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Förord 

 

Snart färdig högskoleingenjör inom byggteknik. 

Jag upptäckte efter en tid av mina studier att jag brann av nyfikenhet över internt 

kvalitetsarbete och denna typ av frågeställningar i byggbranschen. Jag tog därför chansen när 

jag nu skulle göra sista steget på min byggingenjörsutbildning och valde att granska den 

interna kvaliteten på ett byggföretag. 

 

Nu när snart tre års Universitetsstudier är till ända kan jag se att resan jag har deltagit och 

varit engagerad i har gett mig mycket kunskap men även kittlat min nyfikenhet än mer. 

Detta är ett eget arbete på 22,5 högskolepoäng som skedde under våren 2014.  

Projektstudien gjordes vid Karlstads universitet på fakulteten för Hälsa-, natur- och 

teknikvetenskap där examinatorn är Malin Olin. 

 

Examensarbetet är utfört i samarbete med Region Bygg Mellersta i Peab Sverige AB. 

Författaren svarar själv för redovisade resultat, analys, diskussion och slutsats. 

 

 

 

 

 

 

  

Sunne augusti 2016  

 

Helena Anshammar 
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Sammanfattning 

 

Studiens syfte var att bidra till framtidens kvalitetsarbete i byggbranschen och att utveckla 

arbetet med kvalitet. I studien kartläggs om det finns faktorer som påverkar kvaliteten i större 

utsträckning än andra faktorer. Kartläggningen görs genom granskning av ett byggprojekt och 

Peabs interna kvalitetsarbete i Region Bygg Mellersta, där granskningen sker utifrån 

Totalkvalitetsbegreppet(Sandholm 2008). 

 

Granskningen utfördes på dokumentation, värdegrundsdokument, egenkontroller och 

intervjuer för att kartlägga det interna arbetet. Intervjuerna utfördes med samma 

frågeställningar till alla informanter, dock skiljer sig formuleringar åt mellan hantverkare och 

ledare inom Peab, se bilaga 1 och 2. I byggprojektet granskades dokumentationen där 

intervjuerna användes för att säkerställa vad olika yrkeskategorier, inblandade i projektet 

ansåg om byggprojektet som helhet.  

 

Syfte:  

 Det är att bidra med analys av kvalitetsarbete i byggbranschen och därmed bidra till 

kvalitetsarbetets fortsatta utveckling. Studien görs för att kunna visa var det ger störst 

effekt att sätta in resurser för kvalitetsutveckling. Granskningen sker genom en 

fallstudie av Peabs interna kvalitetsarbete med fokus på Totalkvalitet.  

Mål: 

 Övergripande mål är att utvärdera Peabs interna kvalitetsarbete för att se om det finns 

tydliga faktorer som påverkar kvaliteten i större omfattning än andra faktorer och 

föreslå Peab möjliga förbättringar. 

Delmål:  

 Granska egenkontroller och dokumentation på Hasselbols förskola byggd 2013-2014, 

för att jämföra med Peabs uppsatta mål på byggnaden och om den egna målsättningen 

i byggnaden uppfylls. 

 Granska kvalitet på egenkontroller och dokumentation på Hasselbols förskola. 

 Intervjua informanterna. 

 Granskning av intervjuerna. 

Alla granskningar som görs jämförs mot Peabs offentliga värdedokument i form av mål, 

visioner, policy, strategier & krav och begreppet Totalkvalitet. 

 

Metod:  

 Inläsning på avhandlingar och information om Totalkvalitetsbegreppet. 

 Kartläggning av byggprojektets totala dokumentation gjordes i början av studien 

tillsammans med arbetsledaren för byggprojektet Hasselbolsförskola. Granskningen 

sker på byggkontroller och annan dokumentation i projektet knutet till konstruktionen 

och på det interna arbetet som görs för att säkerställa kvalitén i byggnationen.  

 Semistrukturerade intervjuer utförs med Peabs personal. 
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Resultat för studien blev att Region Bygg Mellersta 
 Peab uppfyller sina uppsatta mål i byggnaden Hasselbolsförskola. 

 Kontroller och dokumentation på byggprojektet håller hög kvalitet och är 

genomarbetade där inga brister har funnits vid granskningen. 

 Intervjuerna gav att de anställda i Peab lever upp till företagets värdedokument och två 

av fyra av företagets kärnvärden är klart dokumenterade under intervjuerna.  

 Intervjuerna gav att platsledningen sticker ut i projektet som exceptionellt bra från 

platsledningar som vanligtvis är bra. 

 Intervjuerna gav att hantverkarna inte fullt ut känner sig nöjda i sin arbetssituation på 

företaget. Hantverkarna har en gemensam upplevelse av sin arbetssituation där de 

upplever att det är svårt att få till kontinuerliga förbättringar som märks ändå ut i 

produktionen. 

 Den faktor som visar sig vara särskilt viktig för kvalitén i byggprocessen och 

byggnaden är att ha engagerade och kompetenta ledare i arbetsledningen. Detta 

innebär att ska företaget satsa någonstans i organisationen, då är det ledarna man ska 

investera i och utbilda för att uppnå högre kvalitét. I begreppet Totalkvalitet(Sandholm 

2008) är det ledarskapet man trycker på för att få till kontinuerliga förbättringar i 

verksamheten. Denna studie har visat att Totalkvalitetsbegreppet stämmer, att det 

viktigaste för att lyckas med förändringsarbete är att ha engagerade ledare som driver 

förändringen i företagen. 

 

Övergripande resultatet: 

Det håller hög kvalitet i förhållande till begreppet Totalkvalitet(Sandholm 2008) vad gäller 

ledarskap, information och analys, verksamhetsplanering, medarbetarnas engagemang & 

utveckling, verksamhetens processer och verksamhetens resultat.  

Ledningen för Affärsområde Bygg
1
 arbetar aktivt med kvalitetet i olika former, ständiga 

förbättringar, rutiner, mallar, checklistor, utbildning, internrevison, arbetsmetoder, tekniska 

lösningar, erfarenhetsåterföring, ledningssystem och arbetsmiljö där detta ingår i VLS-

verksamhetsledningssystemet. 

 

Analyser av studien 
 Analysen som görs när det gäller energisnåla och nya bygglösningar är kraven högt 

satta inom Peab, detta gäller också kundnöjdheten. 

 Det var hög kvalitet på dokumentationen där det finns bara positiva saker att säga om 

dokumentationen i sin helhet. Utifrån att det är en omfattande dokumentation i 

projektet och inga fel har hittats vid granskningen. Dokumentationen är genomarbetad 

och välgjord av platsledningen i projektet. Projektdokumentationen har påverkats 

redan från uppstart under projekteringstiden av arbetsledningen som har gjort all 

                                                 
1
 Förkortas: AO Bygg och innehåller all byggverksamhet för företaget i Sverige. Se kap. 3.3 för att ta del av hela 

Peabs organisation. 
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dokumentation. Kraven som finns på dokumentation i alla projekt är Peabs egna 

riktlinjer & skallsatser
2
, lagkrav och byggherrekrav. 

Intervjuerna ger olika bilder: 

 Den första bilden ges av ledarna inom Peab, där de ger bilden av den höga 

kvalitetsambition som företaget har i sina mål. Deras kompetens, engagemang, 

förändringsvilja, prestigelöshet och ambitioner i sitt arbete med att driva Peab mot 

framtiden. 

 Den andra bilden ges av hantverkarna där det finns en viss frustration, tolkningen som 

görs är att de inte känner sig delaktiga fullt ut i byggverksamheten i alla byggprojekt. 

Hantverkarna upplevde att i Hasselbols förskoleprojekt fungerade allting mycket bra 

under byggproduktionen och de var nöjda med projektet. Hantverkarna ansåg att 

byggprojektet höll högre klass än det som de vanligtvis är vana vid ute i de bra 

byggprojekten. 

 Den tredje bilden ges när det handlar om Peabs framtida utveckling, där alla 

informanterna är helt överens om att företaget måste utvecklas ständigt för att ligga 

med i framkant i byggbranschen.  

 

Övergripande analys: 

 Peab har god styrning och därmed goda förutsättningar att vidareutveckla 

verksamheten mot de egna målen, i de delar där man ännu inte har nått fram dit 

regionen vill vara. Tolkningen är att Peab kontinuerligt arbetar med ständiga 

förbättringar i verksamheten på alla nivåer och bedömningen är att man i Region Bygg 

Mellersta helt arbetar efter Totalkvalitetsmodellen SIQsmodell (Sandholm 2008, s.64) 

av de intervjuer som har gjorts och av dokumentation från projektet Hasselbols 

förskola som har granskats. 

 Peab har bestämt att det ska göras arbetsberedningar med personalen i byggprocessen 

under byggnationen, vilket alla arbetsledningar ska göra på ett tydligt sätt för 

hantverkarna. Kan detta göra att missar i kommunikationen undviks och att byggfel 

minskar i produktionen, samt att det blir ett bättre flyt i byggproduktionens alla delar? 

 Peab bör se över hur man tar in information för att säkerställa att arbetsberedning 

skett. I Region Karlstad under Division Väst
3
 genomfördes en riktad insats mot 

arbetsberedningar och dess redovisning. Då lyfte sig hela organisationen när det gäller 

redovisningen av arbetsberedning på Aktivitetskorten i byggprojekten. 

 Har alla ledare inom Peab fått ta del av den interna kvalitetssatsning, ”Rätt Från 

Mig”
4
? Ja, enligt Berg

5
 har alla ledare inom regionen tagit del av denna satsning där 

arbetsberedningar ska användas i byggproduktionen. Peab började använda sig av 

arbetsberedningar redan under 70-talet. 

Trots det upplever hantverkarna fortfarande ibland att det i vissa byggprojekt inte 

alltid genomförs arbetsberedningar kontinuerligt i alla projekt ute i byggproduktionen.  

                                                 
2
 Skallsats är rödmarkerad på Peabs Produktionsprocesskarta från 2013-09-16. 

3
 Innan september 2013 hörde man till Region Karlstad under Division Väst, Peab Sverige AB. 

4
 Handlar om projektering, planering & beredning, logistik och laganda. 

5
 Jonas Berg, chef produktionsstöd, Region Bygg Mellersta, Peab Sverige AB, intervju den 30 april 2014. 
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Enligt Berg använder alla platsledningar sig av arbetsberedningar, vilket redovisas i 

Aktivitetskorten. Varje arbetsberedning har ett Aktivitetskort
6
 knutet till sig. Enligt 

Berg skiljer det sig mellan olika platsledningar hur duktig man är på att redovisa på 

sina Aktivitetskort. Alla platsledningar är inte lika noggranna med att föra in gjorda 

återkopplingar på utförda arbetsmoment i sina Aktiviteskort. 

 

Synpunkter från hantverkarna är också att när det görs arbetsberedningar att 

platsledningen inte alltid följer upp arbetet med en utvärdering av hur byggmomenten 

har fungerat ute på bygget. Hantverkarna efterlyser att arbetsberedningar och 

utvärderingar som har gjorts, ska börja märkas mer i byggproduktionen ute på 

byggarbetsplatsen. Framförallt då hantverkarna kommer in i nästa byggprojekt, men 

här upplever hantverkarna att ofta stöter de på samma problem som var i föregående 

byggprojekt. 

 

Uppfattningen är i studien att den kritik hantverkarna har generellt inte gäller 

arbetsledningen för det granskade projektet. I det granskade projektet har alla som 

blivit intervjuade och arbetade i projektet, tyckt att detta projekt har fungerat mycket 

bra. Bedömningen är att platsledningen i projektet Hasselsbols förskola har varit bra 

på att lyssna och att få alla engagerade i byggprojektet. Hantverkarna bekräftar att 

platsledningen i projektet har varit noga med att göra arbetsberedningar och sedan 

göra uppföljning av hur det gick under arbetsmomenten. Detta syns också i studiens 

granskning av deras Aktivitetskort att de har en välgjord dokumentation av sina 

arbetsberedningar. När hantverkarna tillfrågades om projektet ställdes frågan om de 

tyckte att det blev för mycket information, när det blev regelbundna arbetsberedningar. 

Ingen av hantverkarna ville säga att det blev för mycket information men känslan som 

fås är att de i början av projektet tyckte det. Det var först när hantverkarna kände 

vilket bra flyt i arbetet det gav på byggarbetsplatsen som de uppskattade att 

platsledningen använde sig av kontinuerliga arbetsberedningar med uppföljningar.  

En hantverkare säger: - ”I Sunne var det bra med arbetsberedningen där 

platsledningen körde väldigt mycket med detta faktiskt. Det är nog nästan första 

bygget som det har varit genomgående med detta.” Tolkningen som har gjorts i 

studien är att hantverkarna inte är vana vid detta sätt som platsledningen bedrev sitt 

ledningsarbete på byggarbetsplatsen men att de uppskattade det och att de skulle vilja 

ha det arbetssättet i alla byggprojekt. Hantverkarna vill ha ett jämnt flyt i sitt arbete 

när de bygger och detta fick de i projektet Hasselbolsförskola. 

 

Förändringsförslag till Region Bygg Mellersta 

Peab ska:  

 Lyfta upp arbetsberedningsmöten i organisationen till platsledningar igen där 

man beskriver ekonomiska vinster och nyttan med att använda sig av 

arbetsberedningsmöten. I det arbetet ute på byggarbetsplatserna är det viktigt 

                                                 
6
 Aktivitetskort: Görs i tre steg- Planeringsprocessen, Under arbetsberedning, Återkoppling efter att 

arbetsmomenten utförts ska dokumenteras inklusive eventuella egenkontroller som finns med i aktivitetskortet 

ska signeras med namn och datum. 
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att arbetsberedningar genomförs på ett tydligt sätt i verksamheten. Vikten av att 

använda arbetsberedning som metod i byggproduktionen för att förenkla och 

klargöra samtliga pågående byggmoment i och utanför byggnaden, av alla 

inblandade parter som är delaktiga i uppförandet av konstruktionen. 

Det finns i det granskade projektet ett gott exempel på en platsledning som kan 

användas för att belysa detta ur ett arbetsperspektiv, inom Region Bygg Mellersta för 

platsledningar i Peab. Då denna platsledning har fått väldigt bra kritik av de 

hantverkare som har deltagit i projektet Hasselbolsförskola. 

 

 Internt ta reda på hur många platsledningar eller projekt det finns där 

hantverkarna upplever att det inte förekommer kontinuerliga gemensamma 

möten/arbetsberedningar för genomgång av byggprojektet och dess 

fortskridande. 

Peab har ju sin medarbetarenkät Handslaget en gång om året, där skulle man kunna 

rikta frågor till hantverkarna för att få frågan kartlagd. Här skulle man även kunna få 

svar på om det är något de saknar på arbetsberedningen, hur man upplever att 

uppföljning sker av arbetsberedningen och hur man tycker att platsledningarna sköter 

det här ute i sina projekt. Kanske skulle man även rikta frågan till de som jobbar i 

platsledning för att få deras bild av hur det fungerar. Skattningen som görs är att 

mycket skulle vara vunnet om hantverkare och platsledning börjar se samma bild av 

vad arbetsberedningen ska göra och hur man får ut det mesta av den. Kartläggningen 

av arbetsberedningen kan användas för att lyfta fram, goda exempel som redan finns 

inom Peab. 

 

 Säkerställa internt att erfarenhetsåterföringen som görs används på ett sådant 

sätt att det börjar märkas även ute i byggverksamheten. 

 

 Företaget bör se över möjligheten att ge hantverkarna återkoppling på 

erfarenhetsåterföring på ett tydligare sätt än vad som görs idag.  

Ett förslag kunde vara om det sker någon form av slutrapportering från varje projekt 

att man skriver ner den informationen i en kort resumé och skickar ut till alla egna 

hantverkare som deltagit i projektet. Då alla hantverkare inte är kvar på 

byggarbetsplatsen till sista arbetsveckan och när byggprojektets sammanställning görs 

är det oftast bara en av hantverkarna som deltar vid byggprojektets utvärdering.  

Då skulle en kortresumé leda till att alla får ta del av samma information om 

byggprojektet och känna sig delaktiga. Förslagsvis tar man i kortresumén med dels hur 

utfallet av produktionen blev men också omständigheter som påverkade projektet i 

större omfattning, samt nyckelfaktorer till att projektet blev framgångsrikt. 

 

 Internt ta reda på vad det är för faktorer som gör att man inte har alla 

byggritningar klara innan start av ett byggprojekt. 

Kan man förändra något i förprojekteringsfasen för att hjälpa beställaren att snabbare 

komma till insikt med vad det är man önskar sig i den tilltänkta byggnationen. 
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 Säkerställa att hantverkarna får en bättre och tydligare återkoppling på det de 

gör. Detta för att personalen ska känna att de är värdefulla och en viktig del i 

företaget.  

Det är önskvärt att återkopplingen sker kontinuerligt i hantverkarnas dagliga arbete. 

Detta är kanske något som också skulle kunna lyftas in när återkoppling görs på 

tidigare gjorda arbetsberedning och dess arbetsmoment. 

 

 Se över hur platsledningarna driver byggprojekten ute på byggarbetsplatsen. Det 

upplevda är att man med små förändringar i sitt sätt att leda projekt skulle 

kunna underlätta för hantverkarna i deras dagliga arbete.  

Hur man som ledare agerar i sin yrkesroll ute i byggproduktionen. Det är viktigt att 

bygga upp en teamkänsla där alla som deltar i uppförandet av konstruktionen, ska 

kunna vara del av ett gemensamt lag på väg mot samma mål. 

 

Förväntade resultat innan studien 
Skattningen som gjordes innan Region Bygg Mellersta granskades var att om det fanns brister 

skulle det hittas i dokumentationen och att alla tidigare studier skulle vara implementerade på 

Peab.  

 

Resultatet av det förväntade efter studien 
Dokumentationen som gjordes i projektet visade sig vara i mycket hög klass med sitt innehåll 

och det fanns inget att anmärka på. Studier som gjorts tidigare på Peab Sverige var inte helt 

implementerade i verksamheten på Region Bygg Mellersta. Det ger ändå ett bra resultat för 

Peab då det som inte är implementerat, är på väg att föras in på företaget. Endast en punkt 

fanns inte med alls och det gäller en viss modell för hur Peab hanterar ordning & reda enligt 

5S-principen, då regionen inte använder sig av denna arbetsmetod alls. 

 

Nyckelord: Totalkvalitet, Peab, internverksamhet, egenkontroller. 

 

Abstract 

 

The intent of this study was to contribute to the future quality work in building construction 

line of business. By making a survey over potential factor that contribute to quality and to 

evaluate if there are some factors that contribute more than others to achieve quality. The 

study was done by reviewing a building project and Peab´s internal quality work in Middle 

Region of Building. There this study is based upon the concept of “Total quality”(Sandholm 

2008), when analysing all facts that was confirmed in this survey. The research is based on 

documentation, company values, own building controls of quality and to do interviews with 

nine staff members to evalute the internal work at the company. All interview´s is based on 

the same questions, where some of the questions have different wording between leaders and 

craftsmen to get all staff to fully participate when answering each question, look at appendix 1 

and 2. The documents and interviews where used to investigate what had happened in the 
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construction process at the building site in this project. Where the interviews also contributed 

to get a clearer picture of what different professions felt during the whole process when 

building up Hasselbols kindergarten to a finished building. 

 

Purpose: 

 To contribute with analysis to future perspective of quality in the building branch of 

construction companies. The intention is to establish where it is more important to put 

in resources to gain a good quality process in the construction process out at building 

site. This case study is based on the company Peab and their internal work with 

quality, the research work has been done with the perspective of Total quality. 

Goal: 

 To establish if there are factors that in a higher level influence quality then other 

factors at Peab in their internal quality work. Overlapping goal is to examine the 

internal quality work and to give the company suitable improvements to introduce in 

there working process. 

 

Sub targer: 

 It is to evaluate own controls of quality done by the company and documentation in 

the building project Hasselbols kindergarten built under the years 2013 to 2014. This 

is then compared with own demands made by Peab in the building and to evaluate if 

they succeed with their goals in this building project. 

 It is to examine the quality level in own controls and in documentation that has been 

done in the project. 

 It is to do the interviews with staff members at the company in this region. 

 It is to analysis the interviews. 

All analysis is based on and compared with company values and goals, visions, policy, 

strategy & demands of the company and the concept of Total quality. 

 

Method: 

 Studies of Total quality as a concept was done by reading earlier done studies and 

other documents, to understand how it has been used in different line of business, 

companies and countries.  

 The projects all documentation was overviewed together with foreman of Hasselbols 

kindergarten project. Further investigation was done in building controls of the 

construction, other documentation done in the project tied to quality in construction 

and documentation of the internal work to establish quality in all steps of the progress 

in the building project. 

 Staff to Peab was interviewed with semi structured method. 
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Result of the case study at Middle Region of Building 
 The company managed to fulfill their own demands of quality in the project 

Hasselbols kindergarten.  

 All internal controls and documentation in the project holds high quality. There were 

no remarks to be done by the cause of information missing in the project documents. 

 The interview indicates that the employees in Peab stand for the company values in 

high extent. Two out of four key values is clearly visible in the interview´s that has 

been done. 

 Interview shows that management for the examined project is better than average in 

the company for a management which is normal at good standard. 

 Interview gave that the tradespeople are not fully satisfied in there working day at the 

company. They all share the same feeling of that it is tough to get continual 

improvements to make a difference in the next building production; it means that the 

same problems appear at the next building site again and again. 

 The factor that showed up as crucially to gain quality in the building process and in 

the building is to have committed and skilled leaders in the management of the 

building project in the company´s organization. This means that if a company is to put 

in an effort to upgrade quality in the organization even more, the company must invest 

in their leaders with extension courses to gain higher quality. In the concept of “Total 

quality”(Sandholm 2008), it is the leadership that holds forward to succeed with 

continual improvements in the organization. This study shows that the concept of 

“Total quality” is accurate when pointing out that engaged leaders that drives 

improvements forward are the best way to drive the organization forward. This is the 

key factor to succeed with reorganizing the work functions at a company. 

 

Survey over the result at the company: 

It do holds high quality in relation to Total quality(Sandholm 2008) as a concept in 

leadership, information and analysis, production planning, the employed show a great 

interest in the company´s working methods and communicate the importance about their 

personally progress in the company, working process and the end result of the product. 

The leading management in the production line of building in Peab is actively working 

with quality in different ways, works on improvements on a day to day basis, routines, 

several of templates, different check list´s, internal education, internal revision, working 

methods, solutions of technical methods, collection of experience to improve building 

process, management system and the working environment. These things are all part in the 

concept that together is called the managements leading system (in Swedish VLS-

VerksamhetsLedningsSystem). 

Analysis of the study 
 The analysis show that the building company Peab has in all building projects, high 

owns demands that should be achieved in every project. When it comes to sustainable 

environment, energy saving, new building solutions and customers satisfaction. 
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 It was high quality in the documentation there it is only positive things to say about 

the documentation in the project. It was made a considerable amount of documentation 

in the project and not a single mistake was found in review. The documentation is of 

good workmanship and utterly done of the management in the project. The project 

documentation has been influenced from the management leaders in this project 

already from the very beginning of the projecting time of this project. The 

management of this project has made all documentation by them self’s in this project. 

The demands for documentation in Peab are guidelines & must do demands
7
, law 

demands and customer demands. 

 

The pictured image that appear after the interviews are not all the same: 

 The first picture is from leading staff to Peab. They improve even more the picture 

that the company has made up in their own goals. The staff adequacy, engagement, 

will of variability, no need for prestige and in their work they have ambitions to lead 

the company Peab into the future. 

 The second picture is from the craftsmen, that they feel a frustration in their working 

environment on every day basis. The interpretation is that the craftsmen do not feel 

that they fully get the opportunity to participate, in the working process at the building 

site in all building project. The craftsmen felt that everything worked out very well in 

Hasselbols kindergarten project and there were all satisfied with the construction 

process at this build. The craftsmen considered this project was made in a higher level 

of the management then they are used to out at building sites, where the management 

usually holds a good standard when leading building projects. 

 The third picture is given from all staff members about the company Peab and it is 

development towards the future. They all have the same opinion about the company 

that it must develop on an everyday basis, to still be in a key position into the future. 

Overlapping analysis: 

 Peab has good control and there by good opportunities to develop the function and 

enterprise goals within the company, in those parts there the company has not 

succeeded in yet. After studying both the documentation and the interviews is the 

interpretation, that Peab continually works with improvements in the organization of 

every level in the organization. Middle Region of Building fully works by Total 

quality model SIQ-model(Sandholm 2008, s. 64). 

