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Ett arbetsmoment som idag är en viktig del hos många byggföretag är arbetsberedning. Syftet 
med arbetsberedningen är att hitta den optimala metoden att utföra ett moment på.  

Grunden till uppslaget är att Peab anser att det råder brister i deras nuvarande arbetsberedning. 
Intervjuer och enkätundersökning har gjorts för att kartlägga eventuella brister i Peabs 
arbetsberedning samt deras synsätt på Lean.   

Nyckelord: Arbetsberedning, Planering, Slöseri, Kvalitet, Lean Construction, Lean Produktion. 

Abstract (in English)  Statistics have shown that the construction cost in the construction industry 
in Sweden has increased in the recent years. These costs are according to Josephson & 
Saukkorippi a problem in quality and costs for remaking the design, and that there currently are 
activities that do not add customers any value. 
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Sammanfattning 
 
Statistik har visat att byggbranschens byggnationskostnader i Sverige har ökat de senaste åren. Dessa 
kostnader beror enligt Josephson & Saukkorippi på kvalitetsproblem och kostnader för 
omprojektering, samt att det i nuläget görs aktiviteter som inte tillför något kundvärde. Kartläggning 
visar att slöseri innefattar 30-35% av produktionskostnaden.  Det är därför viktigt att minska det 
slöseri som förekommer inom byggsektorn.  
 
Ett arbetsmoment som idag är en viktig del hos många byggföretag är arbetsberedning. Syftet med 
arbetsberedningen är att genom fördjupning eller detaljering av planeringen, hitta den optimala 
metoden att utföra arbetet på. Målet med arbetsberedningen är att genomföra arbetet inom rätt tid, 
kvalitet, ekonomi och arbetsvillkor som är föreskrivna. 
 
Ett annat synsätt på problemet är Lean Construction som baseras på principerna inom Lean Production 
och Lean Thinking. Kärnan för Lean Construction är att minska slöseriet inom byggbranschen för att 
minimera processer som görs som inte skapar något värde för kunden.  
 
Peab region syd har som mål att alla arbeten som görs skall vara arbetsberedda och att det skall 
dokumenteras skriftligen. Detta examensarbete bygger på en fallstudie i samarbete med Peab AB. 
Grunden till uppslaget är att Peab anser att det råder brister i deras nuvarande arbetsberedning. 
Intervjuer och enkätundersökning har gjorts för att kartlägga eventuella brister i Peabs arbetsberedning 
samt deras synsätt på Lean.   
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Summary 
 
Statistics have shown that the construction cost in the construction industry in Sweden has increased in 
the recent years. These costs are according to Josephson & Saukkorippi a problem in quality and costs 
for remaking the design, and that there currently are activities that do not add customers any value. 
Mapping shows that the waste contains 30-35% of the cost of production. It is therefore important to 
reduce the waste that occurs in the construction sector.  
 
Today there is one operation that is an important part of many construction companies and that is 
working preparation. The purpose of the work preparation are that by deepening or detail of the 
planning, finding the optimal method to perform a work on. The aim of the preparation work is to 
carry out work in right time, quality, economy and working conditions as are prescribed.  
 
Another approach to the problem is Lean Construction based on the principles of Lean Production and 
Lean Thinking. The core of the Lean Construction is to reduce waste in the construction industry to 
minimize the processes that not create any value for the customer.  
 
Peab South region has the goal that all work that is done shall be work prepared and that work must be 
documented in writing. This thesis is based on a case study in collaboration with Peab AB. The basis 
of the idea is that Peab believe that there are deficiencies in their current work preparation. Interviews 
and survey have been made to identify any shortcomings that Peab has in there work preparation, and 
their approach to Lean. 
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Abstract  
 
Statistik har visat att byggbranschens byggnationskostnader i Sverige har ökat de senaste åren. Dessa 
kostnader beror enligt Josephson & Saukkorippi på kvalitetsproblem och kostnader för 
omprojektering, samt att det i nuläget görs aktiviteter som inte tillför något kundvärde.  
 
Ett arbetsmoment som idag är en viktig del hos många byggföretag är arbetsberedning. Syftet med 
arbetsberedningen är att hitta den optimala metoden att utföra ett moment på.  
 
Grunden till uppslaget är att Peab anser att det råder brister i deras nuvarande arbetsberedning. 
Intervjuer och enkätundersökning har gjorts för att kartlägga eventuella brister i Peabs arbetsberedning 
samt deras synsätt på Lean.   
 
 
 
Nyckelord: Arbetsberedning, Planering, Slöseri, Kvalitet, Lean Construction, Lean Produktion. 
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Förord 
 
 
Vi kontaktade regionchef Staffan Ekdahl i november 2008 angående examensarbete våren 2009. Han 
kom med ett uppslag som handlade om en undersökning om hur Peabs arbetsberedningar fungerar i 
dagsläget.  
 
Det har varit ett spännande och lärorikt arbete där vi har får en bra inblick i hur det arbetas ute i 
produktionen.  
 
Vi vill rikta ett sort tack till vår handledare på Peab Torbjörn Allander för sitt stöd under projektets 
gång. Vi vill även tacka vår handledare från Växjö Universitet Bo Andersson för god handledning.  
 
Växjö, den 20e maj 2009 
 
Henrik Andersson  
Linus Larsson 
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1. Introduktion 
 
I detta avsnitt behandlas bakgrund, företagspresentation, syfte, målformulering, samt avgränsningar. 

Detta för att ge läsaren en inblick i bakgrunden till uppsatsens syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
 
Statistik har visat att byggbranschens byggnationskostnader i Sverige har ökat de senaste åren. 
Figuren nedan visar ett exempel på hur byggnadsprisindex med avdrag för bidrag och KPI(konsument 
pris index) har utvecklas sedan 1993 för bostäder.  
 

  
 Figur 1, källa: SCB, datum t.o.m 2006 
 
Dessa kostnader beror på kvalitetsproblem och kostnader för omprojektering samt att det i nuläget 
görs aktiviteter som inte skapar något värde för kunden. Kartläggning visar att slöseri innefattar 30-
35% av produktionskostnaden.( Josephson & Saukkorippi 2005) 
 
Det är viktigt att minska slöseri som förekommer inom byggsektorn då de enligt ovan leder till stora 
kostnader. Ett bra sätt att upptäcka slöseri är genom att se över arbetsflödena, att se vad som tillför 
värde eller inte(JeffreyK.2004). 
Ett arbetsmoment som idag är en viktig del hos många byggföretag är deras arbetsberedning. Syftet 
med beredningen är att genom fördjupning eller detaljering av planeringen, hitta den optimala 
metoden att utföra arbetet på. Målet med arbetsberedningen är att genomföra arbetet inom rätt tid, 
kvalitet, ekonomi och arbetsvillkor som är föreskrivna(Nordstrand, Rèvai 2008). 
 
 
 
Detta examensarbete bygger på en fallstudie i samarbete med Peab AB och grunden till uppslaget är 
att de anser att det råder brister i deras nuvarande arbetsberedning. 
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1.2 Företagspresentation 
 
1959 Startade bröderna Mats och Erik Paulsson Bröderna Paulsson Entreprenad AB. De började med 
att hjälpa lantbrukarna på Bjärehalvön i Skåne med diverse tjänster. Företaget utökades och 1967 
handlade verksamheten mer om större entreprenader. Samma år byggdes det första kontoret i Förslöv. 
1970 startade Peabs byggavdelning där man främst koncentrerade sig på nybyggnation av 
monteringsfärdiga villor och småhus(Peab 2009). 
 
Under 90-talet växte företaget betydligt och ändrade 1993 namn till nuvarande namnet Peab AB. Peab 
AB är idag Sveriges tredje största byggföretag och har ca 14000 anställda och en nettoomsättning 
2008 på 34 132 Mkr(Peab 2009).   
 
Affärsidé; "Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla 
led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, skall vi göra 
kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för framtiden" (Peab 2009) 
 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet är att göra en analys av hur Peabs arbetsberedningar fungerar i produktionen samt att utreda och 
kartlägga eventuella fel och brister. Huvudsyftet är att kartlägga vilka hinder som finns vid 
upprättandet av skriftlig arbetsberedning. 

