänger ihop. Alla bör också använda samma blanketter. Idag cirkulerar flertalet varianter och 
utgåvor av arbetsberedningsmallarna vilket skapar förvirring om vilken som ska användas. 
Vilket kan leda till att individer inte känner igen sig i arbetet när de kommer till en ny 
arbetsplats. Det viktigaste vid utformandet av blanketten är att den hålls relativt enkelt, så att 
det tydligt framgår vad som är viktigt att ha med, men det är även bra om det finns utrymme 
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för individuellt upplägg inom den uppstyrda ramen. Vi har dock under arbetets gång fått 
uppfattningen att blankettens utformning inte är avgörande för om beredning används eller 
ej. Det handlar mer om användarnas inställning till själva systemet. 

 

När det gäller erfarenhetsåterföring är det få som vet om att det finns ett system för att samla 
och sprida erfarenheter. Vi tror därför att det finns ett behov av information om hur man 
kan följa upp arbetsberedningarna och egenkontrollerna genom att göra anteckningar, som 
samlas ihop vid avslutningsmötet och tillslut hamnar i Peabs hjälpmedel ”Peab metoder”. 
Erfarenhetsåterföring är bra för att det leder till att analyser verkligen genomförs så att för- 
och nackdelar upptäcks. 

7.4 Optimal arbetsgång med beredningar och egenkontroll 

Utifrån resultaten av intervjuerna och med hjälp av den teori vi samlat in har vi satt ihop en 
skiss där vi visar arbetsgången vid användandet samt uppförandet av arbetsberedningar och 
egenkontroller på ett sätt som vi tycker är bra, se nästkommande bild. 
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Figur 6: Bild över arbetsgång 
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8. Slutsatser 

8.1 Arbetsberedning 

Alla som medverkade vid undersökningen ser positivt på arbetsberedningar och tycker att det 
är ett bra hjälpmedel i produktionen. Således behöver man inte ändra synen på arbetssättet, 
däremot framkom det att det finns medarbetare i Peab som inte har förstått innebörden och 
omfattningen av en arbetsberedning. Utbildning kan vara ett bra verktyg för att få även dessa 
att inse betydelsen av användandet. 
 
Enligt ledningen i Peab fungerar inte arbetsberedningen som de önskar, deras uppfattning 
och uppföljning visar att beredningar inte görs i den omfattning som krävs. Vid detta 
examensarbete framkom att merparten av de tillfrågade tycker att användningen av 
arbetsberedningar fungerar bra, men de framhåller å andra sidan att det finns många sätt det 
kan bli bättre på. Skillnaden i hur ledningen och de på arbetsplatserna upplever användningen 
visar på att de som verkligen använder beredningarna tycker att deras nivå är tillräcklig. 
Ytterligare visar denna undersökning att tidsbrist kan vara en anledning till att 
beredningsarbetet inte fungerar, likadant visade Sundsvik och Nilssons undersökning 1991.  
 
Arbetsberedningar tar tid att göra men man sparar snabbt in den tiden när aktiviteten börjar 
genom att frågor elimineras och tid behövs inte läggas på att rätta till fel som uppkommer. 
Tidsbrist är inte ett skäl till att prioritera bort beredningarna snarare tvärt om, en anledning 
att göra dem. Alltså bör man kontinuerligt använda sig av systemet för att planera och 
förebygga fel istället för att rätta till fel efteråt. Även att arbetsplatsledningen är engagerad är 
A och O för att beredningsarbetet ska kunna fungera. 

 
För att kunna få ett bra flyt på arbetsplatsen krävs en bra tidsplanering där det tydligt framgår 
vilka moment som ska utföras och när, detta är också en förutsättning för att man ska kunna 
starta beredningsarbetet i god tid innan aktiviteten startar. Det underlättar även om 
beredningstillfällena planeras in på tidplanen så att de inte glöms bort. 

8.2 Egenkontroll 

Majoriteten av de tillfrågade medarbetarna tycker att egenkontrollen är ett bra hjälpmedel i 
produktionen men vi tror att om egenkontrollen ska fungera på ett bättre sätt måste alla 
medarbetare verkligen inse meningen med egenkontrollen och att det är något som höjer 
kvaliteten i produktionen. Medarbetarna måste förstå att de och Peab i slutändan tjänar på att 
sköta dem. 

 
Bara hälften tycker att användningen fungerar bra och resterande tycker att användningen 
fungerar dåligt eller mycket dåligt i dagsläget. Enligt undersökningen krävs det att platschefen 
och arbetsledarna trycker på och engagerar sig i egenkontrollen för att hantverkarna ska 
utföra kontrollen. Detta är viktigt eftersom att systemet med egenkontroller gör att 
hantverkaren tar större ansvar för det han eller hon gör. 
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10. Bilagor 
Bilaga 1: Intervjumall/Frågor 

Bilaga 2: Kvantitativ sammanställning 

Bilaga 3: Kvalitativ sammanställning 

 



 

 

BILAGA 1 (antal sidor: 4)Intervjumall/frågor 

 
Denna intervju är en del i ett examensarbete vid Växjö Universitet. Examensarbetet behandlar ämnet 
arbetsberedningar och egenkontroll. Din insats har stor betydelse för resultatet och det är viktigt att svaren är 
genomtänkta och ärliga. Under denna intervju kommer ljudinspelning ske för att lättare kunna analysera 
innehåller efteråt. Intervjun är konfidentiell och därmed kommer det inte framgå vem eller vilka som har 
deltagit. Ljudinspelningarna kommer efter bearbetning att förstöras. 
 
Denna intervju syftar till att få svar på:  

- Hur ni i nuläget arbetar? 
- Vad är bra resp. dåligt? 
- Vad kan göras bättre och hur? 