 Peab has decided that all project leaders should use procurement of work in the 

production line out of the building site with the staff. If that was done by every project 

management in production line in a more visible way to the craftsmen. Could this lead 

to that misunderstanding in communication can be avoided and even defects in the 

building under construction time reduces, would this also create a better flow in all 

parts of the building production? 

 Peab as a company should acquire how the information can be secured, that a 

procurement of work out at the building site has been done. Peab has already done a 

                                                 
7
 Must do demands is marked in red on the map of productions line at Peab, made on the 16

th
 of September 2013.  
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guided activity against this procurement of work before 2014 in earlier Region 

Karlstad in Division West
8
, with improved the whole organization when it comes to 

accounting “Activities cards” of the projects activities. 

 Have all leaders within Middle Region of Building been educated in this quality 

improvement “Things Done Right by Me”
9
? Yes, through Berg

10
 it has been 

confirmed that all leaders have participated in this material of quality education in the 

region, there all management shall use the method of procurement of work out in the 

building production. Peab Sweden AB started to use the method with procurement of 

work in the 1970´s. The craftsman experience is, that not all leaders of management 

use the method in such a way that the craftsmen always notice that it has been done. 

 

According to Berg all management of building projects are using the method of 

procurement of work, it is clear when inspecting each projects documentation that has 

been done when looking in to if they have done all demands by Peab guidelines that 

has to be done in all building project. In all procurement of work there is an Activity 

card tied to each and every one, which has to be accounted for. All managements do 

not use the same accuracy, when writing down in their Activity cards after that they 

have done the procurement of work. The craftsmen also think that it is important when 

the management have done the procurement of work, that they after wards must also 

do the project control too see how the actives went on during installation time. The 

craftsmen also ask for that all the procurement of work and project control that have 

been done, must become more visible and noticeable out in the building production 

line at the building site for the craftsmen. In particular when the craftsmen come into 

new building projects, but here they feels that the same problem occur again and again 

in the following building project that they come into. 

 

Improvements to be done in Middle Region of Building 
They should at Peab: 

 To lift up the procurement of work again in the production line of building, 

display the benefits and the good use to gain from using the procurement of 

work. It is important that management use the working method in a clear and 

visible way during construction time of the building. The crucial is to in an easy 

way present all coming steps in the construction production that is going to be 

made by all involved in the project. The essential of having procurement of work 

shall be mediated out to management in building line of production. There is one 

suitable example located within this region of the company with leaders of 

management, that already use this method under construction time there all staff 

members is satisfied. They can show this procurement of work from a working 

perspective of opportunities in the construction work. 

                                                 
8
 In 2014 changed Karlstad Region, West Division to Middle Region of Building (there Central Sweden is the 

new region).  
9
 The material is about projecting, planning & procurement of work, logistics and team-spirit. 

10
 Jonas Berg Manager of production support, Middle Region of Building, Peab Sweden AB, the interview was 

made on the 30th of April 2014. 
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 Internal search for how many leaders of management in production line there the 

craftsman do not conceives that procurement of work has been done out in 

building site, with joined meetings to go through the building project and 

construction progress with it. Peab has an annual staff question form “Handslaget”, 

there Peab could put up questions to answer only for the craftsmen for Peab to get a 

survey over procurement of work. Here could Peab get some answers if the staff are 

missing something in the procurement of work, how the staff feels about the project 

control in procurement of work and how the craftsmen thinks about how managements 

drives this at building sites. It could be used for bringing forward good examples in 

the organization. Maybe could the question about procurement of work even be asked 

to staff in management, to get their image of how it works out in the fields of 

operation? The estimation that is done here is that if all personnel did have the same 

point of view of the work load of how the procurement of work should be done to get 

the most out of it for all staff at building site. The company would there by gain 

efficient and flow in the working process when building. 

 

 To secure that knowledge of experience that has been done is going to be used, in 

a way that it starts to show at the next building site as well. 

 

 The company should overview the possibility to give the craftsmen the knowledge 

of experience/feedback in a clearer way then today. This could eventually be done 

of the project management by making a short summary over the building project and 

then send it out to all staff member that have been engaged in the building project. All 

craftsmen are not left in the building project until it is ended, this should make that 

they all get to take part in the project by getting the same information when it is finally 

done. Peab has usually only one craftsman together with management that is taking 

part in making up the final summery of the project. A short summery that is send out 

to all craftsman involved in the building process, would lead to that all staff will get 

the same information of the building project. The information should include the 

outcome of the project building line but also circumstances that influenced the project 

in a larger perspective, knowledge that has come out of the building project and even 

key factors to the project success shall be a part of the summary.  

 

 Search for internal factors to what cause there is that makes building project 

start before all drawings at the building is finished. Is it possible in any way to 

change something in the planning process of the building project, which could help the 

client to easier make deliberations of what they want to establish in the new desired 

building? By doing some changes it could make it easier to achieve drawings in an 

earlier stage then today. 

 

 Insure that the craftsman get better and clearer feedback on what they done in 

their work. That the craftsmen can feel that they are valuable for the company 
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and an important part in production line of building. It is desirable that the feed-

back is given in a continuous way in the craftsman daily work. It even might be fitted 

into the procurement of work when feed-back is done over earlier done work stages of 

installation. 

 

 

 To examine how management leads the process of the project out at the building 

site under construction. It seems as small changes in management leading would 

improve the craftsman working day at the building site. How the leading 

management act in their leading profession out in the production line at site. It is 

important to create team-spirits where all committed to the project are a part of and 

includes in the process of construction work, towards the same goal of the project as 

one unit of a team. 

 

Expected result                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
The estimated result before reviewing Middle Region of Building was that if there were going 

to be some absence in information it should have been in the documents of the project and 

that all earlier surveys should be implemented in Peab.  

 

After done review the expected results turned out to be 
The documentation had high quality in it is contents and there was nothing to remark on. All 

studies done at Peab Sweden AB where almost but not entirely implemented in the function at 

Middle Region of Building. It turned out to be a good result for Peab those things that not 

were implemented fully is going to be implemented soon at Peab. Only one thing was not 

implemented it was a working method that Middle Region of Building did not use in the 

construction work of tool handling in the company. 

 

Keywords: Total quality, Peab, internal function, own controls. 
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1. Inledning 

Inledning I det här kapitlet kommer bakgrund, syfte och mål presenteras, samt gjorda 

avgränsningar, studiens disposition och det förväntade utfallet av studien. 

 

1.1 Bakgrund   

Idag upplevs det som det är många byggkonstruktionsföretag som gör och tar in 

dokumentation för kvalitets kontroller före, under och efter att byggnader uppförts. Trots 

mängden av dokument som görs för att kontrollera kvalitet, uppfylls inte ändamålsenliga 

byggnader i cirka tio procent av alla byggnader som är nybyggda. Då byggnaderna inom ett år 

visar tecken på fukt- och ventilationsproblem som orsakas oftast av felaktigt byggmontage. 

I branschen är företag engagerade i kvalitetsfrågor men av någon anledning når man inte alltid 

riktigt fram till sina egna uppsatta mål av kvalitet. Det skulle även vara logiskt att anta att en 

minskning av byggfel under byggtiden också skulle minska byggföretagens kostnader
11

. Vad 

är det som gör att kvaliteten trots höga målsättningar fallerar under konstruktionsfasen när 

byggnader färdigställs? 

 

Vad kostar det vårt samhälle att nybyggda byggnader inte håller måttet. Hur ska 

kvalitetsarbete bedrivas för att säkerställa att de standarder på byggkrav som finns idag, blir 

verkställda vid uppförande av byggnader i Sverige? Samhället idag behöver hushålla mer med 

våra gemensamma resurser och vårt resursanvändande måste minska för att få en hållbar 

användning. Detta gör att slöseri av resurser måste minska. Byggprojekt som inte uppfyller 

kvalitén av ändamålsenlig standard är allvarligt ur ett samhällsperspektiv även ekonomiskt.  

Om dagens byggnadsstandard kunde garantera kvalitet i uppförda byggnader, skulle det 

innebära högre samhällsvinster i framtiden av minskade samhällskostnader för ohälsa, 

renoveringskostnader och miljö- och naturpåverkan.  

 

De här olika faktorerna gör det intressant att studera hela processen vid uppförande av ett 

byggnadsprojekt, samt att utvärdera hur byggbranschen bedriver kvalitetsarbete och 

kvalitetskontroller under byggprocessen av ett byggprojekt.  

Vad är det som får kvalitetsarbetet att fungera ända ut till sista detaljmontage ute på 

byggprojektet? Det finns variationer i vilka målsättningar med kvalitet man har i företagen. 

Kvalitetsmålsättningar kan också variera med kvalitetsansvarigas engagemang och deras 

förmåga att få de anställda engagerade i företagets målsättning. Det intressanta är vad har 

företag gjort som lyckats med kvalitet och hur håller man i kvalitetsprocessen på företaget?  

 

Nyckelord: Totalkvalitet, Peab, internverksamhet, egenkontroller 

 

1.2 Mål & Syfte 

Syfte:  

 Bidra med analys av kvalitetsarbete i byggbranschens och igenom det bidra till 

kvalitetsarbetets fortsatta utveckling. Studien kan visa på vart det ger störst effekt att 

                                                 
11

 Kostnader från fel som behöver åtgärdas på byggnaden, innan byggnaden överlämnas till beställaren. 
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sätta in resurser för kvalitets utveckling. Detta sker genom en fallstudie av Peabs 

interna kvalitetsarbete med fokus på Totalkvalitet. 

 

Mål: 

 Övergripande mål är att utvärdera Peabs interna kvalitetsarbete för att undersöka om 

det går att se tydliga faktorer som påverkar kvalitet i större omfattning än vad andra 

faktorer gör. Föreslå Peab, möjliga förbättringar som företaget bör genomföra. 

 

Delmål:  

 Granska egenkontroller och dokumentation på Hasselbols förskola byggd under åren 

2013-2014. Detta för att sedan jämföra med Peabs uppsatta mål på byggnationen och 

om den egna målsättningen i byggnaden uppfylldes. 

 

 Granska kvalitet på egenkontroller och dokumentation på Hasselbols förskola. 

 

 Göra intervjuerna med de utvalda informanterna på företaget. 

 

 Granska intervjuerna för att värdera svaren, utifrån vad det ger för bild av företagets 

interna kvalitet. 

 

Alla granskningar som görs av dokumentation och intervjuer jämförs också mot Peabs 

offentliga värdedokument i form av mål, visioner, policy, strategier, krav och begreppet 

Totalkvalitet. 

 

Ändrat fokus:  

 Målet har justerats efterhand. Det fanns tidigare tankar på att göra en intervjustudie 

med flera företag, där olika befattningar inom varje byggföretag i byggbranschen 

skulle intervjuas. Detta för att kunna kartlägga företagens olika kvalitetsarbete, 

målsättningar med kvalitet, samt att ta reda på de olika befattningshavarnas syn på 

kvalitet och deras upplevda behov av hjälpmedel för att uppnå kvalitet. Denna studie 

får skjutas på framtiden, eftersom det är en allt för omfattande studie för att rymmas 

inom en vårtermin. 

 

1.3 Avgränsningar 

Begränsningar är: 

 När det gäller begreppet Totalkvalitet, är det endast det interna arbetet som granskas i 

förhållande till begreppet. 

 

 Detaljgranskning av byggprocessen och kontroller av kvalitetsmått vid uppförandet av 

Hasselbols förskola i Sunne. Granskas i detalj endast på dokument kopplade till vägg- 

och fönstermontage till sin största del för att avgöra om Peab uppfyller sin egen 
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måluppfyllelse med byggnaden. Måluppfyllelsen granskas mot Peabs 

Företagspolicy
12

. 

 

 Vid granskning av egenkontroller görs också en bedömning av kvalitén på gjorda 

egenkontroller. 

 

 Nio personer ur personalen väljs ut till informanter. 

 

 Intervjuerna granskas i förhållande till begreppet Totalkvalitet och alla offentliga 

värdegrundande dokumenten från Peab och dess punkter. 

 

Dessa begränsningar sker på grund av begränsad tid för att genomföra uppgiften. 

 

1.4 Studiens upplägg   

Ambition var att försöka följa ett händelse förlopp ute på byggarbetsplatsen. Detta trots att 

den aldrig besöktes fysiskt vid uppbyggnaden av Hasselbols förskola i Sunne. Valen har 

därför gått ut på att i stora drag försöka att följa den redan avklarade byggprocessen genom 

gjord dokumentation och egenkontroller men även intervjuer med personal från 

byggprojektet. Det var viktigt att ta del av dokumentation som fanns i projektet innan bygget 

startade, som den projektplan som fanns.  

Studien tog sin början med fakta information från databaser om studier och information på 

företag och Peab, samt kartläggning av byggprojektets dokument och avslutades med 

intervjuer av personalen. 

 

1.5 Förväntade resultat av studien 

Det förväntade resultatet var att upptäcka att alla redan tidigare studier gjorda på Peab Sverige 

AB, skulle vara implementerade på Bygg Mellersta regionen. Studien skulle finna svar på och 

kunna förklara varför Peab Sverige AB, var bra på att implementera saker i sin organisation. 

Den skulle också visa hur Peab Sverige AB gjorde för att få ut information om studier gjorda i 

Sverige på Peab. Om det skulle finnas små brister, skulle de hittas på dokumentation av 

projektet, där dokumentationen består av egenkontrollsdokument och övrig dokumentationen 

från projektet. 

 

2. Genomförande 

Här presenteras metoderna för litteratursökning och intervjuer samt andra kunskaps 

inhämtningar som gjorts. 

 

2.1 Metoder 

2.1.1 Metod för studien 
Denna studie är gjord genom att använda sig av abduktion det innebär att man blandar 

deduktion och induktion, alltså är det en blandning mellan teoretiska studier och empiriska 
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studier som görs i denna studie. Empiriska studier görs för att få en bakgrund av Totalkvalitet 

innan fallstudien görs ute i fält (Hedin, A. (1996) ). 

 

2.1.2 Litteratur studier 
Litteraturstudier i ämnet gjordes först på begreppet Totalkvalitet, i korthet kan man säga att 

begreppet har i syfte bidra till verksamhetsförbättringar i hela verksamheten och är indelade i 

sju kategorier, där varje kategori har ett flertal punkter som ska följas upp.  

 

Kategorierna i Totalkvalitet är med SIQ-modellen, enligt Sandholm (2001): 

 Ledarskap 

 Information & analys 

 Verksamhetsplanering 

 Medarbetarnas engagemang & utveckling 

 Verksamhetens processer 

 Verksamhetens resultat 

 Kundtillfredställelse 

 

Vad innebär begreppen, vad ingår och hur kan de användas, samt viktiga nyckelfaktorer i 

anknytning till dessa begrepp. Sedan studerades olika infallsvinklar som synen på 

kvalitetsarbete, hur används det av byggföretag men även av andra företag inom industrin. 

Hur har företagsverksamheten förbättrats utifrån dessa begrepp och dess olika variationer? I 

det tredje urvalet sorteras studier ut gjorda på Peab Sverige AB, där kontrolleras om studierna 

redan gjorda på olika regioner i företaget har kommit alla regioner till del. Finns dessa studier 

implementerade i Mellersta regionen som granskas i kartläggningen av Peab Karlstad. 

Intervjufrågorna i bilaga 1 och 2 till informanterna har baserats på, de avhandlingar som gjorts 

på Peab Sverige AB. 

 

2.1.3 Metod för intervju 
Intervjuerna görs med kvalitativ intervjumetod som är semistrukturerad, där personerna 

intervjuas en och en. Den kvalitativa metodens viktigaste syfte är att få deras personliga 

åsikter och reflexioner i svaren. För att i ett senare skede vid analysen kunna fånga upp 

organisatoriska samband och olikheter samt de intervjuades erfarenheter av olika situationer 

enligt Hedin, A.(1996). Den kvalitativmetoden används i dialogform som ett vanligt samtal, 

där de intervjuade har får svara på frågorna i frågeformulären. Följdfrågor som kommer 

ställas efter huvudfrågor kommer att helt baseras efter respektive person och intervju tillfälle. 

Ambitionen är att få alla informanter att reflektera omkring samma begrepp med sina egna 

ord och erfarenheter och att behålla samma röda tråd i varje fråga för samtliga informanter. 

 

Syftet är att göra intervjuare och informant jämbördiga i samtalet genom att förklara begrepp 

eller styra in samtalet på respektive ämne. Detta genom att tona ner begreppsord, då det är 

viktigare att få synpunkter på själva innehållet av begreppet. Det är av vikt att lyssna efter och 

kontrollera att man pratar om samma saker under intervjuen. Svaren behöver inte vara strikt 

styrda till kvalitet och kvalitetsbegreppet, utan svar utifrån vad människor tycker om sin 
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arbetsplats och hur det fungerar kan ge en mer levande bild av hur det faktiskt förhåller sig på 

företaget. Frågan som även granskas är hur förankrat kvalitetsarbetet är i företaget, där de 

flesta av personalen antagligen vet vad som är Peabs budskap utåt. 

 

Det är viktigt att alla informanter ska kunna känna sig bekväma i intervjusituationen. Utifrån 

trygghetsaspekten valdes samtal som metod före strikt intervju. Intentionen är att träffa varje 

informant under mer lediga förhållanden innan intervjuen görs, gärna med kaffe och 

eventuellt deltagande på gemensam ordinarie fikarast med övriga arbetskamrater i arbetslaget 

om möjlighet ges innan intervju. Det som intervjuaren är ödmjukt medveten om inför 

intervjuerna är att en snart färdigutbildad byggingenjör, måste ha respekt för att olika 

yrkeskategorier använder sig av olika begrepp på sina respektive nivåer i sin yrkesutövning. 

Alla informanter innehar mer kunskap än den som intervjuar i denna studie. 

 

Frågeformulären med fjorton frågor, har tagits fram efter granskning av studier direkt knutna 

till Peab Sverige AB och som behandlar någon del av Totalkvalitet. Alla frågorna har sin 

grund i kvalitets begreppet Totalkvalitet. Beroende på vilken roll man har i företaget som 

ledare eller utförare varierades frågeställningarna lite för att alla informanter ska känna 

anknytning till frågorna
13

. Målsättning är att få de olika yrkeskategorierna att reflektera runt 

samma begrepp på respektive yrkes nivå. Se bilaga 1 och 2. 

 

Urvalet av informanter valdes i första hand ut ur det granskade byggprojektet för att kunna få 

en övergripande helhetsbild om projektet. Ledare och hantverkare ska granskas mot varandra 

för att kartlägga om de har ungefär samma uppfattning om hur projektet har fungerat. Sedan 

styrdes urvalet av informanter utifrån ambitionen att kartlägga Peabs organisation och dess 

verksamhet för att i ett bredare spektrum kartlägga kvalitetsarbetet i det interna arbetet. 

Rekommendationer, tidigare gjorda studiedagar och lyckosam händelseutveckling har varit 

avgörande för att leda vidare till personalkompetens som inte har direkt anknytning till det 

granskade byggprojektet. Det är nio personer ur personalen som ska intervjuas, där de ska 

besvara respektive frågeformulär. 

 

Alla byggföretag är serviceföretag, därför är det viktigt att göra alla kunder nöjda och det gör 

det extra viktigt med bra kundrelationer. Granskningen lägger därför större vikt på hur man 

ser på sitt förhållande till underentreprenörer, hantverkare, arbetskamrater, problemlösning, 

ödmjukhet, kunder och hjälpmedel, men svaren granskas också i förhållande till Totalkvalitet 

och Peabs offentliga mål, visioner, strategier och företagspolicy. Informanternas svar kommer 

att värderas utifrån om det kommer från hjärtat, känns det genuint och äkta eller bara inlärt. 

Det handlar om att lyssna efter om det finns ett reellt engagemang när man pratar om ämnet 

eller inte. 

 

Det är en målsättning att följa upp hur berörda informanter upplevde att det var i det 

granskade byggprojektet och om det förekommer skillnader mellan olika projekt i hur det 

                                                 
13

 Hantverkarnas frågeställningar diskuterades igenom med Stellan Hallberg, snickare och murare som driver 

företaget Hallbergs Mur & Bygg AB i Sunne. 
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fungerar inom Peabs produktionsarbete i projekt. Det finns fler saker som är intressanta att 

granska som om det finns skillnader i upplevelsen mellan olika befattningar av projektet och i 

det dagliga arbetet i Peabs verksamhet. Kommer man att märka skillnader mellan 

informanterna av hur engagerade de är i sitt jobb och är det någon person som sticker ut bland 

informanterna i sin kategori. Alla kontakttillfällen som sker i form av möten och 

intervjutillfällen, där sker även granskning av attityder, bemötande mellan varandra, socialt 

samspel, kamratanda mellan personal och vilken stämning som arbetsplatserna präglas av som 

man besöker. Ledaregenskaper är en viktig och stor del av totalkvalitetsbegreppet, därför 

granskas hur det sociala samspelet mellan ledare och hantverkare fungerar ute i verksamheten. 

Detta kommer även att granskas utifrån personalens svar av de frågeställningar som ställs, se 

bilaga 1 och 2. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in med mobiltelefon som diktafon, för att kunna fokusera på 

varje intervjusituation för sig. Detta för att lättare för att kunna fokusera på informantens svar 

och ställa följdfrågor. Det är viktigt i intervjuen att få fram informanternas egna upplevelser 

av att arbeta i företaget. Informanternas kunskaper och erfarenheter kring sin arbetsvardag och 

hur de i sitt arbete ser på de olika delmomenten av Totalkvalitet och hur väl inarbetade dessa 

är i företaget eller inte. Det är viktigt att ställa följdfrågor för att säkerställa, vad varje 

informant åsyftar med det man beskriver under intervjuen. Detta för att kunna göra rätt 

tolkning av det som sägs av informanten och för att ge en rättvisande bild av utsagan från 

informanten själv.  

Innan intervjuerna gjordes inhämtades kunskap om de ramverk och arbetssätt personalen ska 

jobba utifrån. 

 

2.2 Kartläggning av egenkontroller, dokumentation och det interna arbetet 

Innan inriktningsbeslut för studien togs slutgiltigt, gicks hela byggprojektet igenom med 

ansvarig arbetsledare för projektet. Arbetsledaren visade fotografier tagna på 

byggarbetsplatsen från första markarbete till sista ytfinish på både byggnad och utemiljön, 

samtidigt som arbetsledaren beskriver händelseförloppet av byggnation och allt arbete runt 

omkring. Cirka hundra till hundrafemtio bilder visades men det fanns ännu fler fotografier 

sparade att ta del av, där arbetsledaren visade det viktigaste i själva byggnadens 

framåtskridande process. Se bilaga 3- Kontroller vid byggandet av Hasselbols förskola. 

 

Kvalitetsarbetet med dokumentation som sker runt bygget är arbetsberedningar
14

, 

egenkontroller, provmätningar, rutiner för transporter, kemikalieförteckning, rutiner för 

säkerhet, checklistor vid projektering, UE-möten
15

 , projektplan, kontrollplan, ledarskapet och 

samspelet mellan alla inblandade aktörer på bygget. Arbetsledaren visar och beskriver hur 

projekteringen med projektledning, UE:s projektledare och med beställaren går till. 

Ytterligare handlingar som arbetsledaren visar upp är bygglovshandlingar, 

                                                 
14

 Arbetsberedning är en form av arbetsmöten där man går igenom nästa steg i byggnationen samt att man 

checkar av med medarbetare, hur de tycker att tidigare genomförda arbetsmoment har fungerat, samt om det är 

något annat man har synpunkter om på själva byggarbetsplatsen. 
15

 UE står för Underleverantör till byggföretaget. 
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preliminärhandlingar och granskningshandlingar men även ritningar i 3-dimensioner av BIM-

modell
16

, kvalitetskontroller, skyddsrond och totaldokumentationspärm som görs i två 

exemplar en pärm till Peab och en pärm till beställaren. 

 

För att ta del av och detaljgranska de dokumentationer som enligt den satta avgränsningen i 

studien ska granskas på Hasselbols förskola. Begärdes handlingar ut från projektet som 

arbetsberedningar, projektplan för förskolan, kvalitetsmål för projektet, egenkontroller, 

ritningar, företagspolicy och avslutande workshop på projektet ut. Handlingarna granskas 

utifrån att visa saker ska finnas med på dem som projektnamn, projektnummer, datum, 

underskrifter, ansvarig person finns med och om det är enkelt att förstå vad som står i 

dokumentet.  

 

Den största delen av dokumentationen gicks i genom direkt på företaget med ansvarig 

arbetsledare för projektet. Detta görs för att få en överblick och insyn i den totala 

dokumentationens omfattning i projektet, samt att få en uppfattning om hur man brukar 

redovisa de olika dokumenten. 

