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Förord 
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region mellersta. Arbetet är den avslutande kursen på den treåriga utbildningen 
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Sammanfattning  

Studier visar att god planering sänker omkostnader och kostnader för ÄTA-arbeten. Det 

innebär att genomtänkt planering blir en allt viktigare faktor för att kunna minska kostnader 

för slöseri samt uppnå en effektiv produktion och god kvalitet. Ett hjälpmedel för att uppfylla 

detta är verktyget arbetsberedning. 

Arbetsberedning är ett begrepp som genom planering underlättar genomförandet av en 

aktivitet. För att uppnå önskat resultat och kvalitet ska val av utförandemetod, arbetskraft, 

material, maskiner och hjälpmedel fastställas i god tid innan arbetsmomentet påbörjas.  

Syftet med detta examensarbete är att göra en nulägesanalys av hur Peabs arbetsberedningar 

fungerar i produktionen. Att kartlägga eventuella fel eller brister samt att undersöka 

möjligheten till effektivisering. Målet är att effektivisera arbetsberedningen och presentera 

förbättringar.  

Studien har genomförts på Peab region mellersta och aktuella byggprojekt i Karlstad under 

våren 2017. Den omfattar en fallstudie på Talldungen förskola samt en intervjustudie där 

platschefer, arbetsledare och yrkesarbetare har intervjuats.  

Resultatet visar att Peab har ett strukturerat arbetssätt gällande arbetsberedningar och att 

medarbetare anser att verktyget är ett bra hjälpmedel. Med hjälp av arbetsberedning klargörs 

krav och eventuella frågetecken kan redas ut innan aktivitetsstart. Vid beredningen deltar 

yrkesarbetarna aktivt och kan påverka val av arbetsmetod, maskiner och verktyg. Detta 

resulterar i en positiv inställning och upplevs även ge bättre sammanhållning mellan 

yrkesgrupperna.  

Ett återkommande problem är att arbetsberedning inte prioriteras tidsmässigt vilket gör att 

uppföljningen efter genomförd aktivitet blir bristfällig och saknar ofta dokumentation.  

Utifrån de slutsatser som tagits från analysen rekommenderas utbildning, erfarenhetsbank 

samt ritning- och anvisningsstation som åtgärder. Peab bör även bli bättre på att informera 

sina medarbetare om vilka verktyg som finns tillgängliga samt satsa på att utveckla BIM-

användandet. 

Nyckelord: arbetsberedning, erfarenhetsåterföring, egenkontroll, arbetsmiljö, Peab. 
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Abstract 

Studies show that good planning reduces operating coasts and costs for change and additional 

work. It means that thoughtful planning becomes a more important factor in reducing waste 

costs and achieving efficient production and good quality. A tool to achieve this is work 

preparation. 

Work preparation is a concept that, through planning, facilitates the performance of an 

activity. To achieve the desired result and quality, the choice of the performance method, 

workforce, materials, machines and other tools must be decided in good time before the work 

begins. 

The purpose of this graduate project is to make a status analysis of how Peab's work 

preparations are used in production. Identify errors or deficiencies and to investigate the 

possibility of streamlining. The objective is to get the work preparation more efficient and to 

suggest improvements. 

The study has been made in cooperation with Peab Region middle and the current building 

projects in Karlstad in spring 2017. It comprises a case study (on/at Talldungen preschool) 

and an interview study where site managers, supervisors and construction workers have been 

interviewed. 

The result shows that Peab has a structured work preparation and that the employees find the 

toolset useful. Working preparation clarifies requirements and any questions can be resolved 

before the start of the activity. During the preparation, the construction workers actively 

participate and can influence the choice of working methods, machines and tools. This results 

in a positive attitude and is perceived to provide better teamwork. 

One reoccurring problem is that time for work preparation is not prioritized, which means 

that the follow-up after a completed activity becomes insufficient and the documentation is 

often missing. 

Based on the conclusions drawn from the analysis, education, a bank of experience and also a 

drawing and instructional station are recommended as arrangements. Peab should be better at 

informing the employees about the available tools and should also be investing in developing 

the use of BIM. 

Keywords: work preparation, bank of experience, quality controls, work environment, Peab. 
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Begreppsförklaring 

3D-modell: dataprojekterad modell i tre dimensioner (längd, bredd och höjd). 

5M: en princip som utgör grunden vid arbetsberedning. 

5S: metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. 

Aktivitet: aktuellt arbetsmoment som är med i en arbetsberedning. 

Arbetsberedning: en mycket detaljerad form av planering av en aktivitet eller ett moment.  

Arbetsledare (AL): fördelar och kontrollerar arbetet inom en grupp eller organisation. 

Arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan): är en ritning som visar var t.ex. containrar, bodar, 

upplag, sopstationer, ledningar, förstahjälpen, samlingsplats, brandsläckare m.m. finns på 

arbetsplatsen. Detta ger en bra överblick på arbetslandskapet. 

Boarea (BOA): den yta i en bostad som är användbar för boende.  

BIM - Byggnads Informations Modellering: ett arbetssätt inom byggbranschen där resultat 

från projektering visuellt visas i tre dimensioner (längd, bredd och höjd). 

Bostadsrättsförening (BRF): en organiserad grupp medlemmar som innehar 

bostadsrättigheter. 

Bruttoarea (BTA): summan av alla våningsplanens area som begränsas av de omslutande 

byggnadsdelarnas utsida.  

ByggAi: utvecklade arbetsinstruktioner på nätet. 

Byggnadsarea (BYA): avser den area som en byggnad upptar på marken.  

Egenkontroll: granskning av eget utfört arbete.  

Erfarenhetsbank: där medarbetare kan ta dela av andras erfarenheter. 

Erfarenhetsåterföring: föra kunskap vidare till medarbetare.  

Fallstudie: undersökning som görs på en mindre avgränsad grupp.  

Green Building: är ett certifieringssystem som är inriktat på energibesparing och 

energieffektivisering. 

HSB: en svensk kooperativ bostadrörelse. 
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Kritiska linjen: aktiviteten är i ett beroendeförhållande till en annan aktivitet vilket kan 

medföra störningar. 

Kvalitativ metod: metod för att beskriva och analysera kännetecken och egenskaper eller 

kvaliteter i de fenomen som ska studeras. Metoden bygger på mänsklig erfarenhet och 

tolkning (Malterud 2014). 

Kvantitativ metod: metod som bidrar till ett mätbart resultat.  

Lagbas: arbetslagets företrädare på arbetsplatsen. 

Lean Production: filosofi som används för att förbättra effektivitet och lönsamhet i 

produktionsprocesser.  

Miljöbyggnad: certifieringssystem för byggnader i Sverige.  

PDCA-cykel: förbättringscykel.  

Platschef (PC): huvudansvarig för ett enskilt projekt. 

Risk: sannolikheten för att en identifierad riskkälla leder till en oönskad effekt. 

Statistiska centralbyrån (SCB): redovisar svensk statistik. Statistiska centralbyråns främsta 

uppgift är att förse användare och kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och 

forskning.  

SundaHus: materialdatabas.  

Underentreprenör (UE): den som inom arbetsområdet utför entreprenad åt 

huvudentreprenören.  

YouTube: en webbplats med videoklipp. 

Yrkesarbetare (YA): de som utför aktiviteten. Ex. snickare.  

ÄTA-arbeten: ändring- och tilläggningsarbeten.   
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1 Inledning 
I	detta	avsnitt	behandlas	bakgrund,	examensarbetets	syfte,	mål	och	problemställning	samt	

avgränsningar.	Detta	för	att	ge	läsaren	en	introduktion	till	examensarbetet.	

1.1 Bakgrund 

Likt många andra branscher strävar byggbranschen ständigt efter förbättrad produktivitet och 

effektivitet. Det kan vara svårt att driva igenom nya rutiner i traditionella branscher och en 

orsak till misslyckandet är för lite satsning på förbättringsåtgärder. Genom ständiga 

förbättringar och anpassning till samhällets utveckling ges förutsättningar och möjlighet till 

ökad produktivitet och effektivitet (Fernström 2009).  

Byggnationskostnader i Sverige har enligt statistik från SCB ökat de senaste åren (SCB, 

2015). Kartläggning visar att slöseri motsvarar mellan 30-35 % av ett projektets 

produktionskostnad. Flera studier visar att tid och kostnad för planering tjänas in genom 

minskade omkostnader som t.ex. material, maskiner och ÄTA-arbeten. Det innebär att 

genomtänkt planering blir en allt viktigare faktor för att kunna minska kostnader för slöseri 

samt uppnå effektiv produktion och god kvalitet. Ett hjälpmedel för att uppfylla detta är 

verktyget arbetsberedning (Josephson & Saukkoriipi 2009).  

Arbetsberedning är ett begrepp som genom planering underlättar genomförandet av en 

aktivitet (se figur 1 nedan). För att uppnå det önskade resultatet och kvalitén ska val av 

utförandemetod, arbetskraft, material, maskiner och hjälpmedel fastställas i god tid innan 

arbetsmomentet påbörjas. Allt ska baseras på de krav som finns från beställare och samhälle 

beträffande kvalitet, miljö och säkerhet. Eftersom alla projekt är unika är det även viktigt att 

arbetsberedningen anpassas efter typ av aktivitet (Persson 2012). 
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Figur 1. Diagram över hur arbetsmoment effektiviseras med arbetsberedning (Källa: Persson 2012). 
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1.2 Syfte & Mål 
Syftet med examensarbetet är att göra en nulägesanalys av hur Peabs arbetsberedningar 

fungerar i produktionen. Att kartlägga de eventuella fel eller brister som finns samt undersöka 

möjligheten till effektivisering.  

Målet är att effektivisera arbetsberedningen och presentera förbättringar.  

För att uppnå syftet inriktar sig examensarbetet mot följande frågor: 

• Hur arbetar Peab med arbetsberedning? 

• Hur följer Peab upp arbetet efter en genomförd arbetsberedning? 

• Hur tycker anställda det är att jobba med arbetsberedning? 

• Hur kan dagens arbetsberedning förbättras? 

 

1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet omfattar 22,5 högskolepoäng vilket utgör en studietakt på 75 % under 

vårterminen.  

Arbetet har en övergripande frågeställning men speglar Peabs arbetssätt. För att kunna 

fokusera på de mest relevanta delarna och begränsa omfattningen av arbetet har vissa 

avgränsningar gjorts. 

• Endast arbetssätt inom Peab region mellersta kommer att behandlas.  

• Eftersom arbetsberedning är ett stort och komplext område har arbetet begränsats 

utifrån aktuella projekt i Karlstad under våren 2017. 

• Arbetet har avgränsats från arbetsberedning i projekteringsfasen. Fokus ligger istället 

på arbetsberedning i produktion. 
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2 Teori 
I	detta	avsnitt	beskrivs	de	teorier	som	ligger	till	grund	för	denna	studie.	Huvudsakliga	avsnitt	tar	

bland	annat	upp	teorier	om	arbetsberedning,	hjälpmedel,	principer	och	en	företagspresentation.	

Dessa	teorier	ligger	till	grund	för	analysavsnittet.	

2.1 Företagspresentation 

Bröderna Paulssons entreprenad AB grundades 1959 av bröderna Erik och Mats Paulsson 

från Bjärehalvön i Skåne. Det började med sophämtning och jordbrukssysslor som sedan 

utökades till arbete med större entreprenader (Peab 2017a).   

1970 startade företaget sin byggavdelning där det främsta arbetet var nybyggnation av 

monteringsfärdiga villor och småhus. Under 1990-talet växte företaget betydligt och ändrade 

då namn till Peab AB (Peab 2008).   

Peab är idag ett av nordens ledande företag inom bygg- och anläggningssektor med kontor 

utspridda i Sverige, Norge och Finland. Företaget har fyra affärsområden: bygg, anläggning, 

industri och projektutveckling. Inom affärsområdet bygg genomförs projekt som omfattar allt 

från nyproduktion av bostäder, lokaler och renoveringar till byggservicetjänster. 

Verksamheten har cirka 150 platskontor i Norden, organiserade i 15 regioner, där Sverige 

representerar 11 av regionerna (Peab 2017b).  

Företagets kärnvärden är att vara jordnära - att arbeta nära kunden, utvecklande – att vara 

nyskapande, personliga – långvariga och goda relationer samt pålitliga - innebär god 

planering, att förebygga fel och att hålla utlovade tider (Peab 2017b). Figur 2 visar Peabs 

logotyp.  

 

 

Figur 2. Peabs logotyp (Källa: Peab 2017a). 
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2.2 Arbetsberedning 
Begreppet arbetsberedning bygger på att en aktivitets genomförande planeras i god tid före 

utförandet. Det innebär att bästa möjliga byggmetod väljs, preciseras och dokumenteras i 

detalj. Resursinsatser dokumenteras tillsammans med de material, maskiner och verktyg som 

behövs för att aktiviteten ska kunna genomföras enligt planeringen (Nordstrand 2008).  

Målsättningen är att kunna genomföra arbetet i rätt tid, till rätt pris, med god kvalitet och 

enligt föreskrivna arbetsvillkor. Det bidrar till minskning av materialspill, olyckor förebyggs, 

materialhantering förenklas och ökad effektivitet uppnås. Med en god planering undviks 

interna felkostnader som exempelvis omarbeten och stilleståndkostnader (Rèvai 2012).  

Det finns inga krav enligt lag gällande arbetsberedning av arbetsmiljö, men enligt 8 § AFS 

1999:03 kan krav ställas på upprättande av arbetsmiljöplan. Arbetsmiljöplanen beskriver 

vilka arbetsmiljöåtgärder som ska göras för olika aktiviteter som innefattar risker enligt 12a § 

AFS1999:03. Arbetsberedningar blir då ett sätt att följa de krav som Arbetsmiljöverket samt 

arbetsmiljöplanen ställer (Arbetsmiljöverket 2014).  Arbetsberedning delas in i tre delar som 

beskrivs nedan. 

2.2.1 Förberedelser 

Vid byggstart fastställs de aktiviteter som bör granskas och förberedas extra noggrant genom 

en arbetsberedning. Aktiviteterna kan t.ex. kräva stora resurser, vara styrande, tekniskt 

komplicerade, obeprövade, störningskänsliga eller ekonomiskt betydelsefulla. Även 

välbeprövade metoder kan behöva arbetsberedning om aktiviteten ligger på den kritiska 

linjen, d.v.s. om aktiviteten vid störning påverkar andra aktiviteter (Rèvai 2012).  

När en arbetsberedning förbereds samlar arbetsledningen in relevant underlag och 

projektinformation för det arbetsmoment som ska arbetsberedas. Exempel på underlag och 

information kan vara: ritningar, beskrivningar, krav, montageanvisningar och risker m.m. I 

förberedelserna ingår det även att se till att ett rum för möten finns tillgängligt med den 

utrustning som arbetsberedningen kräver (Persson 2012).  

2.2.2 Genomförande 

Vid upprättande av en arbetsberedning deltar personer med anknytning till den aktivitet som 

ska genomföras. Det kan till exempel vara platschef, arbetsledare, lagbas och de 

yrkesarbetare som ska utföra aktiviteten. Det förekommer att övriga yrkesarbetare med 

erfarenhet av aktiviteten deltar för ökad kunskap. Även UE som påverkar eller påverkas av 
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valet av utförande för det aktuella arbetsmomentet kan delta. Det är viktigt att skapa rätt 

förutsättningar för den som ska utföra arbetet och att personen känner sig delaktig i 

planeringen av en aktivitet. Yrkesarbetare kan påverka val av arbetsmetod samt vilka verktyg, 

maskiner och hjälpmedel som ska användas vid utförande av aktiviteten. I och med 

delaktigheten under planeringen visar sig yrkesarbetare bli mer motiverade till arbetet 

(Bergman & Klefsjö 2007). 

Arbetsledningen samlar den grupp som ska genomföra arbetsmomentet och går sedan igenom 

förutsättningar för projektet, den övergripande planeringen, gemensamma anordningar, 

egenkontroller och APD-plan för det arbete som ska utföras. Diskuterar hur kraven ska 

uppnås samt hur arbetet ska utföras (Persson 2012). 

2.2.3 Avstämning & uppföljning 

Kontinuerligt under aktivitetens utförande sker avstämningar och egenkontroller. Efter 

utförandet analyseras vad som har fungerat bra respektive mindre bra och eventuella 

förbättringar föreslås.   

Vanliga punkter att utgå från vid uppföljning är: 

• Jämför förbrukade timmar i förhållande till planerade. 

• Notera vad som kan förbättras. 

• Notera vad som fungerat mindre bra. 

• Dokumentera erfarenheter inför framtida arbetsberedningar (Persson 2012).  

2.2.3.1 Egenkontroll 

En del av innehållet i en arbetsberedning är egenkontroller. Det innebär en granskning av 

eget utfört arbete och fungerar som en bekräftelse på att arbetet är rätt utfört. Kontrollen är ett 

dokument som signeras av den som utfört aktiviteten eller av en arbetsledare. Ansvaret för 

kontrollen innebär att man bekräftar godkänt resultat med en signatur, text och datum. Det 

blir på så vis ett system för att kontrollera att byggandet sker efter lagar, förordningar och 

bestämmelser. Kontrollen resulterar i färre ändringsarbeten och slutligen tidsvinst samt 

minskade kostnader (Rèvai 2012). 