 
 BYGG[  ] Byggservice[  ]     
 AC(arbetschef)[  ]  PC(platschef)[  ]   AL(arbetsledare)[  ]  HV(hantverkare)[  ]  
 
Till alla 

1. Hur länge har du arbetat i branschen? 
År <5[  ]    5-10[  ]    10-15[  ]    15-20[  ]    20<[  ]     
 

2. Hur länge har du arbetet i din nuvarande position? 
År <5[  ]    5-10[  ]    10-15[  ]    15-20[  ]    20<[  ]     
 

3. a.Har du fått någon utbildning om arbetsberedningar och dess användning? Nej[  ]Ja[  ]      
b.Om nej, vet du vad en arbetsberedning innebär?     Nej[  ]Ja[  ]      
c.Om ja, hur var utbildningen?   Mycket dålig[  ]    dålig[  ]     bra[  ]    
mycket bra[  ] 
d.Vad var 
bra/dåligt?_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

4. Tror du att arbetsberedningarna kan vara ett bra hjälpmedel i produktionen? 
  nej[  ] ibland[  ] oftast[  ] ja[  ] 
Varför?_________________________________________________________________
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

5. Hur upplever du att användningen av arbetsberedningar fungerar på din arbetsplats? 
Mycket dåligt[  ] dåligt[  ] bra[  ] mycket bra[  ] 

Varför?_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 

 

6. Behöver man ändra sättet att arbeta med arbetsbredningar?  Nej [  ]      Ja[  ]    
Varför?_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

7. Finns det någon typ av aktivitet där du anser att det är extra viktigt med 
arbetsberedningar?            Nej [  ]      Ja[  ]     
Vilken och varför?_________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

8. Vid planerande och utförande av arbetsberedningar använder ni er då av någon mall? 
Nej[  ] Ja[  ]          Om ja, vilken     Äldre[  ] Aktivitetskort[  ]    
 

9. Hur är de befintliga blanketterna för arbetsberedning utformade? 
Mycket dåligt[  ] dåligt[  ]      bra[  ]     mycket bra[  ] 

Borde något ändras/varför? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

10. Använder ni er av egenkontroller i dagsläget? Nej[  ] Ja[  ]   
 

11. a.Har ni fått någon utbildning rörande egenkontroller och dess användning? Nej[  ]ja[  ]   
b.Om nej, vet du vad egenkontroller innebär?      Nej[  ]Ja[  ]      
c.Om ja, hur var utbildningen?   Mycket dålig[  ]   dålig[  ]     bra[  ]    mycket bra[  ] 
d.Vad var bra/dåligt?_______________________________________________________  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

12. Är egenkontroller ett bra hjälpmedel i produktionen? 
nej[  ]    ibland[  ]     oftast[  ]     ja[  ] 

Varför?_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

13. Hur upplever du att användningen av egenkontroller fungerar på din arbetsplats? 
Mycket dåligt[  ]     dåligt[  ]      bra[  ]     mycket bra[  ] 

Varför?_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

14. Ser du någon koppling mellan arbetsberedningarna och egenkontroller? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 

 

15. a. Använder ni er av någon blankett vid egenkontroller?                Nej[  ]     Ja[  ]   
Om ja, vilken?  Ny[  ]     Gammal[  ]   

b. Hur är den utformad?     Mycket dåligt[  ]    dåligt[  ]     bra[  ]    mycket bra[  ] 
c. Borde den förändras? Nej[  ] Ja[  ]   

Hur?____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

16. a. Jobbar ni med erfarenhetsåterföring?  Nej[  ] Ja[  ]   
b. Om ja, hur?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Endast till Hantverkare 

17. Får ni de arbetsberedningar som ni anser behövs? 
aldrig[  ]     ibland[  ]     oftast[  ]      alltid[  ] 

 
18. Utförs egenkontroll på eget arbete av hantverkarna? 

aldrig[  ]     ibland[  ]     oftast[  ]      alltid[  ]   
Varför?_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
  
Endast till Hantverkare och Arbetschef 

19. Hur upplever ni att arbetsledarna/platschefen sköter arbetet med arbetsberedningarna? 
Mycket dåligt[  ]     dåligt[  ]      bra[  ]     mycket bra[  ] 

 
Endast till Arbetsledare 

20.  Får ni de resurser som behövs för att utföra arbetsberedningar? 
 
Tid?   Nej[  ] Ja[  ]   
Stöd/hjälp?   Nej[  ] Ja[  ]    
Engagemang ovanifrån?  Nej[  ] Ja[  ]    
Planeras de in i någon tidsplan? Nej[  ] Ja[  ]  
 
 

21. Får du det stöd som behövs från platschefen? 
aldrig[  ]     ibland[  ]     oftast[  ]      alltid[  ]  

 
 
Endast till Arbetsledare, Platschefer och Arbetschefer 

22. Hur upplever du att hantverkarna engagerar sig i arbetsberedningarna? 
Mycket lite[  ]     lite[  ]      ok[  ]     mycket[  ] 

Vad beror det på?_________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 

 

23. Hur upplever du att hantverkarna sköter och engagerar sig i egenkontrollerna? 
Mycket lite[  ]     lite[  ]      ok[  ]     mycket[  ] 

Vad beror det på?_________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Endast till Platschefen 

24. Hur upplever du att arbetsledarna engagerar sig i arbetsberedningarna? 
Mycket lite[  ]     lite[  ]      ok[  ]     mycket[  ] 

Vad beror det på?_________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

25. Hur upplever du att arbetsledarna sköter och engagerar sig i egenkontrollerna? 
Mycket lite[  ]     lite[  ]      ok[  ]     mycket[  ] 

Vad beror det på?_________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

26. Känner du något stöd engagemang ovanifrån? Nej[  ] Ja[  ] 
Hur/vad beror det på?______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Endast till Arbetschefen 

27. Vad har du för krav/vad efterfrågar du när det gäller arbetsberedningar? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Till Alla 
28. Övriga synpunkter, finns det något vi missat? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 



 

 

BILAGA 2 (antal sidor: 8)Kvantitativ sammanställning 

Kvantitativ sammanställning       

          

   Antal intervjuade:       

   Bygg 12      

   Byggservice 5      

            

   Arbetschef 2      

   Platschef 5      

   Arbetsledare 4      

   Hantverkare 6      

          

          

3. a) Har du fått någon utbildning om   Nej Ja    

  
arbetsberedningar och dess 
användning? Totalt 19% 81%    

    Platschef   100%    

    Arbetsledare 25% 75%    

    Hantverkare 33% 67%    

             

    Bygg 27% 73%    

    Byggservice   100%    

          

 b) Om nej, vet du vad en   Nej Ja    

  arbetsberedning innebär? Totalt   100%    

    Platschef        

    Arbetsledare   100%    

    Hantverkare   100%    

             

    Bygg   100%    

    Byggservice        

          

 c) Om ja, hur var utbildningen?  Mycket Dålig Bra Mycket  

     dålig   bra  

    Totalt   36% 64%    

    Platschef   25% 75%    

    Arbetsledare   33% 67%    

    Hantverkare   50% 50%    

               

    Bygg   38% 63%    

    Byggservice   33% 67%    

   

 
 
 
       

          



 

 

4.  Tror du arbetsberedning kan vara ett   Nej Ibland Oftast Ja  

  bra hjälpmedel i produktionen? Totalt       100%  

    Arbetschef       100%  

    Platschef       100%  

    Arbetsledare       100%  

    Hantverkare       100%  

               

    Bygg       100%  

    Byggservice       100%  

          

          