 

2.3 Insikter i byggbranschen 

För att sätta sig in i kvalitetsarbete på byggföretag görs fler saker för att ytterligare bredda 

insikterna om kvalitetsarbete och hur man bedriver kvalitetsarbete. Byggdialog bidrog med 

detta, genom samtal med deras kvalitetsansvarige om vad man ser för fördelar med att driva 

kvalitetsarbete och vad som är ett bra sätt att driva kvalitetsarbetet på. Studiebesök ute på 

företaget, dels med kvalitetsansvarige och annan personal i ledande befattning. Besök har 

gjorts ute på byggarbetsplatsen, samt att vara med på olika typer av möten, samtal och 

diskussioner med personer i olika befattningar på olika nivåer i byggföretaget. 

  

                                                 
16

 BIM står för Byggnads Informations Modellering där man gör virtuella ritningar där respektive parter i bygget 

lägger in sin ritningsmodell(VVS, El) till grundmodellen(byggnaden), som kan kopplas till material mängd, 

material kostnader och beräkning av tid under byggprojektets gång. Modellen kan också knytas till underhåll, 

klimatmål, miljö med mera. Hämtat från boken Revit Architecture - Grundkurs (2012). 
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Figur 2.1 Schema över examensarbetets metodupplägg 

 

3. Företagsbeskrivning 

Inledning: Det här avsnittet syftar till att ge en inblick i företaget med dess historia och med 

ekonomiska termer ge en överblicksbild av företaget. Här finns alla offentlig mål som Peab 

har satt upp för sin verksamhet i detta kapitel. Detta för att alla offentliga mål kommer att 

granskas i förhållande till kontroller, intervjuer, gransking av kontrollers utförande och samt 

övergripande gentemot begreppet Totalkvalitet för deras interna arbete i verksamheten. Här 

ingår även en beskrivning om det om kvalitetsarbetet som bedrivs i Peab. 

 

 Intervjuer 

Resultat Slutsats Analys Diskussion 



25 

 

3.1 Peabs historia (Peab 2014a) 

1959 - Bröderna Paulsson var tonåringar när de startade en affärsrörelse. Erik var sexton och 

Mats fjorton år gammal när de startade företaget med att sköta sophämtning åt kommunen i 

ett sommarstugeområde omkring Båstad. 

1960 - Köpte bröderna en maskinstation, här upphörde man med sophämtningen. 

1967 - I september bildade bröderna aktiebolaget Peab (Paulssons Entreprenad AB), där 

företaget gjorde markarbeten, hyrde ut jordbruksmaskiner och ordnade grusleveranser från sitt 

eget grustag. Bröderna anlitade en ingenjör för att anbudsberäkna markjobben. Företagets 

kontor flyttades från familjegården Ängsgården in till egna byggda lokaler i Förslöv. 

1969 - Börjar bröderna ge sig in i byggbranschen orsaken var att maskinstationerna inte 

längre var lika lönsamt. Man köpte företaget Båstads Makadam, var ifrån man exporterade 

makadam och granit togs från Hallandsåsarna, försåldes också utomlands. Deras dittills 

största anbud på byggprojekt var i Torekovhamn på ett reningsverk för två och en halv miljon 

kronor som de fick utföra åt en beställare. 

1970 - Var ett år som var bostads expansivt, en miljon bostäder skulle planeras för att byggas 

upp under tio års period i Sverige. Det startas upp en byggavdelning för monteringsfärdiga 

hus inom Peab. 

1975 - Köper Peab in sig i företaget AB Sälfjällets vinterhotell i Sälen och tre år senare bytte 

företaget namn till Lindvallen i Sälen AB, då var Peab ensam ägare till rörelsen. 

1980 - Hade Peab en omsättning på hundrasextioåtta miljoner kronor. 

1983 - Blir fritidsverksamheten ett eget bolag och får då namnet Lindvallengruppen som 

börsnoterades 1984. Det namnändrades efter det till Sälenstjärnan och blev då Skistar som det 

heter idag och familjen äger fortfarande företaget. 

1986 - Invigdes Börshuset i Malmö, det var Peabs första entreprenad i Malmö. 

1989 - Hade Peab en omsättning på två och halv miljard kronor, där anledningen till 

expansion var både stora entreprenader och ett flertal företagsinköp. 

1992 - Peab bytte namn och hette nu Tre Byggare istället efter att man gått samman med 

Kullenbergsbyggen AB
17

. 

1993 - Trebyggare med femtusen anställda blev huvudägare i BPA AB som hade femtontusen 

anställda och bytte då tillbaka till namnet Peab AB 

1996 - Delades företaget upp i två delar mellan bröderna, där Peab blev ett renodlat bygg- och 

anläggningsföretag som Mats Paulsson blev VD för. 

 

3.2 Peabs arbete med kvalitet enligt Jonas Berg
18

 

Enligt Berg arbetade man på Peab tidigt med kvalitetsarbete. 

Året 2001 började Berg arbeta på Peab. Peab Division Väst
19

 höll då på med att ta fram 

underlag för att göra en ny ISO-certifiering, där Berg deltog i förarbetet till denna certifiering 

 

Peab har en översiktlig processkarta över hur projekt ska ske, i den finns underkategorier till 

varje rubrik på rutiner som ska kontrolleras och stämmas av i varje projekt. Det skapas hela 

                                                 
17

 Kullenbergbyggen AB, var ett företag som var verksamma i Göteborg. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://blog.zaramis.se/2009/07/20/kullenbergs-agdes-av-byggkungen-fran-branno/ [2014-05-28] 
18

 Jonas Berg Chef för produktionsstöd, Region Bygg Mellersta i Peab, intervju den 30 april 2014. 
19

 Region Karlstad som man tidigare tillhörde låg under Division Väst. 

http://blog.zaramis.se/2009/07/20/kullenbergs-agdes-av-byggkungen-fran-branno/
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tiden nya rutiner för att anpassa verksamheten till behoven som finns och som senare blir 

granskad genom internrevisionen. Vid internrevision märks ofta om vissa uppsatta rutiner inte 

fungerar som det var planerat att göra. Alla rutiner och blanketter som finns i 

byggorganisationen är beslutade för Peab Affärsområde Bygg. I processkartan finns rutinerna 

med vad man ska göra i varje projekt. Peab har haft en processkarta för alla typer av 

verksamhetsprojekt. Processkartan har varit svår att applicera på alla typer av projekt, vilket 

har visat sig vid internrevisionen av projekten när de granskats att alla inte har förstått hur det 

ska hanteras i sitt respektive projekt. Man har därför bestämt att utarbeta nya processer för 

olika typer av byggande där de kommer att bli sex stycken olika processer från och med 2015 

vecka 42. De nya processkartorna är mer inriktade på respektive typ av byggnation, till 

exempel en processkarta kommer att bli för nybyggnation och så vidare. Efter införandet att 

det här sker av de snart reviderade huvudprocesserna har bristerna som fanns tidigare rättats 

till.  

 

Internrevisionen tar också fram all dokumentation som krävs för Peabs ISO-certifieringar, där 

man blir granskad en gång per år av Bureau Veritas
20

 att man uppfyller de krav som ställs i 

respektive certifiering som företaget innehar idag. 

ISO-certifieringar söks för varje ekonomisk enhet inom Peab, vilket innebär att varje division 

som till exempel Affärsområde Bygg ansöker om sina ISO-certifieringar själva. Detta innebär 

att varje division ansvarar för att uppfylla de krav som ställs i certifieringen enskilt samt att 

varje divisionen också får kontrollbesök ute i verksamheten av Bureau Veritas. 

 

Peab har ett internt revisionsmål att alla platschefer ska bli granskade i sitt projekt minst en 

gång per vart annat år till vart tredje år. Det pågår en ständig inre kontroll av verksamheten 

och där dokumentationen granskas emot att man har uppfyllt Peabs skallsatser/rutinåtgärder 

som ska göras i alla projekt. I revisionsprogrammet ingår att där internrevisionen har 

anmärkningar måste projektsansvariga komma in med svar och uppgifter på alla 

anmärkningar som gjorts i internrevisionen, inom två månader för att den interna 

avvikelserapporten ska släckas ner av internrevisionen. Förekommer det att vissa 

arbetsgrupper inte sköter sig när det gäller återkopplingen på revisionens anmärkningar, tas 

detta upp på regionsnivån av revisionen i sin rapport. 

 

Peab har använt sig av arbetsberedningar under lång tid i företaget, den samlade 

dokumentationen av en arbetsberedning kallas för ett Aktivitetskort. Arbetsberedningar som 

görs ute i ett byggprojekt dokumenteras av ansvarig byggledning på projektet. 

Aktivitetskortets utseende och innehåll utvecklas med jämna mellanrum. Den mall som nu 

gäller för Aktivitetskortet innehåller en tidsplanering där det visar under vilken tidsperiod som 

respektive arbetsmoment ska genomföras vecka för vecka.  

 

Aktivitetskortet 

                                                 
20

 Bureau Veritas Certification Sverige AB. [Elektroniskt] Tillgänglig: 

http://www.bureauveritas.se/wps/wcm/connect/bv_se/local/home/worldwide-locations/se-locations [20141121] 

http://www.bureauveritas.se/wps/wcm/connect/bv_se/local/home/worldwide-locations/se-locations
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 Steg ett här skriver man in vilken information som ska visas upp och vilka 

arbetsmoment som ska ingå på respektive arbetsberedning. 

 Steg två är att dokumentera synpunkter under arbetsberedningen på kommande 

arbetsmoment, samt att man antecknar vilka som närvarade under mötet. 

 Tredje steget är att återkoppling på erfarenheter efter att arbetsmomenten har utförts 

ska redovisas. Även utförda kontroller som finns med på aktiviteskortet, ska när de har 

utförts skrivas in när kontrollen har utförts och vem som utförde den, samt att den som 

att den som utförde kontrollen måste signera kontrollen. 

I detta ingår att man gör den vanliga projektdokuments namngivning med vissa uppgifter som 

alltid fylls i för respektive byggprojekt.  

 

Förutom arbetsberedningarnas återkoppling på hur det fungerar ute i produktionen under 

byggtiden. Görs sedan även en produktionsavslutsträff när projektet är färdigt där minst en av 

hantverkarna ingår för att utvärdera hela projektet, dock har man inte möjlighet att samla alla 

hantverkarna som har ingått i byggprojektet. Under 2013 gjordes en storsatsning på Peab av 

ledarna i organisationen, där ledarna kompetensutvecklades i hela organisationen. Ledarna 

utbildades i ledarskap, etiska riktlinjer, hållbart byggande, arbetarskydd och 

psykosocialarbetsmiljö, där mångfaldsperspektivet fanns med i Peabs alla delar av företaget. 

 

Man har i Peab en årlig medarbetarenkät som heter Handslaget, där man samlar in synpunkter 

och erfarenheter från de anställda. Enkäten är anonym och man brukar i den här enkäten i 

Region Bygg Mellersta få bra kritik från sina anställda enligt Berg. Det finns även mallar och 

checklistor att tillgå för att slippa behöva tänk nytt varje gång i varje projekt. Detta underlättar 

eftersom det ger tips på vad som kan ingå i respektive checklista, vilket underlättar för att 

slippa behöva missa någon viktig del som bör vara med. Ytterligare del som finns att tillgå är 

en intern Tipsbank som har funnits i Region Karlstad
21

 en längre tid. Här har alla 

projektledningar kontinuerligt lagt in nya lösningar som man finner under pågåendeprojekt, 

där det finns tekniska beskrivningar på olika detaljlösningar att tillgå.  

 

Erfarenhetsåterföring har gjorts under lång tid men det har funnits flera parallella system 

vilket gör det svårt att få en samlad översiktsbild över alla synpunkterna från verksamheten. 

Dessutom har systemen som funnits använts olika i respektive division
22

/region. Nu har man 

under en övergångsperiod upphört med vissa system för återkoppling, eftersom man utreder 

från Peab centralt med en nytillsatt ansvarig för denna fråga sedan januari 2014. Den nya 

erfarenhetsåterförings ansvarige kommer att utreda under 2014, hur man har använt sig av det 

här i hela Sverige på Peab. Den ansvarige för detta kommer att lägga ett förslag till januari 

2015, på vad man ska ha för gemensamt system för att alla regioner ska använda det på 

samma sätt. Det Peab vill uppnå är att man ska kunna ta del av varandras erfarenheter i 

projekten i hela Sverige, på ett enklare sätt än vad som finns idag.  

 

                                                 
21

 Heter nu Region Bygg Mellersta och hela mellan Sverige ingår nu i regionen. 
22

 Divisioner: Fanns i Peab fram till augusti 2013. Efter det indelade man Peab i fyra affärsområden som blev de 

nya divisionerna i företaget. I det här bildades också nya regioner geografiskt, där det gjordes en omfördelning 

av vad som ingick i varje ny region i företaget Peab enligt Jonas Berg 2016-02-13. 
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Inrapportering till Tipsbanken skedde också genom avrapportering från ”Planket”
23

, där några 

ansvariga sedan gick igenom inläggen i ”Planket” kontinuerligt och samlade ihop det som 

hade rapporterats in till små sammanställningar. Dessa sammanställningar lades in i ”Tips & 

Råd” som kunde användas till planering vid utförande av nya projekt. ”Planket” är nu 

borttaget tills man bestämt sig för en gemensam lösning av erfarenhetsåterföring centralt i 

Peab Sverige. 

 

Verksamhets ledningssystem-VLS består av fem olika delar i organisationen. 

I Peab arbetar man kontinuerligt med att utveckla produktionsstödet till verksamheten som 

är uppdelade mellan olika produktionsstödsfrågor enligt följande 

1. Verksamhetsledning - kvalitet, miljö, certifikat m.m. 

2. Projektstyrning – installationssamordnare, projekteringsledare m.m. 

3. Miljö – miljöbyggnader, produktval, miljölagstiftning m.m. 

4. Teknik – fukt, energi, BIM m.m. 

5. Arbetsmiljö – teknisk arbetsmiljö 

I Peab är det produktionsstöd som driver och vidareutvecklar de här delarna av 

verksamhetsledningen. Produktionsstöd är ansvariga för att se till att samtliga system och 

rutiner flyter på, samt att de fungerar i alla delar av verksamheten. Produktionsstöd består av 

chef och flera produktionscoacher som arbetar med att bistå byggprojekten. I 

verksamhetsledning finns att säkerställa att alla har rätt utbildning för sin yrkesutövning, att 

system och interna rutiner fungerar till det avsedda ändamålet i verksamheten, att 

stöttningen/coachningen till byggprojekten fungerar som den ska och att alla får kontinuerlig 

information som krävs för att vara uppdaterade i sina projekt. 

 

3.3 Peab Sverige AB årsbokslut för verksamheten 2013 (Peab 2014b) 

Koncernen Peab hade följande resultat enligt årsbokslut 2013 

 Nettoomsättning  43 095 miljoner kronor 

 Rörelseresultat          614 miljoner kronor 

 Resultat före skatt       383 miljoner kronor 

 Utdelning per aktie                    1,80 kronor 

 Räntabilitet på eget kapital                     3,8 % 

 Soliditet                    24,1 % 

 Kassflöde före finansiering      602 miljoner kronor  

 Nettoskuld    5 944 miljoner kronor 

 

Koncernen har fyra affärsområden Bygg, Anläggning, Industri och Projektutveckling. 

 Orderingången i koncernen 34 292 miljoner kronor  

 

Peab har arbetat med att genomföra en omstrukturering i företaget,  

den nya strukturen ser ut enligt följande 

                                                 
23

 Planket: På Peabs interna hemsida kunde alla anställda trycka på en knapp och teckna ner åsikter och 

erfarenheter i stunden. Enligt Jonas Berg funkade detta bra för att det var enkelt att göra för alla anställda som 

oftast alltid har tillgång till dator ute i projekten. 
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Affärsområde 

Bygg 

Entre- 
prenad 

Bostads-
produktion 

Bygg-
service 

  

Affärsområde 

Anläggning 

Lokal 

marknad 

Infrastrukt-

ur och tung 
anläggning 

Drift och 

underhåll 

  

Affärsområde 

Industri 

Asfalt Betong Grus och 

Berg 

Transport 

och maskin 

Grund- 

läggning 

Uthyrning Industriellt 

byggande 

Affärsområde 

Projektutveckling 

Bostads-

utveckling 

Fastighets-

utveckling 

   

 

 Orderingång Bygg   23 744 miljoner kronor 

 Orderingång Anläggning  11 092 miljoner kronor 

 Orderingång Projektutveckling    5 115 miljoner kronor 

Anställda i Peab Sverige AB var genomsnittligt under 2013, 13.792
24

 personer i koncernen. 

 

3.3 Peabs Vision (Peab 2014c) 
Vår vision 

Peab är den självklara partnern i samhällsbyggandet i Norden. Vi skapar 

idéer, tar initiativ och är nydanande. Vi arbetar resurssnålt och våra 

klimatsmarta lösningar ligger i framkant. Så inleds Peabs offensiva och 

framåtblickande vision. 

Peab bygger framtidens hållbara samhälle: 

Vi är den självklara partnern i samhällsbyggandet i Norden. 

Vi skapar idéer, tar initiativ och är nydanande.  

Vi arbetar resurssnålt och våra klimatsmarta lösningar ligger i framkant. 

Det vi gör är hållbart genom hela livscykeln. 

Peab är det nordiska företaget: 

Vi samarbetar över gränser för att överträffa våra kunders förväntningar. I 

Peab finns vi nära våra kunder vare sig de är lokala, nationella eller globala. 

Nöjda kunder bidrar till vår framgång i hela Norden. 

Peab är en magnet för skickliga människor: 

Vi är arbetsgivaren nummer ett i Norden. Våra värderingar är enkla och 

tydliga. Våra medarbetare är djupt engagerade och våra ledare brinner för att 

få människor att utvecklas. 

När medarbetarna växer, då växer också Peab. 

 

3.4 Peabs Affärsidé (Peab 2014d) 
Affärsidé 

Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är 

Totalkvalitet i alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat 

med gedigen yrkesskicklighet, skall vi göra kundens intresse till vårt och 

därmed alltid bygga för framtiden. 

                                                 
24

Siffran för anställda i Peab Sverige AB, är för hela koncernen och har hämtats ur Peabs Årsredovisning 2013. 
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3.5 Peabs Kärnvärden (Peab 2014e) 
Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga – dessa är Peabs 

grundmurade kärnvärden som hela vårt varumärke bygger på. Peabs 

kärnvärden beskriver hur vi är som personer, vad vi står för, hur vi jobbar, 

vad vi kan åstadkomma och vad vi vill bli uppfattade som. I alla delar av vår 

verksamhet arbetar vi aktivt med våra kärnvärden. 

Jordnära 
Vi vill arbeta nära våra kunder. Innan vi åtar oss ett uppdrag ska vi veta att vi 

har tillgång till de resurser som krävs för att göra ett bra arbete.Vi ska vara 

kända för ett jordnära arbetssätt med korta beslutsvägar och vara lyhörda för 

kundernas intressen. 

Utvecklande 

Vi ska vara nyskapande, flexibla och ständigt förbättra oss. Vi ska ta vara på 

våra medarbetares kompetens och erbjuda goda möjligheter till utveckling, 

utbildning, befordran och friskvård. Vi vill att våra medarbetare är 

engagerade och delaktiga i verksamheten samt medverkar till vår positiva 

utveckling. I Peab ska vi ha möjlighet att påverka vår arbetssituation. 

Personliga 
Vi ska vara det personliga företaget. Genom en ärlig och förtroendefull 

dialog med våra kunder och leverantörer ska vi skapa och bibehålla 

långvariga och goda relationer. Vi ska verka för att våra arbetsuppgifter ska 

kunna förenas med familj och fritidsintressen. Vi vill att bra kommunikation, 

god stämning och respekt för individen ska råda i Peab. 

Pålitliga 
Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar Peab. Det innebär att vi alltid 

ska uppträda med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. Vi ska ha 

en god planering, göra rätt från början, eliminera risker och hålla utlovade 

tider. Vi ska uppfylla lagar och krav, välja bästa möjliga teknik, prioritera 

förnyelsebara resurser och undvika miljöstörande ämnen. 

Detta är Peabs grundmurade kärnvärden som hela vårt varumärke 

bygger på. 

 

3.6 Peabs Uppförande kod(Peab 2014f) 
Vår uppförandekod (Code of Conduct) 

Peabs uppförandekod rörande mänskliga rättigheter – arbetsrätt – miljö - 

korruption antogs av koncernledningen 2009. 

Peab ska skapa mervärden för sina kunder, leverantörer och medarbetare och 

samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta krävs 

en god ekonomisk lönsamhet, hänsynstagande till miljön och socialt 

engagemang. Peab arbetar aktivt för en god affärsetik och strävar efter 

långsiktiga och förtroendefulla relationer. 

I Peab gäller som grundkrav att följa internationella konventioner och 

nationella lagar. Den uppförandekod som Peab beslutat om är baserad på 

FNs Global Compact och följer också Peabs kärnvärden – jordnära, 

utvecklande, personlig och pålitlig. 

 

Kodens åtta principer 
 Människor som tillverkar produkter och utför tjänster som Peab köper, 

ska respekteras i sin yrkesutövning, inte diskrimineras på grund av 

nationellt ursprung, ras, kön, sexuell läggning, religion eller politisk 

åsikt. 

 Frihet att bilda föreningar och rätten att organisera sig efter eget val är 

en rättighet för de människor som tillverkar produkter eller 

tillhandahåller tjänster för Peab. 
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 Produkter och tjänster som Peab köper ska tillverkas eller utföras av 

människor som frivilligt har valt att arbeta. 

 Peab accepterar inte barnarbete. Peabs leverantörer ska följa FNs 

barnkonvention och den nationella lagstiftningen i det land produkten 

eller tjänsten tillverkas eller utförs. 

 Arbetstid och minimilön ska följa nationella lagar i det land produkten 

tillverkas eller tjänsten utförs. 

 Peab arbetar för att hela leverantörskedjan, i överensstämmelse med 

respektive lands arbetsmiljölagstiftning, ska verka för en säker och sund 

arbetsmiljö. 

 Peab arbetar aktivt för att minska miljöbelastning. Fokusområdena är 

kemiska produkter, avfall, energi och transporter. 

 Peab arbetar för en god affärsetik, långsiktiga och förtroendefulla 

relationer med omvärlden och mot alla former av korruption. 

3.7 Peabs Medarbetare strategi (Peab 2014g) 
Medarbetare 

I Peab pågår ett kontinuerligt arbete för att bli den bästa arbetsplatsen i 

Norden. Vi vill vara ett företag som lockar, utvecklar och behåller skickliga 

medarbetare. Vår målsättning är att ha branschens friskaste och nöjdaste 

medarbetare och vi arbetar systematiskt med främjande, förebyggande och 

rehabiliterande hälsoarbete. 

Arbetsglädje och välbefinnande är viktiga faktorer för att kunna göra ett bra 

arbete. I Sverige har vi anställda hälsoutvecklare som arbetar för att stödja 

och utveckla ett hälsofrämjande synsätt på våra arbetsplatser. 

Balans mellan arbete och fritid är en förutsättning för god hälsa. Alla 

medarbetare i Sverige erbjuds aktiviteter inom Peab Fritid, en verksamhet 

som syftar till att uppmuntra och stimulera en hälsosam livsstil och 

gemenskap. 

Kompetensutveckling 

För att utveckla Peab och våra medarbetare, arbetar vi aktivt med 

kompetensutveckling i företaget. Stort fokus läggs på hållbarhetsområdet, 

däribland ledarskap, miljö, arbetsmiljö och etik. 

Ett utvecklingsarbete pågår under 2013, bland annat med syfte att ytterligare 

lyfta hållbarhetsaspekten i programmen, främst genom att förstärka de block 

som berör ledarskap, mångfald och social hållbarhet. 

Likabehandling 

Grundsynen i Peab är att samtliga människor ska ha rätt att vara sig själva, 

utan att särbehandlas av andra. För att motverka diskriminering och uppnå 

lika möjligheter för alla inom Peab, oavsett kön, ålder, sexuell läggning och 

etnisk tillhörighet har Peab en likabehandlingsplan. Den gäller för såväl 

medarbetare som elever, praktikanter, inlånad eller inhyrd personal och 

arbetssökande. 

Peab accepterar ingen form av trakasserier eller kränkande särbehandling. 

Om en situation uppstår agerar vi i enlighet med Peabs handlingsplan mot 

kränkande särbehandling. 