2.2.3.2 Erfarenhetsåterföring 

Erfarenhetsåterföring går inte enbart ut på att söka erfarenheter utan även på att återanvända 

och utveckla dessa kunskaper (Blomé 2000). Det egentliga syftet med att återföra erfarenhet 
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och kunskap är inte att dokumentera dem utan det är att översätta personers kunskap till något 

som samtliga i företaget kan använda sig utav. Det är viktigt att aktivt arbeta med 

erfarenhetsåterföring för att undvika att det inte bara blir en arkivering av kunskap utan att 

det även blir en aktivering av goda erfarenheter (Mårtensson 1999). Varje verksamhet bör 

avsätta resurser för att ta tillvara på och återföra erfarenheter som kan användas till att 

förbättra verksamheten, t.ex. genom utbildning (Bergman & Klefsjö 2007). 

Det förekommer en syn om att beredning endast är en beskrivning av hur ett arbetsmoment 

ska utföras. Med hjälp av utbildning inom området kan synen ändras så att den viktiga 

planeringen runt omkring inte glöms bort. Genom praktiska övningsexempel under 

utbildningen fås den teori som lärts ut och på så vis omvandlas kunskap till kompetens 

(Blomé 2000). 

2.2.4 5M-principen 

Arbetsberedningens utformning grundar sig ofta utifrån 5M-principen. Den fungerar som ett 

planeringsunderlag och omfattar de viktigaste delarna – metod, material, maskin, människa 

och miljö. Nedan i figur 3 redovisas innebörden av de olika delarna (Rèvai 2012).  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Figur 3. En modell av 5M-principen (Källa: Rèvai 2012). 

 

Metod Material Maskin Människa Miljö 

Bestämmer vilken metod som 
ska användas vid utförandet av 

aktiviteten. Bestämmer 
utrustning utifrån metodval. 

Ser över vilka 
material som 

behövs och hur 
de levereras. 

Ser över vilka maskiner 
som behövs – om de finns 
tillgängliga eller behöver 

beställas. 

Beslutar vilka som ska 
genomföra aktiviteten utifrån 

utbildning och kompetens. 
Utser en ansvarig. 

Ser över 
kraven för 

arbetsmiljö. 
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2.3 Kvalitet & miljö 
Ett mer systematiskt kvalitetsarbete växte fram i byggbranschen under 1980-talet. Under den 

tiden kom flera rapporter som påvisade att det fanns stora kvalitetsbrister samt vilka 

ekonomiska konsekvenser detta ledde till. Rapporterna visade att det var bättre att göra rätt 

från början. En kvalitetssäkring i form av arbetsberedning gör att företagets kunder kan vara 

tryggare i att de får den kvalitet de önskar (Nordstrand 2008). Kvalitetsarbete innebär även att 

öka produktionens effektivitet samt se till att de som arbetar med produktionen har rätt 

förutsättningar (Svensson 2007).  

Kvalitets-och miljöarbete har kraftigt utvecklats under senare år och är en viktig aspekt för att 

åstadkomma ett mer hållbart byggande. Med hjälp av arbetsberedning planeras material, tid, 

maskiner och verktyg vilket bidrar till ett mer genomtänkt genomförande. På så sätt minskar 

slöseri i form av materialspill samtidigt som arbetsprocessen blir mer effektiv (Persson 2005).  

2.4 Lean Production 

Lean Production är ett sätt att se på, driva och leda en verksamhet och baseras på resurssnåla, 

flexibla och snabba processer vilka drivs utifrån kundernas aktuella behov. Konceptet 

innehåller allt från värderingar och filosofi till metoder och verktyg som vid rätt användande 

kan innebära stora förbättringar av en verksamhets resultat (Sörqvist 2013).  

Lean har sina grunder i japansk kvalitets- och produktionsfilosofi. Under 1950- och 1960 

talet pågick en stor utveckling i japan, detta på grund av konsekvenserna efter andra 

världskriget och den ekonomiska kris som detta medförde (Lean Forum 2001). Filosofin 

används idag för att förbättra lönsamheten och effektiviteten i produktionsprocessen. Syftet 

med Lean är att eliminera alla former av slöseri, d.v.s. arbete som ej tillför värde för kunden. 

Att ständigt utveckla och förbättra verksamhetens processer och de produkter som 

tillhandahålls är grunden inom Lean. Ständiga förbättringar kräver organisation och metodik 

för att fungera effektivt (Sörqvist 2013). 
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Figur 4. Lean Templet. 
 

Begreppet Lean visualiseras som en grafisk beskrivning i Leantemplet (se figur 4) som 

sammanfattar de grundläggande delarna. I templet illustreras företagets produktionskedja och 

visar hur principer, metoder och verktyg samverkar till en helhet. Ett verktyg inom Lean är 

PDCA-modellen som beskrivs i följande avsnitt (Sörqvist 2013).   

Förbättringar 

Mätning 

Standardisering 

Just in 
Time 

Kvalitet Engagemang 

Kundfokus 
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2.4.1 PDCA-cykeln 

Förbättringsarbete handlar mycket om problemlösning och för att uppnå bra resultat krävs 

disciplinerade aktiviteter. Förbättringscykeln PDCA bidrar till att skapa väl strukturerade och 

disciplinerade förbättringsåtgärder – vilket är viktigt inom arbetsberedning. PDCA-modellen 

är ett av Leans tankesätt som beskriver hur ett förbättringsarbete kan genomgå. Den iterativa 

fyra-stegs problemlösande process, även känd som Demings cykel, är en grundläggande 

modell för hur förbättringsarbete bör se ut (se figur 5). Planering (plan) är en förutsättning för 

förbättringsarbete, som sedan ska utföras (do). För att lära av utförd aktivitet måste den 

analyseras (check). Den viktigaste åtgärden inför nästa förbättringscykel är att ta lärdom av 

det som tidigare genomförts samt belysa vad som bör studeras ytterligare (act) (Elg et al. 

2007). 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Här lokaliseras orsaken till problemet och en 
plan på hur problemet ska åtgärdas tas fram. 
Därefter upprättas mål och processer för att 
kunna leverera resultatet i enlighet med det 
förväntade resultatet. 

Act Plan 

Check Do 

När planeringen är genomförd gäller det för 
de berörda att nå målet inom avsedd tid. 
Förbättringar specificeras och implementeras. 

Visar sig en förbättring vara bra kan den ligga 
till grund för liknande processer framöver. Om 
inte, måste förbättringsprocessen fortlöpa och 
då kan den kunskap som fåtts i föregående 
cykel vara till grund för den nya cykeln. 

Åtgärderna analyseras och värderas för 
att se om de lett till någon förbättring. 

Figur 5.  PDCA-cykeln (Källa: Elg et al. 2007). 



 11 

2.4.2 5S 

Lean Production innehåller även metoden 5S, som på ett systematiskt sätt förbättrar 

arbetsmiljön. Genom att följa de 5 s:en som beskrivs nedan i figur 10 skapas en säkrare 

arbetsplats med ordning och reda, kortare produktionstider samt ökad effektivitet och 

samverkan (Olofsson 2013).  

Sortera – identifiera onödiga saker och ta bort dem 

Systematisera – placera saker nära där de används, i begränsat antal 

Städa – att göra rent innebär en form av besiktning 

Standardisera – skapa standardiserade rutiner för städning och vilka maskiner som ska 

användas 

Skapa vana – träna alla, genomföra revisioner och använd synliga checklistor (Liker 2009).  

Metoden har sitt ursprung inom verkstadsindustrin men har på senare tid omformats och 

utvecklats till flertalet andra industrier och branscher, där bland byggbranschen. Det är ett 

tankesätt där vägen till framgång är samarbete, delaktighet och engagemang. Med en aktiv 

och engagerad ledning som intresserar sig för andras arbete ges goda resultat. Grundtanken är 

att ha tillgång till det som behövs, när det behövs och utan att behöva leta efter det (Olofsson 

2013).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 6. Modell av 5S.   

5S 
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2.5 Riskbedömning för ökad säkerhet 
Byggbranschen har de farligaste arbetsplatserna i hela Sverige med en hög skadefrekvens, 

därav prioriteras säkerhet högt. Medvetenhet kring säkerhetsarbete har ökat som följd av 

strängare lagstiftning samt en attitydförändring inom branschen. Varför byggbranschen är en 

av de mest skadebenägna industrierna beror bland annat på dess unika dynamik, komplexa 

projekt samt många olika typer av projekt och arbetsmoment. De flesta dödsfall beror på fall 

från hög höjd, att bli träffad av fallande föremål eller att bli överkörd av fordon (Li et al. 

2015).  

En risk definieras som sannolikheten för att en identifierad riskkälla leder till en oönskad 

effekt. Risk innehåller därmed två komponenter: sannolikheten för att en oönskad händelse 

ska inträffa samt en bedömd omfattning eller konsekvens av händelsen (Höglund & Olsson 

2015). Genom en tidig riskbedömning och riskinventering kan de arbetsmiljörisker som 

arbetet omfattar lokaliseras. Med hjälp av en god arbetsberedning skapas ett säkrare och 

effektivare arbetssätt som genererar bättre lönsamhet och produktivitet. Med hjälp av 

arbetsberedning kan skador och tillbud förebyggas (Arbetsmiljöverket 2014).  

2.6 BIM 

Vid traditionell ritningsläsning förekommer ofta brister vid tolkning, något som kan 

motverkas med hjälp av den visuella tekniken BIM. Resultatet från projekteringen redovisas 

visuellt i en 3D-modell och på så sätt får de inblandade en tydlig bild av projekts eller 

momentets utformning (Granroth 2011).  

BIM eller Byggnadsinformationsmodellering är en teknisk revolution som håller på att 

förändra byggsektorn med en snabb utveckling. Det är en process som handlar om att skapa 

och använda en intelligent 3D-modell för att informera och förmedla projektbeslut.  

BIM är alltså ett styrverktyg för projektledning som hjälper till att förbättra den övergripande 

kvalitén.  

En betydelsefull del av objektbaserad projektering är visualisering av utformning och 

gestaltning. Objektsbaserad projektering används genom hela byggprocessen från 

presentation av förstudien till byggskedet (Granroth 2011). Se figur 7. 

  



 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Samarbete, insikt och produktivitet är huvuddelarna i BIM-processen.  

 

En BIM-modell är en virtuell modell av verkligheten, där all information från en byggnads 

livscykel samlas och organiseras. Modellen kan innehålla information om både den fysiska 

och den logiska sammansättningen av objekten och själva byggnaden (Granroth 2011).  

En forskning visar att användning av 3D-modeller i produktionsprocesser underlättar 

arbetsberedningar för bland annat platschefer. Arbete med BIM underlättar även för 

arkitekter, ingenjörer, konstruktörer och yrkesarbetare (Norberg et al. 2009). 

BIM är alltså ett sätt att hantera information om varje byggnadsdel från hela byggprocessen: 

från design - och konstruktionsprocessen genom byggskedet och slutligen till 

förvaltningsskedet. Begreppet BIM uppfattas olika och en exakt definition finns egentligen 

inte (Autodesk 2017).  

Fördelarna med denna process är visualisering av virtuell miljö, kompletterande 

projektstyrningsverktyg, kollisionskontroll, samordning, visualisering av tidplan och 

montageordning samt simulering. Den underlättar även kommunikationen mellan beställare 

och övriga aktörer. Fördelarna resulterar i bättre förståelse för koncept och färdig byggnad, 

bättre samordning och mindre fel i både projekterings- och byggskedet, minskad tidsåtgång 

samt högre produktivitet och kvalitet (Harris & McCaffer 2013).  

Samarbete 

Insikt Produktivitet 

BIM 
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3 Metod 
I	detta	avsnitt	beskrivs	arbetsgången	samt	den	metod	som	använts	i	studien.	Avsnittet	innehåller	

även	en	teoretisk	beskrivning	av	kvantitativ	och	kvalitativ	intervjuteknik.	

3.1 Övergripande arbetsprocess 
Under hösten 2016 valdes arbetsberedning som ämnesområde för examensarbetet och ett 

samarbete med Peab startade. Vid kursstart påbörjades en litteraturstudie som avslutades med 

en delredovisning där syfte och mål presenterades. Parallellt med litteraturstudien gjordes en 

fallstudie för att ge ökad förståelse för hur arbetsberedningar fungerar i praktiken. Därefter 

gjordes ytterligare informationssökning (teori) för bredare kunskap. Metoden utformades för 

att kunna besvara problemformuleringen, en intervjustudie genomfördes och resultaten 

diskuterades och analyserades. Arbetets övergripande process redovisas nedan i figur 8. 

	

	 	
Val	av	ämnesområde	

Litteraturstudie	
ämnesområde	

Metodutformning	

Intervjuförberedelser	

Resultat	

Analys	

Intervju	

Diskussion	

Slutsats	

Teori		 Fallstudie	

Problemformulering	Syfte	och	mål	

Figur 8.  Figur över arbetsprocessens gång.  
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3.2 Arbetsplatsbeskrivning 
Nedan följer en presentation av de projekt där arbetsberedning observerats och intervjuer 

genomförts. 

3.2.1 Talldungens förskola 

Talldungens förskola är en nybyggnation som förväntas stå klart juni 2017. 

Kontraktssumman är 18 miljoner, Peab är totalentreprenör och beställare är Hammarö 

kommun. Förskolan byggs med trästomme och sedumtak. Den kommer att vara 650 kvm, ha 

tre avdelningar och plats för totalt 60 barn. Nybyggnationen sker utifrån miljöbyggnad silver 

och samtliga material är registrerade i SundaHus. Figur 9 visar en visualiseringsbild av 

Talldungens förskola. 

 

Figur 9. Nybyggnation av Talldungens förskola, Hammarö (Källa: Peab 2017). 
 

3.2.2 BRF Lillängshamnen 

Nybyggnation av två punkthus med bostadsrätter. Kontraktssumman är 70 miljoner och 

förväntad inflyttning är våren 2017. Peab är totalentreprenör och beställare är HSB 

Produktion i Värmland AB.  Byggnadsarean är 1225 kvm med totalt 47 lägenheter i sju 

våningar. Lägenheterna har öppen planlösning och närhet till vattnet. De kommer att ha en 

boarea mellan 55-122 kvm, från 2-4 rum och kök. Husen kommer att certifieras enligt 

miljöbyggnad silver. Figur 10 visar en visualiseringsbild av BRF Lillängshamnen. 
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Figur 10. Nybyggnation BRF Lillängshamnen (Källa: HSB 2015). 
 

3.2.3 Skeppet 

Nybyggnation av kontorshus i fem våningar i inre hamn, Karlstad. Byggnaden som består av 

tre sammansatta huskroppar förväntas stå klar i juni 2017 och har en kontraktssumma på 255 

miljoner kronor. Peab är totalentreprenör och beställare är Klövern. Bruttoarean är 22 000 

kvadratmeter.  

Kontorshuset kommer att följa riktlinjerna för Green Building. Figur 11 visar en 

visualiseringsbild av kontorshuset skeppet. 

 

Figur 11. Nybyggnation av kontorshus i inre hamn, Karlstad (Källa: Peab 2017). 
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3.2.4 BRF Kanoten 

Projektet omfattar nybyggnation av flerbostadshus med totalt 240 lägenheter och en 

kontraktssumma på 450 miljoner kronor. Projektet utförs i fyra etapper och vid besöket hade 

nyligen etapp 2 påbörjats. Inflyttning i etapp 1 är preliminärt mars 2018. Figur 12 visar en 

visualiseringsbild av BRF Kanoten. 

 

Figur 12. Nybyggnation BRF Kanoten (Källa: Peab 2017). 
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3.3 Planering 

3.3.1 Val av ansats 

Examensarbetet inleddes med en litteraturstudie för grundläggande kunskap inom området. 

Parallellt genomfördes en fallstudie på Talldungens förskola för ökad förståelse om hur 

verktyget används i praktiken. För att besvara frågeställningen användes sedan en 

intervjustudie som huvudsaklig metod.  

3.3.2 Litteraturstudie 

För att skapa en god bakgrund samt för att implementera den i ett realistiskt perspektiv 

gjordes en litteraturstudie för förståelse för väsentlig information inom samtliga delar som 

arbetet berör. Detta med början i en informationssökning av arbetsberedning som är arbetets 

huvudämne. Därefter fortsatte informationssökningen inom 5M och egenkontroller som är en 

del av begreppet. Genom den samlade informationen erhölls en tydlig bild av begreppet 

arbetsberedning.  

För att gå djupare in på beståndsdelar och principer som påverkar arbetsberedning studerades 

följande begrepp:  

• Lean Production 

o PDCA-cykeln 

o 5S 

• BIM 

• Kvalitet och miljö 

• Säkerhet 

• Företagsinformation 

• Intervjumetodik 

o Kvalitativ intervju 

o Kvantitativ intervju 

o Validitet och reliabilitet 

• Rapportskrivande 

o Fallstudie 

Först studerades sekundärdata, d.v.s. information som samlats in genom befintliga 

undersökningar och rapporter. Därefter samlades primärdata in genom egna undersökningar. 
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3.4 Genomförande 

3.4.1 Fallstudie & platsbesök 

En fallstudie är en undersökning som görs på en mindre och avgränsad grupp. Den används 

för att nyansera, fördjupa och utveckla begrepp samt teorier och ibland även för att illustrera 

eller stärka hypoteser (Nationalencyklopedin 2017).   