5.  Hur upplever du att användningen av   Mycket Dålig Bra Mycket  

  arbetsberedningar fungera på   dålig   bra  

  din arbetsplats? Totalt   18% 71% 12%  

    Arbetschef   50% 50%    

    Platschef   20% 60% 20%  

    Arbetsledare     100%    

    Hantverkare   17% 67% 17%  

               

    Bygg   18% 64% 18%  

    Byggservice     100%    

               

    Arb.plats 1     67% 33%  

    Arb.plats 2     100%    

    Arb.plats 3   20% 80%    

    Arb.plats 4     100%    

     övriga   33% 33% 33%  

          

6.  Behöver man ändra sättet att   Nej Ja    

  arbeta med arbetsberedningar? Totalt 56% 44%    

    Arbetschef   100%    

    Platschef 25% 75%    

    Arbetsledare 100%      

    Hantverkare 67% 33%    

             

    Bygg 60% 40%    

    Byggservice 60% 40%    

             

    Ålder <5        

    Ålder 5-10 50% 50%    

    Ålder 10-15 67% 33%    

    Ålder 15-20        

    Ålder 20< 64% 36%    

   

 
 
 
 
 
 
       



 

 

7.  Finns det någon typ av aktivitet där du   Nej Ja    

  anser det extra viktigt  Totalt 12% 88%    

  med arbetsberedning? Arbetschef 50% 50%    

    Platschef   100%    

    Arbetsledare 25% 75%    

    Hantverkare   100%    

             

    Bygg 9% 91%    

    Byggservice   100%    

          

8. a Vid planerande och utförande av   Nej Ja    

  arbetsberedningar använder ni er då av  Totalt   100%    

  någon mall? Platschef   100%    

    Arbetsledare   100%    

    Hantverkare   100%    

             

    Bygg   100%    

    Byggservice   100%    

            

 b Om ja, vilken?  Äldre Ny Egen   

    Totalt 69% 25% 6%   

    Platschef 80%   20%   

    Arbetsledare 60% 40%     

    Hantverkare 67% 33%     

              

    Bygg 55% 36% 9%   

    Byggservice 100%       

              

    Arb.plats 1 100%       

    Arb.plats 2 50%   50%   

    Arb.plats 3 20% 80%     

    Arb.plats 4 100%       

     övriga 67% 33%     

          

9.  Hur är de befintliga blanketterna för   Mycket Dålig Bra Mycket  

  arbetsberedning utformade?  dålig   bra  

    Totalt   8% 75% 17%  

    Platschef   25% 50% 25%  

    Arbetsledare     75% 25%  

    Hantverkare     100%    

               

    Bygg   13% 63% 25%  

    Byggservice     100%    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
      



 

 

10.  Använder ni er av egenkontroll  Nej Ja    

   i dagsläget? Totalt 20% 80%    

    Platschef   100%    

    Arbetsledare   100%    

    Hantverkare 50% 50%    

             

    Bygg 27% 73%    

    Byggservice   100%    

          

11. a) Har du fått någon utbildning om   Nej Ja    

  egenkontroller och dess användning? Totalt 73% 27%    

    Platschef 60% 40%    

    Arbetsledare 80% 20%    

    Hantverkare 80% 20%    

             

    Bygg 73% 27%    

    Byggservice 75% 25%    

          

 b) Om nej, vet du vad egenkontroller  Nej Ja    

   innebär?  Totalt 8% 92%    

    Platschef   100%    

    Arbetsledare   100%    

    Hantverkare 17% 83%    

             

    Bygg 11% 89%    

    Byggservice   100%    

          

 c) Om ja, hur var utbildningen?  Mycket Dålig Bra Mycket  

     dålig   bra  

    Totalt   33% 67%    

    Platschef     100%    

    Arbetsledare   100%      

    Hantverkare          

               

    Bygg     100%    

    Byggservice   100%      

          

12.   Är egenkontroller ett bra hjälpmedel i   Nej Ibland Oftast Ja  

  produktionen? Totalt   6% 12% 82%  

    Arbetschef       100%  

    Platschef       100%  

    Arbetsledare     25% 75%  

    Hantverkare   17% 17% 67%  

               

    Bygg     20% 80%  

    Byggservice   17%   83%  

    

 
 
 
      



 

 

13.  Hur upplever du att användningen av   Mycket Dåligt Bra Mycket  

  egenkontroller fungerar på din   dåligt   bra  

  arbetsplats?  Totalt 12% 35% 53%    

    Arbetschef   50% 50%    

    Platschef   20% 80%    

    Arbetsledare   50% 50%    

    Hantverkare 33% 33% 33%    

               

    Bygg 18% 36% 45%    

    Byggservice   40% 60%    

               

    Arb.plats 1 33% 33% 33%    

    Arb.plats 2   67% 33%    

    Arb.plats 3 20% 40% 40%    

    Arb.plats 4     100%    

     övriga   33% 67%    

          

14.  Ser du någon koppling mellan  Nej Ja    

   arbetsberedningar och egenkontroller? Totalt   100%    

    Arbetschef   100%    

    Platschef   100%    

    Arbetsledare   100%    

    Hantverkare   100%    

             

    Bygg   100%    

    Byggservice   100%    

          

15. a) Använder ni er av någon blankett vid   Nej Ja    

  egenkontroller? Totalt 20% 80%    

    Platschef   100%    

    Arbetsledare 25% 75%    

    Hantverkare 33% 67%    

             

    Bygg 27% 73%    

    Byggservice   100%    

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



 

 

 
  Om ja, vilken?  Gammal Ny Egen   

    Totalt 67% 8% 25%   

    Platschef 60% 20% 20%   

    Arbetsledare 67%   33%   

    Hantverkare 75%   25%   

              

    Bygg 50% 13% 38%   

    Byggservice 100%       

              

    Arb.plats 1 100% 0% 0%   

    Arb.plats 2 100% 0% 0%   

    Arb.plats 3 0% 0% 100%   

    Arb.plats 4 100% 0% 0%   

     övriga 33% 0% 67%   

          

 b) Hur är den utformad?  Mycket Dåligt Bra Mycket  

     dåligt   bra  

    Totalt   9% 82% 9%  

    Platschef   25% 75%    

    Arbetsledare     67% 33%  

    Hantverkare     100%    

               

    Bygg   14% 86%    

    Byggservice     75% 25%  

          

 c) Borde den förändras?  Nej Ja    

    Totalt 73% 27%    

    Platschef 50% 50%    

    Arbetsledare 67% 33%    

    Hantverkare 100%      

             

    Bygg 63% 38%    

    Byggservice 100%      

          