 

1.4 Mål 
 
Målet med examensarbetet är att göra en kartläggning och analys över hur arbetsberedningen i 
dagsläget utförs hos Peab. Målet är även att ge underlag till Peab division syd för att möjliggöra 
förbättringsarbete med arbetsberedningar inom sin produktion. 
 

1.5 Avgränsningar 
I detta arbete begränsas undersökningen till hur arbetsberedning fungerar i praktiken vid entreprenad 
företaget Peab division syd . Vi kommer i detta arbete rikta oss till hur arbetsberedningarna fungerar i 
produktionen i dagsläget och komma med förslag till förbättringar. Denna undersökning kommer att 
begränsa sig till arbetsledningen och yrkesarbetarna på bygg och byggservice i Peab division syd. 
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2. Teori  
 
I teoriavsnittet beskrivs de teorier som ligger till grund för vår studie. Huvudsakliga avsnitt tar bland 

annat upp teorier om arbetsberedning och Lean Construction. Dessa teorier ligger till grund för 

analysavsnittet.  

 

2.1 Arbetsberedning 
 
I samband med byggstart skall aktiviteter som bör granskas och förberedas extra noga fastställas. En 
arbetsberedning görs sedan i god tid innan en sådan aktivitet.  
(Nordstrand 2006) Arbetsberedningen innebär att det görs analyser på enskilda aktiviteter. Det innebär 
även att det dokumenteras vilken utrustning, vilket material och vilka hjälpmedel som kommer att 
användas vid ett moment. Målsättningen med arbetsberedningen är att genomföra arbetet på rätt tid, 
kvalitet, ekonomi och arbetsvillkor som är föreskrivna (Nordstrand & Rèvai 2008). 
 
För att uppnå dessa mål arbetas det mot ett antal delmål. Viktiga delmål är att välja och tillämpa rätt 
arbetsmetod och arbeta med rätt hjälpmedel och utrustning. Det är även viktigt att arbeta med väl 
avvägd resursinsats, måna om god arbetsmiljö, minimera materialspillet, förenkla materialhanteringen. 
För att öka effektiviteten krävs även att inkörningen begränsas samt att minimera 
störningar(Nordstrand & Rèvai 2008).  
 
Ett byggprojekt består av ett stort antal aktiviteter, de som granskas extra noga och därefter utförs 
arbetsberedningar på är de som är styrande, kräver stora resurser eller är tekniskt komplicerade. Det 
bör även göras arbetsberedningar på aktiviteter som är oprövade, störningskänsliga, ekonomiskt 
betydelsefulla eller ger upphov till stort materialspill. De moment som innebär risker ur miljösynpunkt 
samt är viktiga ur samordningssynpunkt skall även ses över och arbetsberedas(Nordstrand & Rèvai 
2008). 
 
I en del fall måste även välbeprövade arbetsmetoder beredas. Det är främst de aktiviteter som ligger på 
den "kritiska linjen”, det vill säga aktiviteter som är i ett beroendeförhållande till en annan aktivitet. 
Det kan även vara aktiviteter som innebär risk för olycksfall eller annan skada(Hallström 2000).  
När arbetsberedningen upprättas planeras samtidigt hur uppföljningen skall utföras samt hur 
egenkontrollerna kommer dokumenteras(Björkman & Ranhem 1995). 
 
De personer som bör upprätta arbetsberedningen är de personer som har nära anknytning till 
aktiviteten som skall genomföras. Dessa är platschefen, arbetsledarna och arbetslaget som skall utföra 
aktiviteten. Andras erfarenheter bör också beaktas, som andra arbetsledare och vana yrkesarbetare, 
vilket motiverar att man genomföra arbetsberedningen som ett grupparbete. För att få en helhetssyn av 
den tänkta produktionen bör de som har planerat bygget finnas med i upprättandet av 
arbetsberedningen(Nordstrand & Rèvai 2008). 
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2.4 Lean Production 
 
Japans industri drog omvärldens ögon till sig när den under ett decennium utvecklades från en mindre 
aktör till en av de ledande industrierna i utvecklingen. Inte minst Toyota som implementerade det nya 
arbetssättet "Lean Production" i början av 1980-talet. Syftet med Lean Production är att identifiera och 
eliminera alla aktiviteter i en produktionsprocess som inte skapar värde för kunden(Andersson, Audell, 
Giertz & Reitberger 1992). Ett centralt begrepp för Lean Production är Kaizen vilket betyder 
förbättring. Kaizen står för en ledningsfilosofi som avser att engagera medarbetarna till ständig 
förbättring av; kvalitet, effektivitet och arbetsmiljö(Andersson, Audell, Giertz & Reitberger 1992). 
Ingenting blir någonsin helt perfekt utan man måste hela tiden sträva efter att förbättra såväl sina 
produkter, processer, arbetsmetoder och kompetenser(Leanforum). 

 
 

 
Figur 2, källa: (IVF 2009)     2009-04-09 

2.4.1 Lean Templet  
 
 För att illustrera företagets produktionskedja används enligt figuren ovan ett tempel. Templet visar 
hur de principer, metoder och verktyg som ingår i Lean Production samverkar till en helhet(Blücher & 
Öjmertz 2007).     

2.4.1.1 Standardisering  
 
Grunden i Lean-Templet är standardisering som är en förutsättning för framgång. Företag måste veta 
utgångsläget för att kunna förbättra sig. Standardisering är viktigt för att standardavvikelse gör 
avvikelser omedelbart synliga, så att åtgärder snabbt kan vidtas. Det första steget är att skapa ett 
enhetligt sätt att utföra arbetet på, oberoende på vem i organisationen som utför det.  Utifrån det 
gemensamma arbetssättet skapas förutsättningar för att de förbättringar som genomförs får genomslag. 
Standardisering utgör basen för ständiga förbättringar(Blücher & Öjmertz 2007).     

 

2.4.1.2 Just in time (JIT)   
 
JIT är ett samlingsbegrepp för metoder som hämtas från Japan och framför allt dess bilindustri. Den 
grundläggande filosofin är att allt som inte tillför produktionen förädlingsvärde är slöseri(Andersson, 
Audell, Giertz & Reitberger 1992). Definitionen på Slöseri är: " Slöseri är en aktivitet som förbrukar 
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resurser men inte skapar något värde"(Josephson & Saukkoriipi 2005 s.15). Slöseri kan delas in i tre 
kategorier värdeökande arbete, tvingat slöseri, och rent slöseri.  
 
Värdeökande slöseri kan kopplas till slöseri som tillför värde för kunden Tvingat slöseri är processer 
som är nödvändiga för att det värdeökande arbetet ska kunna genomföras. Rent slöseri är aktiviteter 
som saknar koppling till det värdeökande arbetet. I förbättringsarbetet är det viktigt att identifiera och 
eliminera i första hand rent slöseri. (Josephson & Saukkoriipi 2005) Figuren nedan illustrerar slöseri. 

 
Figur 3 modell 7+1 slöseri(Blucher 2007). 

Genom tydligare kundstyrd produktion minskas slöseriet hela vägen från projekteringsfasen och fram 
till den färdiga produkten(Blucher 2007). 

 

2.4.1.3 Kvalitet  
 
Idéerna om kvalitetssäkring och kvalitetsstyrning har sin grund hos den tillverkande industrin. Inom 
byggsektorn kom den första tillämpningen av kvalitetsarbete i samband med kärnkraftverk och 
offshoreplattformar på 1970-talet. I slutet av 80-talet kom en utgåva av ISO-9000 som bidrog till en 
spridning och utveckling av kvalitetsarbetet. 
ISO definierar kvalitet som ”alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en företeelse som ger 
dess förmåga att tillfredställa uttalande och underförstådda behov”(Björkman & Ranhem 1995 s.7). 
Centrala begrepp inom kvalitetsområdet är kvalitetsstyrning, kvalitetssäkring, kvalitetsledning.  
Kvalitetsstyrning avser de operativa medel som tillämpas för att uppfylla kvalitetskrav. 
Kvalitetssäkring syftar till att skapa tilltro till att kvalitetsstyrning kommer att fungera, är en del av 
planeringsprocessen. Kvalitetsledning avser hantering av helheten, alla aktiviteter som rör ledningens 
övergripande verksamhet. Exempel på aktivteter som rör kvalitetsledning är: 
policy och mål, planera kvalitetsarbetet, tilldela resurser, fördela ansvar och befogenheter och att 
genomföra kvalitetssäkring, kvalitetsstyrning och kvalitetsförbättring(Björkman & Ranhem 1995).  
 