Fallstudien utgår från ett helhetsperspektiv med så täckande information som möjligt och 

kommer till användning då processer och förändringar studeras. I fallstudier är det vanligt att 

informationen som samlas in är av olika karaktär, detta för att få en bred bild av det aktuella 

fallet. På arbetsplatser används ofta en kombination av intervjuer och observationer vid 

undersökning (Patel & Davidson 2011).   

Parallellt med litteraturstudien gjordes en fallstudie där Talldungens förskola besöktes. I 

fallstudien observerades olika arbetsberedningar vid två tillfällen. Detta för att få vetskap om 

hur arbetsberedningar fungerar praktiskt och vilka problem som är vanligt förekommande. 

Arbetsberedningarna som observerades var innerväggar samt kök och inrede. Vid mötena 

närvarade platschefen och de två yrkesarbetare som skulle utföra aktiviteten. Platschefen 

hade med ett aktivitetskort som fylldes i gemensamt med yrkesarbetarna under mötets gång. 

Efter arbetsberedningarna gjordes kopior av aktivitetskorten som författarna fick ta del av.  

Fallstudien tillsammans med litteraturstudien gav en bredare förståelse för verktyget 

arbetsberedning. Utifrån de båda studierna formades frågeställningen som presenterades 

tillsammans med bakgrund, syfte och mål i en delredovisning.  

3.4.2 Intervjustudie  

En intervju är en teknik för att samla information som bygger på frågor. Vanligtvis är 

intervjuerna personliga då intervjuaren träffar respondenterna för att ställa frågorna (Patel & 

Davidson 2011).   

En konfidentiell intervju innebär att endast intervjuaren har tillgång till uppgifter om vem 

som besvarat frågorna. När resultatet presenteras framgår det inte vem respondenten är (Patel 

& Davidson 2011).   

För att uppnå ett allsidigt resultat med variation har intervjuerna genomförts bland olika 

yrkesgrupper där respondenterna har olika lång arbetslivserfarenhet. För att påvisa detta har 

antal år i branschen sammanställts i resultatet, figur 13. 
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3.4.2.1 Kvantitativ 

Med kvantitativ inriktad intervjustudie avses sådan forskning som innebär mätningar vid 

datainsamling och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. I en kvantitativ undersökning 

används fasta svarsalternativ som går att omvandla till siffror och mängder som sedan kan 

analyseras statiskt (Andersen & Schwencke 1998). 

I intervjustudien ingick 4 kvantitativa frågor till PC/AL och YA för att få en indelning av 

respondenternas erfarenhet i branschen samt deras allmänna syn på arbetsberedning. För att 

få ett mätbart resultat besvarades frågorna genom poängsättning 1-5, där 1 är mindre bra, 3 är 

bra och 5 är mycket bra.  

3.4.2.2 Kvalitativ 

En kvalitativ intervjustudie innebär att den omfattar ett mindre antal personer. Kvalitativa 

metoder bygger på teorier om mänsklig erfarenhet och tolkning. Det innebär att studien utgår 

från att verkligheten uppfattas på olika sätt vilket bidrar till mångfald och nyanser. 

Frågeställningen leder därmed till en nyanserad diskussion snarare än en fråga om rätt och fel 

(Andersen & Schwencke 1998). 

Metoderna omfattar ett brett område av strategier för att systematiskt samla in, organisera och 

tolka material från samtal, observationer och skriftligt källmaterial. Målet är att utforska 

meningsinnehållet i sociala fenomen – så som de upplevs av de involverade. Därefter 

analyseras resultatet mot sekundärdata (Malterud 2014).  

I en kvalitativ metod används ofta semi-strukturerade intervjuer, d.v.s. utgångspunkten är 

frågeområden snarare än exakta, detaljerade frågor. Genom att ha några större frågeområden 

istället för detaljerade frågor kan samtalet föras med en röd tråd där respondenten talar fritt 

utifrån området. Syftet med intervjuerna är att få respondentens syn på verkligheten. 

Intervjuaren vill att den tillfrågade ska berätta så mycket som möjligt utan att behöva ledas, 

därför är frågorna öppna vilket uppmuntrar personen till att utveckla sina svar (Hedin 1996).  

I studien eftersträvas en kombination av kvalitativa och kvantitativa arbetssätt i syfte att nå en 

allsidig belysning av arbetsberedning. Efter de 4 kvantitativ frågorna följer därför 10-12 

kvalitativa frågor beroende på yrkesgrupp. För att bjuda in till en diskussion och för att få de 

tillfrågade att själva reflektera valdes ett intervjuupplägg med semi-strukturerade frågor. Den 

tillfrågade blir då inte bunden till hur frågan är formulerad utan ges möjligheten att svara fritt. 
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Varje fråga valdes ut varsamt för att leda till svar på problemformuleringen. För 

intervjumallar, se bilaga 1 och 2.  

3.4.2.3 Intervjugenomförande 

Inför intervjun upprättades tre intervjumallar (uppställning av frågor som ska ställas). 

Intervjumallarna skiljer sig lite åt då de riktas mot olika yrkesgrupper inom Peab – 

platschef/arbetsledare, yrkesarbetare och produktionscoach. För att uppnå ett allsidigt resultat 

med variation har intervjuerna genomförts bland de yrkesgrupper som är betydelsefulla vid 

en arbetsberedning. Frågeställningarna utgår från arbetsberedningens tre delar – 

förberedelser, genomförande samt avstämning och uppföljning. För frågemallar för 

respektive yrkesgrupp se bilaga 1, 2 och 3.  

Studien är till största del kvalitativ men för att få ett mätbart resultat förekommer även några 

få kvantitativa frågor. Intervjumallarna utgår från arbetets problemformulering med hjälp av 

bakgrundsmaterial från litteraturstudien och Peabs aktivitetskort. Först formulerades 

huvudfrågor som sedan smalnades av mot mer detaljerade frågor. Samma kvantitativa frågor 

ställdes till platschefer, arbetsledare och yrkesarbetare medan de kvalitativa frågorna 

varierade för att relevanta frågor skulle ställas till respektive yrkesgrupp.  

Intervjustudien började med att platschefer, arbetsledare och yrkesarbetare intervjuades. I 

samband med intervjuerna uppstod oklarheter bland de anställda. Svaren kring 

uppföljningsarbetet varierade och anställda hade ingen tydlig bild över om de kunde ta del av 

redan genomförda arbetsberedningar i en sökbas. En coach på produktionsstöd kontaktades 

för att reda ut dessa oklarheter genom en intervju, se bilaga 3. Totalt deltog 16 personer varav 

9 platschefer/arbetsledare, 6 yrkesarbetare samt en produktionscoach. Intervjuernas längd 

varierade från 20-45 minuter. 

Resultatet sammanställdes i den upprättade mallen (som ligger till grund för eventuella 

förbättringar), det analyserades och diskuterades för att sedan leda till förbättringsförslag. 

Förslag till förbättringar lyftes fram och beskrevs mer ingående om hur de kan påverka 

arbetsberedningen positivt. Resultaten presenteras separat - den kvantitativa delen redovisas 

med stapeldiagram medan den kvalitativa delen redovisas med sammanställda texter från 

intervjustudien.  

Efter varje utförd intervju transkriberades ljudinspelningen. För att minnas intryck och den 

känsla som intervjun medförde transkriberades intervjuerna så snart som möjligt efter 
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intervjutillfället. Efter transkriberingen kodades intervjuerna och sammanställdes i 

gemensamma bilagor utifrån yrkesgrupp och ljudinspelningen kasserades.  

Struktur för intervju: 

• En kort informerande presentation av studien som klargjorde innebörden.  

• Respondenterna fick information om att intervjun är konfidentiell men tillfrågades om 

inspelning fick ske. 

• Intervjun genomfördes utifrån frågemallen.  

• Utöver mallarna ställdes följdfrågor beroende på svar och synpunkter från de personer 

som intervjuades. 

• Svaren noterades av intervjuansvarig. 
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3.5 Etiska aspekter 
Etik ses som moralens teori – moral har fokus på tanke och handling medan etik är läran om 

moral. Etik inom forskning och utvecklingsarbete har fyra grundprinciper som beskrivs 

nedan.  

3.5.1 Autonomiprincipen 

Ger respondenterna respekt för deras förmåga och rätt till självbestämmande och integritet. 

Denna princip omfattar även personers rätt att självständigt ta ställning till information och 

handlingsalternativ (Jakobsson 2011). Innan intervjuerna kontaktades platscheferna för 

respektive projekt för att informera om studien och dess syfte. Platscheferna för vidare 

informationen till medarbetare och informerar om att deltagandet i studien är frivilligt. 

3.5.2 Godhetsprincipen 

Strävan efter att göra gott och förebygga eller förhindra skada (Jakobsson 2011). Studiens 

syfte är att ge förslag till förbättringar vilket eventuellt bidrar till en bättre arbetsmiljö. 

Genom god planering, rätt verktyg och ordning på arbetsplatsen kan risker förebyggas. 

3.5.3 Principen att inte skada 

Syftar till att personer inte bör utsättas för skada eller risk för att skadas. Anonymitet innebär 

att identiteten på respondenterna i en studie inte är känd, inte ens för forskarna som genomför 

studien (Jakobsson 2011). Studien är inte anonym eftersom forskarna har genomfört 

intervjuerna. I övrigt kan ingen identifiera vilka svar som uppgetts av respektive respondent. 

Konfidentialitet handlar om att inte sprida eller avslöja någon information om deltagarna i en 

studie i sådan form att personer eller situationer kan identifieras (Jakobsson 2011). För att 

uppnå öppenhet och ärlighet under intervjuerna presenterades synpunkterna konfidentiellt i 

resultatet. 

3.5.4 Rättviseprincipen 

Innebär att alla personer bör behandlas lika om det inte finns speciella orsaker till att inte göra 

detta (Jakobsson 2011). I studien varierade vissa frågeställningar beroende på yrkesgrupp, 

detta för att få olika synvinklar vilket i sin tur bidrar till ett bredare resultat. För att 

respondenterna i övrigt ska behandlas lika tilldelas de samma information och förutsättningar. 
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3.6 Validitet & reliabilitet 
Kvaliteten på en kvantitativ studie beror på graden av säkerhet i den insamlade 

informationen. Två centrala aspekter för att uppnå hög grad av säkerhet är validitet och 

reliabilitet.  

Validitet avser att det som mäts är relevant i sammanhanget medan reliabilitet avser att 

mätningen genomförs på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidson 2011). 

För att uppnå god validitet gavs respondenterna tillfälle att utveckla svaren och följdfrågor 

ställdes för att mäta det studien avser. Pålitligheten i arbetet stärktes genom att 

intervjufrågorna diskuterats tillsammans med handledare på universitetet.  

Reliabilitet är graden av tillförlitlighet i vilken utsträckning studien ger samma värde om 

undersökningen upprepas (Patel & Davidson 2011). För att få hög tillförlitlighet har samma 

person intervjuat samtliga respondenter. Intervjuerna har spelats in för att sammanställas och 

sammanfatta de viktiga delarna från intervjuerna. Detta kan anses öka reliabiliteten eftersom 

information hanteras noggrant och likvärdigt för samtliga intervjuer. 
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3.7 Metodkritik 

3.7.1 Tidigare forskning 

Tidigare har ett flertal studier inom arbetsberedning gjorts. De flesta har skrivits för företag 

och bygger på en intervjustudie eller fallstudie. Bland intervjustudier förekommer både 

kvalitativa och kvantitativa frågeställningar och bland fallstudier har observationer gjorts på 

olika arbetsplatser. Teorierna utgår ofta från Lean Production och BIM som anses vara 

centrala delar av arbetsberedning.  

Resultaten har bland annat påvisat positiv inställning till användandet av arbetsberedningar, 

gett förslag till hur mallar för arbetsberedningar kan struktureras samt gett förslag som 

bidragit till ökad produktivitet, effektivitet eller bättre arbetsmiljö. I större delen av den 

tidigare forskning som studerats framgår det att tid är ett skäl till att beredningarna 

bortprioriteras. Andra återkommande problem är bristfällig återkoppling och dokumentation. 

I tidigare studier har intervjuer genomförts på fåtal respondenter vilket leder till begränsad 

variationsbredd och informationsinnehåll. Många av de tidigare studierna utgår från enkäter 

eller frågor med strukturerade form vilket gör att respondenternas svar blir begränsade utifrån 

frågeställningen. Respondenterna får då ingen möjlighet att diskutera svaret eller ge övriga 

åsikter. För ökad reliabilitet bör samma person intervjua samtliga respondenter – något som 

inte styrks i rapporterna.  

Mats Persson är universitetslektor och forskare vid Malmö högskola. Persson har publicerat 

ett flertal rapporter samt en handbok om arbetsberedning. Han har med stöd från SBUF, 

Boverket, Byggrådet, AFA försäkring och medverkande byggföretag tagit fram en 

kunskapsbank med praktiska erfarenheter, råd och tips från genomförda byggnadsarbeten. 

Projektet har finansierats av SBUF och medverkande företag. Stor del av det grundläggande 

materialet i denna studie grundar sig i Perssons litteratur.  

3.7.2 Observationer 
Det finns olika forskningsstrategier som kan användas vid observationer och två exempel är 

fallstudie och fältstudie. Den främsta skillnaden är att en fallstudie fokuserar på ett fall medan 

en fältstudie är av större omfattning (Jakobsson 2011).  

En fallstudie är som tidigare beskrivet (3.3.1) en undersökning som görs på en mindre och 

avgränsad grupp. Metoden används för att nyansera, fördjupa och utveckla begrepp och 

teorier (Nationalencyklopedin 2017). Fallstudier utgår från ett helhetsperspektiv med så 
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täckande information som möjligt och de kommer till användning då processer och 

förändringar studeras. I fallstudier är det vanligt att informationen som samlas in är av olika 

karaktär och detta för att få en bred bild av det aktuella fallet (Patel & Davidson 2011). 

Datainsamlingen kan ske med olika metoder som t.ex. intervjuer, observationer, dagböcker 

som används separat eller tillsammans (Jakobsson 2011). 

 

En annan metod som kan användas för att samla in data i en naturlig, social miljö är en 

fältstudie. Vad ”fältet” är beror på vad studien avser, det kan t.ex. vara arbetsplatser. 

Observationer eller mätningar görs med fokus på relationer, händelser, erfarenheter och 

processer. Metoden är ett bra sätt att testa eller utveckla teorier (Jakobsson 2011).  

En fallstudie genomfördes vid Talldungens förskola på Hammarö. Under litteraturstudien och 

den tidsperiod då observationer genomfördes fanns inga planerade arbetsberedningar på 

övriga byggprojekt. På grund av begränsningen valdes en fallstudie istället för en fältstudie.   

3.7.3 Intervjuteknik 

Intervjuer kan vara strukturerade, semi-strukturerade eller ostrukturerade. En strukturerad 

intervju har bestämda frågor och ibland även bestämda svarsalternativ vilket påminner om en 

enkät. Med denna metod blir intervjun kort och ytlig. Fördelen är att flera intervjuare kan 

genomföra samma intervju med olika och många respondenter. En allt för strukturerad 

intervju tar ofta bort en stor del av poängen med intervjun (Alvehus 2013). 

I en semi-strukturerad intervju (vilket är den vanligaste) följer intervjuaren ett formulär som 

består av ett fåtal öppna frågor eller bredare teman som samtalet centreras kring. 

Respondenten har här betydligt större möjligheter att påverka intervjuns innehåll medan 

intervjuaren lyssnar aktivt och ställer följdfrågor (Alvehus 2013).  

En helt ostrukturerad intervju innebär ett öppet samtal som vägleds av ett övergripande 

ämnesintresse. Intervjuarens roll hamnar mer i bakgrunden och responsen består endast av 

uppmuntrande fraser och gester. Detta innebär inte att intervjun upphör att vara en intervju: 

den är fortfarande att betrakta som en form av mellanmänsklig kommunikation (Alvehus 

2013). 

I intervjustudien valdes ett semi-strukturerat upplägg med större frågeområden för att bjuda 

in till diskussion. Samma förbestämda frågor ställs till samtliga respondenter och samtalet 

leds med en röd tråd där respondenten talar fritt kring ställd fråga. Utöver dessa frågor ställde 
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intervjuaren passande följdfrågor utifrån den enskilde respondentens svar. Syftet med detta 

upplägg var att få respondenternas syn på verkligheten.  
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4 Resultat 
I	detta	avsnitt	redovisas	studiens	resultat.	I	bilagorna	finns	aktivitetskortet	(Bilaga	7),	

intervjumallar	med	frågor	som	ställts	vid	intervjuerna	(Bilaga	1,	2	och	3)	samt	sammanställningar	

av	svar	för	kvalitativa	frågeställningar	(Bilaga	4,	5	och	6).		

Resultatet består av fyra delar som är uppdelade enligt examensarbetets frågeställningar. 
Resultat från kvantitativa frågor redovisas i diagram och resultat från kvalitativa frågorna har 
sammanfattats utifrån intervjustudien och beskrivs i text. Inledande presenteras 
respondenternas antal år i byggbranschen. För att uppnå ett allsidigt resultat med variation har 
intervjuerna genomförts bland olika yrkesgrupper där respondenterna har olika lång 
arbetslivserfarenhet. För att påvisa detta har antal år i branschen sammanställts i figur 13 
nedan.  

Hur många år har du jobbat i byggbranschen? 

 

Figur 13. I diagrammet avläses antal år i byggbranschen hos de anställda.  