16.  Jobbar ni med erfarenhetsåterföring  Nej Ja    

    Totalt 35% 65%    

    Arbetschef   100%    

    Platschef 80% 20%    

    Arbetsledare 25% 75%    

    Hantverkare 17% 83%    

             

    Bygg 45% 55%    

    Byggservice 20% 80%    

       

 
 
 
 
 
 
   



 

 

17.  Får ni de arbetsberedningar ni anser  Aldrig Ibland Oftast Alltid  

   behövs?  Hantverkare   33% 17% 50%  

               

    Bygg   40%   60%  

    Byggservice     100%    

          

18.  Utförs egenkontroll på eget arbete av   Aldrig Ibland Oftast Alltid  

  hantverkarna? Hantverkare 14% 43% 29% 14%  

               

    Bygg 25% 75%      

    Byggservice     50% 50%  

          

19.  Hur upplever du att arbetsledarna/  Mycket Dåligt Bra Mycket  

  platschefen sköter arbetet med  dåligt   bra  

   arbetsberedningarna? Totalt   29% 43% 29%  

    Hantverkare   33% 33% 33%  

    Arbetschef     100%    

               

    Bygg   50% 25% 25%  

    Byggservice     67% 33%  

          

20.  Får ni de resurser som behövs för att        

  utföra arbetsberedningar?       

          

   Tid?  Nej Ja    

    Arbetsledare 50% 50%    

             

    Bygg 33% 67%    

    Byggservice 100%      

          

   Stöd/hjälp?  Nej Ja    

    Arbetsledare   100%    

             

    Bygg   100%    

    Byggservice   100%    

          

   Engagemang ovanifrån?  Nej Ja    

    Arbetsledare   100%    

             

    Bygg   100%    

    Byggservice   100%    

          

   Planeras de in i någon  Nej Ja    

    tidplan? Arbetsledare 100%      

             

    Bygg 100%      

    Byggservice 100%      

       

 
 
   



 

 

21.  Får du det stöd som beövs från  Aldrig Ibland Oftast Alltid  

  platschefen? Arbetsledare     50% 50%  

               

    Bygg     33% 67%  

    Byggservice     100%    

          

     Mycket     

22.  Hur upplever du att hantverkarna    lite Lite Ok Mycket  

  engagerar sig i arbetsberedningarna? Totalt   18% 45% 36%  

    Arbetsledare   25% 50% 25%  

    Platschef   20% 20% 60%  

    Arbetschef     100%    

               

    Bygg   29% 43% 29%  

    Byggservice     33% 67%  

          

     Mycket     

23.  Hur upplever du att hantverkarna sköter    lite Lite Ok Mycket  

  och engagerar sig i egenkontrollerna? Totalt 22% 44% 22% 11%  

    Arbetsledare 25% 50% 25%    

    Platschef   50% 25% 25%  

    Arbetschef 100%        

               

    Bygg 17% 67%   17%  

    Byggservice 33%   67%    

          

     Mycket     

24.  Hur upplever du att arbetsledarna    lite Lite Ok Mycket  

  engagerar sig i arbetsberedningarna? Platschef     67% 33%  

               

    Bygg     67% 33%  

    Byggservice          

          

     Mycket     

25.  Hur upplever du att arbetsledarna sköter    lite Lite Ok Mycket  

  och engagerar sig i egenkontrollerna? Platschef   67%   33%  

               

    Bygg   67%   33%  

    Byggservice          

          

          

26.  Känner du något stöd egagemang   Nej Ja    

  ovanifrån?  Platschef 25% 75%    

             

    Bygg 33% 67%    

    Byggservice   100%    

 

 



 

 

BILAGA 3 (antal sidor:12)Kvalitativ sammanställning 

 
3. a. Har du fått någon utbildning om arbetsberedningar och dess 

användning?  
c. Hur var utbildningen?  
d. Vad var bra/dåligt?  

PC: Blanketten gicks igenom och man fick tips på vad man skulle 
tänka på. 
PC: Det man fick veta var att arbetsberedningar ska utföras men 
inte hur och varför. Man fick inte lära sig hur man ska sprida 
informationen. 
PC: Bra, vi fick se och gå igenom dokumenten (mallarna) och fick 
lära oss hur man skulle göra. 
AL: Utbildning är inte anpassad för byggservice. 
AL: Hade varit bra om man haft bättre koll på vad det var innan 
man fick utbildningen, i övrigt så lär man sig bästa 
användningssättet genom att arbeta med det. 
AL: Hade arbetat med det tidigare så jag hade en bra bild redan 
innan. 
HV: Den var utdragen och gav inte så mycket. 
HV: Passar inte riktigt på byggservice, passar bättre på större 
moment. 
HV: Den var inte tillräcklig. 
HV: Det är inte utbildningen det hänger på, utan det måste läggas 
mer tid till detta på arbetsplatserna. 
 

4. Tror du att arbetsberedningarna kan vara ett bra hjälpmedel i 
produktionen?  

AC: Ja, man vet man ska göra, vilken utrustning som behövs och 
om det finns några speciella förutsättningar. Bra för att undvika 
misstag och fel. Rätt från början. 
AC: Man gör rätt saker med rätt utrustning, i rätt tid och till rätt 
kvalitet. Arbetsberedningarna ger möjlighet till ett bra ekonomiskt 
resultat i slutändan. 
PC: Ja, bra med förberedelser, man tänker igenom vad som behövs 
allt som ska beställas. Bra på större arbeten när det finns mycket att 
tänka på/ stor omfattning. Det är bra att man tillsammans pratar 
ihop sig om vad som ska göras och hur. 
PC: Ja, för arbetet flyter på och alla vet vad som ska göras och vad 
som behövs, vilka krav som finns. Detta leder till mindre frågor 
och ett bättre slutresultat. 
PC: Ja, man fångar upp alla moment och vad man behöver. 
Hantverkarna får vara med och tycka till om utförandet vilket får 
de att bli delaktiga och engagera sig. 