Ett samlat begrepp för dessa kvalitetsbegrepp är Total Quality Management (TQM). Enligt Lean 
Production innebär TQM med ett förenklat utryck totalkvalitet. (Lean Forum bygg). TQM innebär att 
all verksamhet i företaget skall ske med utgångspunkt i kundens uttalande och outtalade behov. 
 Ledningsstrategier skall enligt TQM omfatta kompetensutveckling och delaktighet hos personalen, 
ständigt förbättringsarbete av processer, varor och tjänster i samverkan med kunder och intressenter. 
Resultatet av kvalitetsarbete skall bli ökad konkurrenskraft, förbättrad kundtillfredsställelse, bättre 
produkter höjd kompetens samt ökad arbetstillfredsställelse(Björkman & Ranhem 1995). 
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2.4.1.4 Engagemang  
 
I Lean-Production är engagemang ett centralt begrepp, eftersom lagarbetet är viktigt för att utveckla 
arbetet och kompetensen. För att skapa engagemang inom företaget gäller det att involvera personalen 
och få personalen känna sig delaktig. En av ledarens viktigaste uppgifter i Lean- Production är 
kontakten med sina medarbetare, att ställa krav som stimulerar, dem att tänka själva. Detta är en 
grundförutsättning i Lean-Production samt för ett fungerande och kreativt förbättringsarbete(Blücher 
& Öjmertz 2007).     
 

2.5 Lean Construction  
 
Lean Construction baseras på principerna inom Lean Production och lean Thinking. Kärnan för Lean 
Construction är att minska slöseriet inom byggbranschen för att minimera processer som görs som inte 
skapar något värde för kunden.  
Konceptet har vuxit fram för att möta kritiken som riktas mot byggbranschen gällande resursslöseri 
och för att vara ineffektiv(Gustavsson & Seiling 2008). 
Kärnan för Lean Construction är att minska slöseriet inom byggprocessen som skapar ökat värde för 
kunden.  

 

 

 

 Figur 1 Källa: Arcona (2009)     

Lean Construction kan illustreras genom tre pusselbitar likt bilden ovan. I enlighet med den första 
pusselbiten innefattar Lean Construction ett prestigelöst lyssnande ledarskap med djup förståelse för 
mänskliga drivkrafter. Problem måste tåla att lyftas fram för att kunna åtgärdas effektivt. Att leda 
medarbetare och samarbetspartners med djup insikt är vad som motiverar människor till en 
kontinuerlig strävan att förbättra allt som görs(Arcona 2009). 

Den andra grundsten innefattar standardiserat arbetssätt, ett projektledningssystem som 
kvalitetssäkrar och optimerar hela värdeflödet. Standardisering av arbetsprocessen leder till att skapa 
kvalitetssäkring för produkten, vilket är basen för ständigt förbättringsarbete(Arcona 2009). 

Den tredje grundstenen kan innebära samverkan, samsyn och öppenhet gentemot både kund 
och samarbetspartners. Det är även viktigt att aktörer i byggbranschen skapar strategiska och 
långsiktiga relationer med varandra. Detta innebär att närmare relationer mellan 
byggentreprenörer, leverantörer, beställare och underentreprenörer är en förutsättning för att 
effektiviteten inom byggbranschen ska förbättras(Cain 2004). Detta för att minimera slöseri i 
byggbranschen, är även en del av kvalitetssäkringen i Lean Construction. För att minimera 
arbetsstopp och väntetider krockar mellan underentreprenörer, som leder till onödigt slöseri 
som inte skapar något kundvärde för kunden(Arcona 2009). 
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3. Metod 
 

I metodkapitlet beskrivs vilken metod som använts i studien. Inledningsvis beskrivs dels en teoretisk 

förklaring av kvantitativ och kvalitativ forskning och därefter en motivering till val av 

forskningsmetod. 

 

3.1 Val av forskningsmetod 
 
Kvalitativa metoder innebär att data som inte är mätbar samlas in. till exempel via observationer eller 
med ostrukturerade intervjuer. Kvantitativa metoder innebär att data som kan redovisas i siffror eller 
andra mätbara enheter samlas in. T.ex. strukturerade intervjuer eller enkäter där samma frågor ställs 
till alla som intervjuas och kan på så vis enkelt sammanställa data på ett statistiskt sätt. Kvantitativ och 
kvalitativ forskning kan även kombineras och metoden benämns då triangulering(Bryman & Bell 
2003).  
 
Intervjuerna utförs med en kvalitativ forskningsmetod där tolkning av intervjuerna görs som sedan 
ligger till grund för resultatet. Vald metod används för att respondenterna ska få möjlighet att utrycka 
sig utefter egna åsikter. Vid enkäterna används kvantitativ metod där syftet är att generera ett objektivt 
och statistiskt underlag till vår forskning.  
 
 

3.2 Syrveyundersökning 
 
Ett val av metod för genomförande är surveyundersökning. En surveyundersökning är en 
tvärsnittsundersökning där data samlas in på fler än ett sätt vanligtvis med hjälp av enkäter eller 
strukturerade intervjuer. Syftet med undersökningen är att få fram kvantitativa och kvalitativa data 
som rör två eller fler variabler(Bryman & Bell 2003). I denna studie kommer metoden 
surveyundersökning användas vid genomförandet.  

 

3.3 Urval 
 
Med urval avses den del av en population som väljs ut för studien. Urvalsmetoden kan bygga på 
sannolikhetsurval eller icke-sannolikhetsurval. 
Denna studies urval baseras på icke-sannolikhetsurval. Icke-sannolikhetsurval är ett urval som 
genereras utan en slumpmässig urvalsteknik. Vid denna urvalsteknik har vissa enheter i populationen 
större chans än andra att komma med i urvalet(Bryman & Bell 2003).  
 
Urvalspopulationen vid vår studie är styrd av Peabs ledning vilket gör att det kan påverka resultatet. 
Urvalet av populationen är strategiskt valda i den utsträckning att målgruppen är de i Peabs produktion 
som arbetar med arbetsberedning inom bygg och byggservice.  De relevanta befattningarna för studien 
är; platschef, arbetsledare, lagbas, skyddsombud och snickare.  
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3.4 Reliabilitet och validitet  
 

3.4.1 Validitet 
 
Validitet definieras som hur väl måttet återspeglar det begrepp som verkligen mäts. (Bryman & Bell 
2003) För att uppnå så god validitet som möjligt då respondenterna får tillfälle att utveckla sina svar 
och utredande frågor ställs för att mäta det som studien avser. 
 
Pålitligheten i arbetet har ökat genom att intervjufrågorna och enkätformuläret har gåtts igenom 
tillsammans med handledaren på Peab AB. Efter mötet med handledaren reviderades materialet för att 
ge så hög kvalitet på studien som möjligt.  

 

3.4.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet är graden av tillförlitlighet, i vilken utsträckning studien ger samma värde om 
undersökningen upprepas.  
 
För att få hög tillförlitlighet har samma person intervjuat samtliga respondenter. Studien använder sig 
av metoden strukturerade intervjuer. Reliabiliteten ökar därmed på grund av det standardiserade 
frågeformuläret.   
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4. Genomförande 
 

I följande avsnitt beskrivs de mätinstrument som använts i undersökningen. Det följer även 

information kring undersökningens tillvägagångssätt.  

 
 

4.1 Mätinstrument  
 
Valet av mätinstrument som tillämpas till denna studie är enkätundersökning och intervju.  

 

4.1.1 Intervju  
 
Metod valet av intervjuform är strukturerad intervju. Vid en strukturerad intervju får alla 
respondenterna exakt samma frågor att besvara i samma ordningsföljd och med samma 
formulering(Bryman & Bell 2003).  
 
Intervjuformuläret är utformat med 12 förbestämda (bilaga 1) frågor med en fråga för kategorin övrigt. 
Den avslutande ”övrigt” frågan ger respondenten möjlighet att utveckla någon av de tidigare frågorna 
och tillägga ifall de uppfattade att något saknades i intervjun. Alla frågor i intervjun utom en är 
strukturerade. Den fråga som ställs under sista kategorin är däremot av metoden ostrukturerad intervju 
i det avseendet att de som intervjuar samtalar och diskuterar frågan med respondenten för att ge en hög 
validitet.  
 