 

På y-axeln avläses antal personer uppdelade utifrån yrkesgrupp. Den vita stapeln 

representerar platschefer, den grå stapeln arbetsledare och den svarta stapeln yrkesarbetare.  

På x-axeln avläses antal år i byggbranschen. Åren har delats upp med fem års intervaller för 

att ge ett tydligt och relevant resultat. Se figur 13 ovan.  
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Tabell 1. Sammanställning av figur 13.  

År i branschen Procent 
0-5 20 
5-10 20 
10-15 6,7 
15-20 13,3 
20-25 0 
Över 25 40 
 

För att förtydliga diagrammet i figur 13 presenteras antal år i branschen procentuellt i tabell 1 

ovan.   
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4.1 Peabs sätt att arbeta med arbetsberedning 
Resultatet nedan har sammanställts utifrån fallstudien på Talldungens förskola samt åsikter 

från den kvalitativa intervjudelen (samtliga byggen). Svar från intervjustudien som berör 

denna fråga finns att läsa i bilaga 4 (fråga 1) och bilaga 5 (fråga 1). 

4.1.1 Förberedelser  

Arbetssättet kring arbetsberedning varierar beroende på platschefer och arbetsledare. Det 

vanligaste tillvägagångssättet börjar med att platschefen väljer ut de aktiviteter som ska 

arbetsberedas. PC utgår då från kontrollplan, arbetsmiljöplan, ritningar och handlingar, 

montageanvisningar, regler och krav från myndigheter samt beställare. Allt från tre månader 

till två veckor innan en aktivitet startar ser PC/AL över vad som ska göras, hur det kan 

utföras, vilka resurser det kräver och vad som behöver beställas.  

4.1.2 Genomförande 

I god tid innan aktiviteten startar träffas PC och/eller AL med de YA som ska utföra arbetet 

för att planera genomförandet. Arbetsberedningen har ingen dagordning utan utgår från Peabs 

aktivitetskort med punkter som omfattar metod, material, maskiner, verktyg, tidplan och 

risker. Oftast har PC/AL ett halvt ifyllt aktivitetskort som kompletteras med hjälp av 

synpunkter och önskemål från YA.  

4.1.2.1 Aktivitetskort 
Peabs aktivitetskort är det centrala dokument som arbetslednigen utgår från vid en 

arbetsberedning. Dokumentet innehåller bland annat förutsättningar, information, krav och 

risker. Aktivitetskortet hämtas från Peabs intranät och finns anpassade för olika aktiviteter. 

Vid arbetsberedningar följs dokumentet som en dagordning, punkterna diskuteras och beslut 

dokumenteras i aktivitetskortet. Aktivitetskortet omfattar hela beredningen från planering till 

uppföljning och är det enda skriftliga dokumentet som upprättas. Därav ses aktivitetskortet 

som själva arbetsberedningen. Se bilaga 7. 

4.1.3 Avstämning & uppföljning 

Utförandet av aktiviteten startar och PC/AL stämmer med jämna mellanrum av hur arbetet 

fortlöper. Vid brister och problem ses åtgärder över. Efter genomförande ska 

arbetsberedningen följas upp vilket beskrivs mer ingående under 4.3.  
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4.2 Anställdas syn på att arbeta med arbetsberedning 
Resultatet nedan har sammanställts utifrån fallstudien på Talldungens förskola samt åsikter 

från den kvalitativa intervjudelen (samtliga byggen). För att få mer konkreta svar redovisas 

även resultatet från en kvantitativ fråga om hur anställda ser på uppföljning av 

arbetsberedningar (se figur 14 och 15).   

Svar från den kvalitativa intervjudelen som berör denna fråga finns att läsa i bilaga 4 (fråga 3, 

6 och 9) och bilaga 5 (fråga 3 och 8). 

Anställda har en positiv inställning till användandet av arbetsberedningar och upplever även 

att det ger bättre förståelse mellan yrkesgrupperna. Det som anses positivt är att en aktivitet 

blir mer genomtänkt då planeringen antecknas, vilket ger möjlighet att gå tillbaks och kolla. 

Det undanröjer frågetecken i förväg, klargör krav och förväntningar, vilka föreskrifter som 

ska följas samt får YA att känna större ansvar och delaktighet. Med arbetsberedning uppnås 

bättre framförhållning, risker förebyggs och material/verktyg finns på plats i rätt tid. Samtliga 

respondenter uppger att de tycker att arbetsberedning är ett bra hjälpmedel i produktionen. 

Det som dock upplevs negativt med arbetsberedningar är att de kan bli för formella och vid 

enklare moment kan de anses onödiga. Vid mycket information är det vanligt att delar av 

arbetsberedningen glöms bort. Respondenterna påpekar även att UE sällan deltar vid 

arbetsberedningar vilket kan leda till missförstånd. Det största problemet med 

arbetsberedningar anses vara att få tid för det. 

På en skala 1-5, hur bra anser du att planeringen i en arbetsberedning fungerar?  

(1 är mindre bra, 3 är bra och 5 är mycket bra). 

 

Figur 14. Diagrammet visar hur bra planeringen i en arbetsberedning upplevs.  
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Diagrammet svarar på frågan om hur bra planeringen i en arbetsberedning anses fungera. På 

y-axeln avläses antal personer uppdelade utifrån yrkesgrupp. Den vita stapeln representerar 

platschefer, den grå stapeln arbetsledare och den svarta stapeln yrkesarbetare. På x-axeln 

avläses antal poäng där 1 är mindre bra, 3 är bra och 5 är mycket bra. 

40 % av respondenterna ger planeringen i en arbetsberedning 3 poäng, 46,7 % ger 4 poäng 

och 13,3 % ger 5 poäng. Se figur 14. 

 

På en skala 1-5, hur bra anser du att arbetsberedningar följs vid utförande av ett 

arbetsmoment?  

(1 är mindre bra, 3 är bra och 5 är mycket bra). 

 

Figur 15. Diagrammet visar hur bra beredningen följs vid utförande av ett moment.  

 

Diagrammet svarar på frågan om hur bra det planerade i en arbetsberedning följs vid 

utförande av ett arbetsmoment. På y-axeln avläses antal personer uppdelade utifrån 

yrkesgrupp. Den vita stapeln representerar platschefer, den grå stapeln arbetsledare och den 

svarta stapeln yrkesarbetare. På x-axeln avläses antal poäng där 1 är mindre bra, 3 är bra och 

5 är mycket bra. 

13,3 % av respondenterna ger utförandet i en arbetsberedning 2 poäng, 33,3 % ger 3 poäng, 

46,7 % ger 4 poäng och 6,7 % ger 5 poäng. Se figur 15. 
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4.3 Uppföljning efter genomförd arbetsberedning 
Resultatet nedan har sammanställts utifrån fallstudien på Talldungens förskola, åsikter från 

den kvalitativa intervjudelen (samtliga byggen) samt intervjun med produktionscoachen. För 

att få mer konkreta svar redovisas även resultatet från en kvantitativ fråga om hur anställda 

ser på uppföljning av arbetsberedningar (se figur 16).  Svar från den kvalitativa intervjudelen 

som berör denna fråga finns att läsa i bilaga 4 (fråga 1 och 9), bilaga 5 (fråga 1) och bilaga 6 

(fråga 4).   

4.3.1 Uppföljning 

Efter genomförande diskuterar PC/AL och YA hur arbetet har gått och vad som kan 

förbättras tills nästa gång. Det optimala är att arbetet följs upp skriftligt i aktivitetskortet men 

detta är i nuläget eftersatt och sker oftast muntligt ute på plats.  

4.3.2 Erfarenhetsåterföring 

Intervjustudien resulterade i varierande svar kring erfarenhetsåterföring. Bland PC och AL 

finns viss oklarhet kring om Peab har en erfarenhetsbank för återföring gällande 

arbetsberedningar. På Peabs intranät finns ett verktyg som heter Peab Metoder där PC/AL 

skriver ut aktivitetskort. Produktionscoachen förtydligade att ytterligare ett hjälpmedel i Peab 

Metoder är under uppbyggnad där anställda kan ta del av lösningar och arbetsberedningar 

som andra har gjort. 

 

På en skala 1-5, hur bra anser du att arbetsberedningar följs upp efter genomförande 

av ett arbetsmoment? (1 är mindre bra, 3 är bra och 5 är mycket bra). 

 
Figur 16. Diagrammet visar hur bra en arbetsberedning följs upp. 
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Diagrammet svarar på frågan om hur bra arbetsberedningar följs upp efter genomförande av 

arbetsmoment. På y-axeln avläses antal personer uppdelade utifrån yrkesgrupp. Den vita 

stapeln representerar platschefer, den grå stapeln arbetsledare och den svarta stapeln 

yrkesarbetare. På x-axeln avläses antal poäng där 1 är mindre bra, 3 är bra och 5 är mycket 

bra. 

20 % av respondenterna ger uppföljningen i en arbetsberedning 1 poäng, 26,7 % ger 2 poäng, 

33,3 % ger 3 poäng och 20 % ger 4 poäng. Se figur 16. 
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4.4 Förbättringsåtgärder 
Resultatet nedan har sammanställts utifrån fallstudien på Talldungens förskola, åsikter från 

den kvalitativa intervjudelen (samtliga byggen) samt intervjun med produktionscoachen. Svar 

från intervjustudien som berör denna fråga finns att läsa i bilaga 4 (fråga 2, 4, 5, 8, 10, och 

11), bilaga 5 (fråga 2, 6, 7 och 10) och bilaga 6 (fråga 3, 4, 4a och 6).  

4.4.1 Utbildning  

I resultatet från intervjustudien framkommer det att ett fåtal bland respondenterna har gått 

någon form av utbildning inom arbetsberedning. Samtliga som genomgått en utbildning 

ansåg att den var bra, dock påpekades det att den var lite för teoretisk. Det framkommer 

också att det finns ett stort intresse av att gå en utbildning bland platschefer och arbetsledare. 

Bland yrkesarbetare är intresset inte lika stort men två YA tycker det skulle vara bra speciellt 

för nya i branschen.  

Resultaten ur diagrammen visar att 26,7 % har gått utbildning inom arbetsberedning och 73,3 

% anser att utbildning inom ämnet skulle vara bra. Se figur 17 och 18 nedan.  

Har du fått någon utbildning inom arbetsberedning?  

 

Figur 17. Diagrammet visar hur många som har gått/inte har gått utbildning inom arbetsberedning.  
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Tycker du att det skulle vara bra med utbildning inom arbetsberedning? 

 

Figur 18. Diagrammet visar hur många som tycker/inte tycker att det skulle vara bra med en 
utbildning.   

 

Diagrammen ovan har sammanställts från den kvalitativa intervjudelen. Figur 17 svarar på 

frågan om anställda gått någon utbildning inom arbetsberedning medan figur 18 svarar på 

frågan om anställda tycker det skulle vara bra med utbildning inom arbetsberedning. På y-

axeln avläses antal personer uppdelade utifrån yrkesgrupp. Den vita stapeln representerar 

platschefer, den grå stapeln arbetsledare och den svarta stapeln yrkesarbetare. På x-axeln 

avläses svaret ja eller nej. Se figur 17 och 18.  

Produktionscoachen klargör i sin intervju att Peab erbjuder platschefer och arbetsledare 

utbildning inom arbetsberedning. Utbildningen består av en teoretisk del och en del med 

praktiska övningar.   

4.4.2 Uppföljning & erfarenhetsåterföring 

Det som idag anses fungera mindre bra inom arbetsberedningar på Peab är uppföljningen. 

Detta beror på att det sällan finns tid för dokumentation och att hantverkare som utfört arbetet 

flyttats till andra byggen.  

En platschef anser att återkopplingen skulle fungera bättre med en erfarenhetsbank där det 

går att ta del av andras arbetsberedningar.  

Det som produktionscoachen anser kan förbättras är att snabbare ge erfarenhetsåterföring och 

att tidigt i projektet bli bättre på att utvärdera arbetsberedningen direkt efter ett 

arbetsmoment. Coachen anser även att Peab måste bli bättre på att stoppa ett påbörjat 

arbetsmoment då förutsättningarna inte ser ut som förväntat.  
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4.4.2.1 Erfarenhetsbank 

Det råder stor osäkerhet kring om det finns en erfarenhetsbank där anställda kan ta del av 

andras arbetsberedningar eller inte. Hälften av PC/AL-respondenterna uppger att det går att ta 

del av andras lösningar och arbetsberedningar via Peab Metoder medan andra inte känner till 

någon erfarenhetsbank utan ringer till kollegor.  

Produktionscoachen förklarar att en central erfarenhetsbank som kallas Peab Metoder är 

under uppbyggnad. Peab Metoder är en central samarbetsplats för att samla bra arbetssätt. 

Där finns färdiga arbetsberedningar som man kan ta upp, titta på och anpassa till det specifika 

arbetsmomentet som ska utföras. De färdiga arbetsberedningarna som finns behöver anpassas 

till verkligheten men fungerar som en grund att utgå och diskutera utifrån.  

I intervjun påpekar coachen att varje PC/AL bär på sina egna erfarenheter. Det finns inget 

krav på att PC/AL skickar in arbetsberedningarna men kravet är att arbetsberedningarna 

genomförs och återfinns i projektets projektplats.  

4.4.3 Ritning- och anvisningsstation 

En PC/AL förslår en ”media-kiosk” som ett förbättringsförslag. ”Kiosken” kommer att vara 

placerad ute på bygget och ska vara en tillgång för yrkesarbetarna. Den kommer att kunna 

innehålla ritningar och montageanvisningar. På så sätt blir handlingarna lätt tillgängliga för 

samtliga ute på arbetsplatsen.  

4.4.4 Tid 

Samtliga som deltog i intervjustudien påpekade att tiden var ett problem. Det uppgavs att tid 

ofta finns men mycket handlar om planering och prioritering, vilket gör att arbetsberedningar 

blir eftersatta. Ett förslag från respondenterna var att arbetsberedningarna skulle kunna ingå i 

deltidplanerna (6-veckors tidplan). 

4.4.5 BIM 

Respondenterna uppger att BIM används i en begränsad utsträckning. Orsaker till detta är att 

kompetens och utrustning saknas samt att projektstorleken anses för liten. En respondent 

beskriver att BIM har använts vid arbetsberedningar där de kollat på 3D-modeller. Det ger 

snabbt en förståelse för hur huset ser ut istället för att bläddra mellan olika ritningar. Vid 

användning av BIM kan även kollisioner förutses. Vid arbetsberedningar framkommer det 

mycket information som kan tolkas på olika sätt vilket gör att relevant information kan 

misstolkas, detta kan undvikas med hjälp av en 3D-modell.   
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5 Analys 
I	detta	avsnitt	analyseras	resultatet	genom	att	jämföras	med	teorin.	Svaren	från	intervjuerna	

tolkas	och	sammanvägs	med	informationen	som	framkommit	under	litteraturstudien.		

5.1 Peabs sätt att arbeta med arbetsberedning 
Enligt Rèvai (2012) krävs arbetsberedning på aktiviteter som kräver stora resurser, är 

styrande, tekniskt komplicerade, obeprövade, störningskänsliga eller ekonomiskt 

betydelsefulla. Även välbeprövade aktiviteter kan behöva arbetsberedning om aktiviteten är 

styrande. Denna teori stämmer överens med resultatet från intervjustudien. Två respondenter 

tillägger även att det är viktigt med arbetsberedning på aktiviteter där yttre omständigheter 

har stor betydelse.  

Arbetsledningen utgår från relevant underlag och projektinformation för det aktuella 

arbetsmomentet. PC och AL uppger att de ser över ritningar, utgår från kontrollplanen samt 

tar hänsyn till ritningar och regler på samma sätt som Persson (2012) beskriver i handboken 

Arbetsberedning från Sveriges byggindustrier.  

Respondenterna beskriver hur de jobbar med arbetsberedning i dagsläget och majoriteten 

uppger att genomförandet planeras i god tid innan genomförandet. Byggmetod väljs, 

preciseras och dokumenteras i detalj på samma sätt som Nordstrand (2008) beskriver i boken 

Byggprocessen.  

Enligt Rèvai (2012) är målsättningen med en arbetsberedning att genomföra arbetet i rätt tid, 

till rätt pris, med god kvalitet och enligt föreskrivna arbetsvillkor. Detta stämmer överens 

med hur Peab arbetar: företaget sammanställer de regler, villkor och föreskrifter som gäller i 

aktivitetskortet. På så sätt blir det tydligt vilka krav som ställs.  

Vid upprättande av arbetsberedning deltar personer (PC, AL, YA) med anknytning till den 

aktivitet som ska genomföras. Bergman och Klefsjö (2007) beskriver att det är vanligt att 

även övriga YA med erfarenhet av aktiviteten deltar vid arbetsberedningen för ökad kunskap, 

detta är dock inget som bekräftas av respondenterna i intervjustudien.  