 

 

PC: Ja, men allt behöver inte beredas, bra om man sitter ner och går 
igenom, ofta räcker det med muntligt. Det är viktigt att 
hantverkarna är med att utforma beredningen, och de tar ett ansvar 
när de måste signera. 
PC: Ja, det är ett bra sätt att tydligt förmedla vad som ska göras och 
vilka krav som ska uppfyllas, förstår hantverkarna och är de väl 
insatta så minskar både frågorna och felen. 
AL: Ja, bra att man tänker igenom aktiviteten innan.  
AL: Ja, men för att det ska vara något bra är det viktigt att 
hantverkarna är engagerade. 
AL: Ja, ett bra sätt att minimera misstag, man får med allt från 
början. 
AL: Ja, ett bra sätt att välja vilken metod som ska användas samt se 
till att allt finns på plats när det behövs. 
HV: Ja, för allt planeras och arbetet flyter på bra, allt som behövs 
finns vid rätt tid. Även bra för man säkerställer att alla inblandade 
tänker lika. 
HV: Ja, arbetet blir igenomtänkt och man ligger steget före.  
HV: Ja, man blir effektivare, man vet vad som ska göras samt att 
förutsättningarna klargörs. Det kan vara en trygghet, man vet att 
man gör rätt. 
HV: Ja, det finns inga nackdelar med arbetsberedningar, allt flyter 
och allt finns på plats. Arbetsledarna kan förbereda inför vårt 
arbete, man vet vem som ska göra vad och hur. 
HV: Ja, man vet vad som behövs och när, samt metod. Bra sätt att 
göra riskbedömning och undvika skador. 
HV: Ja, för alla får koll på vad som ska göras och då minskar 
frågorna men även felen. 
 

5. Hur upplever du att användningen av arbetsberedningar fungerar på 
din arbetsplats? 

AC: De gör det alltid på ett eller annat vis. Ibland funkar det inte att 
få det på papper. Byggservicejobb som skador är svåra att göra 
beredning på för man vet inte från början hur omfattande arbetet 
blir. 
AC: Det görs ej så mycket som det borde göras. 
PC: Bra, hantverkarna har deltagit och varit engagerade 
PC: Dåligt, det utfördes få arbetsberedningar. Det är grundläggande 
att alla handlingar stämmer och att det finns en bra planering. Om 
inte är det omöjligt att utföra arbetsberedningar i förhand, allt blir 
komplicerat och får lösas efterhand. 
PC: Bra, jag gjorde först utkast som gicks igenom tillsammans med 
hantverkarna och justerades. 
PC: Kan bli bättre, ofta väldigt dåligt skriftligt, men vissa 
arbetsledare gör de bra. 
PC: Det kan bli bättre, både vad det gäller att lyssna och ta till sig, 
ofta förstår man helheten men inte allt in i detalj vilket är viktigt. 



 

 

AL: Kan bli bättre, tiden räcker inte till. Hur beredningarna blir 
beror mycket på hur delaktiga hantverkarna är. 
AL: Man vet inte vilka hantverkare som ska utföra momenten i 
förväg, det blir ofta de som ”blir klara först”. Tidsbrist är en annan 
orsak. 
AL: Tiden räcker inte till för att göra alla man vill, men när de 
används så funkar det bra. Jag utformar en grund om vad jag anser 
behövs och hur det ska utföras sen sitter jag ner med hantverkarna 
och kompletterar och ändrar. 
AL: Ofta görs de bara för sakens skull, för att det trycks på ovan 
ifrån. Är viktiga när hantverkarna är oerfarna, eller om det är stora 
omfattande moment. 
HV: Bra, de har utförts på alla omfattande moment och alla har 
varit engagerade. 
HV: Mycket bra, det har funnits en påtryckning och både 
hantverkare och platsledning har deltagit.   
HV: Beroende på jobb, vid mindre jobb i alla fall muntligt. Vi 
jobbar mest med skador så vi får lov att anpassa oss för 
förutsättningarna ändras hela tiden. 
HV: Många äldre arbetsledare anser att de inte behövs. De bästa 
sätten och lösningarna kommer fram om många är delaktiga, det är 
särskilt viktigt att hantverkarna får vara med och tycka. Ska 
påbörjas tidigt så att man är väl förberedd och har fått koll på alla 
krav.  
HV: Det kan göras mycket bättre, främst så utförs de inte i den 
utsträckning det behövs. Arbetsledningen kör på för de anser att de 
inte behövs.  
HV: Platschefen tar sig tid och ser till att det blir gjort, är väldigt 
engagerad, vilket leder till att alla blir engagerade. Saknas en 
beredning så ser han till att en blir gjord, men oftast så görs de i 
god tid. 

 
6. Behöver man ändra sättet att arbeta med arbetsbredningar? 

AC: Sättet är bra men det kan göras bättre, klarare, tydligare och 
oftare. 
AC: Man måste ändra arbetsgången med beredningarna. Man bör 
förvarna hantverkarna som ska vara med och utföra momenten 
flera veckor innan beredningen, sedan gör man beredningen ca 2-3 
veckor innan aktivitetens start.  På så vis kan idéer växa fram och 
man tar tillvara hantverkarnas kunskap och erfarenheter. 
PC: Det är svårt att få de hantverkare som verkligen ska utföra 
momentet att vara med och utforma beredningen. Oftast får 
lagbasen gå in, bra om detta kan lösas. När hantverkarna inte har 
deltagit i framtagandet kan de misstycka med det planerade 
eftersom de måste anpassa sig efter förutsättningarna, detta är en 
brist och man utnyttjar inte deras kunskap och idéer, de blir inte 
engagerade på samma sätt. Jag brukar ge ut en ram ”detta ska vi 



 

 

göra” – ”hur gör vi det bäst?” och så får hantverkarna fundera ut 
sätt. De ska delas ut i god tid och avslutas precis innan påbörjande 
av moment. 
PC: De görs för sent och uppföljningen är dålig. 
PC: De kommer i kläm pga. tidsbrist. Inte bara under produktionen 
utan främst innan byggstart. Det vore bra om alla eller i alla fall de 
hantverkare som ska (eller borde) finnas med under hela 
produktionen i ett tidigt skede innan byggstart samlas. Vid detta 
tillfälle går man igenom allt och sätter sig in i arbetet, det är även 
viktigt att de är delaktiga i framtagandet av arbetsberedningarna. 
AL: Kan alltid bli bättre. 
AL: Nej, men det är lite väl överprioriterat. 
AL: Främst synen på dem, många hantverkare har inte förstått 
vitsen med dem. Det är även viktigt att påbörja arbetet med dem i 
ett tidigt skede. 
HV: Nej, de görs i tid och på ett bra sätt.  
HV: De behöver göras i god tid, mycket tidigare än nu. Bra med en 
mall. Det är viktigt att arbetsledningen är pålästa vid genomgången 
och framtagningen av beredningarna så att detta inte görs då.  
HV: Det borde göras fler samt i ett tidigare skede.  
 