Vid Intervjun sitter intervjuarna ner framför respondenten, en ställer frågorna och en registrerar svaren 
genom att skriva ner dem på ett papper. Intervjun spelas in på en bandspelare, detta för att ge ökad 
kvalitet på de data som samlas in. Detta ger möjlighet att lägga fokus på vad respondenten säger. Det 
går även att i efterhand gå tillbaka och lyssna på inspelningen och höra vad respondenten svarade. 
Inspelningen är till för att skapa ökad tillförlitlighet av intervjuerna. Syftet med intervjuerna är att få 
reda på hur Peab i produktionen arbetar och ser på arbetsberedning och om det finns eventuella brister 
gällande deras arbetsberedning.  
 

 

4.1.2 Enkät 
 
Enkät är ett frågeformulär som respondenterna fyller i på egen hand, det delas antigen ut personligen 
eller via post(Bryman & Bell 2003). Enkäten (bilaga 3) är utformad med ett introduktionsbrev som 
förklarar syftet med undersökningen och ger information till respondenten om hur ifyllnad av enkäten 
skall utföras. Frågorna är formulerade som slutna frågor med svarsalternativ graderade från 1 till 5, där 
de utvalda respondenterna ringar in det alternativ som stämmer bäst överens med dennes åsikt. I 
enkätundersökningen förekommer det även frågor som kommer att ge ledande svar detta måste 
beaktas i mätresultatet. Enkäten innehåller 19 förbestämda frågor som rör att minimera aktiviteter som 
inte skapar något värde för kunden. Syftet med enkätundersökningen är att ge underlag för hur 
arbetsberedningen utförs i dagsläget på Peab. Enkätundersökningen skall även redogöra för hur 
implementerade de teorier studien har undersökt är gällande Lean Construction. 
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4.2 Anonymitet  
 
Intervjuerna och enkätundersökningen sker anonymt i studien. Resultatet av respondenternas svar 
kommer att tolkas och sammanställas till ett gemensamt resultat. Detta för att ge en ökad reliabilitet 
för undersökningen av de svar respondenterna ger.  
 

4.3 Bearbetning av materialet  
 
Enkäternas svar databehandlades genom att svaren sammanställs objektivt i en tabell hur det 
resulterande utfallet blev. Medelvärdet av varje enskild fråga räknades ut för att ge en överskådlig bild 
av svarens utfall. Intervjuinspelningarna avlyssnas och sammanställs till ett dokument, därefter 
kategoriseras svaren till fem gemensamma underrubriker av de 12 frågorna.  
 

 

4.3.1 Transkribering 
 
Transkribering innebär att överflytta det talade språket till text(Bryman & Bell 2003). 
Tillvägagångssättet vid transkribering i vår studie innebär att intervjuerna först spelades in.  
Av inspelningarna skrevs sedan det som sagts under intervjuerna ned och tolkades till en 
kortfattad sammanställd text utifrån respondenternas svar. (bilaga x x)  
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5. Resultat 
 
I följande avsnitt redogörs för studiens resultat. I resultatkapitlet beskrivs först vad Peab vill att deras 

arbetsberedning skall vara enligt Peabs verksamhetsmål. Därefter visas hur tolkningen av 

arbetsberedningen är ibland de anställda, baserat på intervju- och enkäter.  

 

5.1 Nulägesbeskrivning Peab AB 
 
Peabs definition på beredning 
"Med ”Beredning” avses här alla förebyggande åtgärder eller anskaffning av resurser inför starten av 
produktionsavsnitt eller aktiviteter." (Produktionshandboken) 

5.1.1 Peabs syfte och mål gällande arbetsberedning  
 
Syftet med arbetsberedning är att genom fördjupning eller detaljering av planeringen som är gjord 
hitta den optimala metoden att utföra arbetet på. Stora delar av det arbete som ledningen på 
arbetsplatsen utför är olika typer av beredning. Detta sker i de flesta fall utan hjälpmedel som 
checklistor eller fastlagda rutiner. Arbetet utförs baserat på egna erfarenheter och dokumenteras sällan. 
Denna typ av beredning är viktig föra att produktionen skall löpa så smärtfritt som möjligt. Om 
beredningen dokumenteras så är den ett väldigt bra sätt att sprida vidare kunskap till 
berörda(Produktionshandboken 2009). 
 
Peab region syd med Staffan Ekdahl som regionchef har som mål att alla arbeten som görs skall vara 
arbetsberedda och att det skall dokumenteras skriftligen. Han har gått så långt att yrkesarbetarna skall 
neka att utföra arbeten som inte är arbetsberedda. Arbetsberedningen skall gå till så att arbetsledningen 
och de som skall utföra momentet sätter sig ner och går igenom hur och vilka som skall utföra 
momentet. Detta skall sedan dokumenteras på en blankett som Peab har tagit fram där även 
egenkontroll finns med. Samtliga som nyanställs på Peab skall gå en halvdags utbildning i hur en 
arbetsberedning utförs(T Allander). Modellen nedan illustrerar Peab sätt att arbeta med 
arbetsberedning.  
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Figur 4 källa Produktionshandboken (2008)  
 
Peabs målsättning med arbetsberedningarna är att: 

• Ta fram bra metoder med rätt hjälpmedel och utrustning 
• Ökad säkerhet och god arbetsmiljö 
• Kortare inkörningsperiod 
• Minskat materialspill 
• Effektivare hantering 
• Uppnå rätt kvalitet 
• Egenkontroll 
• Erfarenhetsåterföring 
• Minskade kostnader med effektivare arbetsmetoder ger högre lön och bättre resultat på 

arbetsplatsen 
 

5.1.1.2 Erfarenhetsåterföring  
 
Peabs arbete med erfarenhetsåterföring i nuläget görs dels med en databas "Peabmetoder" som skall 
vara ett hjälpverktyg för produktionsledningen i val av metod, hjälpmedel och utrustning av 
momenten. Peab metoder är uppbyggt så att produktionsledningen har möjlighet att lägga in egna 
erfarenheter avseende positiva erfarenheter gällande utförandet och planeringen av momenten. 
Peabmetoders huvudsyfte är att sprida vidare kunskap internt i företaget( Allander 2009).  
 
Peab har även upprättat en samordningsgrupp "PC-gruppen" för platschefer i olika regioner som 
träffas regelbundet och utbyter erfarenheter. PC-gruppen har som syfte att utbyta erfarenheter detta för 
att uppnå ett likartat arbetssätt i alla regioner( Allander 2009). 
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5.1.2 Tillvägagångssätt 
 
Studier med anknytning till arbetsberedning kommer att utföras i samarbete med entreprenadföretaget 
Peab AB. Yrkesarbetare, arbetsledning i produktionen på avdelningarna bygg och byggservice tillhör 
studiens målgrupp. Målgruppen kommer att tillföra information till studien genom intervjuer och 
enkät undersökning. Bidragande avdelningar i Peab division syd till denna studie var; Kalmar, 
Karlskrona, Västervik och Växjö. 
Innan intervjuerna och enkäten genomförs kontaktades en arbetschef på respektive arbetsplats. 
Arbetscheferna rekommenderade aktuella respondenter och planerade in möten för intervjuer och 
enkät undersökning. Intervjuarna och enkät undersökningen sker enskilt med respondenten i ett 
personligt möte ute på byggarbetsplatsen i en av arbetsbodarna, detta för att respondenten inte ska 
påverkas av olika faktorer. Innan intervjun starar informeras respondenten var bakgrunden och syftet 
med studien är. Respondenten får även en personlig presentation av dem som utför studien. 
 
I enkätundersökningen och intervjun medverkade totalt 28st var av Peab bygg motsvarade 24st och 
byggservice 4st. Vid avdelningen bygg var uppdelningen enligt följande sex platschefer, sju 
arbetsledare och 11st yrkesarbetare. Till avdelningen byggservice medverkade en arbetschef, en 
arbetsledare, en kalkylator och en yrkesarbetare. Intervjuerna pågick allt ifrån 10-50 minuter.       

 

5.2 Resultat av intervjuundersökning 
 
I följande del sammanställs resultatet av intervjuerna. Resultatet presenteras med hjälp av 5 
huvudkategorier; hur arbetsberedning appliceras i Peabs produktion, personalens sätt att se på 
förändringsarbete och uppföljning, arbetsberednings påverkan av kvalitet och byggkostnader, hinder 
för att utföra skriftliga arbetsberedningar.        
 