När en arbetsberedning upprättas utgår ansvarig från aktivitetskortet. Det finns en tydlig 

koppling mellan 5M principen och rubrikerna i aktivitetskortet. I aktivitetskortet ingår även 

en egenkontroll med listade kontrollpunkter.  
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5.2 Anställdas syn på att arbeta med arbetsberedning 
I handboken Arbetsberedning beskriver Persson (2012) att det är viktigt att skapa rätt 

förutsättningar för YA som ska utföra arbetet och att personerna känner sig delaktiga i 

planeringen av en aktivitet. I och med delaktigheten under planeringen visar sig yrkesarbetare 

bli mer motiverade till arbetet. Yrkesarbetare kan påverka val av arbetsmetod samt vilka 

verktyg, maskiner och hjälpmedel som ska användas vid utförande av aktiviteten. Denna teori 

återspeglar sig i Peabs arbetsberedningar då anställda över lag har en positiv inställning till 

användandet av arbetsberedningar och upplever att det ger bättre förståelse mellan 

yrkesgrupperna. Med arbetsberedning uppnås bättre framförhållning, risker förebyggs och 

material/verktyg finns på plats i rätt tid.  

I teorin beskriver Berman och Klefsjö (2007) att UE ska medverka på arbetsberedningar när 

aktiviteten berör deras arbete. Respondenterna påpekar dock att UE sällan deltar vid 

arbetsberedningar vilket kan leda till missförstånd. 
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5.3 Uppföljning efter genomförd arbetsberedning 
I boken Arbetsberedning beskriver Persson (2012) att avstämningar och egenkontroller sker 

kontinuerligt under aktivitetens utförande vilket stämmer överens med hur Peab arbetar. Efter 

utförandet analyseras vad som har fungerat bra respektive mindre bra och förbättringar 

föreslås. Detta blir dock ofta eftersatt på grund av prioritering samt att YA som utfört 

aktiviteten flyttas till andra byggen. De flesta respondenter beskriver uppföljningen som 

bristfällig. Den sker ofta muntligt och allt för sällan skriftligt.  

5.4 Förbättringsåtgärder 

5.4.1 Utbildning 

26,7 % av respondenterna har gått en utbildning inom arbetsberedning, utbildningarna skiljer 

sig åt. Enligt produktionscoachen finns det en internutbildning som består av två delar – en 

teoretisk och en praktisk del. Detta går i linje med det Blomé (2000) skriver i boken 

Kunskapsföretaget kort och brett - genom praktiska övningsexempel under utbildningen fås 

den teori som lärts ut och på detta vis omvandlas kunskap till kompetens.  

5.4.2 Uppföljning & erfarenhetsåterföring 

Enligt Blomé (2000) går erfarenhetsåterföring inte bara ut på att hitta erfarenheter utan även 

att utveckla och återanvända dessa kunskaper. Det egentliga syftet med att återföra kunskap 

och erfarenhet är inte att dokumentera dem utan det är att översätta personers kunskap till 

något som alla i företaget kan använda sig utav. Mårtensson (1999) beskriver att det är viktigt 

att arbeta med erfarenhetsåterföring så det inte endast blir en arkivering av kunskap utan att 

det även blir en aktivering av goda erfarenheter.  

I intervjustudien föreslogs en erfarenhetsbank som ett hjälpmedel för erfarenhetsåterföring. 

Produktionscoachen förtydligade att en erfarenhetsbank är under uppbyggnad på Peabs 

intranät. 

5.4.3 Tid 

Respondenterna som deltog i intervjustudien påpekade tiden som ett återkommande problem. 

Det uppgavs att tid ofta finns men mycket handlar om planering och prioritering, vilket gör 

att arbetsberedningar blir eftersatta. Nordstrand (2008) beskriver att begreppet 

arbetsberedning bygger på att en aktivitets genomförande planeras i god tid före utförandet. 

Med avsatt tid för att göra arbetsberedningar blir förutsättningarna för planeringen i 

arbetsberedningen bättre. På så vis finns även tid till en ordentlig uppföljning.   
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5.4.4 BIM 

Granroth (2011) påvisar att det ofta förkommer tolkningsbrister vid traditionell 

ritningsläsning, något som även respondenterna uppger i intervjun. Med hjälp av en BIM-

modell kan misstolkningar undvikas. Norberg et al. (2009) beskriver att användning av 3D-

modeller i produktionsprocessen bidrar till underlättande av arbetsberedningar för bland 

annat platschefen. En respondent beskriver att BIM har använts vid arbetsbetsberedningar där 

de kollat på 3D-modeller. Det ger snabbt en förståelse för hur huset ser ut och kollisioner kan 

förutses.  

Persson (2012) beskriver i handboken att ett mötesrum med lämplig utrustning (t.ex. dator 

och projektor) ska finnas tillgänglig under arbetsberedningen. Genom intervjustudien 

framkommer det att den utrustning och kompetens som krävs för att använda BIM ofta 

saknas. Det framkommer även att PC/AL har önskemål om att BIM ska användas mer i större 

projekt men att detta i nuläget begränsas av brist på kompetens och utrustning.  
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6 Diskussion 
I	detta	avsnitt	diskuteras	resultatet	utifrån	egna	uppfattningar	och	åsikter.	Även	tankar	och	

reflektioner	runt	rapportens	utförande	behandlas.	 

6.1 Peabs sätt att arbeta med arbetsberedning 

6.1.1 Förberedelser 

Genom platsbesök och intervjustudien kunde författarna konstatera att arbetsberedningar 

varierar beroende på platschef och arbetsledare. Oftast förbereder sig PC/AL inför en 

arbetsberedning genom att samla in relevant information som berör aktiviteten. Författarna 

uppfattar att det ligger mycket jobb för PC/AL inför en arbetsberedning eftersom det är de 

som väljer vilka aktiviteter som ska ha arbetsberedning, vilka krav och regler projektet ska gå 

efter och vad beställare samt myndigheter säger. Det är även en utmaning för PC/AL att se 

till att YA är intresserade av arbetsberedningen. Ibland förekommer det att YA har en negativ 

inställning vilket ofta resulterar i att de gör som de vill istället för det som beredningen säger, 

men för det mesta uppskattas beredningen. Författarna upplever att YA har en positiv 

inställning till arbetsberedning och att engagemanget och noggrannheten ökar då de 

involveras i planering, metodval och val av verktyg. 

6.1.2 Genomförande 

I studien har det framkommit att PC/AL har olika arbetsmetoder vid planering och utförande 

av en arbetsberedning även om samtliga utgår från samma aktivitetskort. Merparten av de 

tillfrågade är positivt inställda till skriftliga arbetsberedningar. För att skriftliga 

arbetsberedningar ska bli ett naturligt inslag i Peabs produktion krävs kontinuitet. Författarna 

menar att skriftlig arbetsberedning är särskilt viktigt i det avseende att det då finns möjlighet 

till erfarenhetsåterföring.  

De moment där UE involveras i större skala ska även de närvara vid mötena. Detta då studien 

visar att anställda på Peab anser att UE bör involveras i högre grad i planeringen vilket skulle 

leda till ökat samarbete och förståelse mellan de olika yrkeskategorierna. 

Vid upprättandet av arbetsberednigen för ett moment kallar PC/AL in samtliga berörda 

snickare, detta allt mellan tre månader till två veckor innan aktiviteten startar. Tiden varierar 

beroende på arbetsmoment, vilka material och verktyg som ska användas men också 

beroende på arbetsledningens planering. Det förekommer att YA som ska utföra aktiviteten 

inte närvarar vid arbetsberedningen på grund av att de är på andra projekt. Författarna befarar 
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att information som återberättas kan bli bristfällig och leda till att viktig information 

utelämnas av misstag. 

Under arbetsberedningen följer PC/AL de givna punkterna på aktivitetskortet, vilka varierar i 

innebörd och omfattning beroende på arbetsmoment. I dagsläget har inte Peab någon 

dagordning att följa under arbetsberedningen vilket gör att tillvägagångssättet kan variera. 

Författarna anser att arbetsberedningen skulle bli mer likvärdig och strukturerad med hjälp av 

en dagordning, men det skulle även innebära vissa begränsningar. I nuläget styr PC/AL i 

vilken omfattning YA ska delta i själva beredningen – vissa planerar aktiviteten till största del 

själv och stämmer av med YA, medan andra för en öppen dialog med YA som innehar störst 

kunskap om utförandet. Med en dagordning skulle inte PC/AL ha samma frihet i planeringen.  

Författarna ser en fördel med att låta YA vara en stor del i planeringen. Det är YA som har 

den bredaste kunskapen om aktivitetens utförande medan PC/AL har informationen om krav 

på toleranser, risker och egenkontroller.   

6.1.3 Avstämning & uppföljning 

Förutom bygghandlingar är den mest användbara informationskällan erfarna kollegor. Det 

finns ett etablerat arbetssätt där personlig kontakt mellan kollegor används för att insamla och 

sprida kunskap. 

En snabbare erfarenhetsåterföring och att tidigt i projektet bli bättre på att utvärdera 

arbetsberedningen direkt efter ett arbetsmoment bör utvecklas. Författarna tycker även att 

Peab måste bli bättre på att stoppa ett påbörjat arbetsmoment då förutsättningarna inte ser ut 

som förväntat.  
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6.2 Anställdas syn på att arbeta med arbetsberedning 
Ur intervjustudien framkom det att anställda över lag har en positiv inställning till 

arbetsberedning. Beredningen gör att YA känner ett större ansvarstagande då de själva är med 

i planeringen vilket kan leda till förhöjd produktionskvalitet då de blir mer måna om kvalitén 

på utförandet. Det framkom även att diskussionen vid beredningar bidrar till bättre förståelse 

mellan yrkesgrupperna. Författarna bedömer att med en bättre förståelse kan ett bättre 

arbetsklimat uppnås på arbetsplatsen.  

En positiv aspekt med stor betydelse benämns vara att eventuella frågetecken reds ut innan 

aktivitetsstart. Detta undviker stillestånd och på så vis kan både tid och pengar sparas. Andra 

positiva påföljder som författarna ser är att en god framförhållning uppnås samt att risker 

förebyggs. I dagens aktivitetskort finns angivna risker kopplade till respektive aktivitet. 

Riskerna varierar beroende på arbetsmoment och har tagits fram genom tidigare erfarenheter. 

De angivna riskerna underlättar riskbedömningen för platschefen men innehåller inte 

nödvändigtvis alla risker för ett specifikt projekt. Eftersom alla projekt är unika måste 

platschefen undersöka om ytterligare risker kan förekomma.  

En negativ aspekt är att arbetsberedningar ibland anses bli för formella eller till och med 

onödiga. Vid mycket information kan viktiga delar glömmas bort. Med hjälp av 

montageanvisningar och BIM-modeller anses arbetsberedningen bli mer praktisk och lättare 

att komma ihåg.  
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6.3 Uppföljning efter genomförd arbetsberedning 
Uppföljning är en viktig och betydande del av arbetsberedningen. Det förekommer brister av 

dokumentation vilket ger sämre förutsättningar för erfarenhetsåterföring. Den krävs för att 

kunna utveckla och förbättra arbetsberedningar. Utveckling och förbättring omfattar de 

initiativ som behövs för att lyfta den aktuella nivån till en högre nivå. Författarna anser detta 

nödvändigt eftersom verksamhetens omgivning ständigt förändras med ökade kundkrav, ökad 

konkurrens, nya tekniska innovationer som leder till nya genombrott och synsätt.  

I intervjustudien ställdes frågan ”Finns det en erfarenhetsbank där ni kan ta del av andras 

arbetsberedningar?” vilket ledde till mycket varierande svar (Bilaga 4, fråga 9). Efter vidare 

forskning inom området kunde det konstateras att en bank är under uppbyggnad på Peabs 

intranät. Där finns i dagsläget mallar och hjälpmedel som berör arbetsberedning och som i 

framtiden kommer att kompletteras med en erfarenhetsbank. Författarna anser att Peab bör bli 

bättre på att informera anställda om vilka hjälpmedel som finns tillgängliga.   
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6.4 Förbättringsåtgärder 

6.4.1 Utbildning 

Författarna kom fram till att utbildning för platschef och arbetsledare kan ses som en 

förbättringsåtgärd. En halvdag alternativt en internetkurs som beskriver aktivitetskortets 

syfte, allmän information om arbetsberedning samt hur en arbetsberedning ska utföras. Denna 

kurs riktar sig främst mot nya arbetsledare och platschefer så att struktur för upplägget av en 

arbetsberedning uppnås. Under utbildningen har Peab möjlighet att informera och instruera 

de verktyg som finns tillgängliga i Peab Metoder. 

Produktionscoachen påvisar att Peab har en utbildning inom arbetsberedning som består av 

en teoretisk och en praktisk del. Dock visar intervjustudien att endast ett fåtal personer gått 

någon form av utbildning inom arbetsberedning men att det finns ett stort intresse bland de 

anställda.  

Författarna tror att en positiv följd av utbildning till PC/AL resulterar i en mer likvärdig 

beredning och dokumentation. På så vis ges YA liknande förutsättningar oavsett bygge och 

arbetsledning, vilket kan kännas tryggt. En strukturerad dokumentation underlättar även 

erfarenhetsåterföringen.  

6.4.2 Uppföljning & erfarenhetsåterföring 

Dokumentation och uppföljning är två viktiga delar för att uppnå ständiga förbättringar. Ett 

förslag på hur uppföljningen skulle kunna gå till är krav på organiserade möten där de 

berörda YA och PC/AL sitter ned och diskuterar momentet efter utförandet. På 

uppföljningsmöten bör de metoder som varit bra tas upp men även de som varit minder bra. 

6.4.2.1 Erfarenhetsbank 

I nuläget anses Peab ha brister i arbetet med erfarenhetsåterföring i det avseende att 

uppföljning bör ske i större omfattning. Författarna anser att det är bra med en 

erfarenhetsbank som gör det möjligt för PC/AL att kunna ta del av varandras 

arbetsberedningar. Förslagsvis bör det finnas ett krav på att arbetsberedningar lämnas in på 

Peab Metoder och att sidan uppdateras kontinuerligt för optimal erfarenhetsåterföring.   

6.4.3 Ritning- och anvisningsstation  

Ett förslag från en respondent var att införa en så kallad ritning- och anvisningsstation som 

ska stå ute på byggarbetsplatsen. På stationen finns en dator tillgänglig för YA som när som 

helst kan gå och söka på montageanvisningar, titta på ritningar samt kolla på de 
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projektaktuella föreskrifter som ska följas. Författarna tror att med lätt tillgängliga ritningar 

och montageanvisningar kan oklarheter snabbt kollas upp ute på byggarbetsplatsen vilket kan 

bidra till mindre fel och bättre kvalitet.  

6.4.4 Tid 

I studien har det framgått att arbetsberedningen många gånger prioriterats bort på grund av 

tidsbrist. Ett åtgärdsförslag för att arbetsberedningen ska implementeras naturligt i 

produktionen är att den planeras in i tidplanen.   

Författarna tolkar respondenternas svar gällande tid som diffusa. Respondenterna uppger att 

tid för att genomföra arbetsberedningar ofta saknas, de uppger även att det är arbetsledningen 

själva som styr över tiden samt hur den används. De tillfrågade nämner även att den tid som 

läggs på arbetsberedning snabbt tjänas in genom minskade fel och omarbeten. Medvetenheten 

om detta borde innebära hög prioritet om att arbetsberedningar ska genomföras.   

6.4.5 BIM 

Det är svårt att beskriva arbetsmoment i skriftlig form även om det understöds med bilder. 

Den som skriver arbetsberedningar tolkar ritningarna på ett sätt medan YA kan tolka på ett 

annat sätt. Relevant information kan då falla bort eller missförstås. I dagsläget framkommer 

det från intervjustudien att BIM används i mycket begränsad utsträckning. Förslagsvis bör 

BIM användas på alla Peabs större projekt för att underlätta kommunikation samt för att 

undvika missförstånd.  

Peab bör satsa på utveckling av BIM-användandet. Detta förutsätter att rätt resurser och 

teknik finns tillgängligt, vilket i nuläget ofta saknas. Ett mötesrum med lämplig utrustning 

som t.ex. en projektor och en dator som innehar 3D-modellen bör finnas samt en kompetent 

resurs med kunskaper inom BIM.  

6.4.6 Lean 

Ett bra sätt att bedriva förbättringsarbete av arbetsberedning är med hjälp av Lean. Syftet med 

Lean är att eliminera alla former av slöseri, att ständigt utveckla och förbättra verksamhetens 

processer och de produkter som tillhandahålls är grunden inom Lean. Konceptet innehåller 

allt från värderingar och filosofi till metoder och verktyg. Författarna bedömer att Lean-

konceptet bör användas som grund till förbättringsarbete inom arbetsberedning.  
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6.4.6.1 PDCA 

En metod som författarna anser bra för att implementera förbättringsarbete inom 

arbetsberedning är med hjälp av PDCA-cykeln. Cykeln är en grundläggande modell för hur 

förbättringsarbetet kan bedrivas. Planering (plan) är en förutsättning för förbättringsarbete, 

sedan ska förbättringen utföras (do) och för att ta lärdom av utförda aktiviteter ska de 

kontrolleras (check). Det viktigaste inför nästa förbättringscykel är att ta lärdom av det som 

tidigare genomförts samt belysa vad som bör undersökas vidare (act).  

De idéer som ger goda resultat kan återanvändas samt förbättras och tack vara dessa lärdomar 

kan nya förslag tillföras nästa cykel. Den viktigaste aspekten av uppföljning är sannolikt inte 

att finna fel utan att bidra till kunskapsbildning och ökad motivation.  

6.4.6.2 5S 

Arbetsberedning speglar tankesättet för 5S, där vägen till framgång är samarbete, delaktighet 

och engagemang. Med en aktiv och engagerad ledning som intresserar sig för andras arbete 

ges goda resultat. Grundtanken är liksom i arbetsberedning att ha tillgång till det som behövs, 

när det behövs och utan att behöva leta efter det.  