7. Finns det någon typ av aktivitet där du anser att det är extra viktigt med 
arbetsberedningar? 

AC: Aktiviteter där inköp har långa leveranstider. När man ska 
göra ett arbete hemma hos någon, bl.a. så att alla är överens om 
tidpunkt m.m. 
AC: Alla moment är viktiga, men speciellt viktiga är de som ligger 
på kritiska linjen med avseende på tid och ekonomi. Även 
aktiviteter som behandla arbetsmiljön mycket är viktiga. Jag menar 
att man inte ska göra arbetsberedningar bara för sakens skull utan 
anpassa mängden efter sin tidsbegränsning. 
PC: På moment som ska utföras många gånger, eller på moment 
som anses viktiga att de görs rätt. När det finns mycket att tänka på 
och då det behövs mycket utrustning. 
PC: Vid aktiviteter med höga krav, tex. ljud- och brand. Alla de 
moment som finns med på kontrollprogrammet måste det finnas 
arbetsberedningar på, annars kan man inte veta att/hur man har 
uppnått kraven. 
PC: Vid nya system, lösningar och moment. När material måste 
beställas och det är långa leveranstider. 
PC: Då pengar och tid är riskfaktor. 
PC: Där det finns risk för skador samt där fel skulle leda till 
alvarliga olyckor. Vid kritiska punkter, där det ska kontrolleras 
enligt krav och beskrivningar. 
HV: Vid större, omfattande eller komplicerade moment. 
HV: Vid större moment, när det finns mycket att tänka på. 



 

 

HV: När speciella förutsättningar finns t.ex. särskilt material. Vid 
riskjobb. 
HV: Vid farliga moment och när det finns risk att det blir fel. När 
man måste ta hänsyn till befintlig verksamhet.  
HV: Vid riskmoment och stora omfattande moment, tex vid 
platsgjutning av stomme. 
HV: Vid riskmoment, för att säkerställa arbetsmiljön. 
AL: Om man använder dyra material, om det krävs mycket för att 
rätta till om det skulle bli fel. Där det finns risker. 
AL: Stora moment typ gipsning och stomarbeten men även på 
sakvaror och andra moment med många mått och höjder som måste 
stämma. 
AL: Är alltid lika viktigt, finns alltid något som bör nämnas. 
AL: Vid stora omfattande moment, sådan som påverkar eller 
påverkas av många moment. 
 

9. Hur är de befintliga blanketterna för arbetsberedning utformade? 
PC: Egenkontroll och arbetsberedningar borde vara på samma 
papper. 
PC: Bra om det är uppstolpat med vad som ska finnas med, vilka 
krav. 
PC: Fungerar bra, den är komplett, man ser tex risker. 
PC: Det är bra om riskbedömning tydligt framgår. Bra om 
ledningen rensar upp och att det bara finns en mall inom hela Peab. 
PC: Den nuvarande fungerar bra, det viktigaste finns med men den 
är även fri och enkel. 
AL: Har tagit fram en egen mall för försäkringsskador. Befintlig 
blankett fungerar bra, viktigt att den hålls enkel. 
AL: De borde bli enklare! 
AL: Det hänger inte på blanketten. 
AL: Tycker de är bra i grunden, det är viktigt att de hålls enkla, 
men egentligen hänger det inte på blanketten utan på engagemanget 
hos användarna. 
HV: Det viktigaste finns med, akordstider borde läggas till. Det är 
bra med uppstyrda blanketter, mindre risk att något missas. 
HV: Det är bra när det finns förtryckta saker så att man inte missar 
något viktigt. 
HV: De fungerar bra, men vid skadejobb används egen mall. 
HV: Vi hantverkare tittar mest igenom den efter att arbetsledningen 
fyllt i den. 
HV: Den fungerar bra den är anpassningsbar men det viktigaste är 
med. 

 
 
 
 
 



 

 

 
11. a. Har du fått någon utbildning rörande egenkontroller och dess 

användning?  
c. Hur var utbildningen?  
d.Vad var bra/dåligt?  

AL: Den var inte anpassad till byggservice 
PC: Har inte fått någon utbildning, men det säger sig självt, är 
självlärd. 
PC: Minns inte. 

 
12. Är egenkontroller ett bra hjälpmedel i produktionen? 

AC: Man får kontroll på det som utförs och de som utför vet vad de 
ska göra för att uppfylla kraven. Hantverkaren tar större ansvar för 
det han utför. 
AC: Egenkontrollen är en uppföljning på det vi producerar och en 
verifiering på att vi gjort rätt enligt byggregler och normer. Att 
egenkontrollen utförs av UE är extra viktigt då det kan ”fria” Peab 
från ansvar vid ett eventuellt fel t.ex. under garantitiden. 
PC: Man vet vad som ska tittas på, vad som ska prioriteras under 
ett moment. 
PC: Ja, det är ett kvalitetsdokument om det sköts och används på 
rätt sätt. 
PC: Är ett bra sätt att kontrollera att vi byggt rätt. 
PC: Ja, man säkerställer att man gjort rätt, tyvärr prioriteras detta 
inte i den mån det borde. 
PC: Bra sätt att kontrollera att man uppnår rätt kvalité, görs inga 
kontroller kan vi inte stå för att vi gjort rätt enligt krav och regler. 
AL: Man vem som har gjort vad och man vet då vem man ska 
vända sig till om något blir fel. 
AL: Oftast, om hantverkarna fyller i dem under arbetet. Skriver 
arbetsledaren i dem efteråt är det meningslöst. 
AL: Ja, det är ett kvitto på att man uppfyllt kraven. 
AL: Ja, för det tvingar till att kraven verkligen är uppfyllda. 
HV: Ja, man vet om man gör/gjort rätt. 
HV: Bra så att inget viktigt glöms. 
HV: Den är bra, man kan säkerställa att man gjort rätt. Särskilt på 
dolda ställen. 
HV: Man tänker till under och efter att man gör/gjort rätt. Ska man 
skriva på vill man vara säker på att allt har gjorts rätt. 
HV: Ja, för fel- och ändringsarbeten undviks. 
HV: Det är viktigt att ha en kontroll/uppföljning på att det är rätt 
utfört. 

 
 
 
 



 

 

13. Hur upplever du användningen av egenkontroller fungerar på din 
arbetsplats? 

AC: Det finns mer att önska, de används inte alltid som det är 
tänkt. Ofta görs det bara för att den kvalitetsansvariga ska få ett 
papper. Hantverkarna gör ofta en egen bedömning på plats. 
AC: Har inte följt upp detta. 
PC: Bra, för dem utförs och hantverkarna görs uppmärksamma på 
att de utför moment rätt. 
PC: Dåligt, beror helt på hantverkarna. Hantverkarna tar oftast inte 
något initiativ, de glöms gärna bort, men om ledningen trycker på 
så utförs de bra. De måste göras direkt efter utfört moment. 
PC: Fungerat bra, hantverkarna har varit duktiga och tagit mycket 
ansvar och varit engagerade. 
PC: Kan bli bättre, prioriteras inte i den mån det bör, man är för 
produktionsinriktad. 
PC: Jag måste trycka på för att de ska utföras, men det är ett bra 
sätt att få hantverkarna att tänka till att de gör/gjort rätt. 
AL: Används i princip inte, kvaliteten får anpassas till den miljön 
som är aktuell. 
AL: Bra, eftersom den andra arbetsledaren har styrt upp arbetet bra. 
AL: Utförs dåligt 
AL: Bra för alla har varit engagerade. 
HV: Mycket dåligt för min del utför de aldrig, ingen har 
uppmärksammat mig på att det ska utföras ingen har tryckt på.  
HV: Dåligt, många skrivs på i efterhand. 
HV: Vi vet vad vi ska kontrollera. 
HV: Det måste tryckas på från arbetsledning för det är bara ett 
extra moment för oss hantverkare. 
HV: Inte bra för alla engagerar sig dåligt. 
HV: Vi gör egna kontroller för oss själva så att vi är säkra på att vi 
gjort rätt samt tänker lika inom gruppen. 
 