5.2.1 Hur arbetsberedning appliceras i Peabs produktion 
 
Arbetsberedning är viktigt del i förberedelsen inför ett nytt moment är de flesta respondenter överens 
om. Det råder däremot meningsskiljaktigheter om i vilken utsträckning arbetsberedningarna skall 
dokumenteras.  
 
På de arbetsplatser där arbetsberedning är ett naturligt inslag upprättas de skriftliga arbetsberedningar 
av arbetsledarna. Det aktuella momentet ses över i tidigt stadie och resulterar i en ”grov” 
arbetsberedning. När det börjar närma sig det aktuella momentet kallar arbetsledarna in yrkesarbetarna 
till ett möte där de får lämna förslag på vilka maskiner, material och metod som skall tillämpas vid de 
aktuella momenten.  
 
"För mig har det varit väldigt naturligt att jobba med arbetsberedningar. Jag tycker det är ett 
naturligt sätt att förbereda mig inför ett nytt moment" (Platschef)  
 
 
 

 
De moment som respondenterna anser att skriftlig arbetsberedning behövs utföras är i första hand de 
stora och kostsamma. Det är även viktigt att utföra skriftliga arbetsberedningar i moment där det ställs 
högre krav på standard och i moment där det finns risk för personskada.  De moment som 
respondenterna anser är mindre viktigt att utföra arbetsberedningar på är de moment som inte blir så 
kostsamma om det blir fel, samt de moment som är rutinmässiga.  
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Merparten av respondenterna anser att arbetsledaren skall ansvara för att arbetsberedningen utförs och 
att platschefen har det ett övergripande ansvaret. Delaktiga i upprättandet av arbetsberedningen enligt 
respondenterna ska arbetsledaren, lagbas, skyddsombud och de yrkesarbetare som ska utföra 
momentet. Motivet till att arbetsledaren ska ansvara för att arbetsberedningen utförs är att de har det 
övergripande ansvaret över planeringen av produktionen.  
 
"Arbetsledaren skall ansvara för att arbetsberedningen genomförs pga. att det är han/hon som är 
närmast gubbarna och mest insatt i hur det skall se ut" (Arbetsledare) 
 
Majoriteten av de utvalda respondenterna tycker att arbetsberedningen skall utföras i god tid innan 
momentet startar. Minst en vecka innan momentet påbörjas ska arbetsberedningen vara gjord. Detta 
för att det ska finnas utrymme till att material och maskiner ska vara beställt och levererad till 
byggarbetsplatsen. I Undersökningen har även resulterat i att det finns arbetsplatser där 
arbetsberedningen inte planeras i förväg. På vissa arbetsplatser utförs arbetsberedningen enligt 
respondenterna inte förrän samma dag momentet skall påbörjas och i enstaka fall dagen efter.   
 
"En del tycker att de inte har tid att göra arbetsberedning, men man vinner så mycket tid i andra 
änden genom att göra arbetsberedningen på ett bra sätt. Då vet hantverkarna vad som skall göras, 
och man sparar mycket tid för då behöver inte gubbarna komma och fråga vad som skall göras" 
(Platschef) 
"Minst 1v innan och helst längre innan så att man hinner beställa hem material och maskiner" 
(Platschef) 
 

5.2.2 Personalens sätt att se på förändringsarbete och uppföljning 
 
I undersökningen finns det en fråga där vi undersöker om respondenterna anser att det finns behov av 
förändring angående hur de jobbar med arbetsberedning i dagsläget. Merparten av respondenterna 
anser att det alltid ska ske kontinuerligt förbättringsarbete gällande sättet att arbeta med 
arbetsberedning. Det har framkommit i intervjun att respondenterna anser det vara viktigt att som en 
del i förbättringsarbetet av arbetsberedning är att få möjlighet till ökad utbildning. Utbildningen skall 
innefatta hur den skriftliga arbetsberedningen skall utföras. De vill även se en ökad uppföljning av 
projekten. Majoriteten av respondenterna anser att uppföljningen skall ske efter avslutat moment eller 
efter avslutat projekt.   
 
Motiveringen till varför uppföljningen skall ske direkt efter avslutat moment är att personalen då 
lättare minns det som utförts och därmed har enklare att följa upp momentet. Svårigheten i att följa 
upp direkt efter avslutat projekt är att de redan är engagerade i nästa projekt. Respondenterna anser 
dock att det är svårt att få tid till uppföljning under projektets gång.  
 

 
"Det finns en sak som vi kan bli bättre på och det är uppföljningen av aktiviteterna. Vi gör många 
gånger förbättringar från hur vi gjorde i arbetsberedningen och där är vi dåliga på att följa upp 
detta" (Platschef)  
 
"Man borde sätta sig ner efter varje moment och gå igenom om det utfördes som det var tänkt"( 
Arbetsledare) 
 
Respondenterna anser att det skall finnas en dokumentbank där det läggs upp vilka metoder som har 
varit bra men även de metoder som varit mindre bra. De anser även att misstag ska kunna undvikas 
genom att ta fram bra metodval enligt tidigare erfarenhet. En förutsättning för att detta ska kunna 
tillämpas är att databanken uppdateras kontinuerligt. 
 
"Jag tycker det skall finnas en databank där man lägger in de erfarenheter som är speciella för det 
specifika projektet" (Yrkesarbetare) 
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5.2.3 Arbetsberednings påverkan av kvalitet och byggkostnader  
 
En väl genomförd arbetsberedning resulterar i ökad kvalitet och minskar byggkostnaderna samt leder 
till kortare byggtider enligt respondenterna. Anledningen till varför arbetsberedningen kan ge dessa 
positiva effekter är att valet av metod, material och verktyg har diskuterats fram vilket ger 
yrkesarbetarna rätt förutsättningar till att utföra sitt arbete. 
 
"Jag tror absolut att arbetsberedningar resulterar i ökad kvalitet. " (Arbetsledare)  
 
"Har du en bra arbetsberedning så minskar felen, det är felen som kostar pengar" (Arbetsledare) 
 
 

5.2.4 Hinder för att utföra arbetsberedningar 
 
Motivet till att inte utföra arbetsberedning enligt respondenterna är att det i specifika situationer blir en 
prioriteringsfråga på grund av tidsbrist. Där prioriteras ofta arbetsberedningen bort till förmån för mer 
produktivt arbete. De moment som prioriteras bort är ofta enligt respondenterna de mindre och 
rutinmässiga momenten. Respondenterna anser även att arbetet med arbetsberedning försvåras till 
följd av personalbyte. Orsaken till personalbytet kan bero på till exempel sjukdom eller byte av 
arbetsplats.  
 
"Sen kan man göra arbetsberedning på mindre moment också men det är svårt att hinna med. Jag vet 
att det är sagt att vi skall göra arbetsberedning på alla moment men det skall hinnas med också. Det 
är bättre att ta det stora övergripande" (Platschef) 
 
"Jag tycker det är svårt att få med allt berört folk på arbetsberedningen på grund av att det flyttas så 
mycket folk från moment till moment" (Arbetsledare) 
 
"Om det är ett mindre arbete så tycker man kanske att det att det onödigt att lägga ner 30min på ett 
jobb som tar 60min"(Platschef) 
 
 
I undersökningen framgår att det finns en minoritet av respondenterna som tycker att arbeta efter en 
arbetsberedning kränker yrkesstoltheten i det avseendet att någon ger direktiv i deras sätt att utföra 
arbete. I studien har det även uppkommit att det skiljer mycket i hur beredningen utförs beroende på 
hur erfarna yrkesarbetarna är. Respondenterna menar att en erfaren yrkesarbetare inte behöver en lika 
omfattande arbetsberedning som en mindre erfaren. En del av respondenterna anser även att när en 
grupp yrkesarbetare har jobbat tillsammans under en längre tid, leder detta till stor vetskap om de 
individuella kunskaperna i gruppen. Då anser respondenterna att arbetsberedning inte behövs utföras i 
den utsträckningen som Peab har satt upp som mål. 
 