Medarbetarundersökning 

Handslaget är Peabs medarbetarundersökning. Den genomförs regelbundet 

av en oberoende organisation i form av en anonym enkät. 
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Syftet med Handslaget är att identifiera förbättringsområden genom att ta 

reda på hur medarbetarna upplever arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter, 

ledarskap och Peab som arbetsgivare. 

Medarbetarsamtal 

Alla medarbetare på Peab ska erbjudas medarbetarsamtal varje år. Det är 

också ett tillfälle att diskutera medarbetarens eventuella behov av 

kompetensutveckling för att kunna nå de mål som finns uppsatta i 

affärsplanen. 

Förmåner för de anställda 

Peab erbjuder sina medarbetare i alla tre länderna förmåner i form av 

hälsovård, personskade- och invaliditetsförsäkring och föräldraledighet 

oavsett anställningstyp. Medarbetare i Sverige och Norge erbjuds även 

pensionsförmåner, även detta oavsett anställningstyp. 

 

3.8 Peabs Energi mål (Peab 2014h) 

Energi 

Energieffektivitet är i fokus både i verksamheten och efter avslutad 

byggprocess. Peab arbetar för att minska både den egna energianvändningen 

och kundernas då vi strävar efter att bygga bostäder med lägre 

energianvändning än normkraven. Initiativ för att minska 

energianvändningen i verksamheten tas kontinuerligt. 

 

3.9 Peabs Miljö mål (Peab 2014i) 

Miljö 

Det strategiska miljöarbetet är en integrerad del av Peabs verksamhet. För 

oss är väl etablerade rutiner och processer, medvetenhet om företagets 

påverkan och ett kontinuerligt utvecklingsarbete avgörande för att minimera 

vår negativa miljöpåverkan. 

 

3.10 Peabs Samhällsengagemang (Peab 2014j) 
Samhällsengagemang 

Peab har en lång tradition av engagemang i de samhällen där vi är 

verksamma. Vi vill vara en delaktig och ansvarsfull samhällsaktör och bidrar 

därför med erfarenhet och resurser i olika sammanhang som främjar en 

hållbar utveckling. Verksamhet riktad mot ungdomar ligger oss särskilt 

varmt om hjärtat. Vi vill aktivt bidra till att människor som av olika 

anledningar haft svårt att komma in i samhället får en möjlighet att göra det. 

 

3.11 Peabs Ekonomiskt värdeskapande mål (Peab 2014k) 
Ekonomiskt värdeskapande 

Peabs verksamhet påverkar många aspekter av den ekonomiska utvecklingen 

i samhället. För Peab innebär det ett stort ansvar och vi strävar alltid efter att 

hitta lösningar som är värdeskapande för alla våra intressenter. Genom 

långsiktig planering, goda relationer och ett ekonomiskt livscykelperspektiv 

kan vi bedriva kostnadseffektivt och hållbart samhällsbyggande. 
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3.12 Peabs Prioriterade områden (Peab 2014l) 

Prioriterade områden 

Som en av Nordens största samhällsbyggare påverkar och påverkas Peab av 

en mängd olika intressenter. Vi strävar efter långsiktiga relationer och en 

samverkan som bygger på trovärdighet och lyhördhet. 

Under 2012 påbörjade vi arbetet med hållbarhetsfokuserade 

intressentdialoger och vi genomförde vår första väsentlighetsanalys. Detta 

låg till grund för framtagandet av åtta övergripande inriktningar för vårt 

framtida hållbarhetsarbete. 

 Hållbarhetsfrågorna ska vara helt integrerade i den operativa 

verksamheten.  

 Vi ska uppfattas som ett etiskt och transparent bolag i vår 

affärsverksamhet.  

 Vi ska ha kompetent och tydligt ledarskap med ansvar för 

hållbarhetsfrågor.  

 Medarbetarna ska ha god kunskap och ett stort engagemang för 

hållbarhetsfrågor.  

 Vi har en nollvision avseende arbetsplatsolyckor.  

 Vi ska ta ansvar för hållbarhetsaspekter i värdekedjan.  

 Vi ska kontinuerligt minska vår miljöpåverkan genom rätt materialval, 

effektivare resursanvändning och minimering av avfall och utsläpp.  

 Vi ska stödja och bidra till utvecklingen av de samhällen vi är aktiva i. 

 

4. Teori 

Inledning Här presenteras bakgrundsfakta till begreppet Totalkvalitet och hur begreppet har 

växt fram under historiens gång. Historiken har hämtats från Sandholm (2008) och deras 

beskrivning av denna har inte varit föremål för granskning i denna studie. När det gäller 

själva begreppet Totalkvalitet kan det sägas att efter att ha läst flera avhandlingar både på 

svenska och engelska, samt att även ha läst Bergman & Klefsjö (2012) att begreppet ur 

Sandholm (2008) är representativt för Totalkvalitetsbegreppet. Innehållet är i grunden 

samma men underrubriker skiljer sig åt mellan olika varianter av modeller att arbete utifrån 

när det gäller kvalitetsfrågorna. För att illustrera detta med olika modeller av arbetet med 

Totalkvalitet, har i studien valts att ta med fyra olika modeller av kvalitets bedömning. SIQ-

modellen är den som ligger till grund för bedömningen i denna studie av Peab. För att kunna 

gå in på djupet av Peabs arbete med kvalitetsfrågor valdes avhandlingar särskilt ut som var 

gjorda på företaget sedan tidigare, där frågeforumlären i bilaga 1 och 2, baseras enbart på 

inhämtade fakta i empiriska studier gjorda på företaget Peab Sverige AB. 

 

4.1 Begreppet Totalkvalitet 

Här beskrivs begreppet Totalkvalitet utifrån historia, om vad kvalitet är i en verksamhet och 

hur man använder det i verksamheten. 
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4.1.1 Historia av kvalitetsverksamhet (Sandholm 2008 s.22 m.fl.) 
Det har alltid funnits granskning av varor, skillnaden är att förr skede den direkt vid själva 

köptillfället hos hantverkaren. 

Före industrialiseringen framställdes produkter genom hantverk. Vissa 

hantverkare var skickligare än andra, dvs deras produkter var mer omtyckta 

av kunderna. Kvaliteten garanterades då av hantverkarens kunnande och 

yrkesstolthet samt av att han hade överblick och kunde styra alla leden i 

produktens framtagning. Dessutom hade han möjligheter att lyssna på 

kunderna direkt och få impulser till kvalitetsförbättringar.  

(Sandholm 2008, s. 22) 

Industrialiseringen innebar en mycken tillverkning där företagen nischade in sig på enskilda 

detaljer av en produkt, där det enskilda företaget inte längre såg helheten på den slutliga 

produktens tillverkning. Detta gjorde att man fick till skapa kvalitetskontroll och att det var 

överordnat inom verksamheten som fick detta uppdrag. Industrins framfart gjorde att man 

blev tvungen att tillsätta yrkesverksamma personer som bara hade detta som sin arbetsuppgift, 

här infördes organistoriska divisioner som kallades kontrollavdelningar. 

 

Vid andra världskriget höjdes tillverkningstakten ytterligare och det var ett måste att få till 

kontroller med högre effektivitet än tidigare. Nu tog man hjälp av statistiska undersökningar i 

verksamheten genom att till exempel använda sig av styrdiagram och kontrollplaner för att 

styra kvaliteten. På femtiotalet formades en tillförlitlighetsteknik för att förutspå var det är 

störst sannolikhet för fel i produktionen uppstår och att man skulle ta reda på vad felet 

berodde på. Det användes i första hand till avancerade teknisk utrustningen inom militären 

och rymduppdrag. Detta sätt att kontrollera produkter användes också till för att granska 

sammansatta produkter i modifierings stadium och uppbyggnads fasen av den färdiga 

produkten. 

 

Totalkvalitet som ett begrepp för styrning av verksamheten, dyker upp under sextiotalet. För 

att skapa varor med högt egenvärde till en möjlig kostnad som kunden kan tänka sig att betala 

för en viss typ av vara. Detta kallades helt enkelt för kvalitetsstyrning. Under sista delen av 

sextiotalet kom ännu ett begrepp nämligen, kvalitetssäkring som var till för att få fram 

produkter med tänkt kvalitet utifrån redan satta tillverknings kriterier, för produkt tillverkning. 

Det här begreppet finns det många olika tolkningar på vad det innebär. En del tolkade detta 

som styrning av kvalitet och andra som ett sätt att uppnå den tänkta kvalitén. Produktansvaret 

kom på sjuttiotalet, ett lagligt krav på att företag var tvungen att ersätta om produkten 

föranlett skada på människa eller ägodel. Detta drev på utvecklingen för att skapa ett 

kontrollsystem för att produktens säkerhet skulle hålla ända ut till kunderna. 

 

På åttotalet steg intresset hos många företag och dess ledare, orsaken var att man 

hade insett att kvalitet betydde mycket för företagets överlevnad i hårdare 

konkurrens. Detta gjorde det möjligt att man till och med kunde öka förtjänsten 

genom att våga jobba med kvaliteten. Tyvärr blev utfallet inte bra i de flesta fall, 

vilket berodde på en naiv syn på ledarskapets roll för verksamhetsutveckling. Det 

startades en svensk gemensam aktion från arbetsmarknadensparter för att lyfta 
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fram och främja svensk kvalitet. Denna uppstart gjordes år 1990 då man skapades 

Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ, deras uppdrag var att engaggera och 

offensivt var med för att skapa kvalitetsutveckling överallt i vårt samhälle.  

 

Problemen med kvalitetsutveckling över tid har varit att det funnits många olika 

trender som kommit och gått. Orsaker kan vara att av egenintresse har många 

konsulter och olika grupper föreslagit olika modeller endast för att sälja sin 

konsultation. Det är inget fel på metoderna som sådana utan, det som avgör är hur 

metoderna använts i verksamheten. Det stora felet som i de flesta fall begåtts är att 

man inte har gjort någon analys av företagets behov, innan man har gjort valet av 

metod. 

 

4.1.2 Vad är kvalitet? (Sandholm 2008 s. 13 m.fl.) 
I det livet vi lever har vi ett ständigt behov av olika varor och tjänster. Varans beskaffenhet 

har betydelse för hur väl den går att använda i sitt tänkta syfte. Om produktsäkerheten inte 

fungerar kan det leda till att människor kommer till skada och i värsta fall dör eller att 

ägodelar kan skadas, därför kan det ge en värdeförlust. Varan kan ha bättre eller sämre 

egenskaper i sitt användningsområde. Varans kvalitet kan bestämmas av dess duglighet. I 

vanliga fall när vi tänker på en vara och dess kvalitet, handlar det om hur det fungerar för den 

person som ska bruka den. Här bör varan omfattas av alla steg av brukare under varans hela 

process, från tillverkning till kunden som använder produkten. 

 

Här kommer några exempel på olika tillverkningsprocedurer, paketering, lagring, mellanhand, 

transport, marknadsföring och dessa är alla olika interna kunder av varan. Varan bör i varje 

steg av hantering ha en bra produktkvalitet även för de interna kunderna innan varan når fram 

till den köpande kunden. Det som är interna verksamheter ses som interna kunder i företaget, 

exempelvis ekonomiska rapporter, intern utbildning, produktspecifikationer och personal 

rekrytering, dessa betraktas som varor i företaget och därför är de också viktiga i det interna 

arbetet.  

 

Detta sammanhänger med ISO 9000:2000
25

 där nivån är en del av standarden till varan som är 

ett resultat av en process. Det en vara ska svara mot är ett faktiskt behov som kunden vill ha 

uppfyllt. Standarden för kvalitet är hur väl varan svarar mot kundens önskemål och krav. 

Specifikationskvalitet är de riktlinjer som varan ska göras efter och i några branscher är det 

enklare att använda sig av konstruktionskvalitet, de båda begreppen har samma innebörd. 

 

Utförandekvalitet är samma sak som tillverkningskvalitet. Detta är ett mått på skillnaden 

mellan hur varan är och de specificerade krav som ställts under tillverkningen av hur den 

tänkta produkten ska vara när den är färdigtillverkad. Kvalitetsparametrar kan ibland verka 

svåra att förstå och overkliga om man pekar på definitioner. Detta kan också kallas för 

kvalitetsdimensioner och är avgörande för varans egenart. 

 

                                                 
25

 Ledningssystem för kvalitet inom Sverige (Sandholm 2008 s.14). 
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För en mekanisk utrustning kan kvalitetsparametrarna ha med prestanda, 

driftsäkerhet, ergonomisk anpassning, resurssnålhet, miljö påverkan, och 

utseende att göra. För läkemedel ingår parametrar som fysikaliska, och 

kemiska egenskaper, medicinsk effekt, toxicitet, smak, hållbarhet. 

 

Även för tjänster finns det olika kvalitetsparametrar. För sjukvårdstjänster 

ingår parametrar som behandlingsresultat, diagnostik, säkerhet, 

omvårdnad, väntetid, tillgänglighet, lyhördhet, uppträdande, 

kommunikationsförmåga. För övernattning på hotell kommer exempelvis 

läge, komfort, tysthet, renhet, telefonservice, internetuppkoppling etc in i 

bilden.  

(Sandholm 2008, s. 16) 

 

Här görs skillnad mellan interna kunder och externa kunder. Interna kunder är företagets 

enheter och personal, där chefer är kunder till ekonomiavdelningen och process resultat. 

Dessa är alla en del av den interna verksamheten på ett företag. Externa kunder är 

konsumenter och organisationer som finns i privat- eller offentligregi. 

 

Kundtillfredställelse bygger på att uppfylla tre villkor, det är uttalade behov, underförstådda 

behov och omedvetna behov. Kvalitets insikter hos kunden baseras på att tre saker är 

uppfyllda. För prestandan gäller att kundens behov uppfylls och har oanade egenskaper som 

gör kunden ännu nöjdare. När det gäller driftssäkerhet ger det också nöjdare kunder, det vill 

säga att man undanröjt brister och fel på varan genom ständiga förbättringar i de olika 

processerna. 

 

Att förbättra kvaliteten genom att tillföra egenskaper betyder 

- Ökad kundtillfredställelse 

- Större efterfrågan 

- Bättre konkurrenskraft 

- Större marknadsandelar 

- Ökade intäkter 

- Nöjdare personal 

 

Att förbättra kvaliteten genom att eliminera brister och fel betyder 

- Minskat kundmissnöje 

- Minskad felförekomst 

- Ökad kapacitet 

- Bättre leveransförmåga 

- Minskade kostnader 

- Minskat missnöje hos personalen 

(Sandholm 2008, s. 20) 

 

I begreppet Totalkvalitet finns ett innehåll av olika kvaliteter för produkter och tjänster, 

interna processer, befattningar och att all personal är engagerade. 
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4.1.3 Begreppet Totalkvalitet och olika modellexempel (Sandholm 2008, s.52 

m.fl.) 
Presentation av den komplexa bilden av vad totalkvalitet är och hur man kan jobba med 

förbättringsarbete för att uppnå resultat. Först en övergripande bild av förbättringar genom 

Erkända mästare. Det andra som presenteras är de fyra strategiområden när man arbetar 

med verksamhets förbättringar. Det tredje som presenteras är EFQM Excellence Model och 

hur man utvärderar kvalitet enligt denna modell. Det fjärde och sista är SIQs modell den har 

sin grund i sju huvudkriterier och det är den modell jag granskat Peabs verksamhet efter i 

min rapport. Har tagit med fler modeller än den valda för att det ska ge lite bredare 

perspektiv på kvalitetsförbättringsmodeller och hur de används. 

 

Erkända mästare på att jobba med kvalitet arbetar med de här tolv punkterna 

1. Fokus på interna och externa kunders behov. 

2. Beslut tas på relevant fakta om nuläget i företaget, även åtgärdsplaner. 

3. Resultatet är det som står i fokus, målen är tydliga och förs ut i organisationen. 

4. Metodisk bearbetning av ständiga fel.  

5. Problemförebyggande i verksamheten. 

6. Signum för verksamheten är att agera. 

7. För att nå målet, metodisk och idogt arbete. 

8. Uthållig inställning, det tar cirka två till fem år innan arbetet bär frukt. 

9. Äkta engagemang och yrkesskickliga ledare i organisationen. 

10. Alla befattningar och enhetsnivåer omfattas och uppmuntras med riktlinjer. 

11. Gemensamma tag och att man hjälps åt i processen, alla kunder ingår och dess 

rollfördelning är klar och tydlig, samt att alla leverantörer interna och externa 

engageras i verksamheten. 

12. Hela organisationen utbildas i kvalitet, ledarna först och medarbetarna sen. 

 

Det finns fyra tillvägagångssätt för en organisation att nå större resultat. För att uppnå 

genomgripande förändring måste man jobba med alla fyra delarna. 

Tillvägagångssätten är 

  Ledarskap →   

o Verksamhetsidé/affärsidé. 

o Verksamhetspolicy utgör grunden för vision och verksamhetsidén. 

o Kvalitetsmängd och mål sätts upp för varor, tjänster och dess 

korrektioner. 

o Organisatoriska rutiner tas fram av verksamhetspolicyn. 

o Befattningsordningens struktur med ansvar och rättigheter. 

o Arbetares möjligheter att få göra sitt jobb på ett rätt sätt och att med 

intresse, få delta och ges förtroende. 

 

 Utbildning →  
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o Organisationens högsta ledning sätts in i kvalitetsbegreppet men även 

att vikten av ett starkt och agerande ledarskap betonas för att kunna 

förbättra organisationens resultat. 

o Personal i nyckelpositioner och chefer behöver ett samverkansarbete 

för att få med hela organisationen på resan mot målet. 

o Alla befattningar med expertiskunskap, utbildas i nya strategier och 

infallsvinklar anpassat för deras speciella uppdrag. 

o Alla kvarvarande arbetare utbildas i kvalitetstänk och för sin typ av 

roll i produktion och processer. 

 

 Orientering →  

o Organisationens behov utvärderas och kontrolleras kontinuerligt. 

o Pågående bevakning av konkurrenter. 

o Omvärldens- och marknadensframsteg iakttas. 

o Allt görs med hänsyn till kvalitet, från planläggning till styrning av 

verksamheten, där grunden är kunders behov. 

 

 Verksamhetsförbättringar → 

o Hela organisationen deltar och driver utvecklingen samt att det sker 

planmässigt med visa metoder för att följa upp och att det finns klara 

rutiner för hur det ska gå till och att metoder och rutiner granskas. 

o Det är viktigt att ledningen är intresserad av att välja ut viktiga 

satsningar, reglera, förena samt uppdatera sig hur utvecklingsarbetet 

går. Alla som är med i utvecklingsarbetet har fått ordentliga insikter 

och en bra verktygslåda med metoder att använda sig av. 

o För att utveckla verksamheten krävs det avsatt tid. 

o Alla underlag grundar sig på faktaunderlag från verksamheten i 

kvalitet, där underlaget uppdateras och granskas kontinuerligt för att 

fortsatt förbättra. 

o Organisationens verksamhetsbedömningar och kvalitetsrevisioner 

används som bas för utvecklings möjligheter. 

o Processer granskas och tolkas för att få ett bra underlag till 

vidareutveckling med Benchmarking
26

, vilket görs av andra 

organisationer för att se hur man ligger till i jämförelse med andra och 

vad man behöver förbättra. 

 

EFQM Excellence Model
27

 (Sandholm 2008, s.68 m.fl.) 

Har åtta grundläggande värderingar 

Resultatorientering, Kundorientering, Ledarskap och konsekvent handlande,  

                                                 
26

 Benchmarking: En term inom företagsekonomin, betyder att man utvärderar verksamheten i förhållande till 

företag som har allmän status av att bete sig bäst inom sitt verksamhetsområde, inte nödvändigtvis inom det egna 

branschområdet(Sandholm 2008, kap. 12, s. 245). 
27

 European Foundation for Quality Management(EFQM), bildades 1988 av 14 europeiska större företag för att 

driva på kvalitetsutvecklingen. Ett led i att stimulera kvalitet satte man 1991 upp ett pris European Quality 

Award och utvärderingen görs med EFQM Excellence Model. 
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Hantering av processer och fakta, Medarbetarnas utveckling och engagemang,  

Ständigt lärande-förnyelse och förbättring, Utveckling av partnerskap och Samhällsansvar. 

1 Ledarskap 

1a Hur ledare utvecklar verksamhetsidé, vision, värderingar och etik samt 

själva är förebilder i en kultur som strävar mot världsklass. 

1b Hur ledare personligen är involverade i att säkerställa att organisationens 

ledningssystem utvecklas, tillämpas och kontinuerligt förbättras. 

1c Hur ledare samverkar med kunder, partners och samhällets representanter. 

1d Hur ledare förstärker en kultur för verksamhetsutveckling hos 

organisationens medarbetar. 

1e Hur ledare identifierar förbättringsområden och stödjer 

förbättringsarbetet. 

2 Verksamhetplanering 

2a Hur verksamhetsplanerna baseras på intressenters nuvarande och framtida 

behov och förväntningar. 

2b Hur verksamhetsplanerna baseras på information från mätning och 

uppföljning av verksamheten, forskning, lärande och omvärldsbevakning. 

2c Hur verksamhetsplanerna utvecklas, utvärderas och uppdateras. 

2d Hur verksamhetsplanerna kommuniceras och hur struktur av 

nyckelprocesser identifieras och utformas för att förverkliga 

verksamhetsplanerna. 

3. Medarbetare 

3a Hur medarbetarresurser planeras, leds och förbättras. 

3b Hur medarbetarnas kunskap och kompetens identifieras,  

utvecklas och upprätthålls. 

3c Hur medarbetarna engageras samt ges ansvar och befogenheter. 

3d Hur medarbetarna och organisationen upprätthåller en dialog. 

3e Hur medarbetarna belönas, visas uppskattning och tas om hand. 

4 Partnerskap och resurser 

4a Hur externa partnerskap hanteras. 

4b Hur den finansiella planeringen hanteras. 

4c Hur byggnader, utrustning och material hanteras. 

4d Hur teknologi hanteras. 

4e Hur information och kunskap hanteras. 

5 Processer 

5a Hur processer systematiskt utformas och leds. 

5b Hur processer förbättras genom förnyelse och kreativitet för att 

tillfredsställa och generera ökat värde för kunder och andra intressenter. 

5c Hur varor och tjänster tas fram och utvecklas baserat på kundernas behov 

och förväntningar. 

5d Hur varor och tjänster produceras, levereras och ges service. 

5e Hur kundrelationen hanteras och förbättras. 

6 Resultat kunder 

6a Mätning av kundernas uppfattning. 

6b Andra mätningar/uppföljningar. 

7 Resultat medarbetare 

7a Mätning av medarbetarnas uppfattning. 

7b Andra mätningar/uppföljningar. 
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8 Resultat samhälle 

8a Mätning av samhällets uppfattning. 

8b Andra mätningar/uppföljningar 

9 Verksamhetens resultat 

9a Nyckelresultat för verksamhetens utveckling. 

9b Nyckelindikatorer på verksamhetens utveckling.  

(Sandholm 2008, s. 71 m.fl.) 