14. Ser du någon koppling mellan arbetsberedningarna och 
egenkontroller? 

AC: Egenkontrollen visar att man gjort rätt enligt 
arbetsberedningen. 
AC: Arbetsberedningen hör ihop med egenkontrollen och det är 
viktigt att de används tillsammans. 
PC: Egenkontrollen måste hänvisa till arbetsberedningen så att man 
vet hur kraven har uppnåtts. Egenkontroll och arbetsberedningar 
borde vara länkade till varandra så att egenkontrollen inte glöms 
bort. 
PC: Görs en beredning är det en förutsättning att den kontrolleras så 
att allt verkligen har blivit uppfyllt och inget missats. Hantverkarna 
markerar att de följt upp och kontrollerat att krav är uppfyllda enligt 
beredningen. 



 

 

PC: I arbetsberedningen sätts kraven på hur något ska utföras och 
därmed vad som ska vara uppfyllt i kontrollen.   
AL: Det är en förutsättning att de hänger ihop. 
AL: Det är viktigt att kontrollen finns på samma blankett. 
AL: De hänger ihop, kontrollen är ett kvitto på att man uppfyllt 
kraven som står i arbetsberedningen.  
AL: Arbetsberedningar visar kraven som ska uppfyllas i 
egenkontrollen. 
HV: Ja, och ju mer/bättre de används ju mer binds de ihop. 
HV: Ja, tydligt när det är samlat på samma blankett. 
HV: Ja, arbetsberedningen innehåller metod samt krav och 
egenkontrollen kontrollerar att kraven har uppfyllts. 
HV: Ja, de borde knytas ihop. 
HV: Ja egenkontrollen är en uppföljning av arbetsberedningen. 

 
15. a. Använder ni er av någon blankett vid egenkontroller? 

c. Borde den förändras?  
PC: Ja moment måste delas upp på många punkter så om man 
upptäcker brister ska det klart framgå vad det är som måste rättas 
till. Bra som på nya blanketten med PBL-punkt på pappret, men det 
är bra som den gamla när det klart framgår att arbetsberedning och 
egenkontroll hänger ihop genom att vara på samma papper. 
PC: Ja det borde finnas en kolumn till, vad man kontrollerar emot, 
tex. ritning, AMA eller beskrivning. 
AL: Borde vara en enkel version på arbetsberedningen. 
HV: Det fungerar bra, man ser både moment och kontroll. Den 
räcker till. Används mer om den är enkel. 
HV: Den har fungerat bra, är enkel att använda. 

 
16. Jobbar ni med erfarenhetsåterföring? 

AC: Muntliga inom avdelningen. Väldigt bra erfarenheter sprider 
sig i vilket fall. 
AC: Ja, inför varje nytt projekt diskuterar vi muntligt inom 
avdelningen. I divisionen finns även en PC grupp som ska sprida 
erfarenheter och idéer. 
PC: Nej, har inte blivit så inte skriftligt i alla fall. Beror troligtvis 
på tidsbrist men även ovilja. Men det vore bra, finns nog mycket att 
tjäna på det. Om man visste att det som skrevs ner fördes vidare 
och kunde utnyttjas i framtiden skulle nog viljan öka. 
PC: Ja, delvis. Oftast som en notis på arbetsberedningen. Ska man 
lära sig av utförda moment så måste man ta sig den tiden det tar att 
fundera igenom hur det fungerade, vad som var dåligt/bra. 
AL: Oftast muntlig inom avdelningen. 
AL: Muntligt. 
AL: Muntligt, gamla erfarenheter från tidigare moment diskuteras 
igenom. 



 

 

AL: Nej inget skriftligt, men jag för med mig det i huvudet och 
förmedlar det när det behövs. 
HV: Ja, vi har tittat på de moment som vi utfört på tidigare hus för 
att lära och göra det bättre denna gång. 
HV: Till viss del, men bara muntligt. 
HV: Muntliga tips inom gruppen. 
HV: Bara muntligt mellan oss hantverkare, tips och erfarenheter 
diskuteras innan moment påbörjas. 
HV: Lite muntligt mellan oss hantverkare. 
HV: Muntligt inom gruppen de som har erfarenheter berättar de för 
de andra. 

 
Endast till Hantverkare 

18. Utförs egenkontroll på eget arbete av hantverkarna? 
HV: Ibland, glöms ofta bort. 
HV: Alltid när man får en. Vid användande av arbetsberedning 
görs alltid en kontroll av den. Får man ingen så gör man en för sig 
själv, så man vet att man gjort rätt. 
HV: Nej pga. arbetsledningen, vi hantverkare trycker inte på att de 
ska utföras.  
HV: Vi är dåliga på att göra detta. 
HV: Både hantverkarna och platschefen kontrollerar. 

 
Endast till Arbetsledare, Platschefer och Arbetschefer 

22. Hur upplever du att hantverkarna engagerar sig i 
arbetsberedningarna? 

AC: Det är olika, de vill och kan, får de rätt info så är de aktiva. 
AC: Jag har uppfattningen att hantverkarna ofta vill vara med och 
utforma arbetsberedningarna men inte alltid får chansen. 
Tjänstemännen måste bjuda in hantverkarna för att det ska fungera. 
PC: Ok, för till vissa moment ställer de mycket frågor och är 
engagerade, de vill göra rätt. De är ej så beroende av att det står 
skrivet, när de ej vet så rådfrågas arbetsledaren och man löser 
problemen på plats. 
PC: Antingen eller, vissa hantverkare vill ha det serverat, andra tar 
det som kritik, att de inte kan eller förstår hur de ska göra. 
PC: De vill vara delaktiga och att man använder sig av det, för de 
märker att det underlättar arbetet. 
PC: När de väl utformas och hantverkarna får vara delaktiga och 
därmed får ta ansvar blir de automatiskt engagerade. 
PC: De har mitt förtroende och får mycket eget ansvar vilket leder 
till att de blir engagerade. Vi är ett team som jobbar åt samma håll. 
AL: De har något att vinna på det, i vårt lag är alla positiva. 
AL: Olika från hantverkare till hantverkare. De yngre är mer för 
arbetsberedning än de äldre. 
AL: För det mesta mycket lite, de har inte insett att de tjänar på det. 
AL: De ser fördelarna med det, allt flyter bättre. 