 
"Arbetsberedning är ett skällsord för många hantverkare för de vet själva hur de skall utföra jobbet" 
(Arbetsledare) 
 
"Sen är det så att en del yrkesarbetare klarar att utföra ett moment utan arbetsberedning och vissa inte" 
(Platschef) 
 
"Vi har jobbat ihop så länge nu att vi vet vem som kan vad"(yrkesarbetare) 
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Det sista hindret som framkom var att det inte är lätt att ändra i en organisation som har jobbat på ett 
visst sätt under en lång tid.  
 
"Det tar tid att ändra på folk som har arbetat på ett helt annat sätt"( Arbetschef)  
 
 
Peab AB har som mål att yrkesarbetarna skall neka att utföra arbeten som inte är arbetsberedda. Vi 
ställde frågan om de någon gång nekat eller har varit med om att någon har nekat att utföra ett arbete 
som inte är arbetsberett. Utfallet blev att 90 % av respondenterna aldrig nekat eller varit med om att 
någon nekat till att utföra ett arbete som inte är arbetsberett.   
 
"Nej det har jag inte. Man utför momentet ändå även om det inte är arbetsberett" (Yrkesarbetare) 
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5. 3 Sammanställning av enkätundersökning  
 
I nedanstående tabell redogörs för en sammanställning av enkätundersökningen. Studiens enkätresultat 
har kategoriseras in i tre underrubriker; Lean construction, slöseri och TQM. Valet av rubrikerna 
bygger på teorier rörande Lean Construction.  De frågor som redovisas i resultattabellen är de vars 
ämnesområde varit av betydelse för de tre huvudkategorierna. Det är dessa frågor som kommer att 
ligga till grund för analys av enkäterna. 
 
 

Sammanställning av enkätundersökning Medelvärde 

1. Känner du till konceptet Lean Construction? 1.67 

2. Förekommer det förflyttningar av personal utan klart syfte? 2,67 

3. Känner du dig engagerad i att förbättra företagets sätt att arbeta? 4,22 

4. Levereras material i rätt mängd? 2,78 
5. Är arbete med kontinuerliga förbättringar viktiga för byggbranschens 
utveckling? 4,74 
6. Är standardiserat arbete nödvändigt för att kvalitén ska säkras och för att 
åstadkomma ständiga förbättringar?  3,89 

7. Kan materialspill minskas genom bättre planering? 4,48 

8. Förekommer det väntan av personal mellan olika moment? 2,11 

9. Får arbete göras om på grund av fel vid utfört arbete? 2,41 

10. Vet ledarna på Peab hur arbetet går till i produktionen? 3,11 
11. Blir du erbjuden utbildning av Peab för att öka min kompetens inom 
mina arbetsuppgifter regelbundet? 3,63 

12. Händer det att arbete utförs i fel ordning? 2,67 

13. Skapar alla aktiviteter som utförs i byggprocessen värde för kunden? 3,96 
14. Förekommer det att arbetsstyrkan är för stor respektive för liten under 
delar av projektet? 3,22 

15. Görs det Feedback och återkoppling av alla projekt? 2,3 
16. Skulle det genom ett närmare samarbete med några utvalda 
leverantörer öka produktionens lönsamhet? 3,81 

17. Involveras arbetslagen på Peab i planeringsarbetet?  3,56 
 
18. Utvärderas alla projekt som utförs av Peab? 2,48 

19. Stämmer det att byggtider och produktionskostnader kan minskas med 
att standardisera byggbranschen?  3,89 
 
Resultattabell av medelvärdet för enkätundersökningen. Utförligare tabell se bilaga 4.  
 
 
Skalan över medelvärdet är uträknat efter det värde svarsalternativet utgör. Detta värde ligger mellan 1 
till 5 i enkätundersökningen och bedöms enligt nedan: 
 
1. Stämmer inte. 
2. Stämmer till viss del inte. 
3. Stämmer till viss del. 
4. Stämmer till viss del. helt 
5. Stämmer helt. 
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5.3.1  Lean Construction 
 
I enkätstudiens undersökning gällande Lean Construction ställdes frågan; Känner du till konceptet 
Lean Construction?  
 
Resultatet visade att 70 % av respondenterna inte var bekanta med konceptet Lean Construction över 
huvud taget. Nästa fråga i ämnet ställdes var; skapar alla aktiviteter som utförs i byggprocessen värde 
för kunden? Frågan resulterande i ett medelvärde på 3.96 av 5.0.  
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5.3.2 Slöseri 
 
I undersökningen var en stor del av de frågor som ställdes gällande slöseri. Detta för att få vetskap om 
hur de anställda i Peabs produktion ser på slöseri. De viktigaste frågor som ställdes inom ämnet slöseri 
var;  

• Förekommer det förflyttningar av personal utan klart syfte? Resultatet i frågan blev ett 
medelvärde på 2,67, där stora dela av respondenterna svarade stämmer till viss del, inte. 

• Levereras material i rätt mängd? I denna fråga resulterade respondenternas svar i ett 
medelvärde på 2.78  varav 48 % av respondenterna svarade; det stämmer till viss del, helt  

• Förekommer det väntan av personal mellan olika moment? Frågan resulterade i ett medelvärde 
på 2.11, där spridningen var stor. 
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Diagram över enkätundersökningens resultat rörande slöseri  
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5.3.3 TQM 
 
Inom ämnet TQM(totalkvalitet) ställdes i enkätundersökningen följande frågor;  

• Jag blir erbjuden utbildning av Peab för att öka min kompetens inom mina arbetsuppgifter 
regelbundet? I Denna sista fråga angående kompetensutveckling blev resultatet ett 
medelvärde på 3,63 och merparten svarade; Stämmer helt. 

 
• Skulle det genom ett närmare samarbete med några utvalda leverantörer öka produktionens 

lönsamhet? Här blev utfallet på medelvärdet 3,81 och merparten svarade: stämmer helt. 
Spridningen på frågan var låg och ingen respondent svarade: stämmer inte. 

      
• Stämmer det att byggtider och produktionskostnader kan minskas genom att standardisera 

byggbranschen? Denna fråga resulterande i ett medelvärde på 3. 89 där 33 % respondenterna 
svarade; stämmer helt 
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6. Analys 
 
I följande avsnitt analyseras resultatet av intervjuerna och enkätundersökningen. Analysen ger även 

en sammankoppling mellan teorierna kring arbetsberedning och Lean construction. 

 

6.1 Analys av intervjuer 

 

Vid intervjuerna var de flesta respondenter överens om att arbetsberedning är ett bra sätt att förbereda 
sig inför ett nytt moment. Enligt respondenterna finns det emellertid en liten del av personalen i 
produktionen som anser att de inte är i behov av arbetsberedning. Anledningen till att vissa 
respondenter inte ser arbetsberedningen som ett nödvändigt moment är att dessa anser att de kan utföra 
momentet på ett korrekt sätt utan direktiv. I arbetsberedningen går arbetsledaren och den berörda 
personalen igenom hur det aktuella momentet ska utföras. Merparten av respondenterna ansåg att även 
lagbasen och skyddsombudet även skulle vara delaktiga vid beredningen.  
Nordstrand & Rèvai (2008) anser att de personer som bör upprätta arbetsberedningen är de personer 
som har nära anknytning till aktiviteten som skall genomföras. Dessa är platschefen, arbetsledarna och 
arbetslaget som skall utföra aktiviteten. Teorin stämmer väl överrens med hur respondenterna vill att 
Peab skall arbeta med arbetsberedning samt styrker hur Peab vill arbeta med beredningen. Författarna 
skriver även att de som har planerat bygget skall ingå i upprättandet av arbetsberedningen, detta för att 
skapa en helhetssyn av den tänkta produktionen.  
 

Ett mål från Peabs ledning är att alla moment som utförs skall arbetsberedas och att det skall 
dokumenteras skriftligen. Undersökningen visar att detta mål inte är uppfyllt då det i dagsläget inte 
utförs arbetsberedning på samtliga moment. Skriftlig arbetsberedning utförs på de moment som är 
stora och kostsamma På de mindre momenten tycker respondenterna däremot att det är för 
tidskrävande att dokumentera momenten. 
 