6.4.7 Källkritik 

Statistiska centralbyrån är en svensk myndighet som förser användare och kunder med 

statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Detta i huvudsak på uppdrag av regeringen 

och andra myndigheter. Statistiken bygger i stor utsträckning på uppgifter från större företag 

och myndigheter. De insamlade uppgifterna bearbetas för hög kvalitet och tillförlitlighet. En 

certifiering av ISO 20252: 20012 (för marknads- opinions- och samhällsundersökningar) 

bekräftar grundläggande kvalitetskrav vid framställning av statistik vilket gör källan 

tillförlitlig (SCB 2017).  

Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljön uppfyller 

de krav som finns i arbetsmiljölagen. De tar fram juridiskt bindande föreskrifter, inspekterar 

arbetsställen och sprider information om arbetsmiljöregler (Arbetsmiljöverket 2017). 

Tryckta böcker är statisk information som inte förändras med tiden. För att säkerställa 

tillförlitligheten i rapporten har böckernas senaste upplagor används och dess innehåll har 

jämförts med internetkällor. Endast fakta och teorier som har stärkts bland flera källor har 

använts. Mats Persson är universitetslektor inom byggteknik och byggproduktion. Persson är 

grundare för webbplatsen ByggAi som tillhandahåller drygt 150 arbetsinstruktioner och 
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författare av handboken Arbetsberedning. Handboken har tagits fram i samarbete med FoU-

syd inom Sveriges Byggindustrier, vilket gör litteraturen tillförlitlig (Persson 2012).   
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7 Hållbar utveckling  
I rapporten Report of the word commission on environment and development: our common 

future från 1987 defineras hållbar utveckling följande: ”En hållbar utveckling tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina 

behov” (Dahlin 2015). I definitionen inkluderas miljöfrågor men även andra aspekter av 

hållbarhetsbegreppet, t.ex. sociala, ekonomiska, etiska och kulturella (Ammenberg & Hjelm 

2013). 

För att uppnå hållbar utveckling krävs det att problem bryts ned i mindre delar och att det 

struktureras på ett hanterbart sätt. Hållbarhetsaspekterna bryts ned i tre dimensioner: 

ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet (Dahlin 2015). 

Frågeställningen i detta examensarbete berör begreppet hållbar utveckling inom samtliga tre 

områden. Med hjälp av föreslagna förbättringar kan en mer hållbar produktion och arbetsplats 

uppnås.  

7.1.1.1 Ekonomisk 

Examensarbetet bidrar till en ekonomisk hållbar utveckling på flera sätt. Planering av metod, 

material, maskiner och verktyg förhindrar omarbeten vilket leder till en ekonomisk besparing. 

Författarna föreslår i resultatet att tid för arbetsberedningar bör planeras in i tidplanen. Med 

avsatt tid för arbetsberedning ges goda möjligheter för att arbetsberedningar utförs och inte 

bortprioriteras på grund av tidsbrist. Arbetsberedningar bidrar till en tidsbesparande och 

effektivare produktion som i sin tur bidrar till ekonomiska besparingar. 

7.1.1.2 Ekologisk 

God planering ger förutsättningar för beställning av rätt mängd material samt minskat 

materialspill. 

En ritning-och anvisningsstation ger YA möjligheten att göra rätt från början vilket undviker 

onödigt materialspill och omarbete. Med hjälp av stationen uppnås en mer ekologisk hållbar 

produktion.   

Ett annat förbättringsförslag som bidrar till ekologisk hållbarhet är BIM. Implementering av 

BIM i produktionen skulle innebära en minskning av pappersritningar och därigenom en 

minskad miljöbelastning. 
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7.1.1.3 Social 

I examensarbetet föreslås utbildning som en förbättringsåtgärd. Med rätt kompetens och 

behörighet uppnås likvärdig beredning och dokumentation. Därigenom får YA samma 

förutsättningar oavsett bygge och arbetsledning, vilket kan kännas tryggt.  

Vid arbetsberedningar upprättas riskbedömningar systematiskt i tidigt skede. Genom 

riskbedömning och riskinventering kan de arbetsmiljörisker som arbetet omfattar lokaliseras. 

Arbetsberedningar skapar ett säkrare och effektivare arbetssätt som genererar mindre skador 

och tillbud.  
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8 Slutsats 
Här presenteras slutsatserna som gjorts utefter diskussionen för att besvara rapportens 

frågeställning.  

Syftet med examensarbetet var att göra en nulägesanalys av hur Peabs arbetsberedningar 

fungerar i produktionen, att kartlägga eventuella fel och brister samt undersöka möjlighet till 

effektivisering. Frågeställningen handlade om hur Peab arbetar med arbetsberedning, 

anställdas inställning till detta samt eventuella förbättringsmöjligheter. Genom en 

intervjustudie besvarades frågeställningen och studiens syfte uppfylldes. Utifrån resultatet 

dras slutsatsen att arbetsberedning inom Peab kan förbättras inom flertal områden. 

Anställda har en positiv syn på arbetsberedning och samtliga tillfrågade tycker att det är ett 

bra verktyg. Medarbetarna upplever även att det ger bättre förståelse mellan yrkesgrupper. 

Vid upprättande av arbetsberedningar på Peab utgår platschefen från de regler och krav som 

beställare och myndigheter ställer. Platschefen/arbetsledaren tar fram ett förslag till 

beredningen där arbetsmetod, material och verktyg innefattas. Därefter planeras och 

dokumenteras genomförande av en aktivitet tillsammans med de yrkesarbetare som ska utföra 

aktiviteten. Under aktivitetens genomförande sker sedan kontinuerlig avstämning.  

Det förekommer brister av dokumentation vid uppföljning vilket ger sämre förutsättningar för 

erfarenhetsåterföring. En erfarenhetsbank är under uppbyggnad på Peabs intranät, förslagsvis 

ska detta hjälpmedel färdigställas snarast och ett krav på inlämning av gjorda 

arbetsberedningar bör införas. Författarna vill även föreslå att Peab inför ritning- och 

anvisningsstationer på byggarbetsplatserna samt att företaget satsar på utbildning inom 

arbetsberedning för platschefer och arbetsledare som eftertraktar detta. Peab bör även bli 

bättre på att informera medarbetare om vilka hjälpmedel som finns tillgängliga och för vidare 

utveckling av arbetsberedning bör Peab satsa på användandet av BIM – vilket leder till 

tydligare information och tolkning.  
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10 Innehållsförteckning bilagor 
 

Bilaga 1 – Intervjumall PC/AL 

Bilaga 2 – Intervjumall YA 

Bilaga 3 – Intervjumall produktionsstöd 

Bilaga 4 – Resultatsammanställning av kvalitativ del PC/AL 

Bilaga 5 – Resultatsammanställning av kvalitativ del YA 

Bilaga 6 – Resultatsammanställning produktionsstöd 

Bilaga 7 - Aktivitetskort  
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Bilaga 1 - Intervjumall PC/AL 

Denna intervju är en del av ett examensarbete vid Karlstad Universitet. Examensarbetet 

behandlar ämnet arbetsberedning. Din insats har stor betydelse för resultatet och det är 

viktigt att svaren är genomtänkta och ärliga. Under denna intervju kommer ljudinspelning att 

ske för att lättare kunna analysera innehållet efteråt. Intervjun är konfidentiell och därmed 

kommer det inte framgå vem eller vilka som har deltagit. Ljudinspelning kommer efter 

bearbetning att förstöras.  

1. Hur länge har du arbetat i branschen? 

 

2. På en skala 1-5, hur bra anser du att planeringen i en arbetsberedning fungerar? 

(1 är mindre bra, 3 är bra och 5 är mycket bra). 

 

3. På en skala 1-5, hur bra anser du att beredningen följs vid utförande av moment? 

(1 är mindre bra, 3 är bra och 5 är mycket bra). 

 

4. På en skala 1-5, hur bra anser du att arbetsberedningen följs upp efter genomförande? 

(1 är mindre bra, 3 är bra och 5 är mycket bra). 

 

5. Kan du beskriva hur ni jobbar med arbetsberedningar i dagsläget? 

 

6. Har du fått någon utbildning om arbetsberedning och dess användning? 

a. Om nej: skulle du tycka att det var bra med en utbildning inom 

arbetsberedning? 

b. Om ja: hur var utbildningen? Vad var bra/mindre bra? 

 

7. Tycker du att arbetsberedning är ett bra hjälpmedel i produktion? Varför/varför inte? 

Vad är positivt respektive negativt? 

 

8. Får ni de resurser som behövs för att utföra arbetsberedningar? Tid, stöd/hjälp, 

planeras det in i någon tidsplan? 

 

9. Finns det någon erfarenhetsbank där ni kan ta del av andras arbetsberedningar? 
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10. Hur upplever du att hantverkarna engagerar sig i arbetsberedningar? 

 

11. Hur identifierar du riskerna inför en arbetsberedning? 

 

12. Tycker du att det saknas någon viktigt rubrik/fråga i nuvarande aktivitetskort? 

 

13. Är det något som är extra viktigt att tänka på vid planeringen i en arbetsberedning? 

 

14. Ser du behov av några förändringar om hur ni arbetar med arbetsberedningar?  

 

15. Är BIM en del av arbetsberedningen? 

 

16. Finns det någon dagordning för arbetsberedningsmöten? 
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Bilaga 2 – Intervjumall YA 

Denna intervju är en del av ett examensarbete vid Karlstad Universitet. Examensarbetet 

behandlar ämnet arbetsberedning. Din insats har stor betydelse för resultatet och det är 

viktigt att svaren är genomtänkta och ärliga. Under denna intervju kommer ljudinspelning att 

ske för att lättare kunna analysera innehållet efteråt. Intervjun är konfidentiell och därmed 

kommer det inte framgå vem eller vilka som har deltagit. Ljudinspelning kommer efter 

bearbetning att förstöras.  

1. Hur länge har du arbetat i branschen? 

 

2. På en skala 1-5, hur bra anser du att planeringen i en arbetsberedning fungerar? 

(1 är mindre bra, 3 är bra och 5 är mycket bra). 

 

3. På en skala 1-5, hur bra anser du att beredningen följs vid utförande av moment? 

(1 är mindre bra, 3 är bra och 5 är mycket bra). 

 

4. På en skala 1-5, hur bra anser du att arbetsberedningen följs upp efter genomförande? 

(1 är mindre bra, 3 är bra och 5 är mycket bra). 

 

5. Kan du beskriva kort hur ni jobbar med arbetsberedningar i dagsläget? Från planering 

till uppföljning. 

 

6. Har du fått någon utbildning om arbetsberedning och dess användning? 

a. Om nej: skulle du tycka att det var bra med en utbildning inom 

arbetsberedning? 

b. Om ja: hur var utbildningen? Vad var bra/mindre bra? 

 

7. Tycker du att arbetsberedning är ett bra hjälpmedel i produktion? Varför/varför inte? 

Vad är positivt respektive negativt? 

 

8. Finns det någon specifik aktivitet där du anser det extra viktigt med 

arbetsberedningar? 
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9. Får ni arbetsberedningar på de moment som ni anser behövs? 

 

10. Finns ritningar som berör arbetsberedningen lätt tillgängliga? 

 

11. Tycker du att det saknas någon viktigt rubrik/fråga i nuvarande aktivitetskort? 

 

12. Hur upplever du att arbetsledare/platschef engagerar sig i arbetsberedningar? 

 

13. Hur blir du informerad om de risker som kan uppstå vid det moment som du ska 

genomföra? 

 

14. Ser du behov av några förändringar om hur ni arbetar med arbetsberedningar? 

Varför/varför inte? 
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Bilaga 3 – Intervjumall produktionsstöd 

Denna intervju är en del av ett examensarbete vid Karlstad Universitet. Examensarbetet 

behandlar ämnet arbetsberedning. Din insats har stor betydelse för resultatet och det är 

viktigt att svaren är genomtänkta och ärliga. Under denna intervju kommer ljudinspelning att 

ske för att lättare kunna analysera innehållet efteråt. Intervjun är konfidentiell och därmed 

kommer det inte framgå vem eller vilka som har deltagit. Ljudinspelning kommer efter 

bearbetning att förstöras.  

1.  Är du med och upprättar aktivitetskorten?  

a. Hur går ni tillväga?  

b. Vad har ni för underlag, t.ex. Dokument och föreskrifter? 

c. Utgår ni ifrån några principer? T.ex. Lean, 5M. 

 

2.  Är ni certifierade enligt ISO? 

3.  Erbjuder ni anställda någon utbildning inom arbetsberedning?  

4.  Finns det någon erfarenhetsbank?  

a. Finns det något krav på att platschefer skickar in sina arbetsberedningar till er? 

 

5.  Kan du berätta lite om Peab Metoder? 

6.  Ser du något behov av förändring inom arbetsberedning? 

7.  Hur ser den framtida utvecklingen av arbetsberedning ut? 
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Bilaga 4 – Resultatsammanställning av kvalitativ del PC/AL 

5. Kan du beskriva hur ni jobbar med arbetsberedningar i dagsläget? 

 

”Jag som platschef väljer vilka aktiviteter som det ska vara arbetsberedning på, först 

och främst de stora aktiviteterna. Jag ser över aktiviteten, allt från tre månader innan 

till två veckor innan, beroende på om material ska beställas. Kollar ritningar och 

sätter mig in i det som ska göras.  

Bestämmer en träff med yrkesarbetare någon vecka innan och går då igenom vad 

man har tänkt, ser om de vill göra det annorlunda och till sist beställer man 

materialet.  

Sen genomförs aktiviteten och om det finns tid så följs beredningen upp genom ett 

möte med de yrkesarbetare som deltagit i aktiviteten”.   

”Får ett jobb, bestämmer vilka aktiviteter som ska ha arbetsberedning. Sitter först 

som tjänsteman och utgår från kontrollplanen för att veta vilka aktiviteter som är 

viktigast. Planerar och tänker igenom själv, tar hänsyn till ritningar och de regler 

som man måste följa. I tidigt skede tar man in lagbasen och diskuterar. När det börjar 

närma sig tar man in de berörda parterna (brukar bli lite sent) och beställer material. 

Aktiviteten utförs, sedan följer man upp”.  

”Samlar gubbarna som ska utföra arbetsmomentet och går igenom vad som ska 

göras, helst några veckor innan aktiviteten startar. Vi utgår från aktivitetskortet som 

underlag, bollar idéer och diskuterar vad vi behöver för material och verktyg. Sedan 

gör vi samma sak när vi närmar oss starten av aktiviteten. Ser över tider, 

sammanställer och ser till att allt material finns på plats. Sedan startar aktiviteten. 

Själva arbetsberedningen kan vara svår och måste anpassa utifrån person och 

kunskap. Vissa vill ha informationen på detaljnivå medan andra, med mer kunskap 

och erfarenhet inte behöver lika detaljerad information. Om man ger för mycket 

information på arbetsberedningen är det vanligt att en del information glöms bort. 

Återkopplingen brukar bli lite eftersatt. Oftast görs återkopplingen muntligt och allt 

för sällan dokumenteras den skriftligt. Det är mycket i vårt arbete som sker muntligt, 

under tiden som aktiviteten utförs – om de behöver någonting, behöver ändra metod 

eller verktyg. Ändringar är svårt att styrka skriftligt och dokumenteras därför sällan. I 
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vissa perioder kräver ledningen att vi skickar in våra arbetsberedningar. Sedan får vi 

se statistik på hur arbetsberedningar utförs”. 

”Diskuterar det som ska göras med gubbarna som ska utföra momentet. Sedan sätter 

vi oss ner och går igenom metod, maskiner och verktyg. Under utförandet går vi dit 

och tittar till. När jobbet är färdigt går vi bara dit och kontrollerar hur det ser ut, vi 

brukar inte dokumentera något”.  

”Myndigheter, beställare och vi själva har krav på vad som förväntas av ett 

arbetsmoment. Då är det oftast så att man tar fram en arbetsberedning, ritningar och 

montageanvisningar några veckor innan ett moment startar. Ser även över tidplanen 

och hur många timmar som momentet förvänta ta.  Pratar med snickarna om vad de 

vill ha för metod, vad de har för erfarenheter och hur de brukar göra. Snickarna 

säger vilka redskap som de vill använda och vi beställer redskapen så att de finns på 

plats när momentet börjar. När allt finns på plats flyter arbetet på. Vi låter snickarna 

tänka själva och komma med egna idéer, det brukar oftast uppskattas. Vi går igenom 

momentet, risker och kvalitet, kollar tidplanen, vad vi har råd med och vad som 

förväntas. Ju mer man involverar yrkesarbetarna och ju tydligare man är, desto 

bättre resultat uppnås.  

Vi diskuterar hur vi kan jobba för att undvika risker och förslitningsskador. Jag har 

inte varit med på någon riktig uppföljning än, bara återkoppling under momentets 

genomförande - märker man att något inte funkar så får man se över åtgärder”.  