 

SIQs modell (Sandholm 2008, s.64) 

har sin grund i sju huvudkriterier för verksamhetsutveckling 

1. Ledarskap 150 

1.1 Verkställande ledning 45 

 
(hur den verkställande ledningen med personligt engagemang & föredöme jobbar med  

 

 
kundorienterade verksamhetsutveckling) 

 1.2 Ledarskap för ständiga förbättringar 30 

 
(hur ledare i alla delar av verksamheten jobbar med kundorienterad verksamhetsutveckling) 

 1.3 Processledning 30 

 
(hur organisationen etablerar & utvecklar övergripande arbetssätt för att styra & utveckla  

 

 
verksamhets processer) 

 1.4 Samhällsengagemang 15 

 
(hur organisationen engagerar sig i & medverkar för förbättringar i samhället) 

 1.5 Miljöledning 30 

 
(hur organisationen värnar om den yttre miljön) 

 2. Information och analys 70 

2.1 Hantering & användning av information 45 

 
(hur organisationen lagrar & uppdaterar information, hur organisationen ser till att 

 

 
informationen är relevant, tillförlitlig, lättillgänglig & säker samt hur org. använder den) 

 2.2 Informationen om ledande organisationer & konkurrenter 25 

 
(hur organisationen väljer ut & samlar information som ligger till grund för jämförelser) 

 3.  Verksamhetens planering 50 

3.1 Verksamhetens planering 
 

 
(hur organisationen tar fram strategier, mål & handlingsplaner för verksamheten & dess 

 

 
utveckling samt hur organisationen involverar intressenter i arbetet) 

 4. Medarbetarnas engagemang & utveckling 150 

4.1 Strategisk kompetensutveckling 25 

 
(hur organisationen utifrån övergripande strategier, mål & handlingsplaner för verksamheten  

 
& handlingsplaner planerar & utvecklar organisationens samlade kompetens) 

 4.2 Individuell kompetensutveckling 25 

 
(hur organisationen utifrån strategier, mål & handlingsplaner för verksamheten för den 

 

 
strategisk kompetensutveckling tar fram utvecklingsplaner för varje medarbetare & hur görs) 

 4.3 Medarbetarnas engagemang & delaktighet 35 

 
(hur organisationen får alla medarbetare att engagera sig i verksamheten & dess 

 

 
utveckling) 

 4.4 Erkännanden & uppmuntran 20 

 
(hur organisationen ger erkännande och uppmuntran) 

 4.5 Arbetsmiljö & arbetstillfredställelse 20 
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(hur organisationen skapar & upprätthåller en god arbetsmiljö, samt hur organisationen 

 

 
mäter arbetsmiljö & arbetstillfredställelse) 

 4.6 Resultat - Medarbetarnas engagemang & utveckling 25 

 
(avser redovisning av resultat som hänför sig till medarbetarnas engagemang & utveckling) 

 5. Verksamhetens processer 120 

5.1 I styrning av verksamhetsprocesser 60 

 
(hur organisationen definierar, kartlägger/beskriver & styr verksamhetens processer) 

 5.2 Förbättring av verksamhetens processer 40 

 
(hur organisationen jobbar) 

 5.3 Samverkan med leverantörer & partners 20 

 
(hur organisationen säkerställer & förbättrar processer, varor och tjänster) 

 6. Verksamhetens resultat 160 

6.1 Resultat - processer 100 

6.2 Resultat - Samverkan med leverantörer och partners 20 

6.3 Resultat - Samhällsengagemang & miljöledning 40 

7. Kundtillfredställelse 300 

7.1 Kundförväntningar 50 

 
(Hur org. tar reda på kunders nuvarande och framtida behov, krav, önskemål och förväntningar) 

7.2 Samverkan med kunder 45 

 
(Hur org. samverkar med kunder samt hur org. stödjer medarbetare med täta kundkontakter) 

 7.3 Utfästelser till kunder 25 

 
(Hur org. skapar förtroende hos kunderna genom utfästelser, hur dessa utvecklas och blir kända) 

7.4 Mätning av kundtillfredställelse 60 

 
(Hur org. mäter nöjda eller missnöjda kunder, hur org. mäter lojalitet,  

 

 
hur företaget jämför sig emot konkurrenter och andra org.) 

 7.5 Resultat - Kundtillfredsställelse 120 

 
(Avser redovisning som hänför sig till org. arbete med att tillfredsställa sina kunder) 

   TOTAL POÄNG 1000 

(Sandholm 2008, s.64)   

   

4.2 Empiriska studier gjorda före 2014 

Inledning: Avhandlingarna som presenteras här är förknippade till begreppet Totalkvalitet 

oftast som en enskild del i det stora begreppet Totalkvalitet men ibland även mer 

övergripande av själva begreppet, då det täcker in nästa alla delar. Studierna som 

sammanfattas här i korthet är särskilt viktiga efter som de ligger till grund för studiens 

gransknings kontroller och för att kunna sätta sig in i ämnet som en helhet. En selektion har 

gjorts mellan olika studierna. Studier som gjorts i samarbete med Peab är under en egen 

rubrik, då dessa utgör ett underlag för att ta fram frågeformulär för intervjuerna som bifogas 

i bilaga 1 och 2.  För att tydliggöra vad det är som summerats ur studierna, är endast texter 

med som har bedömts ha extra stor relevans för denna granskningsstudie, där en studie på 

över hundra sidor kan vara sammanfattad på två till tre sidor och en annan studie gjord på 

femtio sidor kan vara sammanfattad i tre meningar. Alla studier finns med i referenslistan om 

man vill läsa studierna i sin helhet. Kommentarer gjorda i tidigare studier som bidrar till 

insikter inför denna studie är också medtagna i den längre sammanfattningen av respektive 
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studie.       Betydelsen av varje enskild studie presenteras i ett kort sammandrag under 

respektive studie vid den blåa pilen. 

 

4.2.1 Avhandlingar i samarbete med Peab 
 

Erfarenhetsåterföring av Arvidsson, H. (2011) 

En studie åt PEAB Stockholm Hus 3, en region i PEAB Sverige AB. I rapportarbetet 

studerades hur de anställda upplevde att erfarenhetsåterföringen togs tillvara i företaget. 

Frågeställningen var ”Hur kan Peab höja produktiviteten genom erfarenhetsåterföring?” 

Behovet av en utredning uppkom efter ett beslut av divisionsledningen, om att företaget skulle 

göra en ny kvalitetscertifiering för enheten. Målet var att förbättra planering, genomförande, 

kontroller och arbetsmetoder. Det skulle bli en mer effektiv organisation, till skillnad mot hur 

det hade fungerat tills då i verksamheten. Det påvisades att det fanns något som kallas för 

Peabmetoder som har till funktion att minska byggfel och underlätta speciella montage. 

Peabmetoderna är till för att underlätta arbetet och går ut på att arbetsledningen ska gå igenom 

arbetsmetod av arbetsmomentet innan ett visst montage sker.  

 

De yrkesarbetande upplevde att det var tidsbrist för att kunna ha möjlighet att reflektera och 

att många kände av stress i sin yrkesvardag. Reflexion ansågs vara en förutsättning för att 

kunna dra slutsatser och lära sig av det som har blivit felaktigt. På sikt skulle detta också ge 

kunskaper för att minska framtida byggfel. Det hantverkarana upplevde var problem med var 

att det ofta inte funkade med planeringen i byggprojekten men samtidigt var deltagandet vid 

arbetsberedningar medelmåttigt. Peab har ett häfte ”Rätt Från Mig”, där man visar på hur 

stora besparingar som skulle kunna göras per år om montage utförs rätt ifrån början. Studien 

visar också att flera av de yrkesarbetande inte har fått tillfällen för att göra 

erfarenhetsåterföring. Det fåtal av yrkesarbetare som ändå har fått chansen att göra 

erfarenhetsåterföring, pekar på att mottagandet vid återkoppling inte alltid har tagits emot 

positivt av ledningen. 

 

Orsaker till varför fel görs om på samma sätt svarar de tillfrågade 

 ”- Folk gör vad de tror och tycker är rätt, svårt att ändra sina mönster”, 

 ”- Att man håller tyst pga. prestige”, 

 ”- Man tar inte lärdom av tidigare arbeten”, 

 ”- Misstaget stannar inom gruppen du jobbar i” och 

 ”- Att inte ta tillvara på problemlösning” 

Studien visar också på att det viktigaste incitamentet för de yrkesarbetande ska vilja göra 

erfarenhetsåterföring är att det finns ett engagemang från ledningen.  

 

Studiens föreslagna punkter till förbättring inom Peab 

 ”Involvera högsta ledningen” 

 ”Obligatoriskt startmöte ” 

 ”Produktion för alla”, 

 ”Framgång genom förståelse” 

 ”Utbildning” 
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 ”En metod för erfarenhetsåterföring” 

 ”Erfarenhetsansvarig” 

 ”Utvärdera alltid alla projektet” 

 ”Vikten av lyhört ledarskap” 

 ”Mentorer” 

 ”Förtydliga, alternativt inför en ny VLS-rutin i produktionshandsboken” 

 

 Erfarenhetsåterföring är en del av flera delar inom Totalkvalitetsbegreppet. Här 

 visas vilka möjligheter det ger men också vad som krävs av företaget för att 

 det ska fungera ute i verksamheten. 

 

Förbättringsarbete i byggbranschen av Borg, N. et Torstensson, C.(2010) 

En studie åt PEAB Sverige AB. I studien granskades leveranser, ordning & reda och ständiga 

förbättringar.  

1. För att minska ner på ineffektiv arbetstid ute på arbetsplatsen genom att använda 5S
28

.  

2. Kaizen
29

 – Ständiga förbättringar, att kontinuerligt förändra och effektivisera i verksamhet 

under löpande verksamhet genom att ta bort slöserier.  

3. Just-in-time – En planerings filosofi där det gäller att producera och leverera varor när de 

behövs eller när behovet av varorna finns men även att få leveranser av varor när de behövs 

för att slippa lagring på plats. 

 

Studien framarbetade dokument 

 ”Arbetsberedning vid leverans” (checklista vid leveransbeställning) 

 ”Rutinbeskrivning Leverans” 

 ”Arbetsberedning ordning & reda -5S”  

 (checklista på 5S, här ingår att utse ansvariga för leveransmottagning),  

 ”Rutinbeskrivning ordning & reda – 5S” 

 

 Ständiga förbättringar är en del som ingår i Totalkvalitet som begrepp. 

 Studien visar på hur mycket tid man kan spara på att använda tiden annorlunda, 

om man hjälps åt att hålla verktyg och övrig utrustning i gott skick. Studien 

beskriver också vad som krävs av ledarna i företaget för att denna förändring ska 

vara möjlig att genomföra.  

 

BIM-tillämpning och effekt i olika skeden av byggprocessen av Linder, V. (2013) 

En studie i Kiruna i samarbete med Peab Sverige AB. Hur ska Peab i Kiruna använda sig av 

BIM på bästa sätt?  

Studiens resultat 

BIM är framtiden för byggbranschen men användningen i Peab Kiruna rörde mestadels 

anbudsskedet då och det fanns heller inga färdiga modeller inom branschen på upplägget eller 

programvaran. 

                                                 
28

 5S: Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera och Se till/Skapa vana; begreppet är ett verktyg från Lean. 
29

  Kaizen, japanskt ord för förbättring, ingår i Lean konceptet. 
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BIM är ett sätt för att bearbeta och hantera information i flera dimensioner av 

digitaldata. Information är en del av det som ingår i Totalkvalitet som begrepp. 

 

4.2.2 Avhandlingar i samarbete med andra företag 
 

När kvalitetsidéerna möter praktiken av Rogberg, M. (1995) 

En studie av tre byggföretag och deras kvalitetsprogram, Licentiatsavhandling vid 

Handelshögskolan i Stockholm, IMIT Working Paper
30

 1995: 76. Medverkande företag i 

studien är NCC, JM och SIAB
31

.  

 

1. Kvalitetsfenomenet 

Förändringssynen är medvetna satsningar från dessa företagsledningar för att pröva om man i 

grunden kan förändra hur man utövar sin företagsverksamhet. Enligt Rogberg, M. (1995) 

finns det två sätt att närma sig frågan på ”direkt knuten till kvalitetsprogrammets utformning” 

eller att det nya programmet är ”utlösare av förändring”. ”De nya idéerna kommer att möta 

etablerade arbetssätt och ett införande sker aldrig i ett socialt vakuum.” Det har alltid stor 

betydelse hur och när nya idéer startas upp i företag. Handlingsprogram syftar till att uppfylla 

mål och resultat som företaget vill uppnå, här syftas på kvalitet. Nya verksamhetes idéer kan 

skapa mer i en verksamhet till exempelvis flytta makt, ge legitimitet för organisation, 

upplevas som hotfullt, skapa energi, öka lärandet, skapa ny identifikation för de anställda av 

hur man betraktar sig själv inom företaget/företagsanda.  

 

2. Kvalitetsidéerna och deras framväxt 

Kvalitets utveckling har skett i fyra steg först kom Kvalitetskontroll- ”att kontrollera in 

kvalitet”, andra steget var Statistisk kvalitetstyrning- ”att styra in kvalitet”, tredje steget var 

Kvalitetssäkring-”att bygga in kvalitet” och där vi befinner oss idag är det fjärde steget 

Strategisk kvalitetsstyrning-”ledarskap för kvalitet” (”länkad till verksamhetens 

sammantagna behov” av allt som behövs tas hänsyn till).  

 

Trots många olika åsikter och inriktningar om kvalitet är de flesta överens om några 

honnörsord:  

 ”Göra rätt från början” 

 ”Ständiga förbättringar” 

 ”Anställdas delaktighet” 

 ”Arbeta med processer” 

 ”Kunden i centrum”  

 ”Företagsledningens engagemang”. 

 

Svårigheter för företagen var att göra urval i den kvalitetsdjungel av förståsigpåare som vill 

marknadsföra sina tjänster vid införlivandet av företagens verksamhetskvalitet. Detta på grund 

                                                 
30

 IMIT Working Paper är bransch fond mellan företag och universitet för forskning, se Bilaga 4. 
31

 SIAB fusionerades med NCC 1997. 
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av att konsulter ofta byter namn på en gammal metod till något med kvalitet istället, för att 

kunna sälja in sin metod åter igen på samma företag och fortsatt få konsultuppdrag. Det 

samma problemet gäller även litterärt, där de flesta positiva budskap kommer från konsulter 

med dålig förankring i verksamhetsbaserad utformning. 

 

Empiriska studier i ämnet visar oftare på att det är förknippat med svårigheter att uppnå de 

mål man vill nå. Dagens svenska kvalitets pris ”Utmärkelse Svensk Kvalitet har kriterier på 

1000 poäng som fördelas på sju huvudkategorier, där ISO 9000 är standard för 

kvalitetssystem. ”Definitionen av ett kvalitetssystem lyder- organisatorisk struktur, ansvar, 

rutiner, processer och resurser för att leda och styra verksamheten med avseende på 

kvalitet”. 

 

Kundbaserade definitioner har utgångspunkt i kundens upplevelse av en produkts värde: 

 A. ”en produkt eller tjänsts kvalitet är dess förmåga att tillfredsställa kundens 

 behov av förväntningar” 

Värdebaserad definition tar sin utgångspunkt i produktens egenskaper gentemot värdet: 

 B: ”Hög grad av kvalitet handlar här om goda produktegenskaper producerade 

 till en acceptabel kostnad.” 

(Bergman & Klefsjö (1991). s. 6) 

 

3. Tillvägagångssätt 

Kvalitetsprogrammen var sällan inriktade på förbättrade egenskaper hos varor och tjänster, 

utan relaterades till flera aspekter som avviker från amatörens uppfattning om vad kvalitet är. 

”Hur kunde så mycket energi läggas på något som verkade så oklart?” 

 

4. Kvalitetsarbete hos tre byggföretag 

Egenkontrollerna växer fram i byggföretagen på åttiotalet. Alla tre företagen införde ISO 

9000 i början på nittiotalet. 

 

NCC:s kvalitetsprogram 

Produktionsutvecklingsgruppen ledde arbetet med att skapa kvalitetsprogram. Två strategiska 

verktyg är byggstyrning (genomförande, administration och ledning) och kvalitetsarbete (mot 

kund).  

 

För att stärka all personal vad gäller kvalitetsmedvetande utgör sex punkter grunden för att 

utveckla detta: 

 1. ”utbilda” 

 2. ”ge kontinuerlig projektinformation” 

 3. ”införa klara arbetsrutiner” 

 4. ”definiera ansvarsområden” 

 5. ”ge projektmedarbetare ansvar för rätt kvalitet till rätt pris” 

 6. ”fastlägga dokumentationsrutiner”. 

 

Byggstyrningen har sju delar i byggprocessen:  
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 1. ”marknad” 

 2. ”program” 

 3. ”projektering” 

 4. ”anbud” 

 5. ”planering” 

 6. ”produktion”  

 7. ”överlämnade”. 

 

Till alla dessa indelningar finns en betraktelse av hur administration ska gå till och klara 

lägsta nivåer på varje enskilt projekt beskrivna i sju punkter:  

 1. ”pedagogisk struktur” 

 2. ”klart markerad miniminivå” 

 3. ”möjlighet till mera avancerade tillämpningar” 

 4. ”respektive block skall vara anpassat till nästa block” 

 5. ”erforderliga kopplingar till ekonomi-, personal- och maskinsystem”

 6. ”bygga på principen resurs, aktivitet, resultat” 

 7. ”såväl manuell som datorstödd tillämpning” 

 

JM:s kvalitetsprogram 

Starten i JM:s kvalitetsprogram sker i fem steg: 

1. 1982 Studieresa till Japan för VD och personalchef 

2. Kvalitetscirklar 

3. ”Interna kvalitetsseminarier genomfördes och en kvalitetsorganisation började framträda”, 

4. ”1985 genomfördes sedan ett antal ”beställarseminarier”. Avsikten var att försöka generera 

en bild av de förväntningar som fanns på företaget och dess produkter”  

5. ”Underlaget användes till att göra en kvalitetspolicy. Allt eftersom har kvalitetsarbetet 

kommit att inkludera fler aktiviteter och inslag, t.ex. kvalitetsronder och projektplaner.” 

 

Kvalitetspolicyn:  

Det är vår kvalitetspolicy inom JM Bygg att hos våra kunder skapa 

förtroende för vårt kunnande och vår vilja att motsvara deras förväntningar. 

Vi vill också att kunderna ska känna att vi lyssnar på deras synpunkter och 

att samarbetet är okomplicerat och trivsamt. Det betyder att vi ska sträva 

efter att 

 Erbjuda rätt kvalitet i våra anbud så att kostnaden för ett projekt över 

hela dess livslängd blir så låg som möjligt för kunden 

 Ha klar och enkla ansvars- och samarbetsformer med beställare, 

hyresgäster, underentreprenörer och leverantörer 

 Planera arbetsplatserna väl med god ordning och god arbetsmiljö 

 Utföra det vi åtagit oss i tid, även åtgärdande av fel eller brister som 

påtalats vid besiktningar eller anmäls av våra hyresgäster 

 Fortlöpande lämna information enligt en i samråd med hyresgäst eller 

beställare fastställd informationsplan 

 Utforma och sköta våra fastigheter, så att de fungerar bra för 

hyresgästens verksamhet 
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 Ha okomplicerade hyreskontrakt 

 Utföra allt arbete 

- rätt från början 

- som om vi hade utökat garantiansvar 

- så att varje beställare, hyresgäst och bygge blir en referens 

Centrala grepp av kvalitet:  

 ”Kvalitetscirklar(målstyrda grupper)” 

 ”Egenkontroll”  

 ”Kvalitetsronder”  

 ”Projektplaner(kvalitetsplaner)”. 

JM hade tre olika projektplaner:  

 ”Byggherreverksamheten” 

 ”Projekteringsfasen”  

 ”Produktionsfasen”. 
(Rogberg, M.(1995), s. 66-67) 

 

 

”Exempel på styrande aktiviteter i en projektplan: 

Kvalitetspolicy, Marknadsplan, Projektets mål, Programkrav, Beskrivningar/tekn. underlag, 

Bygglov, Organisation/Personal, Startmöten, Information/utbildning, Produktionskalkyl, 

Inköpsplan, Inköpsrutiner, Ekonomirutiner, Avstämningar-resursdiagram, Adm. Rutiner-

pärmsystem, Tidplaner, Planeringsmöten, Ritningshantering, Myndighetskontakter, 

Etablering/skyltning, Egenkontroll och arbetsledning, Kvalitetsronder, Kvalitetscirklar, 

Program mot besiktningsanmärkning, MA- materialhantering, Arbetsmiljö/skydd,  

Mätningar-provningar, Delbesiktningar, Slutbesiktningar, Garantibesiktningar, 

Dokumentation och arkivering, Hyresgästinformation-material och underhåll, 

Förvaltningsinformation- D/U-instruktioner, Försäljning, Tillval/Hyresgästanpassning, 

Erfarenhetsåterföring, ….”  

 

I de pilotprojekt med systematiskt kvalitetsarbete som JM startade upp i sin verksamhet med 

det nya kvalitetstänket, var utfallet av projekten goda. Vilket ledde till att JM blev en förebild 

för hela branschen. 1991 började JM använda sig av ”Utmärkelsen Svensk Kvalitet” i sitt 

interna kvalitetsarbete. Projektplaner har bytt namn till kvalitetsplaner och kvalitetscirklar 

heter numera smågruppsaktiviteter.  

 

SIAB:s kvalitetsprogram 

Har sitt ursprung från SIAB:s Mellersta region som varit en intern förebild för resterande 

regioner inom företaget. 1987 tillsattes här en heltidsbefattning på kvalitetsområdet.  

Nästa steg på företaget var att anställa en arbetsmiljösamordnare 1989 för att utöka 

omfattningen av kvalitetsarbetet, där denne samverkade med kvalitetsansvarige i regionen.  

1990 köptes Diös upp och i och med det blev Diös-kvalitetschef nu, kvalitetschef på SIAB:s 

region. Dessa båda anställda var pådrivande och en stor inspirationskälla för andra där de 

gemensamt stod för genomdrivandet av kvalitetssystem inom SIAB och under 1991 tog detta 

arbete fart. 

 
Kvalitetsstrategi:  

 Att vi gör rätt från början. 

 Engagemang på alla nivåer. 

 Information och delaktighet i beslut för att erhålla hög motivation och 

engagemang. 
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 Att all personal har erfoderlig kunskap och teknisk kompetens. 

 Kunskap om kundens förväntningar på slutprodukten. 

 En fungerande och tillräckligt detaljerad planering. 

 Ständiga förbättringar genom vidareutvecklingar av befintliga rutiner 

och arbetssätt. 

Kvalitetspolicy:  

”Vi skall leverera felfria hus, anläggningar och tjänster i rätt i tid till våra 

kunder” 

Ett tryck om kundservice, ”Så får vi nöjda kunder”:  

 Uppfylla kundens förväntningar på den köpta produkten. 

 Leverera i kontraktsenligt skick vid avtalad tidpunkt. 

 Ha rena besiktningsprotokoll. 

 Förbättra vår arbetsmiljö. 

 Sänka våra totala produktionskostnader.  

(Rogberg, M. (1995), s. 75-76) 

 

SIAB:s kvalitetsarbete bedöms som tillverkningsbaserad kvalitetsdefinition, där de 

kvalitetsplaner som ingår är egenkontrollen/kontrollplaner basen i kvalitets arbete.  

Den Mellersta regionen tog fram ca 400 utarbetade kontrollplaner-mallar vilka lagrades i en 

databank, för olika behov av kontrollplaner.  

SIAB:s målsättning var att egenkontrollerna i företaget skulle vara så bra att kunderna inte 

skulle behöva ha en egen kontrollant för att vara säkra på att få den kvalitet de beställt. Innan 

varje kontrolltillfälle skulle alla kvalitetsansvarig mötas för att samtala kring projektet i sin 

helhet.  

 

Genomförandet skedde i form av seminarier för all personal och det som förmedlades var 

tydliga ramar för hur arbetet ska skötas inom SIAB. 1992 fick alla tjänstemän delta på 

byggstyrningskurs det som förmedlades var kvalitetshandboken i tre dagar. Seminarierna 

övergick till att bara vara uppstarts seminarium inför ett byggprojekt, detta efter att 

kvalitetsarbetet hade permanentats. 1994 bestämde sig företaget för att ansöka om ISO 9000 

certifiering, då utvecklades något som kallas ”Rätt från början – vägen till framgång” för att 

genomlysa hela byggprocessen och korrigera felaktigheter man hittar kontinuerligt. 

 

5. En jämförelse mellan programmen 

 Företagens kvalitetspresentationer 

NCC, SIAB, JM har alla använt sig av ISO 9000-standarens termer för att beskriva sina 

byggföretag. Allting skildras i fackord för kvalitet ibland med anknytning till ISO 9000, 

ibland inte. De befinner sig alla i en uppstartsfas. 

 

 Definitioner 

JM har en användarbaserad definition. NCC har en tillverknings- och värdebaserad definition. 

SIAB har en tillverkningsbaserad definition. 

 

 Kvalitetsplan (vad, vem/vilka, hur, ansvar & resurser) 

Alla har tyngdpunkten på egenkontroller, där ingår även organisationsplan, ramar för 

information och utbildning. JM tydliggör ekonomirutiner & kvalitets cirkelverksamhet. 

NCC har med produktionskalkyl, arbetskraftsdiagram & relateras till byggstyrningsrutiner. 

SIAB har mindre bredd & mycket egenkontroller jämfört med de andra. 

 

 Kvalitetsfokus 
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Ambitionen att kvalitetsförbättra är tydlig men funderingen som fanns var, finns det någon av 

dem som har ett klart syfte med sitt mål. Kvalitet verkar få rollen som ett paraply för alla 

typer av förändringar inom företagen istället för ett tydligt fokus område. 

 

 Nyckelaktiviteter 

JM har kvalitetsronder att inför vissa byggmoment samla berörda parter för en genomgång av 

hur bakgrunden ser ut för att undvika fel. 