I bästa fall sker arbetsberedningen 2-3v innan det aktuella momentets start. Undersökningen visar 
dock att arbetsberedning i majoriteten av projekten sker högst 1v innan, och ofta samma dag som 
momentet påbörjas. Detta skiljer sig tydligt från Peabs mål som säger att arbetsberedningen skall ske 
3-4v innan utförandet. Tidsbrist är enligt respondenterna en anledning till varför beredningen inte 
utförs enligt utsatt tid. Respondenterna tycker därför att arbetsberedningen måste vara med i tidplanen 
om det skall läggas mer vikt vid den.  
 
I studien framgår det att en välplanerad arbetsberedning resulterar i ökad kvalitet i det avseendet att 
det genererar; bättre produkter, höjd kompetens samt ökad arbetstillfredsställelse.  En förutsättning för 
att lyckas med detta är att yrkesarbetarna får möjlighet att påverka hur momentet skall utföras, vilket 
leder det till att personalen blir mer motiverade till att utföra sitt arbete. Respondenternas åsikter är i 
enlighet med teorier rörande Lean construction där engagemang är ett centralt begrepp.  
 
 
Enligt respondenterna är personalens möjlighet till ökad utbildning i skriftlig arbetsberedningen en 
viktig del i förbättringsarbetet av arbetsberedning. De vill även se en ökad uppföljning av projekten. 
Majoriteten av respondenterna anser att uppföljningen skall ske efter avslutat moment eller efter 
avslutat projekt.  Motiveringen till varför uppföljningen skall ske direkt efter avslutat moment är att 
personalen då lättare minns det som utförts och därmed har enklare att följa upp momentet. 
Svårigheten i att följa upp direkt efter avslutat projekt är på grund av att personalen redan är 
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engagerade i nästa projekt. Respondenterna anser dock att det är svårt att få tid till uppföljning under 
projektets gång.  
 
Peab har som mål att merparten av projekten skall följas upp. Enligt Björkman & Ranhem (1995) skall 
det i samband med att arbetsberedningen upprättas bestämmas hur den skall följas upp. 
Undersökningen har dock visat att det är ytterst få projekt där arbetsberedningen följs upp. Detta är 
enligt respondenterna en anledning till att arbetsberedningen endast sporadiskt dokumenteras. De 
anser att om uppföljningen görs i större utsträckning leder det till en mer positiv inställning till 
dokumentation av arbetsberedning.  
 

 

6.2 Analys av enkätundersökning  

 
Lean Construction baseras på principerna inom Lean Production och Lean Thinking. De tre 
grundstenarna för Lean Construction är att; minimera slöseri, ständiga förbättringsarbete 
TQM, standardisering, Just in time, av processer, varor och tjänster i samverkan med kunder 
och intressenter  
 
Resultatet av enkätundersökningen visar att filosofin rörande Lean construction inte är 
implementerat på Peab division syd. Enkätundersökningen visade att 70 % av respondenterna 
inte var bekanta med konceptet Lean construction.  
 
Resultatet rörande TQM(totalkvalitet) är att merparten av de anställda upplever att Peab 
arbetar med ständigt förbättringsarbete. Enligt resultatet anser majoriteten att standardisering 
av byggbranschen skulle minska produktionskostnaderna. Det överensstämmer med de 
positiva åtgärder som författarna Blücher & Öjmertz (2007) tar upp i sin forskning rörande 
Lean construction.    
 
 
 
I enlighet med teorier definieras slöseri som en aktivitet som förbrukar resurser men inte 
skapar något mervärde för kunden. Enligt teorier kring Lean construction ska allt slöseri 
elimineras. I enkätundersökningen redovisas att det förekommer slöseri då det finns 
aktiviteter som inte skapar värde för kunden. Det styrker och överrensstämmer med de teorier 
studien har tagit upp gällande hur byggbranschens produktionskostnader har ökat i Sverige de 
senaste åren som resultat av ökat slöseri. Respondenterna i intervjuerna anser att slöseri kan 
minskas genom ett bättre och mer välplanerat arbete med arbetsberedningar.   
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7. Diskussion och slutsats 

 
 

 I diskussions- och slutsatsavsnittet tar vi upp våra egna tankar och åsikter gällande arbetsberedning. 

Avsnittet inleds med diskussion kring hur arbetsberedningen fungerar i dagsläget på Peab. Därefter 

diskuteras vilka hinder som kan finnas för att inte utföra arbetsberedningar. Kapitlet avslutas med att 

vi diskuterar förbättringar.  

 

 
I studien har det framkommit att det arbetas olika från en arbetsplats till en annan. Merparten 
av de tillfrågade är positivt inställda till skriftliga arbetsberedningar. Vi anser att för att 
skriftliga arbetsberedningar skall bli ett naturligt inslag i Peabs produktion krävs kontinuitet. 
Skriftlig arbetsberedning bör därför utföras på alla moment men anpassat efter momentets 
omfattning. Skriftlig arbetsberedning är särskilt viktigt i det avseende att det då finns 
möjlighet till erfarenhetsåterföring. Syftet till erfarenhetsåterföring är att sträva efter ständig 
förbättring (Kaizen).  
 
I nuläget anser vi att Peab brister i arbetet med erfarenhetsåterförening i det avseendet att 
uppföljning bör ske i större omfattning. På "uppföljningsmötet" efter varje moment bör de 
metoder som har varit bra tas upp men även de som varit mindre bra. Förslag på hur 
uppföljningen skulle kunna gå till är organiserade möten där de berörda yrkesarbetarna och 
arbetsledarna sitter ner och diskuterar momentet. De moment där underentreprenörer(UE) 
involveras i större skala ska även de näravara vid mötena. Detta för att studien visar att de 
anställda på Peab anser att UE skall involveras i högre grad i planeringen. Detta skulle kunna 
leda till ökat samarbete och förståelse mellan de olika yrkeskategorierna. 
Erfarenhetsåterföring skall även göras efter slutfört projekt för att sammanställa hur projektet 
har gått, men även gå igenom de viktiga punkterna på "uppföljningsmötet".  
 
 
I studien har det framgått att arbetsberedningen många gånger prioriteras bort på grund av 
tidsbrist. Ett förslag på åtgärd för att arbetsberedning skall bli ett mer naturligt inslag i 
produktionen är att den planeras in i större utsträckning i tidsplanen.  Något som har 
framkommit i studien är att personalombyte försvårar arbetet med arbetsberedning vilket är 
något vi tycker Peab behöver se över.  
 
Ökad kvalité på arbetsberedningen skulle kunna uppnås om yrkesarbetarna får möjlighet till 
ökat ansvar i arbetet med arbetsberedning. Vi anser att detta skulle leda till att yrkesarbetarna 
känner sig mer engagerade och därigenom känner mer ansvar för arbetsberedning.  
 
I nuläget finns det en minoritet av Peabs anställda som inte har förstått att syftet med 
arbetsberedningen är att det skall vara ett hjälpmedel i deras arbete. Vi anser att genom att ge 
mer utbildning i arbetsberedning till Peabs anställda skulle arbetet med skriftliga 
arbetsberedningar bli bättre.  
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Implementering av Lean construction 
 
Ett bra sätt att angripa förbättringsarbete av arbetsberedning är med hjälp av filosofin Lean 
construction. Åtgärderna som behöver göras för att möjliggöra en implementering av Lean 
Construction anser vi inte vara stora. En möjlighet till ökade kunskaper om Lean construction 
finns redan i företaget då Peab innehar verktyget visuell planering. Visuell planering är idag 
redan tillämpat i vissa delar av Peabs organisation. Vi anser att Peab har goda förutsättningar 
att lyckas implementera Lean construction och vårt förslag till hur de kan lyckas med 
implementeringen är i enlighet med Blucher (2007): 
 

• Utse en intern förändringsagent 
• Ökad kunskap om Lean-konceptet 
• Kartlägg och förbättra projektets värdeflöden 
• Regelbundna utvärderingar 
 

   

 

Förslag till fortsatt forskning  
 
Ett förslag till att få ett bättre resultat av vår studie är att använda en större urvalsgrupp. Detta 
kräver dock större resurser och tid men kan vara bra för att ta reda på hur hela Peabs personal 
ser på arbetsberedningen. Förslag till fortsatt forskning skulle vara att utföra studien på hela 
Peabs organisation. Vår studie skulle även kunna göras som en jämförelse mellan olika 
företag för att ger en illustration över hur det ses på arbetsberedning i de olika 
organisationerna 
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Bilaga 1 
 

INTERVJUFRÅGOR 
 
 
Arbetsplats ______________________________________________   
 
Befattning _______________________________________________ 
 
 
 
Det är skriftliga arbetsberedningar vi menar! 
 