 

 

 
23. Hur upplever du att hantverkarna sköter och engagerar sig i 

egenkontrollerna? 
AC: Mycket lite, vi använder oss inte av egenkontroller på det 
sättet. 
PC: Ok, olika mellan hantverkare. 
PC: Antingen eller. Kan de stå för det de utfört? Vet de om kraven 
och hur dessa uppnås så är det aldrig några problem, detta fås från 
arbetsberedningen.  
PC: De jag arbetat med ser vinsterna och är ansvarsfulla.  
PC: Det är svårt att få de att skriva på, de tror att de då får ett 
juridiskt ansvar då.  
PC: Jag får ligga på för att de ska utföras. 
AL: När de finns gör de som de ska. 
AL: De vill att arbetsledarna ska sköta egenkontrollen. 
Hantverkarna tycker att det är stressigt att hinna med. 
AL: Vi använder oss i princip aldrig av egenkontroller. 
AL: Inget intresse, de vill jobba på och vill inte skriva på papper.   

 
Endast till Platschefen 

24. Hur upplever du att arbetsledarna engagerar sig i 
arbetsberedningarna? 

PC: Lite, oftast tar de det muntligt när och där problemen dyker 
upp. 
PC: Mycket, det har blivit känt att de ska utföras och många har 
insett att det är bra. 
PC: Brukar inte ha arbetsledare. 
PC: Beror på vem många tar sig inte tid att utforma beredningar 
utan kör på enligt gammalt.  

 
25. Hur upplever du att arbetsledarna sköter och engagerar sig i 

egenkontrollerna? 
PC: Lite, att de inte för det stöd och att inge trycker på. 
PC: Mycket, krav ovanifrån främst från mig, men det vore bättre 
om det flyttades ner till hantverkarna så att inte PC eller AL 
behövde lägga energi och engagemang på det.  
PC: Brukar inte ha arbetsledare 
PC: Lite, ofta blir det bara en pappersprodukt som skapas i 
efterhand. 

26. Känner du något stöd/engagemang ovanifrån? 
PC: Ja, ledningen driver på och vill att det ska användas mer. 
PC: Ja, ledningen trycker på, men utbildningen kunde vara bättre. 
PC: Inte mer än att det är ett krav från deras sida. 
PC: Ja men mer som ett krav. Resurser saknas så de prioriteras 
bort. 

 
 



 

 

 
Endast till Arbetschefen 

27. Vad har du för krav/vad efterfrågar du när det gäller arbetsberedningar? 
AC: Allt som kommer ovanifrån förs vidare nedåt, vi ligger på så att de 
utförs. 
AC: Jag ställer krav nedåt att det ska utföras arbetsberedningar med hög 
kvalitet som är kopplade till tidplanen. 
 
 

 
Till alla 

28. Övriga synpunkter, finns det något vi missat? 
AC: Görs alltid muntligt, finns inte möjlighet att alltid hinna med 
att dokumentera allt, i alla fall inte på byggservice där det är 
mycket småjobb. Byggservice och bygg går inte att likställas i detta 
sammanhang. Hantverkarna måste vara engagerade och medvetna 
om vad de gör. 
AC: Det är viktigt att öka förståelsen och betydelsen av sättet att 
arbeta med arbetsberedningarna för då kommer engagemanget och 
motivationen naturligt. 
PC: Överlag så beror nog inte att de inte utförs på att blanketten är 
dålig utan att man inte prioriterar dem och tar sig tid att skriva ner. 
Principen arbetsberedningar används nog alltid men inte skriftligt. 
Men det är bra att sitta och skriva ner allt och titta på handlingar för 
då tänks allt igenom bättre och inget missas. Tidsåtgången (från 
ackordet) borde finnas med på blanketten.  
PC: För att skapa ett intresse och engagemang i användandet av 
arbetsberedningar så måste de som ska utföra momenten delta i 
utformandet av arbetsberedningar, bra om samma folk finns kvar 
under hela byggtiden. Det är viktigt att man ökar förståelsen hos 
alla varför man ska göra arbetsberedningar och hur. Många har 
synen av att det bara är en beskrivning av hur man ska utföra 
moment, då är det svårt att få med de som ”kan hur man gör”, men 
en arbetsberedning ger så mycket mer och det blir tydligt vilka 
speciella krav som finns just denna gång. 
PC: Det är viktigt att hantverkarna får och vill vara delaktiga för att 
det ska bli bra. 
PC: Man måste skapa förståelse för varför, visa på fördelarna med 
att använda arbetsberedningar inte bara sätta ett krav på att de ska 
utföras. Platsledningen ska bara utforma grunden till 
arbetsberedningen sedan ska hantverkarna vara med att utveckla 
själva arbetsberedningen och då när de blir delaktiga blir de även 
engagerade. 
PC: Det är viktigt att alla berörda i ett tidigt skede sitter ner och går 
igenom allt så alla vet och får en förståelse för det som ska utföras 
samt hur. 



 

 

AL: Viktigt att alla är intresserade och engagerade. Ofta prioriteras 
de ner p.g.a. att det finns ”viktigare” saker att göra. Bristen på tid är 
en stor bov till att det inte fungerar.  
AL: Arbetsberedningarna tar bort ansvar från hantverkarna och 
lägger det på arbetsledarna. Tycker inte att man ska behöva 
förklara hur ett moment går till för en fullbetald snickare. 
Beredningen bör fokusera på planeringen runtikring momentet, inte 
på själva utförandet. 
AL: Det viktiga är att tid och egenintresse finns. Det är ett bra sett 
att få inspiration av andra och hur de har gjort. 
AL: Det är viktigt att det är de berörda hantverkarna som är med 
och tar fram beredningarna. 
HV: Det är viktigt att alla får vara delaktiga. 
HV: Behövs vid alla moment men de måste anpassas efter nivån, 
kan hållas enkla vid enkla moment, bara för att det är enkelt 
innebär det inte att det inte kan bli fel.  
HV: Tror att det finns mycket att vinna på användande av 
arbetsberedningar och egenkontroller. 
HV: Det ges inte tillräckligt med tid till detta. 
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