NCC & SIAB har för båda dessa företag rör det sig om att korrigera fel som redan finns. 

 

 Centrala organiseringsdimensioner 

JM jobbar med att övertyga de anställda om att kvalitetsmålet skapar nytta för hela företaget. 

NCC här syftar det till att skapa likvärdig administration i hela företaget. 

SIAB personalens ökade engagemang ger utvecklingspotential. 

 

 Införandestrategier 

JM att ha en plan med mönsterprojekt som kunde visa vägen med goda exempel. 

NCC här rörde det sig om en organiseringsplan. 

SIAB här handlade det om att ta sig ifrån detaljnivån till högsta styrande instans. 

 

En forskningsstudie som gjordes när allt kvalitetsarbete i byggbranschen befann 

sig i en uppstarts fas. En viktig grund till dagens kvalitetsarbete som gör att man 

känner igen begrepp och ser vart ursprunget kommer från. Det påvisar 

svårigheter som har funnits i byggbranschen när det gäller kvalitetsarbete. 

Studien har visat på det svåra att förklara respektive kvalitetsfråga, när olika 

frågor ofta går i varandra i arbetet, när det gäller arbetet med kvalitet. Detta har 

gjort att det blir komplicerat vid granskning av kvalitet. Här visades på vikten av 

att ha tydliga skrivna mål och uppföljningar för att det ska leda till slutliga 

förbättringar.  

 

5. Resultat   

Inledning Vid bedömningen av Peabs interna kvalitet är det ett begränsat urval som studien 

baseras på. När det gäller dokumentationsgranskningen berör den endast ett byggprojekt och 

nio intervjuer har gjorts med anställd personal. Här redovisas strikt till de resultat som har 

visat sig vid granskningen av dokumentation och den interna kvaliteten i 

verksamhetsgranskning vid gjorda intervjuer med personal på Region Bygg Mellersta inom 

Affärsområde Bygg. 

 

5.1 Peabs kvalitetsmål i byggprojektet 

Beställaren vill ha ett certifierat Passivhus enligt projektplanen, enligt klassningen Feby09
32

 

av byggprojektet Hasselbols förskola. Huset skall anslutas till fjärrvärmenätet och uppvärmas 

med radiatorer. Projektet är en Totalentreprenad i samverkan, vilket också kallas för 

Partnering. I projektplanen anges tre viktiga aktiviteter att bevaka i projektet, Fuktsäkerhet, 

Lufttäthet och Energi. När det gäller fuktsäkerheten har man använt sig av ByggaF och deras 

material, där man gjort en egen Fuktsäkerhetsplan för projektet. Man har tagit hjälp av 

                                                 
32

 I Feby09 & Feby12 finns möjlighet att klassa: Passivhus, Minienergihus och Nollenergihus. 
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fuktsakkunnig inom Peab och gått igenom projektet för att identifiera risker som finns vid 

byggnationen. 

 

När det gäller fuktsäkerhetsplanen för projektet sker flera kontroller 

1. Kontroll av tejpning och överlapp av fuktspärr ovanpå markisolering, innan betongplattan 

skall gjutas ovan på fuktspärren. 

2. Kontroll av cementblandnings kvalitet för att säkerställa torktiden av betongplatta. 

3. Stickprovskontroller med provmätningar på fukt, sker på reglar kring fönster och dörrar 

innan dessa reglar byggs in i väggen
33

. 

4. Efter takets uppsättning sker all förvaring av materiel under husets eget tak. 

5. Alla skarvar mellan takelement av plåt tejpas under taket för att det ska bli fuktsäkert. 

6. Fuktspärren i väggar och vid fönster med överlappande skarvar tejpas och kontrolleras. 

7. Kontroll av svällistens montage i fönstren. 

8. När husets ytterskal var tätt, sattes byggfläktar igång för att torka ut fukt ur huset. 

9. Fuktmätning av betongplatta på mark innan golvbeläggning får läggas in på markplattan
34

.  

10. Fuktrounder görs under byggtiden där man ska kontrollera riskmoment enligt ByggaF och 

Peabs interna mall. Fuktronder görs en gång i månaden, där de i byggprocessen utförts 7 

augusti, 24 september och 24 oktober, som har signerats av platschefen i projektet. 

 

De här numrerade kontrollerna har placerats i turordning av byggförloppet i byggnationen av 

huset, se bilaga 3. Alla dessa aktiviteter registreras under den pågående byggprocessen. 

Fuktsäkerhetsplanen var reviderad och påskriven av platschefen 2013-06-10. I 

Fuktsäkerhetsplanens kontroller finns Fuktmätning i betong, Fuktkvotsmätning i trä, Tryck 

och täthetskontroll av rörledningar, samt Lufttäthetsprovning av yttervägg och tak 

tillsammans. 

 

Tryckprovningen görs av egen tekniker inom Peab, där hela byggnadens ytterskal tryckprovas 

och det ger ett genomsnittsvärde på 0,17 lps/m
2 

 
35,36

. Kravet för att det ska certifieras som 

Passivhus är ett maximi värde på 0,30 lps/m
2
. Detta resultat för tryckprovningen visar att man 

klarar av lufttäthetsmålet i byggnaden, vilket gör att man här uppnår resultatet med god 

marginal. När det gäller energin för byggnaden, har det kalkylerats fram med ett energivärde 

på 54 kWh/m
2
 i årsmedelsvärde per kvm

 
för drift, uppvärmning och varmvatten 

tillsammans
37,38

. Detta värde har modulerats fram på ett enplanshus, vilket gjorde att det 

krävdes mycket isolering i både tak och mot mark för att nå upp till det beräknade 

årsmedelvärdet av 54 kWh/kvm i energiförbrukning
39

. Hasselbols förskola certifierades till 

                                                 
33

 Se bilaga 3, s. 2, stommar. 
34

 Se bilaga 3, s. 1, markplatta och s. 2, platta. 
35

 lps/ m
2 
= liter per sekund, per kvm. Energiteamet [Tillgänglig: 20140515] 

http://www.energiteamet.se/Media/Dokument/Broschyr_Tryckprovning.pdf 
36

 Tryckprovningen ger för undertryck 0,18 lps/m
2
 och övertryck 0,16 lps/m

2
, vilket ger ett medelvärde på 0,17 

lps/m
2
. 

37
 Köksytan med sin verksamhet är undantagen från energibalansberäkningen, av årsmedelsvärde per m

2
. 

38
 Referensvärdena för FEBY09 gav enligt beräknade värden, följande:  

Varmvatten 24 kWh/m
2
,Värmebehov 21 kWh/m

2
 och Driftsel 9,2 kWh/m

2
. 

39
 Enligt Eje Sandbergs anteckningar i Sveriges Centrum för Nollenergihus, i Förskola i Sunne certifierat för 

passivhus, den 9 oktober 2013. 
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Passivhus den 4 november 2013, efter inlämnade av handlingar
40

 till Sveriges Centrum för 

Nollenergihus. Det gjordes en kontrollmätning i det färdigbyggda huset och den 9 juni 2014 

gavs verifikat ut från Sveriges Centrum för Nollenergihus för att Hasselbols förskola är ett 

klassificerat passivhus
41

. 

 

Konstruktions kontroller på vägg och fönstermontage 

1. Byggnadens ytterväggar kontrolleras mot byggritning. 

2. Kontroll av stålpelarnas utsättning sker. Man ritar ut alla väggar för att se om de 

överensstämmer med ritningen och att alla stålpelare befinner sig i de utritade väggarna. 

3. Kontroll av ritningens utsatta fönstermått checkas av på vägg av den resta husstommen. 

4. Kontroll av levererade fönster till bygget, där mottagningskontroll alltid består av att 

granska om man fått rätt antal, rätt dimension och att de är i felfritt skick vid ankomst. 

5. Fuktspärr monteras upp i vägg och skarvarna kontrolleras att de överlappar varandra, samt 

att de har tejpats. 

6. Isoleringen granskas vid leverans att det är rätt dimensioner, sorter och att förpackningen är 

hel vid leverans. 

7. Invändig isolering monteras, där man kontrollerar att det sker med skarvfri uppsättning. 

8. Plastning av innerväggar sker, där man kontrollerar att det görs med överlapp och tejpning. 

Detta görs för att kunna garantera satta värden av maximal ljudtransport genom innervägg. 

9. Kontroll av insektsnät och vindtätning i takfot mellan tak och yttervägg. 

10. Slutkontroll av hela huset komplett. 

De här numrerade kontrollerna har placerats i turordning av konstruktionsfasen i projektet, se 

bilaga 3. 

 

Alla dessa aktiviteter registreras under den pågående byggprocessen. Enligt Peabs policy är 

deras mål att ”målet ska leda till nöjda kunder” (Se företagspolicy 2013 under 

Kvalitet/Kvalitetsmål sista meningen). Peab anordnar vid större projekt workshops för att 

uppnå kundnöjdhet i projekten, där beställare, konsulter och underleverantörer tillsammans 

med Peabs personal träffas. Detta sker oavsett vilken entreprenadform projektet drivs i. 

Workshopen görs för att alla parter ska lära känna varandra innan projektet drar igång och 

komma överens om gemensamma mål i byggnationen. Den satta gränsen inom Peab för att 

anordna workshops ligger på trettio miljoner kronor per byggprojekt men gränsen är inte strikt 

och därför har det även använts på detta projekt som var budgeterat till cirka tjugotre miljoner 

kronor. 

 

Inför byggandet av Hasselbols förskola hade man första workshopen 3-4 maj 2012, där alla 

parter enades om viktiga mål i projektet som skulle uppnås. Under dessa dagar skrev man 

gemensamt på partneringdeklaration med gemensamma mål
42

 i projektet. Byggprojektet 

                                                 
40

 Handlingar som blev granskade: ritningsunderlag för ventilation och arkitektur, klimatanalys inomhus, 

ljudtabeller, fuktsäkerhetsplan, energidata för byggnaden och dess installationer, sökandes energikalkyler. Detta 

enligt kommentarer från Sveriges Centrum för Nollenergihus som bifogats den ansökan som gjorts från Peab 

Karlstad för att få byggnaden klassad som passivhus. 
41

 Enligt Eje Sandberg, ATON Teknik Konsult genom ett telefonsamtal den 18 juni 2015.  
42

 Målen var i fem kategorier: ekonomi, energi, tider, miljö och glädje(delaktighet & kommunikation). 
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påbörjades i april 2013 och var planerat att vara färdigt nio månader efter byggstart
43

. Den 24 

oktober 2013 gjordes en uppföljning med workshop om hur alla berörda parter upplevde att 

projektet hade fungerat fram tills detta datum. Nöjdheten hade mätts
44

 vid första och andra 

workshopen men med olika frågor. Mätningen på kundnöjdheten låg vid första gången på 92 

% och vid andra workshopen på 87 %, detta utslaget är från alla parter som deltog
45

 i de två 

workshopsen. Kundnöjdheten för alla parter som deltagit i projektet, ligger för Region Bygg 

Mellersta i projekt vid sista mätningen på slutet av byggnationen vid 13 % ifrån vad man 

maximalt kan få som betyg från utvärderingen. Detta ger Peab ett högt betyg som 

Totalentreprenör i byggprojektet och en verifikation på att ”kund nöjdheten” har varit hög i 

projektet för både interna och externa kunder. 

 

Peab har en målsättning med hållbar resursanvändning för att anpassa till framtiden. Det kan 

man se i företagspolicyn 2013 under Miljö/Övergripande miljöaspekter och dess första punkt, 

se bilaga 4, där energi behovet av byggnader ska minska. Det gäller även Peabs egna 

värdedokument se under avsnitt 3.3 Peabs Vision, 3.4 Peabs Affärsidé, 3.5 Peabs Kärnvärden, 

3.6 Peabs Uppförande kod, 3.8 Peabs Energi mål, 3.9 Peabs Miljömål, 3.10 Peabs 

Samhällsengagemang, 3.11 Peabs Ekonomiskt värdeskapande och 3.12 Peabs Prioriterade 

områden. Det består av energieffektivit, livscykelperspektiv och hållbarhet för framtiden när 

det gäller resurser som ingår i Peabs egen målbeskrivning. 

 

Man kan sammanfatta det med att Peab uppfyller sina egna mål. Målen har bestått av 

kundnöjdhet, kontroller av luftläckage, energi och fukt men också egenkontroller av 

konstruktionen. Dokumentationen kan i samtliga egna mål anses god, då allt finns 

dokumenterat i olika bygghandlingar. Kunden har fått vad den önskade sig i byggnationen 

men även de interna kunderna har fått det goda projekt som de önskade sig. Peab har uppnått 

alla sina mål i projektet Hasselbols förskola.  

 

5.2 Kvaliteten på Egenkontroller & Dokumentation 

Projektplanen består av Allmänt
46

, Projektorganisation, Ärendelista, Mötesplan, 

Kontrollprogram, Styrning entreprenadhandlingar och Miljökrav produktion. De akter som 

har granskats i Projektplanen är Allmänt, Projektorganisation, Ärendelista, Mötesplan och 

Kontrollprogram. I kontrollprogrammet finns det tolv kontrollpunkter som ska granskas i 

projektet, varav sju av dessa är egenkontroller som ska göras. 

 

Egenkontroller 

1.  Platta på mark 

2.  Montage takelement 

3.  Yttervägg 

                                                 
43

 Enligt projektplanen som var upprättad 2013-03-18 av Niklas Hedström, Arbetschef. 
44

 Alternativet på varje fråga är: ”stämmer inte” som är lägsta poäng eller högsta poäng ”instämmer helt”. Vilket 

ger procenttalet 14 % för ”stämmer inte” och 100 % för ”instämmer helt” om alla svarande hade valt ett av de 

här alternativen. 
45

 De olika parter som deltar är byggare, beställare, konsulter och underleverantörer. 
46

 Avtal med beställaren och projektmål. 
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4.  Montage fönster 

5.  Inklädnad innerväggar 

6.  Montage invändig panel 

7.  Montage sakvaror 

Övriga kontroller 

8.  Stålstomme 

9.  Schaktning grund 

10.  VS installationer 

11.  El installationer 

12.  Ventilations installationer 

För kontroller där beställaren vill ha ett slutintyg på att det är genomfört och godkänt gäller 

för kontroll 1, 8 och 9, där detta är enligt avtalet mellan beställaren och byggherren. 

Kontrollerna 10, 11 och 12 är UE:s egna garantier som gäller, där platschefen skriver under 

när UE:s har gjort kontrollen. Kontrolldokumenten sätts sedan in i UE:s egna pärm som ska 

överlämnas till beställaren vid slutbesked av slutförd byggnation. 

När det gäller kontrollerna 8 och 9 är det UE:s som gör kontrollen men det är platschefen som 

är ansvarig för att kontrollerna görs och ska med det granska att det överensstämmer med 

planen för byggnationen. 

 

Egenkontrollerna 1 till 7 är inplanerade på arbetsberedningar enligt följande 

 1. Platta på mark  : Arbetsberedning 1 

 2. Montage takelement : Arbetsberedning 4 

 3. Yttervägg  : Arbetsberedning 2 

 4. Montage fönster  : Arbetsberedning 5 

 5. Inklädnad innerväggar : Arbetsberedning 10 

 6. Montage invändig panel : Arbetsberedning 11 

 7. Montage sakvaror : Arbetsberedning 12 

Arbetsberedningar har gjorts varannan vecka i projektet med platschef och arbetsledare 

närvarande, samt hantverkare i projektet. Vid jämförelse mellan dokumentation och 

företagspolicy (se bilaga 4) kan man se att i projektet Hasselbols förskola i Sunne har Peab 

levererat all dokumentation som man säger att man ska göra med hänsyn på kvalitet. De sju 

egenkontroller i kontrollprogrammet på egna byggmoment som ska göras, finns alla 

dokumenterade och de är till sitt innehåll tydligt skrivna. Mindre egenkontroller som (6.) 

Montage invändig panel och (7.) Montage sakvaror de skrivs in i Aktivitetskortet som hör till 

respektive arbetsberedning som har gjorts. I Aktivitetskortet skrivs det in vem som har utfört 

kontrollen, vilket datum kontrollen gjordes och signeras av den som utfört respektive kontroll. 

Bedömningen som görs är att det finns inga brister i dokumentationen som gjorts och då 

syftas det på ansvariga personer, datum, underskrifter, projektnamn, projektnummer, 

delegationsordning, projektetorganisation, informationsordning, egenkontroller, provresultat, 

projektplan och arbetsberedningar. Det finns endast ett dokument som saknar de här tidigare 

angivna delarna och det är mötesplanen i projektet. Då mötesplanen i princip är lika i varje 

byggprojekt anses detta inte vara någon stor avvikelse från de annars välskrivna dokumenten 

från platsledningen.  
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Det kan tilläggas att en del av dokumentationen av de kontroller som utförts utgörs av digitala 

fotografier, tagna av arbetsledaren på bygget. Se bilaga 3, där finns alla kontrollmoment som 

har visats till denna granskning. Kontrollmomenten har nedtecknats och beskrivningar gjorda 

av arbetsledaren har infogats till varje kontrollpunkt. 

 

Det som Peabs egen internrevision av projektet har noterat, vilket innebär att det inte är en 

avvikelse, alltså inget som kräver vare sig åtgärd eller åtgärdsplan:  

 Nedskrivna aktiviteter i kontrollplanen behöver en numrering för att förenkla 

spårbarhet till aktuellt dokument, till exempel arbetsberedning och så vidare. 

 Det saknas en nedskriven uppföljning av projektplanens arbetsfördelning av 

arbetsuppgifter. 

 Partneringsdeklaration finns och har följts upp till viss del under projekteringen. 

Slutlig workshop kommer att göras ligger dock ganska sent i projektet. 

 Det saknas en nedskriven uppföljning av projektets miljöchecklista under produktion. 

 

I det här projektet har all dokumentation som har kunnat förberedas gjorts i själva 

projekteringsfasen av platsledningen i det här projektet. Det är mycket troligt att anta att detta 

underlättar för platsledningen senare i konstruktionsfasen av byggprojektet, för deras arbete 

med att leda arbetet under produktionen. Det som för den oinvigde kan verka aningen 

svårförståeligt är vissa förkortningar som gjorts i dokumenten. Detta med förkortningarna är 

ett undantag från de annars enkla och lättlästa dokumentationen och därmed lever man upp till 

sina satta mål i Peab. Se avsnitt 3.12 Peabs Prioriterade områden, när det gäller transparens i 

företaget även ut till kund. Det är en genomarbetad dokumentation som håller hög kvalitet i 

det här projektet och dokumentationen är omfattande. 

 

5.3 Resultat av Intervjuerna  

Här väljs att dela isär resultaten mellan det granskade projektet i kapitel 5.3.1 och 

organisationen i kapitel 5.3.2. Denna särdelning görs för att det ska bli mera lättläst och 

enkelt att få en överskådlig bild över resultatet. 

 

5.3.1 Projektetkvalitet vid intervjuer 
I det granskade projektet Hasselbols förskola i Sunne, har alla informanter knutna till 

projektet tyckt att projektet har bedrivits med god kvalitet. 

 

Uppräknat under intervjuerna 

 Arbetsrutiner 

 Arbetsberedning
47

 där 3 dimensionella modeller av byggnationen har använts för att 

illustrera arbetet inför nya arbetsmoment. 

 Platsledning 

 Engagemang från platsledning (platschef och arbetsledare) 

 Verktyg och hjälpmedel har funnits eller tagits fram 

                                                 
47

 Arbetsberedning: Här menas att man har ett kortare möte där alla sitter ner och man går igenom kommande 

byggmontage ute på byggarbetsplatsen. 
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 Engagemang från hantverkare 

 Problemlösning 

 Flyt i arbetets fortskridande 

 

Alla delar i projektet har hållit hög klass. 

Alla hantverkare knutna till projektet upplevde att det var ett bland de bättre byggprojekten de 

deltagit i, över en längre tid. 

En hantverkare uttryckte det till och med så här:  

- ”I det här projektet har vi till och med, fått hjälp av platsledningen i arbetet och det 

hör inte till vanligheterna, det kan jag säga.” 

 

Två av hantverkarna anser att projektet har varit extra bra med hänsyn till projektets storlek, 

när det gäller att få rätt hjälpmedel att använda i produktionen. Större projekt ger ökade 

ekonomiska ramar för att lösa olika arbetsproblem, där Hasselbols förskola var ett mindre 

projekt ur detta perspektiv. Hantverkarna reflekterar över byggprojekt och hur dessa löper på 

under produktionen, vilket de menar hänger ihop till största delen beroende på vilka personer 

som finns i platsledningen(platschef och arbetsledare). De upplever att senare tillkomna 

arbetsledare är mera lyhörda än de som varit arbetsledare under lång tid. 

 

Något som intervjuerna visar är att platsledningen för det granskade projektet sticker ut i 

mängden av platsledningar inom Region Bygg Mellersta. Intervjuerna i det granskade 

projektet visar att platsledningen i projektet är bättre än det som hantverkarna är vana vid ute 

på byggena. Hantverkarna beskriver detta som att det vanligtvis är bra ute i projekten men att 

i projektet Hasselbols förskola har deras upplevelse varit att projektet har fungerat i toppklass. 

 

Intervjuerna med platschef och arbetsledare för projektet överensstämmer ganska väl med 

varandra, där de båda pratar om: 

 lyhördhet 

 att få arbetet att flyta på 

 att hålla koll på tidsplan och arbetsplanering i projektet 

 att hålla byggarbetarna nöjda 

 att ha bra dialog med alla berörda parter under byggtiden 

 att det är viktigt med bra flöde på informationen mellan arbetsledare och platschef 

 att hålla arbetsberedningar med engagemang 

 att teckna ner åsikter när man får ta del av dem  

 att hålla koll på om saker dyker upp som kräver skyndsam hantering 

 

Platschefen berättar att i det här projektet har man gett extra service till UE:s. Detta har lönat 

sig genom att alla UE alltid har haft fullbemannat med personal från respektive företag i 

projektet. Fullbemanningen från UE har underlättat för att arbetet i projektet ska löpa på enligt 

produktionsplaneringsplanen i projektet, vilket har underlättat för flytet i arbetet för alla 

yrkeskategorier i byggprojektet.  
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Det som har noterats under de båda intervju tillfällena med platsledningen på projektet med 

platschef och arbetsledare är att de har ett brinnande engagemang. Deras respektive 

resonemang präglas av ödmjukhet när de resonerar och det är genuin glädje som utstrålas. 

Platschefen och arbetsledaren har haft ett enastående teamwork där dialogen verkar vara 

ständigt pågående mellan dem, båda resonerar utifrån samma begrepp och förhållningssätt på 

exakt samma sätt under sina respektive intervjuer. 

 

5.3.2 Den interna kvalitén i Region Bygg Mellersta vid intervjuer 
I jämförelse med Peabs kärnvärden finns det två av dem som klart visat sig under intervjuerna 

och det som alla intervjuade informanter har visat är ödmjukhet, prestigelöshet och 

lösningsorienterat vilket klart knyter an till ett av Peabs kärnvärden ”jordnära” se avsnitt 3.5 

Peabs Kärnvärden. Det finns ingen prestige inom Peab, mellan vare sig hantverkare eller 

mellan de i ledande befattning av anställda som finns inom organisationen, alla är mycket 

ödmjuka i sin hållning till arbetet, arbetskamrater och kunder. Det andra kärnvärdet som åtta 

intervjuade nämnde i klartext och ibland flera gånger är utveckling av Peab, för att se till att 

Peab fortsatt ska vara ett ledande företag i byggbranschen. Alla intervjuade har ett 

engagemang för byggandetskvalitet men också för sitt arbete och arbetsmetoder man 

använder inom Peab. De vill utveckla företaget och utvecklas som individer. Det stämmer väl 

överens med ett annat av Peabs kärnvärden ”utvecklande” se avsnitt 3.5 ”Peabs Kärnvärden” 

men även ”Medarbetare strategin” i Peab, se avsnitt 3.7. 

 

Under denna studie har det visat sig att det råder en god stämning på Peab med bra 

kamratskap, där respekt för individen råder. Det är troligt att man på grund av detta kan säga 

att Peab lever upp till sina satta mål i värdedokumenten, vad gäller icke diskriminering och 

rätten att få vara sig själv, se bilaga 4 Peabs företagspolicy men även under 3.7 Medarbetare 

strategi. Det finns en stor ödmjukhet i verksamheten som har tagits del av under studien på 

Peab, där det inte finns någon prestige emot medarbetare, chefer eller kunder.  