 
1. Kan ni beskriva hur ni jobbar med arbetsberedningar i dagsläget?  Varför? 
 
2. Vid vilka typer av aktiviteter tycker ni det är viktigt respektive mindre viktigt med 
arbetsberedningar?  Varför? 
 
3. Vem ska ansvara för att arbetsberedning genomförs? Varför? 
 
4. Tycker du det finns behov av förändringar angående hur ni jobbar med arbetsberedningar i 
dagsläget? 
 
5. I vilket skede av ert arbete görs arbetsberedningen? 
 
6. Kan du uppskatta hur mycket tid du lägger varje vecka på arbetsberedning? 
 
7. Tror du att arbetet med arbetsberedningarna resulterar i ökad kvalitet? Motivera! 
 
8. Tror du att arbetet med arbetsberedningarna resulterar i lägre byggkostnader? På vilket sätt? 
 
9. Vilka tycker du ska vara delaktiga i arbetet med arbetsberedningarna och på vilket sätt? 
 
10. Känner du att arbetsberedning är ett naturligt inslag i det dagliga arbetet? 
 
11.(AL, YA) Har du någon gång nekat att utföra arbete som inte är arbetsberett? Varför inte? 
(PC)Har du någon gång varit med om att någon har nekat att utföra arbete som inte varit arbetsberett? 
 
12. Hur följs arbetsberedningarna upp och hur tycker du de ska följas upp? 
 
13 övrigt 
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Bilaga 2 
 

INTERVJUFRÅGOR 
 
 
Arbetsplats gfffffffffffff_____________________________________________ 
  
 
Befattning _fgfgfgfgfgf_____________________________________________ 
 
 
 
 
1. Kan ni beskriva hur ni jobbar med arbetsberedningar i dagsläget?  Varför? 
 
AL driver produktionen och sköter då arbetsberedningarna.  Vi har tidigare tittat grovt på vilka 
moment som vi behöver arbetsbereda. Sedan fyller vi på detta efterhand som det kommer knepiga 
moment som behöver arbetsberedas.  
 
2. Vid vilka typer av aktiviteter tycker ni det är viktigt respektive mindre viktigt med 
arbetsberedningar?  Varför? 
 
Där det är svårt att ta sig fram rent logistikmässigt. Även stora moment som vi inte har provat på 
tidigare. Sådana moment som det skall vara högre kvalitet på än normalt. 
 
3. Vem ska ansvara för att arbetsberedning genomförs? Varför? 
 
AL, För att dom driver produktionen fullt ut. Sedan har PC en övergripande roll att det genomförs. 
 
4. Tycker du det finns behov av förändringar angående hur ni jobbar med arbetsberedningar i 
dagsläget? 
 
Ja det finns en sak där vi är för dåliga och det är uppföljningen av aktiviteterna. Vi gör många gånger 
förbättringar från hur vi gjorde i beredningen och där är vi för dåliga att följa upp detta. 
 
5. I vilket skede av ert arbete görs arbetsberedningen? 
 
5-10 arbetsdagar innan aktiviteten. Sen kan det vara så att de aktuella snickarna inte finns på plats då 
och då får beredningen ske samma dag som aktiviteten startar. Dock så görs alltid en förberedande 
beredning av AL. 
 
6. Kan du uppskatta hur mycket tid du lägger varje vecka på arbetsberedning? 
 
Jag gör inte det någonting…… 
 
7. Tror du att arbetet med arbetsberedningarna resulterar i ökad kvalitet? Motivera! 
 
Ja det gör den! Framförallt om man tittar på kvalitet så får man med sig egenkontrollerna i 
arbetsberedningen. Men det största vinsten är att man gör aktiviteterna i rätt ordning. 
 
8. Tror du att arbetet med arbetsberedningarna resulterar i lägre byggkostnader? På vilket 
sätt? 
 

 
Henrik Andersson & Linus Larsson 



 

Ja det blir det! Man mängdar upp materialet så att man får rätt mängder och att man jobbar i rätt 
ordning. 
 
9. Vilka tycker du ska vara delaktiga i arbetet med arbetsberedningarna och på vilket sätt? 
 
AL samt dom som skall utföra aktiviteten. Möjligtvis lagbasen i vissa fall 
 
10. Känner du att arbetsberedning är ett naturligt inslag i det dagliga arbetet? 
 
Ja 
 
11.(YA) Har du någon gång nekat att utföra arbete som inte är arbetsberett? Varför inte? (PC, 
AL)Har du någon gång varit med om att någon har nekat att utföra arbete som inte varit 
arbetsberett? 
 
Nej…men känner till kravet 
 
12. Hur följs arbetsberedningarna upp och hur tycker du de ska följas upp? 
 
Följs inte upp…  Man bör fotodokumentera. Sen böra man föra in dokumenten i en bank på peab.  
Jag kommer göra detta i detta projektet där jag kommer fotodokumentera arbetet och sen lägga upp det 
som ett bildspel  och lägga upp det i banken. 
 
 
13 övrigt 
 
Det man skall ta till vara på är att hantverkarna sitter mer väldigt mkt kunskap och väldigt bra idéer.  
För mig har det varit väldigt naturligt att jobba med arbetsberedningar . Och tycker att det är ett  
naturligt sätt att förbereda sig inför ett moment. 
Jag hade hantverkare från byggservice här på detta projektet och dom tyckte det var jättebra med 
arbetsberedningarna. Dom verkade inte ha jobbat med dom innan. 
 
Det man kan tycka är att man inte har tid att göra arbetsberedningar men man vinner så mkt tid i andra 
änden genom att göra arbetsberednigarna på ett bra sätt. Då vet hantverkarna vad som skall göras och 
man sparar mkt tid för då slipper gubbarna komma o fråga hur dom skall göras.  Och det är kanske det 
man inte har insett riktigt 
 
Jag  kopierar med mig beredningarna från jobb till jobb jst för att då vet vi vad vi gjorde då.  
 
Hantverkarna är positiva till arbetsberedningarna. 
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Bilaga 4

Enkät undersöknings sammanställning  1 2 3 4 5 
Ej 

svar Medelvärde 
1. Känner du till konceptet Lean Construction? 19 2 4   2   1.67 
2. Förekommer det förflyttningar av personal utan klart syfte? 4 9 8 4 2   2,67 
3. Känner du dig engagerad i att förbättra företagets sätt att arbeta?   1 2 14 10   4,22 
4. Levereras material i rätt mängd?   1 10 13 3   2,78 
5. Är arbete med kontinuerliga förbättringar viktiga för byggbranschens utveckling?     2 3 22   4,74 
6. Är standardiserat arbete nödvändigt för att kvalitén ska säkras och för att åstadkomma ständiga förbättringar?    2 6 12 7   3,89 
7. Kan materialspill minskas genom bättre planering?   1 2 7 17   4,48 
8. Förekommer det väntan av personal mellan olika moment? 4 7 6 4 1   2,11 
9. Får arbete göras om på grund av fel vid utfört arbete? 3 11 8 4   1 2,41 
10. Vet ledarna på Peab hur arbetet går till i produktionen?   8 10 7 2   3,11 
11. Blir du erbjuden utbildning av Peab för att öka min kompetens inom mina arbetsuppgifter regelbundet? 1 5 5 8 8   3,63 
12. Händer det att arbete utförs i fel ordning? 2 10 11 3 1   2,67 
13. Skapar alla aktiviteter som utförs i byggprocessen värde för kunden?   3 5 8 10 1 3,96 
14. Förekommer det att arbetsstyrkan är för stor respektive för liten under delar av projektet?   8 8 8 3   3,22 
15. Görs det Feedback och återkoppling av alla projekt? 7 10 8 1 1   2,3 
16. Skulle det genom ett närmare samarbete med några utvalda leverantörer öka produktionens lönsamhet?     9 14 4   3,81 
17. Involveras arbetslagen på Peab i planeringsarbetet?  1 2 9 11 4   3,56 

2,48 18. Utvärderas alla projekt som utförs av Peab? 2 7 14 1 1 2 
19. Stämmer det att byggtider och produktionskostnader kan minskas med att standardisera byggbranschen?  1 1 7 9 9   3,89 
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