”I första läget plockar vi ut handlingar, ritningar och specifikationer, vilket område 

vi ska jobba i och vilka som ska utföra momentet. Det är rätt mycket jobb före, innan 

själva beredningen. Sedan sitter vi i grupp och går muntligt igenom maskiner, tider, 

kvalitet o.s.v. I aktivitetskortet ingår metodbeskrivning materialflöden, resurser, och 

vad man behöver ha för grejer. Arbetsledningen fyller i delar av aktivitetskortet i 

förväg, skriver in ritningar och hänvisningar. Sedan fyller snickarna på med 

metodbeskrivning och materialflöden. Återföringen är oftast en dialog ute på plats”.  

”Det som är optimalt är att man vet vilka hantverkare som vi ska använda oss utav. I 

så fall kan man i tidigt skede informera dem om vilket moment som ska utföras så att 

de hinner fundera lite på det. En vecka före sätter vi oss ner med ritningar och kör 

den proceduren med arbetsberedning: hur vi ska göra och vad vi behöver”.  
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”Vi försöker att ha mötet i god tid och tar med de som ska utföra arbetet. Jag brukar 

ha med ett delvis ifyllt aktivitetskort som vi sedan gemensamt färdigställer. Vi går 

igenom säkerhet, vilken utrustning som behövs, vad vi har för toleranser o.s.v. Sedan 

försöker vi följa upp och skiva in det i aktivitetskortet i en ruta för återföring”.  

”Platschefen eller arbetsledaren kallar in snickarna för en arbetsberedning. 

Momenten som ska arbetsberedas finns med i arbetsmiljöplanen eller beslutas av 

platschefen. Själva arbetsberedningen är en blankett där man fyller i risker, verktyg 

och arbetsmetod”. 

 

6. Har du fått någon utbildning om arbetsberedning och dess användning? 

a. Om nej: skulle du tycka att det var bra med en utbildning inom 

arbetsberedning? 

b. Om ja: hur var utbildningen? Vad var bra/mindre bra? 

”Nej, jag har inte fått någon utbildning inom arbetsberedning, utan är självlärd och 

upplärd av erfarna arbetsledare. Jag tycker att en utbildning skulle vara bra”.  

”Ja, jag har fått gå en internetkurs där man gick igenom aktivitetskorten. I 

aktivitetskorten finns beskrivning över vad som ska skrivas i respektive ruta”.  

”Ja, en enklare utbildning från Peabs sida. Det var en halvdagskurs där vi gick 

igenom hur en arbetsberedning ska utföras. Sedan har vi fått instruktioner om hur 

aktivitetskortet ska fyllas i. Det var en bra introduktion men sedan krävs det 

erfarenhet och mycket jobb”.  

”Nej, det har jag inte fått. Men tycker att det vore bra med en utbildning”.  

”Nej inte direkt, men det skulle vara bra”.  

”Nej ingen utbildning. Visst, det skulle vara bra med en mindre utbildning, speciellt 

för de yngre”.  

”Nej, men det skulle vara bra”.  

”Nej, men det skulle vara bra. Att få lite struktur i hur man bör lägga upp det”.  

”Ja, en intern utbildning, men jag tyckte att den var lite för teoretisk.  



 65 

 

7. Tycker du att arbetsberedning är ett bra hjälpmedel i produktion? Vad är positivt 

respektive negativt? 

 

”Över lag bra. Kan vara bra att ha det på papper: så här har vi sagt, så ska vi göra 

och gör det möjligt att gå tillbaks och kolla. Det jag anser är negativt är att det kan 

bli lite formellt. Alla yrkesarbetare gillar inte att jag som platschef sitter med ett 

papper och säger vad de ska göra, utan de vill vara med och bestämma hur 

aktiviteten ska genomföras. Arbetsberedningar kan variera utifrån platschef: vissa 

bestämmer i förväg hur ett moment ska genomföras och presenterar detta för 

snickarna några dagar i förväg. Medan andra kommer med ett förslag och bestämmer 

sedan gemensamt med snickarna hur momentet ska utföras”.  

”Ja, jag tycker att det är ett bra hjälpmedel då en aktivitet blir mer genomtänkt. En 

ritning som jag tolkar på ett sätt, kanske YA tolkar på ett annat sätt. Det undanröjer 

många frågetecken. Men ibland händer det att det man planerat inte stämmer överens 

med verkligheten till 100 %. 

Det jag anser är negativt är att det kan vara svårt att få till användningsområde, 

viktigt att genomföra arbetsberednigen i ett tidigt skede, men heller inte för tidigt. Det 

händer ofta att YA som ska medverka i en aktivitet som har arbetsberedning inte 

närvarar vid själva beredningen, då de är på andra byggen och kommer först när 

aktiviteten startar. Då får man istället använda lagbasen som stöd”.  

”Ja, det är ett jättebra hjälpmedel, sen fungerar upplägget mindre bra som det är i 

dagsläget. Det är vanligt att det blir fel, och frågan är hur vi kan bli bättre på detta. 

Det är vanligt att informationen från arbetsberedningen glöms bort eftersom det är 

mycket information. Det är svårt att göra en bra arbetsberedning. Det skulle vara bra 

med ett bättre system och kanske filmer från YouTube. I framtiden kanske man kan ha 

med surfplattor ute på bygget och kunna se filmer med montageanvisningar. En film 

säger mer än att gå igenom på en ritning”.  

”Jag tycker att det är bra, det ger en bättre förståelse hos snickarna. Jag ser inget 

negativt med arbetsberedning idag, men när det introducerades tyckte man att det var 

påtvingat. Men när man hade gjort det några gånger insåg man hur bra det var”.  
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”Verkligen. Om alla är med på vilka krav som ställs och vad man förväntas uppnå så 

blir det ett bättre resultat. Det blir inga frågor när momentet drar igång, frågorna 

reds ut i förväg. Det är bra att snickarna får vara med och påverka vad som ska 

göras, det är uppskattat att få vara med och planera. I dagsläget ser jag ingenting 

negativt med arbetsberedning. Det är viktigt att man tar sig tid och inte fuskar med 

det”.  

”Ja, jättebra. Det blir en bättre framförhållning, får grejerna i rätt tid och på rätt 

plats. I beredningen får man med sådant som annars kan innebära förseningar. 

Mycket av grejerna fångas upp i förväg. Det enda negativa är att man inte alltid 

hinner med då det kan vara pressat med tid”. 

”Ja absolut. Det är tråkigt att saker fattas när man ska starta ett moment, med en 

arbetsberedning så kan man gå direkt från en aktivitet till nästa. Jag ser inget 

negativt med det”.  

”Absolut. Vi tar i förväg upp mycket frågor och bekymmer som kan uppstå. Jag ser 

inget negativt med arbetsberedning”.  

”Ja det kan det vara. Det som är bra är att man kan komma fram till fel innan de 

uppstår. De som är viktigast i själva arbetsberedningen är att förebygga risker. Det 

som kan vara negativt är att hantverkarna kan tycka att det är överflödigt”.  

 

8. Får ni de resurser som behövs för att utföra arbetsberedningar? Tid, stöd/hjälp, 

planeras det in i någon tidsplan? 

 

”Både ja och nej. Oftast finns tiden men inte alltid, mycket handlar om planering. 

Hade varit bra om man lagt in tid för arbetsberedning i deltidplanerna (6-veckors 

tidplan). Hjälp och stöd kan jag få genom att ringa kollegor”.  

”Ja, jag får de resurser som behövs. Tycker att stöd och hjälp kan utvecklas då 

uppföljning av arbetsberedning fungerar mindre bra, vi behöver bli bättre på 

erfarenhetsåterföring”. 

”Väldigt varierat, ofta finns tiden, ibland inte. Men oftast funkar det bra, det är en 

planeringsfråga”.  



 67 

”Ja, det får vi”. 

”Det är beroende på hur det ser ut i projektet, om allt flyter på så finns det tid. Vi har 

duktig personal på produktionsstöd som har tagit fram aktivitetskorteten och som 

förbereder dem inför projekt. På Peabs intranät kan man välja vilket moment som ska 

arbetsberedas och utifrån det får man en mall. Man kan få mycket hjälp från 

produktionsstöd och andra medarbetare”.   

”Ja det får vi oftast, det handlar mest om att ta sig tid. De gånger arbetsberedningar 

inte genomförs är på grund av för lite tid”.  

”Ja, det är dock olika från projekt till projekt. I vissa projekt är man mer upptagen 

och då är det svårare att få tid till en arbetsberedning och det är egentligen i de 

projekten som man behöver arbetsberedningar som mest. När man ligger med bra i 

tid så är det inga problem. Det är vi som sätter den tiden själva, så det är en 

prioriteringsfråga”.  

”Det tycker jag. Det kan vara svårt att hitta tiden, men eftersom vi tjänar på det i 

slutändan så är det värt att ta sig tid”. 

”Ja, jag som platschef får se till att ha de resurserna. För det mesta fungerar det bra, 

men ibland kan det vara ont om tid. Det händer även att ritningar saknas ibland”.  

 

9. Finns det en erfarenhetsbank där ni kan ta del av andras arbetsberedningar?  

 

”Nej, idag finns ingen sökdatabas där vi kan ta del av varandras arbetsberedningar, 

men det skulle vara bra om det fanns. I dagsläget måste jag fråga en annan platschef 

för att ta del av hans/hennes arbetsberedningar”. 

”På Peabs intranät håller de på att bygga upp en sökdatabas så att vi ska kunna se 

andras projekt och lära av varandras erfarenheter”. 

”Det finns något som heter Peab Metoder, där kan man ta del av lösningar och 

arbetsberedningar som andra har gjort. Det är ett bra hjälpmedel”.  

”Det finns ett verktyg som heter Peab Metoder där man kan se andras 

arbetsberedningar”. 
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”Inte vad jag vet, men då ringer man till någon med mer erfaren och frågar. Vi 

lägger alltid in våra arbetsberedningar i projektplatsen för det projektet”.  

”Inte vad jag känner till”. 

”Nej, inte vad jag vet. Vill jag se någon annans arbetsberedning så ringer jag till den 

platschefen”.  

”Ja, det tror jag ska finnas men jag har själv inte varit inne i den”.  

”Ja, det sägs att det finns. Det ska dokumenteras i en erfarenhetsbank som kallas 

Peab Metoder där man även kan ta del av andras arbetsberedningar. Vi har inget 

krav på att lämna in dokumenten så det görs mer sällan än det borde”.  

 

10. Hur upplever du att hantverkarna engagerar sig i arbetsberedningar? 

 

”Olika. Vissa följer inte arbetsberedningen utan gör som de vill”.  

”Olika. YA blir ofta mer engagerade då de vet vad de ska göra och kan påverka 

utförandet. Jag presenterar hur jag har tänkt, frågar om de har andra åsikter eller 

lösningar, istället för att säga så här gör vi”.  

”Olika. En del tycker att det är onödigt medan andra tycker att det är jättebra”. 

”En del engagerar sig, medan andra gör som de vill ändå”.  

”Det är individuellt. Vissa vill tycka och tänka själva medan andra vill ha givna 

uppgifter. Oftast engagerar de sig bra, den äldre generationen brukar vilja jobba på 

sitt sätt och då kontrollerar vi att de följer krav från beställare och myndigheter. Ofta 

engagerar dem sig och säger sitt, vad de vill ha för maskiner och så vidare”. 

”Jag tycker att det har blivit bättre, det är en generationsfråga. De yngre är mer 

öppna till det, medan de äldre går mer på rutin. Men jag tycker de äldre oftast är 

positiva till det”.    

”Både och, en del är jätteduktiga medan andra är ointresserade. Men engagemanget 

från hantverkarna har ökat. De har själva förstått att de tjänar på det”.  
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”Bra, det brukar vara väldigt uppskattat”.  

”Väldigt olika. Vissa är mycket engagerade och vill verkligen göra det, medan andra 

behöver man övertyga. Det blir min roll att få dem engagerade och få dem med sig. 

Det är för deras skull och säkerhet”. 

 

11. Hur identifierar du riskerna inför en arbetsberedning? 

 

”Går runt och kollar. Tänker tillbaks på vad man gjort innan. Om det är ett nytt 

moment är det viktigt att man har tid för att kolla upp det.”  

”Genom att titta på aktivitetskortens rubriker angående risker”.  

”Det beror på vilket moment det är. Våra arbetsberedningar är utformade enligt en 

tre-stegs-princip. Jag sitter först själv och planerar, antecknar och går igenom vilka 

risker som finns. Då har jag ett underlag som jag visar gubbarna, sedan har vi en 

dialog. Utifrån det täcker man de riskerna som finns. Ser över det en gång till, cirka 

två veckor innan aktiviteten startar”.  

”Det ger sig mycket självt”.  

”I aktivitetskortet är vanligt förekommande risker listade. Ser då över vad man kan 

göra för att undvika till exempel tunga lyft”.  

”Vi gör tidigt en riskanalys på vilka moment som är farliga”.   

”Tänker utifrån vad det är för moment. Finns det några maskiner och verktyg som 

kan innebära risker?”. 

”Man tänker igenom hur momentet ska utföras och ser vart riskerna kan finnas. Sen 

pratar man med de som ska utföra momentet. Ofta har de erfarenhet om vilka risker 

som kan uppstå”.  

”Genom erfarenhet. Vissa är identifierade i arbetsmiljöplanen”. 

 

12. Tycker du att det saknas någon viktigt rubrik/fråga i nuvarande aktivitetskort? 
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”Nej. Alla punkter har en funktion, bra upplägg men alla punkter är inte relevanta på 

alla byggen”. 

”Nej”. 

”Nej, egentligen inte. Det är svårt, men viktigt att få ihop informationen så att det blir 

tydligt. Det är det som är utmaningen”.  

”Nej, inte på rak arm”.  

”Nej, det tycker jag inte i dagsläget”. 

”Nej, jag har inte funderat så mycket på det. Jag vet inte riktigt vad man skulle kunna 

göra annorlunda”. 

”Nej, jag tycker att aktivitetskortet är onödigt komplext, man skulle kunna göra det 

simplare”.  

”Vet inte, jag har inte reflekterat över det”.  

”Det har vi diskuterat genom åren. Den har förändrats en del men den skulle kunna 

förbättras. Mallen är övergripande och ganska generell”. 

 

13. Är det något som är extra viktigt att tänka på vid planeringen i en arbetsberedning? 

 

”Att vara flexibel beroende på vilka man ska ha beredningen med. Vissa vill höra 

precis hur de ska göra, då kommer jag med en idé medan andra vill tänka själva, då 

kommer jag med ett tommare dokument”.  

”YA vill ofta veta hur mycket tid de har. Man betar sedan ner det i mindre delar så att 

man kan göra avstämningar under utförandet”.  

”Säkerhet, tid och pengar. Det kan ju kosta, men olyckor får absolut inte förekomma 

– det är det primära. Sedan är dialogen viktig, vi ska inte berätta för gubbarna hur de 

ska göra, utan låta dem fundera själva. Annars blir det inte bra utfört, de måste få 

tänka själva. De är ju utbildade hantverkare och kan utförandet bättre än vi 

tjänstemän”.  



 71 

”Det viktigaste är att man har en dialog med de som ska utföra arbetet”.  

”Om det är ett komplicerat moment kan man ha två arbetsberedningar. En tidigt där 

man väljer metod och alla får säga sitt. Sen en där man utvärderar och går vidare”. 

”Att få med relevant information och ritningar”.  

”Att man ofta måste ta hänsyn till andra så som underentreprenörer, som sällan 

närvarar vid arbetsberedningar. Det kan vara aktiviteter som berör dem som måste 

passas in i vårt arbete”.  

”Att man är förberedd och kan svara på frågor som man tror kommer. Det är bra om 

man tänkt igenom i förväg.” 

”Det viktigaste är att tänka efter före.” 

 

14. Ser du behov av några förändringar om hur ni arbetar med arbetsberedningar?  

 

”Återkopplingen fungerar mindre bra, men jag har inte tänkt på någon lösning över 

hur det skulle kunna bli bättre”. 

”Ja, vi måste bli bättre på återkoppling. Om det finns en bas är det enklare att ta del 

av andras arbetsberedningar”.  

”Ja, med dagens teknik skulle jag gärna se att den används mer i 

arbetsberedningarna. Det är väldigt olika från fall till fall men på större byggen kan 

man ha en media-kiosk med ritningar och montageanvisningar. Bilder och filmer 

säger mer än vad en text gör. Jag har aldrig varit med på ett projekt där man jobbat 

så”.  

”Att följa upp hur det gått, dokumentera vad som gått bra och mindre bra. Det gäller 

att ha tid också”.  

”Ibland kan det vara så att man inte har tid och gör arbetsberedningen först någon 

dag innan momentet startar. Det är bättre att ha den i god tid så alla är med på vad 

som ska göras och så att alla verktyg finns”.  

”Nej, jag tycker det är bra”.  
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”Erfarenhetsåterföring. Sen är planeringen A och O, kan man göra en 

arbetsberedning i tid så blir det bra från början”. 

”Jag tycker att vi skulle behöva göra fler arbetsberedningar”.  

”Ja, men kommer inte på något konkret”. 

 

15. Är BIM en del av arbetsberedningen? 

 

”BIM är inte en del av arbetsberedningen på detta bygge, det är lite för litet. Men 

tycker det skulle vara bra på större byggen”.   

 

”Ja, jag har inte arbetat så mycket med det men ser en viss fördel med just 3D-bild. 

Jag har bara använt det en gång vid en arbetsberedning. Bra att se 

infästningsdetaljer, ger en bättre verklighetsbild”. 