Det innebär att alla yrkeskategorier har sin stolthet men utan behovet av att hävda sig mot 

någon annan, där granskningen endast har gjorts på det interna arbetet i företaget. När det 

gäller informanterna i ledande roller där kan man säga att Peab lever upp till sina mål i 

värdedokumenten vad det gäller medarbetare i företaget, nöjdhet och arbetsglädje, skicklighet, 

delaktighet, engagemang och drivkraft. 

 

Det har visat sig att hantverkarna upplever att de inte alltid får utdelning för sitt engagemang 

och sin kompetens i företaget på det sätt, de önskar sig. Känslan som ges är att de ständiga 

förbättringarna inte riktigt når fram till hantverkarna tillbaka i deras verksamhet, där 

förändringar av materielrutiner eller organisation stannar av på vägen. Det granskade 

projektet Hasselbolsförskola är ett undantag från det hantverkarna upplever vanligtvis i sitt 

arbete. För att visa det samlade intrycket från intervjuerna med hantverkarna ges här ett urval 

av åsikter från hantverkarna själva. 

 

Hantverkarnas synpunkter 

- ”När kommer erfarenhetsåterföring fram, hamnar det bara i ett fack eller vart tar det 

vägen sen?” 
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- ”Flera av arbetsberedningarna vi gör följs ju inte upp.” 

- ”Rätt verktyg till exempel kan vara väldigt svårt att få fram ibland. Det är en ganska 

viktig grej för oss eftersom det är tunga grejer vi håller på med.” 

- ”Det är ju beroende på uppgift men oftast så stämmer inte tiden överens med hur lång 

tid det tar för oss att göra det.” 

- ”Byggtiderna förkortas för varje år det blir tightare och tightare så att ekvationen går 

ju inte ihop.” 

- ”Ritningarna är inte bra de har blivit sämre och sämre och det blir mindre och 

mindre streck på dem tycker jag. Det är så stora pengar för företagen att spara 

pengar på tror jag. För ritningar är svindyrt och så. Jag får den känslan att de 

minimerar och så löser man mycket på plats. Det är den uppfattningen jag fått att det 

är så.” 

- ”Ritningarna är många gånger inte tydliga, där är det också ett problem, många 

gånger när vi ska göra någonting och så ligger vi fjorton dagar efter när vi börjar. Då 

frågar vi vart är ritningarna? Då får man till svar att de håller på att rita dem.” 

- ”Vi står där varenda gång, vi ska börja jobba, att ritningarna är inte klara och vi har 

inga grejer att jobba med.” 

- ”Här har vi inte haft en arbetsberedning än kan jag säga och det kommer säkert inte 

bli någon heller, inte för vår del alltså, vad det verkar.” 

- ”Det byts ju inte så mycket platschefer idag och arbetschefer så man vet ju vilka man 

funkar med idag och vilka man helst vill jobba åt.” 

- ”Jag tycker att mycket hänger ju på platsledningen, det tycker ju jag är rätt så 

generellt.” 

- ”Jag tycker att de senare arbetsledarna har ett annat sätt att de är lite mer lyhörda 

så.” 

- ”Att de ser till varje individ i företaget, att de fortsätter att skapa lite mer av en 

familjekänsla. Det ska inte vara vi mot dem, det ska kännas som att vi drar i samma 

riktning men det är inte alltid som att det känns så.” 

- ”Rent för vår del så behöver de nog bli lite mer rädda om oss som är ute och gör 

jobbet rent handmässigt nu om personalen, det upplever jag har blivit mycket sämre 

de sista åren.” 

- ”Du är inte värd lika mycket som du var förut i stort sett och det finns ju många som 

funderar på att sluta också på grund av det.” 

- ”Att vi får göra ett bra jobb och att vi får tjäna pengar för det har vi inte fått gjort de 

sista åren, de kapar oss ju vid fotknölarna för att.” 

 

Detta gör att när det gäller hantverkarna i Peab når man inte riktigt upp till sina mål i 

värdedokument. När det gäller medarbetarinflytande och att ta vara på deras kompetens för att 

bidra till en positiv utveckling inom företaget, uppfylls inte helt de uppsatta målen i 3.7 

Medarbetare strategin som finns i företaget. I Medarbetare strategin står att man vill ha de 

nöjdaste medarbetarna. Då hantverkarna inte alltid känner den arbetsglädje och delaktighet 

som de skulle kunna göra, är bedömningen att man inte når upp till sina egna satta krav i 
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företaget. Upplevelsen är att stämningen på alla arbetsplatser är god även om hantverkarna 

inte är helt nöjda med hur det fungerar.  

 

5.4 Övergripande internt kvalitetsarbete på Peab 

Peab håller hög kvalitet i förhållande till begreppet Totalkvalitet vad det gäller ledarskap, 

information och analys, verksamhetsplanering, medarbetarnas engagemang och utveckling, 

verksamhetens processer och verksamhetens resultat.  

Ledningen på Affärsområde Bygg
48

 arbetar aktivt med kvalitetet i olika former, Ständiga 

förbättringar, rutiner, mallar, checklistor, utbildning, internrevison, arbetsmetoder, tekniska 

lösningar, erfarenhetsåterföring, ledningssystem och arbetsmiljö, där allt detta ingår i 

verksamhets ledningssystem-VLS. Det som Peab har jobbat med är olika metoder med 

erfarenhetsåterföring men i år har man tillsatt en ansvarig för varje enskild del i 

kvalitetsutvecklingen. Meningen är att Peab nästa år ska ta ett beslut till första januari om att 

man i Peab ska göra likadant på alla områden inom Affärsområde Bygg. Detta gör att man i 

företaget kan ta del av varandras arbete och projektkunskaper på ett helt annat sätt än vad som 

tidigare gjorts. 

 

Det är deras arbete med kvalitet i det interna arbetet som gör att de får högt betyg enligt 

Totalkvalitet. Kvalitetsarbetet sker kontinuerligt varje dag och man har en hög medvetenhet 

om att man inte överallt riktigt nått fram dit man vill vara på alla områden. Det finns klara mål 

om vad man vill uppnå men också en förståelse för att det kan ta längre tid än det teoretiskt 

tänkta, innan man har fått nya arbetssätt att helt genomsyra verksamheten i sin helhet.  

I AO
49

 Bygg har man tagit nya grepp för att utveckla kvaliteterna inom sig, genom att från 

första januari 2014 har man en ansvarige för respektive kvalitets fråga. En av dessa är 

erfarenhetsåterföring som under det här året ska kartläggas och sedan ska en gemensam 

modell för hela koncernen inom bygg tas fram och införas vid årsskiftet. 

 

Ett flertal målsättningar finns på företaget vad gäller ledarskapet. I texten 3.3 ”våra ledare 

brinner för att få människor att utvecklas”. I texten 3.7 Medarbetarstrategin står att Peab under 

2013 koncentrerade sig på att kompetensutveckla ledarskapet, miljö, arbetsmiljö och etik, där 

ledarskapet inom företaget skulle stärkas. Sedan i texten 3.12 står att företaget vill ha ledare 

som har rätt kunskap och är handlingskraftiga i att driva hållbarhetsfrågorna framåt. Det 

arbete som lagts ner i företagets organisation på ledarskap, visar sig tydligt under denna 

studie. Alla ledare som har deltagit i denna studie, uppvisar ett professionellt förhållningssätt 

och har ett tydligt ledarskap. I texten 3.4 Peabs Affärsidé, där står det att Totalkvalitet är 

målet för verksamheten. Detta kan bekräftas under gjorda intervjuer av ledare att 

Totalkvalitén är tydligt inarbetad i ledarrollen på Region Bygg Mellersta av de ledare som har 

deltagit och granskats i den här studien. 

 

                                                 
48

 Hela byggverksamheten i Sverige för Peab. 
49

 Affärsområde Bygg 
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6. Analys   

Inledning Reflektioner kring resultaten i denna gjorda studie. Analysen sker endast på det 

begränsade urval som bedömts i studien. En projektetdokumentation och nio intervjuer som 

har gjorts med personal i Region Bygg Mellersta, där intervjuerna skett på kontoret och ute 

på två byggarbetsplatser i Karlstad. 

 

6.1 Peabs kvalitets mål 

Analysen som görs när det gäller byggnadslösningar är att kraven internt är högt satta inom 

Peab. En anställd som inte blev intervjuad menar att man en tid tillbaka ställde högre krav på 

byggnadskvaliteten än vad kunden egentligen beställde. Det har nu företaget rättat till och det 

är kundens satta krav som gäller i byggnationen. När det gäller kundnöjdheten har man höga 

krav på vad som ska uppnås inom Peab. När det gäller de egna kraven på uppförandet av en 

byggnad kan man tycka att de är enkelt ställda men svåra att leva upp till. Det står att kunden 

ska bli nöjd och vara en återkommande kund. Det kan däremot vara svårt att leva upp till 

kundnöjdheten. Trots att kunden får det den vill ha, är det ingen garanti för att kunden alltid 

blir nöjd. I Workshopsen
50

 är meningen att alla inklusive beställaren ska prata ihop sig om 

målbilden i byggnaden, som senare följs upp med en Workshop till för att se vad alla 

inklusive beställaren tycker om byggnationen. Man mäter samtidigt nöjdheten genom enkäter 

på varje Workshop. Detta gör att man på Peab är noggrann med att få kunderna
51

 att bli nöjda 

och man följer upp om kunderna har blivit nöjd. 

 

Det är tydligt att företaget gör mycket för att uppsatta mål i projekt ska följas upp och man är 

noggrann med att följa de kontrollplaner som tagits fram för att uppfylla kvalitén i projektet. 

Detta gäller för kontrollprogram, fuktsäkerhetsplan och energi & lufttäthet. När man är 

medveten om det stora genomarbetade material som Peab producerat i det här byggprojektet, 

blir bedömningen att Peab har högt satta interna krav. Vad det gäller kundnöjdhet är det 

tydligt vad Peab vill uppnå se avsnitt 3.3 Peabs Vision och bilaga 4 Peabs Företags policy. 

För kunder som haft Peab som byggleverantör är det mycket troligt att anta att beställaren har 

ett stort förtroende för företaget. Antagandet baseras på gjord dokumentation, bemötande och 

ledarskapet av alla anställda som deltagit i kartläggningen på Region Bygg Mellersta under 

denna studie. 

 

6.2 Kvalitén på egenkontroller och dokumentation 

Efter att ha granskat dokumentationen på projektet Hasselbols förskola i Sunne. Det var 

imponerande hög kvalitet på dokumentationen man brukar kunna göra någon liten miss 

någonstans men det har inte hittats någonting mer än positiva saker att säga om 

dokumentationen i sin helhet. Det gedigna materialet med uppspaltade kontroller, vem som 

ska göra vad och när det ska göras. Det har gjorts fotodokumentation för att följa hela bygget 

och man har vid vissa egenkontroller fotograferat för att visa hur det ser ut när kontrollen 

                                                 
50

 Stormöten i projektet där alla inblandade parter i projektet deltar. 
51

 Externa och interna kunder. 
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gjordes
52

. Den här fotodokumentationen är omfattande och finns nedsparad veckovis under 

respektive år. 

 

Projektet har med all säkert också påverkats av att man haft duktiga ledare i projektet, där 

arbetsledare och platschef är engagerade i sin yrkesroll. Det gjorde att de som platsledning tog 

hjälp av expertis för att sålla ut det viktigaste i byggprojektet. När det gällde att välja ut vilka 

kontroller som behövdes för arbetsmomenten på en helt ny byggkonstruktion som man 

tidigare inte utfört i Region Bygg Mellersta. Detta gjordes redan i projekteringsstadiet av 

projektet, för att ta reda på vad som krävs för byggnaden ska uppfylla satta mål. När man 

plockat ut nödvändiga kontroller kan man utesluta de kontroller som inte behövs. Detta ger en 

bra grund för att man ska kunna uppfylla målen, för en god byggnad i slutändan när det gäller 

kvalitet.  

 

Platsledningen i projektet har valt att förbereda och planera alla arbetsberedningar innan 

bygget startades, med vilka ritningar, arbetsmoment, risker och kontroller som ska ingå i 

respektive arbetsberedningsmöte. Arbetsberedningen dokumenteras i något som kallas för 

Aktivitetskort. Aktivitetskortet består av tre delar: Första delen är vad som ska ingå på varje 

arbetsberedning, ritningar, arbets- och riskmoment. Andra delen är att dokumentera det som 

kommer fram under själva beredningsmötet och vilka som deltog. Tredje delen är att skriva 

in utförda kontroller och vem som gjort kontrollen som ska signeras med namn och datum. 

Erfarenheter knutna till själva arbetsmomenten ska skrivas in efter att det gjorts och vilka 

faktorer som påverkade arbetet. Platsledningen i det här projektet har varit noggranna när de 

har dokumenterat Aktivitetskorten i byggprojektet. 

 

Det är mycket troligt att platsledningen har stor påverkan på kvalitén av dokumentationen i 

projektet. Detta innebär att en annan platsledning med ett något mindre engagemang eller 

annat arbetssätt, skulle kunna göra att dokumentation för ett projekt kommer att se annorlunda 

ut. Detta skulle innebära att den höga kvalitetsnivån på dokumentationen som har setts i det 

här projektet, kan minska lite med en annan platsledning. 

 

6.3 Intervjuerna  

Intervjuerna ger ett lite mer mångfasetterat resultat av Region Bygg Mellersta. 

Den första bilden ges av ledarna inom regionen, där de förstärker bilden ytterligare av den 

höga kvalitets ambition som företaget har i sina mål. Deras kompetens, engagemang, 

förändringsvilja, prestigelöshet och ambitioner i sitt arbete att driva Peab mot framtiden och 

att utveckla Peab genom ständiga förbättringar. 

 

Den andra bilden ges av hantverkarna som är engagerade och vill göra ett bra jobb. 

Hantverkarnas upplevelser är att deras yrkesutövning blir begränsad av ett flertal faktorer. 

 

Synpunkter 

 ”Dåliga ritningar.” 
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 Se bilaga 3. 
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 ”Ritningar inte klara.” 

 ”Inget material på plats från start.” 

 ”Inga hjälpmedel på plats vid start.” 

 ”Svårt att få hjälpmedel som man behöver ibland.” 

 ”Inga arbetsberedningar
53

” 

 ”När det finns arbetsberedningar så följs de inte upp.” 

 ”Att den erfarenhetsåterföring man gjort inte har gett något resultat för hur det ser ut 

när man kommer till nästa byggarbetsplats.” 

 ”Tidsplanerade jobb, stressiga oftast redan efter när man kommer dit.” 

 ”Att tidsplaneringen tar hänsyn till kvm ytan men inte till alla installationer.” 

 ”Att man får ta konsekvensen för dålig förprojektering där det brister i 

förundersökning innan bygget startar av till exempel markundersökning.” 

 ”APD-planer brukar aldrig hålla i verkligheten, de blir alltid att de får flytta omkring 

på saker.” 

 

I hantverkarnas upplevelse är största problemet, att det inte verkar ha någon betydelse för hur 

mycket de återrapporterar i byggprojekten. Samma problem uppstår på nästa bygge och nästa 

bygge igen. Tolkningen som görs här är att de är missnöjda över att den erfarenhetsåterföring 

som görs inte verkar nå fram till de som planerar och projekterar inför nästa byggprojekt. 

De känner att deras engagemang i företaget inte alltid tas till vara, därmed blir det till en 

frustration över att man inte känner sig hörsammad i byggproduktion. Om man ser det här 

utifrån att Peab ska utvecklas som byggföretag måste hantverkarnas engagemang vara något 

positivt eftersom alla vill att företaget ska utvecklas. Tolkningen som görs av hantverkarnas 

frustration är att de inte känner sig delaktiga fullt ut i byggprocessen.  

 

Bedömningen som görs är att genom att genomföra arbetsberednings möten skulle man 

underlätta för hantverkarna att få känna delaktighet i byggprocessen. Det kallas även för 

arbetsberedning när man får instruktioner av platsledningen ute på byggarbetsplatsen, men här 

i texten är det inte det som avses när arbetsberedning nämns. För att hantverkarna ska hinna 

med att få känna sig delaktiga i byggprocessen krävs att man har arbetsberedning, där man får 

sitta ner och ta emot information om kommande montagemoment i bygget. Bedömningen som 

görs här, är att det viktig är inte tiden det tar utan att man inte gör något annat samtidigt under 

pågående information. I samband med att man ger hantverkarna information vid en sittande 

arbetsberedning får man också en möjlighet till utbyte av information, mellan platsledning 

och hantverkare som kan vara värdefull för byggets fortsatta framåtskridande i 

byggprocessen. 

 

När det gäller Peabs framtid är det samstämmigt från alla informanterna att företaget måste 

utvecklas. För att illustrera det ger jag några av synpunkterna från alla av de intervjuade 

medarbetarna. 
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 Arbetsberedning: Här menas att man har ett kortare möte där alla sitter ner och man går igenom kommande 

byggmontage ute på byggarbetsplatsen. 
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Anställdas synpunkter 

 ”Ja, det är väl egentligen att fortsätta utvecklas och det är väl de här fyra till fem 

stora företagen som tävlar lite om vilka som är bäst och har kommit längst med 

utvecklingen och så det där och att de fortsätter utvecklas.” 

 ”För det första så gäller det att attraherapersonalen det ser vi ju idag att det är svårt 

i byggbranschen en del har svårt att hitta personer till olika tjänster, det är en 

bransch fråga.” 

 ”Det är svårt det här, men att vara innovativa alltså hitta på bra och billiga och 

kvalitets mässiga lösningar, men att det är utprovat ordentligt innan man använder 

sig av nya lösningar.” 

 ”Håller Peab sig kvar med det här jordnära begreppet så tror jag att vi kommer att 

lyckas.” 

 ”Det är väl att man hela tiden måste fortsätta att utvecklas det är nog det största, man 

kan inte bara stanna av och bli nöjd för då går det inte.” 

 ”Att vi blir duktigare på att kalkylera för energieffektiva bygglösningar både vad 

gäller arbetstidsåtgång vid montage men även tidsplanering och kostnader för 

material. På detta område finns en hel del att göra.” 

 ”Bättre beräkningar på jobben och att de gör markundersökningar som är bättre än 

vad det är idag, så att man slipper att förlora de där miljonerna i backen direkt 

liksom.” 

 ”Rent för vår del så behöver de nog bli lite mer rädda om oss som är ute och gör 

jobbet rent handmässigt nu om personalen, det upplever jag har blivit mycket sämre 

de sista åren.” 

 ”Det kommer med den nya generationen så händer det grejer, jag tror det kan vara 

bra med lite mer förändring och nytt tänk.” 

 ”Nöjd kund och det sprids ju och det tror jag.” 

 ”Det viktigaste för Peab ska lyckas är att ha rätt personal.” 

 

6.4 Övergripande internt kvalitetsarbete på Peab 

Analysen som görs är att Region Bygg Mellersta har alla möjligheter till att utvecklas. De har 

en bra styrning, vilket underlättar för att förändra det som behöver förbättras mot uppsatta 

mål. Idag på Peab är det bestämt att man ska ha arbetsberedningar med personalen. Om man 

ser till att alla platsledningar gör arbetsberedningar på ett tydligt sätt ute i byggproduktionen, 

kommer det sannolikt att göra att kommunikationen mellan hantverkare och platsledning 

underlättas och att kommunikationsmissar minskar eller helt undanröjs i verksamheten.  

 

Det finns tecken på att personalen upplever att de inte får ta del av någon arbetsberedning och 

att det är vanligt förekommande. Det skulle kunna vara på det viset att det förekommit korta 

möten men inte på det sätt som personalen förväntar sig av en arbetsberedning, därmed har 

inte personalen uppfattat att de haft någon form av arbetsberedning. Internrevision som 

granskar dokumentationen i alla byggprojekt, säger att alla platsledningar gör sina 

arbetsberedningar eftersom alla projektet har ifyllda Aktivitetskort.  
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Det man bör utvärdera är hur man ska ta in information för att säkerställa att arbetsberedning 

sker ute på byggarbetsplatsen. Man har inom Region Karlstad
54

 redan kört en riktad insats 

mot arbetsberedningar, där tog man in varje projekts Aktivitetskort för granskning och hela 

organisationen lyfte sig när det gäller redovisningen i Aktivitetskorten.  

Det innebär att alla Aktivitetskort är bra nu men också att ett Aktivitetskort då inte heller är ett 

kvitto på att hantverkarna märker av att en arbetsberedning har skett ute i byggverksamheten. 

En fungerande arbetsberedning måste vara en arbetsberedning där hantverkarna märker av att 

den görs. Ledningen i regionen är säker på att alla platsledningar genomför arbetsberedningar 

och det ser man på varje projekts Aktivitetskort. Internrevisionen ser vid sina granskningar att 

Aktivitetskorten har skillnader i kvalitén, det handlar om hur noggranna olika platsledningar 

är med att dokumentera i Aktivitetskorten. 

 

Peab har en PDF-fil om ”Rätt Från Mig” där det står varför det är viktigt att ha 

arbetsberedningar. Det är viktigt att ha arbetsberedningar för att det ger bättre styrning, 

mindre onödigt arbete, samt ökad delaktighet, bättre kommunikation och mindre 

resursförbrukning. ”Rätt Från Mig” är implementerat på hela Peab Sverige AB och det 

används i Region Bygg Mellersta. Alla ledare inom Region Bygg Mellersta har varit med på 

utbildnings satsningen av materialet ”Rätt Från Mig”, denna interna kvalitets satsning i Peab 

Sverige AB enligt Berg
55

. 

 

Bedömningen som görs är att arbetsberedningarna ute i byggprojekten används men att de 

inte fungerar fullt ut som det är tänkt att användas, av alla platsledningar inom Region Bygg 

Mellersta. Detta understryks av att hantverkarna i det granskade projektet som tycker att 

platsledningen för byggprojektet Hasselbolsförskola har genomfört projektets 

arbetsberedningar noggrant och mycket bra. 

 

I studien var syftet att leta efter faktorer som bidrar extra mycket till kvalitetsutvecklingen i 

byggbranschen. Den faktor som har funnits i studien och som sticker ut, har varit att om man 

satsar på ledarna, utvecklar och entusiasmerar dem i organisationen på företaget. Det är den 

faktor som har störst bidragande orsak till höjd kvalitet i byggnader och i det interna arbetet. I 

det granskade projektet, är bedömningen att platsledningen helt arbetar utifrån begreppet 

Totalkvalitet. Platsledningen nämner mycket om kvalitet och om sin roll att engagera andra i 

arbetet med kvalitet ute i byggprojekt. De nämner dock aldrig Totalkvalitén som begrepp på 

det sättet som granskningen har utgått ifrån när platsledningen har studerats. Detta kan ha sin 

förklaring i att det för platsledningen är tydligt inarbetat i det sätt man jobbar och därför 

reflekterar man inte över det på samma sätt som görs i själva studien. 

 

Platsledningen i det granskade byggprojektet har bestått av två lika engagerade personer för 

kvalitet. Det kan nämnas att för arbetsledaren var det här det första egna byggprojektet, där 

inspirationen för hur ett byggprojekt ska genomföras kom från platschefen. Kvalitetsarbetet 
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 Idag tillhör man Region Bygg Mellersta. 
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 Jonas Berg, chef produktionsstöd, Region Bygg Mellersta, Peab Sverige AB, intervju den 30 april 2014. 
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bygger på att det finns minst en engagerad ledare som brinner för kvalitetsfrågor. Alla 

personer som arbetar i ett byggprojekt där det finns minst en engagerad och drivande ledare i 

kvalitetsarbetet inspireras av detta och tar med sig detta tänkande till nästa byggprojekt. 

Engagemanget förs på detta sätt vidare i organisationen av personer som lyfter ständiga 

förbättringar en nivå till i det dagliga arbetet. Det som tydligt går att se under intervjuerna är 

att engagemanget, har påverkat alla som arbetat i det granskade byggprojektet 

Hasselbolsförskola. Alla informanterna som deltog i byggprojektet var nöjda och tyckte att 

det var ett mycket bra utfört byggprojektet. 

 

6.5 Genomgång av de tre studier som utförts på Peab, se kap. 4.2.1 

Gjorda studier på Peab Sverige AB som har granskats i denna studie visar på den 

utredningshjälpen man har fått och vilka förslag på delar att utveckla inom företaget som det 

har gett. Här kommer en genomgång av vad som har bedömts genomfört och det som inte än 

implementerats på Region Bygg Mellersta av tidigare åtgärdsförslag. Det som är uppställt i 

punkformat är föreslagna åtgärder i studierna, i texten efter det punktade stycket kommer 

sedan bedömningen som gjorts i denna studie. 