 

”På det här projektet har vi använt oss av BIM vid arbetsberedningarna. Har haft en 

3D-modell som vi tittar på vid arbetsberedningarna. Få snabbt en förståelse för hur 

huset ser ut, istället för att bläddra mellan olika typer av ritningar. Vi har även kört 

en del videos här, jag tycker att man får en tydligare bild. Många gånger sparar det 

vårt arbete, vi får mycket frågor - hur gör vi det här? De kan istället kolla på en film 

med montageanvisningar. Hur man löser det praktiskt är svårt eftersom en dator är 

stöldbenägen”. 

 

”Nej, inte vad jag varit med om”.  

 

”Inte på de projekt jag varit på. Vi har använt BIM, men inte i den utsträckningen. 

Men jag ser många fördelar med att använda 3D-modeller och kunna förutse krockar 

o.s.v. Peab har olika grader av BIM-användande – ju större projekten är desto större 

utsträckning av BIM används”. 

 

”Tanken var att vi skulle använda BIM på det här projektet men det blev inte av. Vi 

har dåliga förutsättningar så som dålig uppkoppling. Men man skulle kunna använda 

det mer”.  
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”Inte här. Men jag tror att det skulle vara bra i viss mån. Vi har en modell som vi kan 

titta i men vi använder den inte vid arbetsberedningar”.  

 

”Till viss del. När jag har arbetsberedningar brukar jag visa 3D-modellen”. 

 

”Inte i den bemärkelsen. Det finns fördelar men också nackdelar. Det är bra på så vis 

att man kan förutse kollisioner i 3D-modellen. Däremot kräver det en resurs med den 

kunskapen”. 

 

 

16. Finns det någon dagordning för arbetsberedningsmöten? 

 

”Följer dokumentet”.  

”Nej, följer aktivitetskortet”. 

”Nej, vi gör en kontrollplan när vi börjar bygget där vi bestämmer vilka moment som 

behöver arbetsberedning. Man behöver tydliggöra vem som har ansvar för vilket 

moment”.  

”Nej”.  

”Nej, vi följer aktivitetskortet”.  

”Vi följer aktivitetskortet”.  

”Nej”.  

”Det finns säkert men det är inget jag använder. Jag brukar bara följa 

aktivitetskortet”.  

”Nej”.  
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Bilaga 5 – Resultatsammanställning av kvalitativ del YA 

5. Kan du beskriva kort hur ni jobbar med arbetsberedningar i dagsläget? Från planering 

till uppföljning. 

 

”Platschefen planerar och tar fram ett underlag för arbetsberedningen. Visar detta 

för hantverkarna som får säga vad de tycker. Platschefen stämmer av så att tiden följs 

under arbetets gång”.  

”De som sitter på kontoret går igenom lite grovt. Sen har man en dialog - en del som 

planerar, en del som utför. Platschefen presenterar ofta en idé och vi snickare får 

sedan säga vad vi anser. Kommer sedan överens om något gemensamt”. 

”De som ska utföra momentet sätter sig på kontoret tillsammans med arbetsledare 

och/eller platschef. Tar fram ett aktivitetskort och går igenom. Fyller i vilka redskap 

och material man ska ha, vilken metod man ska ha och vilka risker som finns. Sen är 

det bara att följa den. Då har man diskuterat och gemensamt kommit fram till hur 

man ska göra”.  

”Sätter oss med platsledningen, går igenom önskemål med maskiner, olycksrisker 

osv. Får sakerna och utför arbetet”.  

”Platschefen har ofta en färdig mall som han går igenom. Vi får föreslå arbetsmetod 

och maskiner. Sedan blir det en diskussion om vad som är bäst och vi kommer 

överens”.  

”Det börjar med uppstart och planering. Man har en arbetsmetod som man tror 

fungerar och protokollför det. För att hitta lättaste sättet att jobba på kan ibland 

arbetsmetoden ändras under arbetets gång. Sedan försöker man kontinuerligt, under 

arbetet att förbättra eller ändra på saker och ting. Det blir inte alltid protokollfört. 

Uppföljning sker endast kontinuerlig ute på bygget”. 

 

6. Har du fått någon utbildning om arbetsberedning och dess användning? 

a. Om nej: skulle du tycka att det var bra med en utbildning inom 

arbetsberedning? 

b. Om ja: hur var utbildningen? Vad var bra/mindre bra? 
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”Nej jag har inte fått någon utbildning. Jag tycker det skulle vara onödigt att lägga 

tid på”. 

”Nej, jag har inte fått någon utbildning och jag tror inte det skulle vara nödvändigt”.  

”Nej, det har jag inte fått och det skulle kännas lite onödigt”. 

”Nej, jag har inte fått någon utbildning. Men det skulle vara bra för yngre 

generationer”. 

”Nej och nej”.  

”Ja, lite baskurser som jag tyckte var bra”. 

 

7. Tycker du att arbetsberedning är ett bra hjälpmedel i produktion? Vad är positivt 

respektive negativt? 

 

”Jag tycker att det är bra, man vet vilka som ska vara med, vilka underentreprenörer 

man ska ta hänsyn till och vilka föreskrifter som ska följas. Det ger en bra uppfattning 

om vad som gäller vid genomförande av aktivitet. Jag ser inget negativ med det”. 

”Det kan vara jättebra, men ibland kan det kännas lite överflödigt. Det beror på vad 

det är för moment”. 

”Ja. För att säkerställa arbetsmetod, material samt bli informerad om de risker som 

t.ex. fallrisk och kemikalier. Ser inget negativt med arbetsberedning”. 

”Det kan det vara. På så sätt får vi de saker vi vill ha istället för det som är bestämt 

av arbetsledningen. Ser inget negativt med det”. 

”Ja. Bra att få vara med och påverka val av verktyg, det är inte säkert att kollegor vill 

ha samma verktyg som mig. Inget negativt”.  

”Ja, det tycker jag. Kan förutse faror och förebygga dem. Det som kan vara negativt 

är om man följer arbetsberedningen strikt när det finns enklare sätt”.  

 

8. Finns det någon specifik aktivitet där du anser det extra viktigt med 

arbetsberedningar? 
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”Nej, jag anser inte att någon aktivitet är viktigare än en annan”. 

”Ju mer tekniskt invecklat det är, desto mer viktigt är det att man bereder. Det 

viktigaste för oss som utför arbetet är att vi har rätt material och verktyg”. 

”Inne på industrier där det finns yttre omständigheter som påverkar och som man 

inte känner till”. 

”Nej, det är bra att ha arbetsberedning på allt så att man får de sakerna man vill 

ha”.  

”Nej, bra att ha på så mycket som möjligt så att man får sakerna i rätt tid”.  

”Nej, inte specifikt. Men det underlättar mycket vid stommontering där det är yttre 

omständigheter som man behöver vara uppmärksam på”. 

 

9. Får ni arbetsberedningar på de moment som ni anser behövs? 

 

”Ja”. 

”Ja, oftast”.  

”Både ja och nej. Ibland, det är upp till platschefen. Men jag tror att om vi skulle 

önska att få arbetsberedning på ett moment så skulle vi få det”.  

”Ja”. 

”Ja”. 

”Ja”. 

 

10. Finns ritningar som berör arbetsberedningen lätt tillgängliga? 

 

”Ja, ritningarna finns både inne i boden och ute på arbetsplatsen. Men ibland kan 

konstruktörer vara lite sena med detaljer”.  

”Ja”. 
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”Ja, vi har med oss ritningar ute på bygget och det finns även på kontoret”. 

”Ja, arbetsledningen skriver ut ritningar till oss”. 

”Ja ritningarna finns tillgängliga. Skulle dock önska att vi fick dem i A1-format”.  

”Ja. Både på kontoret och ute på bygget”.  

 

11. Tycker du att det saknas någon viktigt rubrik/fråga i nuvarande aktivitetskort? 

 

”Jag är inte så bekant med aktivitetskortet”.  

”Har inte så bra koll på vad det är för punkter”. 

”Nej”.  

”Nej”. 

”Nej”. 

”Nej”.  

 

12. Hur upplever du att arbetsledare/platschef engagerar sig i arbetsberedningar? 

 

”Bra. Platschefen är engagerad. Vid mindre byggen så händer det att vi diskuterar 

saker ute på plats istället”. 

”Det är väldigt individuellt, de flesta engagerar sig, men sen finns det de som inte 

engagerar sig så mycket. Det är mycket upp till individen och inte själva 

arbetsberedningen”. 

”Oftast bra, brukar hänga ihop lite med åldern faktiskt. Ju yngre de är desto mer 

öppna är de”.  

”Bra, de har ofta bra synpunkter”. 

”Oftast bra, det är deras ansvar att se till att arbetsberedningar görs”. 
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”Bra. Men jag vet att det kan vara svårt att hinna med ibland. Då brukar de yngre 

killarna ställa krav på att få det. Men det är väldigt olika beroende på platschef och 

arbetsledare”.  

 

13. Hur blir du informerad om de risker som kan uppstå vid det moment som du ska 

genomföra? 

 

”Vi går igenom riskerna på aktivitetskortet. Man är lite sitt eget skyddsombud, men vi 

får information om de risker som det är lag på. Ofta är arbetsmiljöverkets lagar och 

förordningar överbeskyddande”. 

 

”Går igenom med platschefen. Men det är ofta samma risker som förekommer”.  

 

”Genom konversation mellan mig och arbetsledningen. Man får diskutera sig fram 

och tänka sig in i olika scenarion. Det finns ju ingen direkt mall att gå efter, de yttre 

omständigheterna är alltid olika”.  

 

”Pratar ihop sig med platsledningen”. 

 

”Av platschefen”.  

 

”Mycket vet jag av erfarenhet men får samtidigt vara lyhörd på de andra snickarna 

och hur de har uppfattar saker och ting”.  
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14. Ser du behov av några förändringar om hur ni arbetar med arbetsberedningar? 

Varför/varför inte? 

 

”Nej, inte på rak arm”.  

”Nej, det viktigaste är bara att man får det från teori till praktik. Sen är det även 

viktigt med öppenhet och mottaglighet för att resultatet ska bli bra”.  

”Nej, men de skulle kunna göras oftare. Det sparar både på tid och på kropp när man 

har gjort en arbetsberedning”.  

”Nej, inget jag kommer på just nu”.  

”Möjligtvis att uppföljningen kunde bli bättre”. 

”Nej, jag tycker det fungerar bra”.  
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Bilaga 6 – Resultatsammanställning produktionsstöd 

1. Är du med och upprättar aktivitetskorten? 

”Ibland, men oftast inte. Det är mer platschefer och platsledningens verktyg”.  

a. Hur går ni tillväga?  

”Aktivitetskortet är framtaget centralt för att täcka in de risker som vi ser kan uppstår 

både inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Får fram en arbetsinstruktion för momentet 

som ska utföras, det är arbetsberedningens syfte”.  

 

b. Vad har ni för underlag, t.ex. Dokument och föreskrifter? 

”Föreskrifterna som används inom arbetsmiljö är de tillämpliga som 

arbetsmiljöverket ger ut. Det kan vara ställningar, vibrationer, belastningsergonomi, 

kvartsdamm och buller m.m. som är vanliga föreskrifter. 

På miljösidan handlar det mer om lokala föreskrifter vilket är vanligare i större 

städer, t.ex. miljözoner. Exempel på detta kan vara tomgångskörning”. 

 

c. Utgår ni ifrån några principer? T.ex. Lean, 5M. 

”Nej, inte direkt”. 

 

2. Är ni certifierade enligt ISO? 

”Ja, 9001 och 14001”. 

 

3. Erbjuder ni anställda någon utbildning inom arbetsberedning?  

”Ja, det gör vi. Det finns både en teoretisk utbildning och en utbildning med praktiska 

övningar. Utbildningarna är riktade mot platschefer och arbetsledare”.  

 

4. Finns det någon erfarenhetsbank?  

”Både jag och nej. Vi håller på att arbeta fram en central erfarenhetsbank men sedan bär 

PC/AL på sina egna erfarenheter. Vi kallar den Peab Metoder”.  

a. Finns det något krav på att platschefer skickar in sina arbetsberedningar till er? 
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”Nej, men det finns ett krav på att den genomförs och återfinns i projektets 

projektplats”.   

 

 

5. Kan du berätta lite om Peab Metoder? 

”Peab Metoder är en central samarbetsplats för att samla bra arbetssätt. Där finns färdiga 

arbetsberedningar som man kan ta upp, titta på och anpassa till just det specifika 

arbetsmomentet som ska utföras. De färdiga arbetsberedningarna som finns behöver 

anpassas till vekligheten men fungerar som en grund att utgå och diskutera utifrån. När man 

sitter i arbetsberedningsgrupperna på arbetsplatserna tar man fram en Peab metod och tittar 

tillsammans på befintligt ritningsunderlag”.  

 

6. Ser du något behov av förändring inom arbetsberedning? 

”Det finns alltid ett behov av förändring, vi kan alltid göra saker bättre. Vi behöver bli bättre 

på att snabbare ge erfarenhetsåterföring och att tidigt i projektet bli bättre på att utvärdera 

arbetsberedningen direkt efter ett arbetsmoment. Att man tar sig tid att sätta sig ner och se 

över: vad gjorde vi? Vad sa vi? Hur blev det? Vad kan vi göra bättre? Viktigt att ställa sig 

dessa frågor direkt efter arbetsmomentet, så att man inte hinner glömma någonting.  

Vi måste även bli bättre på att stoppa ett påbörjat arbetsmoment när vi inser att 

förutsättningarna inte ser ut som vi först trodde. Då får man stanna, gå tillbaks och göra om 

det”.  

 

7. Hur ser den framtida utvecklingen av arbetsberedning ut? 

”Om man tittar på kort sikt, inom några år så tror jag att vi kommer se en tydligare 

återkoppling på arbetsberedningarna direkt efter projektet. Om man ser på längre sikt så tror 

jag att det blir ett mer digitalt hjälpmedel som säkerligen är mer standardiserat än vad det är 

idag. Jag tror att mer ritningsunderlag och egenkontroller kommer att göras i BIM-modeller. 

Det blir naturligt att få arbetsberedningen digitalt”.  
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Bilaga 7 – Aktivitetskort  

 

Produktionsstyrning. Aktivitetskort   2009-03-19

Aktivitetskort sid 1
Projekt nr: Projektnamn, ort: Datum/Rev.datum: Upprättad av:

Arbetschef: Platschef: Arbetsledare: Löpnr:

Omfattning:

Nej Ja

Nej Fallrisk  Farliga ämnen Tunga lyft

Nej Ja

Nej Damm Vibrationer

Risker betr brand (heta arbeten): Nej Ja

Automatiskt brandlarm: Nej Ja

Skalskydd, passagekontroll mm. Nej Ja

Anteckningar vid planeringAktivitet:

Aktivitetskod: 

Protokoll arbetsberedning

Anteckningar, avslutat arbete

Vanliga arbetsmiljörisker:

Ytterligare arbetsmiljörisk:

   Återföring (noteringar vad som är bra eller mindre bra)

Kvartsdamm
Vid ja ska riskhantering kvartsdamm checklista 
AO Bygg användas.

Vid ja ska arbetsberedning göras.

Förutsättningar, information och krav samt risker

Handlingar och anvisningar

Speciella risker

Fuktsäkerhet - finns punkter i fuktsäkerhetsplan

AMA-kod eller motsv:

Instruktioner och information

Kvalitet och miljörisker

Mål / möjligheter 

Krav på toleranser

Namn                         Inblandade personer i aktiviteten och kontaktuppgifter                           Mobilnummer

Struktur, tidplan, skisser och övriga anteckningar

Risk för arbetssjukdom:

Ansvarig:

Ansvarig:

Ansvarig:
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Produktionsstyrning. Aktivitetskort   2009-03-19

Aktivitetskort sid 2
Projekt nr: Projektnamn, ort: Datum/Rev.datum: Upprättad av:

Arbetschef: Platschef: Arbetsledare: Löpnr:

Vid protokoll arbetsberedning Sign: Datum:

Deltagare:

Signatur:

Egenkontroller  dokumenteras i egenkontrollmall

    Resurser utöver produktionskalkylen; material, maskiner, hjälpmedel och externa resurser

    Metodbeskrivning, materialflöde

    Åtgärder för att minska riskerna 
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6(6) Kvalitet.B.Egenkontrollmall.2008-10-16

Egenkontroll
Projekt nr: Projektnamn, ort: Beställare:

Bolag: Platschef: Arbetschef: Kval.ansv. PBL:

Datum/Rev.datum: Upprättad av: Objektsdel/Läge/Sektion: Löpnr

Arbetsmoment / Kontrollmoment: Konstruktionstyp:

Normkrav:
Övriga föreskrifter:
Redovisande dokumentation:
Gällande HF, datum:
Ritningar:

Övriga förutsättningar:

Kontrollpunkt Datum: Avvikelse / Kommentar/Hänvisning:

Ja Nej E
j r

el
ev

an
t

A
rb

et
sl

ed
ni

ng
H

an
tv

er
ka

re
U

E
/S

E

1  

2

3

4

5

6

7

8

Installatörer/UE kontakt: Vilka:
Tips/Återföring:

Kontrollinstruktioner: Krav/toleranser: Kontrollfrekvens: Kontrolltidpunkt:
1

2

3

4

5

6

7

8

Bilagor till egenkontroll: Slutsignering PC/AL: Datum:

PBL Ja/Nej

Krav uppfyllda Sign:Utförs av:

Plats för bild/ritning