 

Erfarenhetsåterföring av Arvidsson, H (2011)  
Studien gjordes på Peab Stockholm Hus 3- en region i Peab Sverige se kap. 4.2.1 i studien. 

 

Genomförda åtgärder 

 Engagerat ledarskap 

 Högsta ledningen ska vara delaktig i utveckling 

 Utse en erfarenhetsansvarig 

 Utvärdera alltid alla projekt 

 Vikten av lyhört ledarskap 

 Obligatoriskt startmöte för alla i produktionen 

 Utbildning i Peabs arbetsmetoder ”Peabhjulet” 

Vid granskningen bedöms de här åtgärderna på företaget ha genomförts i Region Bygg 

Mellersta. 

 

Inte genomförda åtgärder: 

 En metod för erfarenhetsåterföring 

Vid granskningen var det inte klart med en gemensam metod för erfarenhetsåterföring inom 

Affärsområde Bygg, men det skulle upprättas under 2015. 

 

 Framgång genom förståelse, enligt Arvidsson (2011) kan arbetsberedningsmöten vara 

rätt forum för att göra detta i vilket kan underlätta för att få förståelse för varandra. Det 

är viktigt att man tydliggör olika yrkesroller och att man visar sig i sin yrkesroll. 

Detta är implementerat. Vid granskningen är bedömningen att alla arbetsledningar inte 

använder sig av arbetsberedningsmöten på ett tydligt sätt. Hantverkarna uppfattar därför inte 
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alltid när arbetsberedningen sker. Enligt Peabs interna utbildningsmaterial ”Rätt Från Mig”
56

 

är det viktigt att få till dialog och erfarenhetsutbyte under arbetsberedningarna. Bedömningen 

är därför att alla arbetsledningar inte riktigt lyckas med att få till den dialog och 

erfarenhetsutbyte som är önskvärt på arbetsberedningarna. Den generella uppfattningen är att 

alla ledare i Peab Bygg Mellersta är professionella men att alla arbetsledningar inte når fram 

till målet, när det gäller att vara tydliga i sina yrkesroller. Detta skulle göra att det underlättar 

för hantverkarna och deras arbetssituation, då de ständigt växlar mellan olika arbetsledningar i 

byggprojekten inom Region Bygg Mellersta. 

 Förtydliga i text eller införa ny VLS-rutin i produktionshandboken om 

erfarenhetsåterföring. I avsnitt P12-Beredning och P13-Uppföljning, Avstämning och 

Prognoser. Enligt Arvidsson (2011) har uppföljningen underförstått en syftning på 

erfarenhetsåterföring men erfarenhetsåterföring nämns aldrig i klartext. 

Vid granskningen är bedömningen att detta inte är infört än men kommer att införas under 

2015 i alla nya produktionsprocesskartor som kommer att införas på byggsidan i 

Affärsområde Bygg
57

.  

 

 Mentorskap av de anställda med långvarig arbetslivserfarenhet i byggföretaget innan 

personal avslutar sin anställning. Ska enligt Arvidsson (2011) göras för att tillvara 

byggkunskaper och erfarenheter som finns i företaget. 

Vid granskningen är bedömningen att det förekommer ibland men att det inte helt är 

implementerat som en arbetsmetod som görs varje gång yrkeskompetens är på väg att avsluta 

sin anställning på företaget. Detta gäller erfarenhetsåterföring av yrkeskompetens i 

Affärsområde Bygg. 

 

Förbättringsarbete i byggbranschen av Borg, N. & Torstensson, C. (2010) 
En studie på Peab Sverige AB, se kap. 4.2.1 s. 36 i studien. 

I studien granskas leveranser, ordning & reda och ständiga förbättringar, där man utifrån tre 

olika metoder bedömer företagets verksamhet och föreslår förbättringar(5S
58

, Kaizen
59

 & 

Just-In-Time
60

). 

 

Studiens framarbetade styrningsdokument  

 Arbetsberedning vid leverans (checklista vid leveransbeställning). Enligt Borg & 

Torstensson (2010) ingår här Beställning, Leveransdatum skall in i 

materialleveranstidsplan, Tidsplanen ska visas veckovis och finnas uppsatt på 

byggarbetsplatsen, Information till både speditör och ansvarig mottagare om vad som 

gäller för respektive leverans, Speditör ska meddela enligt tidigare överenskommelse 

om tid för leveransen till ansvarig mottagare, om det inte sker ska avvikelse 
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 Peabs egna material för att minska resursförbrukningen och med det minska antal byggfel, samt onödigt arbete 

i produktionen. 
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 Infördes på Affärsområde Bygg vecka 42, 2015, namnet förkortas ibland AO Bygg. 
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 Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera & Se till/Skapa vana är ett Lean verktyg för arbetsplatsens underhåll. 
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 Ständiga förbättringar, att kontinuerligt förändra och effektivisera i verksamhet under löpande verksamhet 

genom att ta bort slöserier, ingår i Lean som en del. 
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 Planerings filosofi som bygger på att leveranser med varor ska komma när de behövs eller att varor ska 

produceras strax innan de behövs, kommer från Lean som en del av konceptet. 
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avrapporteras, Mottagningskontroll genomförs av ansvarig mottagare, När leverans 

bedöms vara felfri sker kvittensen av leveransen, Leveransen ska ske till rätt plats och 

Strategiska leveranser skall in i projektets kontrollplan. 

Vid granskningen är bedömningen att allt det här är implementerat på Region Bygg Mellersta. 

Det är dock på sin plats att nämna att allt som ingår i den här punkten inte ingår i själva 

arbetsberedningen som sker ute på byggarbetsplatsen utan att den större delen av detta ligger 

på arbetsledningen för projektet. Det som bedöms finnas med på arbetsberedningen är 

Tidsplanen och Leveransdatum för material. I det granskade projektet var leveransmottagare 

ansvarig arbetsledare ute på byggarbetsplatsen, då behövdes ingen extra information för 

ordermottagning som i annat fall skulle ha gjorts efter Affärsområde Byggs uppsatta rutiner. 

 

 Rutinbeskrivning Leverans. Enligt Borg & Torstensson (2010) ska varje 

leveransbeställning göras enligt en uppsatt checklista och sedan ska kommande 

leverans tydliggöras för alla i projektet, samt att det ska följas upp på 

arbetsberedningsmöten-APM
61

. Platschefen ansvarar för att rutiner följs och att 

ansvarig mottagare utses på byggarbetsplatsen. Internrevisionen ska granska om detta 

har följts av arbetsplatschefen och att det har gjorts på arbetsberedningsmötena. 

Vid granskningen är bedömningen att allt är implementerat på Region Bygg Mellersta. Enligt 

Jonas Berg har de rutiner och mallar som är knutna till arbetsberedningen sett exakt likadana 

ut sedan sju år tillbaka. Detta innebär att de förändringar som studien påpekade skulle 

åtgärdas fanns redan implementerade i verksamheten innan studien (2010) gjordes på Peab. 

Det som inte är säkerställt i den här studien är om dessa punkter är uppdelade på fler rutiner 

än bara en som ska följas på Affärsområde Bygg.  

 

Det är på sin plats att göra ett påpekande här att Peab har använt sig av arbetsberedningar i 

produktionen under lång tid tillbaka. Det är endast de nya rutinerna och nuvarande 

arbetsberedningsmall som används idag, som har funnits och använts i sju år. 

Arbetsberedningsmallen/Aktivitetskortsmallen finns till för att underlätta planering och 

genomförande av arbetsberedningar. 

 

 Arbetsberedning ordning & reda -5S (checklista på 5S). Enligt Borg & Torstensson 

(2010) ingår här Information om ordningsregler på bygget vid uppstart, Utse ansvariga 

för mottagning av leverans, Utse ansvariga för 5S på byggarbetsplatsen, 5S ansvariga 

ska verkställa att uppmärkning av verktygscontainrar sker, 5S ansvariga ska verkställa 

att en checklista över verktygen görs och sätts upp i varje verktygscontainer, 

Försvunna verktyg/defekta verktyg ska rapporteras till platschef, Tid ska avsättas till 

5S & Uppföljning ska ske veckovis. 

Vid granskningen är bedömningen att allt detta inte är implementerat på Peab. Det som utförs 

är att man utser ansvariga för leveransmottagning och att verktyg som är trasiga/defekta 

avrapporteras till ansvarig platschef eller arbetsledare. De andra punkterna faller då man inte 

jobbar med metoden 5S i Region Bygg Mellersta.  
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 APM- Arbets Plats Möten är samma som arbetsberedningsmöten ute på byggarbetsplatsen. 
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Enligt Berg
62

 pågår och påbörjas ett antal projekt i olika byggprojekt under 2016 i Region 

Bygg Mellersta. Man börjar i mars 2016 att provköra med 5minutersstopp på ett antal 

byggprojekt, där man varje dag stoppar arbetet i fem minuter minst en gång per dag och 

kontrollerar hur det ser ut på byggarbetsplatsen både när det gäller material och verktyg på 

byggarbetsplatsen. I ett annat projekt testas att ha en administrativ personal ute på bygget som 

ansvarar för att ha ordning på verktyg och materiel, detta testas av i tre byggprojekt.  

Det finns också ett byggprojekt som är igång där man testkör en ny modell på 

verktygshantering i regionen, vilket sker i ett samarbete med en verktygsleverantör. Berg 

menar att det finns en hel del saker som kan göras i företaget på detta område vad gäller 

verktyg- och materialhantering ute på byggarbetsplatserna. Då man testkör tre olika modeller i 

regionen på det här området är det meningen att det ska leda fram till ett arbetssätt av hur man 

ska jobba med de här frågorna som sedan ska användas av alla i Region Bygg Mellersta. 

 

 Rutinbeskrivning ordning & reda – 5S. Enligt Borg & Torstensson (2010) ingår här 

Platschefens ansvar att informera om ordning och reda, Platschefen utser en 5S 

ansvarig på bygget, 5S-checklistor ska finnas i varje verktygscontainer, Information 

om ordning och reda ska ske på varje arbetsberedningsmöte, Uppmärkning av verktyg 

i verktygscontainrar och uppmärkning av matrialupplag ska göras. 

Vid granskningen är bedömningen att denna rutin endast kan appliceras på arbete som sker 

enligt 5S metoden och detta är orsaken till att inget i denna rutin är infört, eftersom man inte 

använder sig av denna metod ute i verksamheten på Region Bygg Mellersta. 

 

BIM-tillämpning och effekt i olika skeden av byggprocessen  

av Linder, V. (2013) 
En studie i samarbete med Peab Sverige AB i Kiruna, se kap. 4.2.1 s. 36 i studien. Hur ska 

Peab i Kiruna använda sig av BIM på bästa sätt?  

 

 BIM är framtiden för byggbranschen men användandet i Peab Kiruna rörde mestadels 

anbudsskedet då och det fanns heller inga färdiga modeller inom branschen på 

upplägget eller programvaran. Åtgärden är att ta fram lämpliga programvaror och 

införskaffa licenser, samt att anlita någon som är kunnig på BIM-området. 

Vid granskningen är bedömningen att detta är implementerat då alla större byggprojekt i 

Region Bygg Mellersta, använder BIM på ett betydligt mer avancerat sätt än vad som gjordes 

i Kiruna under denna tidigare gjorda studie. 

 

Enligt Berg
63

 har man också börjat med att ha Ipads eller Tabletts med ute på 

byggarbetsplatsen. Detta gör att man direkt kan stämma av egenkontrollen mot ritningen i 3D 

ute på bygget. Kvarstår frågor efter kontrollen kan man ta en bild på plats för att stämma av 

med konsult eller beställare. Detta ger en möjlighet till att kunna få ett snabbare svar i 

                                                 
62

 Jonas Berg, chef produktionsstöd, Region Bygg Mellersta, Peab Sverige AB, 

telefonsamtal fredagen den 4 december 2015. 
63

 Jonas Berg, chef produktionsstöd, Region Bygg Mellersta, Peab Sverige AB, från mejl den 2016-02-13. 
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byggproduktionen. Peab har även utvecklat själva projekteringsfasen med VP-Visuell 

Planering där BIM-samordnaren granskar byggritningar en gång per vecka för att kontrollera 

att det inte är några kollisioner mellan till exempel el- eller VA-ritningar. Peab har möte med 

beställaren en gång i veckan för att ta beslut när det gäller lösningar i byggnaden, där 

byggnaden visas upp i virtuella 3D-ritningar vid varje möte. 

 

Kort resumé av slutsatser på resultatet 
Tidigare studier gjorda på Peab Sverige AB är till största delen implementerade i företaget 

men alla åtgärdsförslag är inte införda i Peab men de flesta kommer att implementeras inom 

en snar framtid. De delar av åtgärder som inte redan är eller kommer att bli implementerade 

beror på systemval för att organisera arbetet ute på byggarbetsplatsen som kan göras när det 

gäller hantering av verktyg & byggmaterial och erfarenhetsåterföring av yrkeskompetens. I 

denna studie har kartlagts att elva åtgärder är införda och tre åtgärder införs snart. Ytterligare 

två av åtgärdsförslagen är redan implementerade men kan utvecklas och förbättras ännu mer 

för att få optimal effekt i verksamheten. Studien förväntades visa att alla åtgärdsförslag skulle 

vara införda i Region Bygg Mellersta. Utifrån att de flesta åtgärdsförslagen är införda eller 

snart ska införas blir tolkningen som görs här, att orsaken till detta är att det finns engagerade 

ledare för att utveckla verksamheten och kvalitén i organisationen. Företaget arbetar ständigt 

med förbättringar i verksamhet. 

 

6.6 Förändringsförslag till Region Bygg Mellersta 

Peab ska:  

 Lyfta upp arbetsberedningsmöten i organisationen till platsledningar igen där 

man beskriver ekonomiska vinster och nyttan med att använda sig av 

arbetsberedningsmöten. I det arbetet ute på byggarbetsplatserna är det viktigt 

att arbetsberedningar genomförs på ett tydligt sätt i verksamheten. Vikten av att 

använda arbetsberedning som metod i byggproduktionen för att förenkla och 

klargöra samtliga pågående byggmoment i och utanför byggnaden, av alla 

inblandade parter som är delaktiga i uppförandet av konstruktionen. 

Det finns i det granskade projektet ett gott exempel på en platsledning som kan 

användas för att belysa detta ur ett arbetsperspektiv, inom Region Bygg Mellersta för 

platsledningar i Peab. Då denna platsledning har fått väldigt bra kritik av de 

hantverkare som har deltagit i projektet Hasselbolsförskola. 

 

 Internt ta reda på hur många platsledningar eller projekt det finns där 

hantverkarna upplever att det inte förekommer kontinuerliga gemensamma 

möten/arbetsberedningar för genomgång av byggprojektet och dess 

fortskridande. 

Peab har ju sin medarbetarenkät Handslaget en gång om året, där skulle man kunna 

rikta frågor till hantverkarna för att få frågan kartlagd. Här skulle man även kunna få 

svar på om det är något de saknar på arbetsberedningen, hur man upplever att 

uppföljning sker av arbetsberedningen och hur man tycker att platsledningarna sköter 

det här ute i sina projekt. Kanske skulle man även rikta frågan till de som jobbar i 
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platsledning för att få deras bild av hur det fungerar. Skattningen som görs är att 

mycket skulle vara vunnet om hantverkare och platsledning börjar se samma bild av 

vad arbetsberedningen ska göra och hur man får ut det mesta av den. Kartläggningen 

av arbetsberedningen kan användas för att lyfta fram, goda exempel som redan finns 

inom Peab. 

 

 Säkerställa internt att erfarenhetsåterföringen som görs används på ett sådant 

sätt att det börjar märkas även ute i byggverksamheten. 

 

 Företaget bör se över möjligheten att ge hantverkarna återkoppling på 

erfarenhetsåterföring på ett tydligare sätt än vad som görs idag.  

Ett förslag kunde vara om det sker någon form av slutrapportering från varje projekt 

att man skriver ner den informationen i en kort resumé och skickar ut till alla egna 

hantverkare som deltagit i projektet. Då alla hantverkare inte är kvar på 

byggarbetsplatsen till sista arbetsveckan och när byggprojektets sammanställning görs 

är det oftast bara en av hantverkarna som deltar vid byggprojektets utvärdering.  

Då skulle en kortresumé leda till att alla får ta del av samma information om 

byggprojektet och känna sig delaktiga. Förslagsvis tar man i kortresumén med dels hur 

utfallet av produktionen blev men också omständigheter som påverkade projektet i 

större omfattning, samt nyckelfaktorer till att projektet blev framgångsrikt. 

 

 Internt ta reda på vad det är för faktorer som gör att man inte har alla 

byggritningar klara innan start av ett byggprojekt. 

Kan man förändra något i förprojekteringsfasen för att hjälpa beställaren att snabbare 

komma till insikt med vad det är man önskar sig i den tilltänkta byggnationen. 

 

 Säkerställa att hantverkarna får en bättre och tydligare återkoppling på det de 

gör. Detta för att personalen ska känna att de är värdefulla och en viktig del i 

företaget.  

Det är önskvärt att återkopplingen sker kontinuerligt i hantverkarnas dagliga arbete. 

Detta är kanske något som också skulle kunna lyftas in när återkoppling görs på 

tidigare gjorda arbetsberedning och dess arbetsmoment. 

 

 Se över hur platsledningarna driver byggprojekten ute på byggarbetsplatsen. Det 

upplevda är att man med små förändringar i sitt sätt att leda projekt skulle 

kunna underlätta för hantverkarna i deras dagliga arbete.  

Hur man som ledare agerar i sin yrkesroll ute i byggproduktionen. Det är viktigt att 

bygga upp en teamkänsla där alla som deltar i uppförandet av konstruktionen, ska 

kunna vara del av ett gemensamt lag på väg mot samma mål. 
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7. Diskussion  

Reflexioner och erfarenheter av studiens olika delar som har fåtts genom studien av Peabs 

interna verksamhet, vad det gäller kvalitet i byggbranschen. 

 

7.1 Faktainhämtning  

Vid fakta inhämtningen slås man av att det har varit svårt att överblicka kvalitet från 

uppstarten av kvalitetsarbete. Då det har funnits många olika tolkningar av vad kvalitet är och 

vad man ska uppnå med de olika kvalitetsbegreppen som har funnits. År 1991 instiftades den 

europeiska kvalitetsutmärkelsen ”European Quality Award” av EFQM- European Foundation 

for Quality Management
 
efter denna kvalitets satsning i Europa finns det en samsyn över vad 

Totalkvalitet i en verksamhet är. I Sandholm(2008) sammanställning kring begreppet 

Totalkvalitet kan man se ett antal olika metoder för att kunna nå fram till kvalitet.  

 

Enligt studien av Rogberg(1995) ser man hur starten av kvalitetsarbete i byggbranschen 

startades upp och genomfördes. Hur annorlunda de tre olika byggföretagen han studerat, har 

jobbat med och tolkat begreppet kvalitet, samt hur de tre företagen har utvecklats. Man slås av 

hur företagen har försökt lägga in mycket annat i begreppet kvalitet gentemot vad som 

faktiskt hör dit. Det visar sig också på att företagen varit känsliga för olika kvalitets trender i 

byggbranschen. Det har varit lättare att tala om kvalitet än andra viktiga faktorer som ett 

byggföretag är beroende av för att lyckas i sitt företagande.  

 

Det är även intressant med den kritik från de kritiska röster som höjdes i byggföretag som 

deltog i denna studie, då kritiken ibland låter ungefär likadant nitton år senare. Det är dock 

möjligt att innebörden kan ha fått lite ändrad betydelse från 1995 fram tills idag. Det känns 

ändå som en tydlig markör på varför byggföretag har haft svårt för att genomföra 

kvalitetsarbete i byggbranschen. När åsiktsuttrycken om kvalitet inte har förändrats på nästan 

tjugo års tid mellan gamla studier och nyare studier som gjorts i byggbranschen. 

 

7.2 Granskningen av internkvalitet på Peab 

Man märker att det ser annorlunda ut för olika generationer, hur man hanterar ledarskapet ute 

på bygget. Det gäller både arbetsätt och attityder till nya lösningar. Alla informanter som jag 

har intervjuat har visat ett stort engagemang för sitt yrke och för företaget de jobbar på.  

Prestige har varit förekommande i byggbranschen, det anses vara den faktor som spelat in för 

att förändrings takten har gått trögare här än i andra branscher. Prestige har under denna 

studie inte visat sig i någon form eller av någon person under min kartläggning på Region 

Bygg Mellersta. 

 

Det visar sig att attityder förändras på byggarbetsplatsen i och med att kvinnlig personal 

kommer ut i byggverksamheten. Förändringen som sker med ändrade attityder ses som ett 

positivt lyft av den psykosociala arbetsmiljöutvecklingen i arbetssituationen på 

byggarbetsplatsen. Denna förbättring i arbetsmiljön kommer alla yrkesarbetare tillgodo i 

projektet. Det som har minskat är den manliga jargong i attityder som annars är vanligt 

förekommande ute på byggarbetsplatser. 
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Det har gett en större insikt om att strukturella förändringar kan se lätta ut på ett papper och i 

teorin. Vid strukturförändringar är genomförandet ofta mer komplext, oavsett vad 

förändringen gäller. 

 

7.3 Intervjuer 

Deltagande i arbetsgemenskapen innan intervju, ett sätt att bekanta sig med informanterna 

före genomförandet av intervjun. Det visade sig att det gav fördelar att samtala allmänt i den 

ordinarie arbetsstyrkan med informanter innan intervjuerna startades. Detta möjliggjorde att 

intervjusituationen blev ett gemensamt utbyte mellan informant och intervjuare.  

Medvetenheten om att det är lätt att styra en person under intervjun, gjorde att man kunde 

undvika att styra sina informanters svar i intervjusituationen. Det blev tydligt att de flesta 

informanter ville få reda på vad intervjuaren vill veta. Det upplevda var att när informanten 

förstår att de ska svara helt fritt på frågorna efter egna upplevelser, blev det ovant till en 

början. Efter en stund när intervjun pågått märker man att informanten börjar slappna av och 

att intervjun bara löper på. 

 

Hade man som intervjuare varit mera insatt i byggbranschen och de olika yrkesrollerna kunde 

man ha förutsett vissa språkliga missförstånd som kan uppstå när man refererar till olika 

byggbranschbegrepp. Vid något tillfälle blev det nästan en kulturkrock, då man ser saker 

utifrån olika horisonter av erfarenhet och roller. Detta blev dock aldrig ett problem, då 

missförståndet snabbt kunde redas ut. Intervjusituationen har underlättats av att vara ödmjuk, 

då man snabbt märker om det till exempel sker en feltolkning av det som sagts. Det har visat 

sig att det har fördelar med att ställa motfrågor till informanten. Motfrågor har underlättat för 

att säkerställa att man inte tolkar in sin egen betydelse av uttryck eller ord under intervjun. 

 

Utanför frågeformuläret ställdes en extra fråga till hantverkarna: 

Tror du att det skulle se annorlunda ut på byggarbetsplatsen om hantverkare fick vara 

med redan i planeringsprocessen av byggnationen? 

Alla fyra hantverkarna svarar ja på den frågan. Två vill inte delta i fler möten och två skulle 

gärna vilja delta för att få till en förändring ute på byggarbetsplatsen. De två som säger ja, 

tycker dock att det är viktigt att hantverkarna då skulle få delta med två personer ifrån varje 

yrkeskategori. Detta för att få till en bra diskussion om den kommande byggnationen. En av 

de anställda som tycker att detta skulle vara bra och gärna vill delta, har varit med på ett 

uppstarts möte i planeringsprocessen omkring ett byggprojekt förut. Här hade man blandade 

yrkeskompetenser som deltog och delgav varandra egna erfarenheter från tidigare byggen. 

Hen upplevde det mötet som väldigt positivt, där upplevelsen var att man fick ökad förståelse 

för varandras yrkeskompetenser på ett helt annat sätt. 

 

7.4 Hjälpmedel 

I studien har valts att spela in intervjuer genom att använda mobiltelefon som diktafon. Det 

har underlättat vid intervjusituationen för att jag har kunnat fokusera på informanten under 

intervjuen, samt hålla ett bättre fokus på att frågorna blir besvarade. När man inte behöver 

koncentrera sig på vad människor säger muntligt, finns det utrymme för att fokusera på att 
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läsa av kroppsspråk och ögonens känslospegling. I den här studien har detta gjort att man 

uppfattat innebörden av det som sägs på ett helt annat sätt, när man får ta del av alla delar i 

kommunikationen som sker mellan två personer. I vissa intervjusituationer har detta varit helt 

avgörande för att faktiskt förstå vad någon menar med det som sägs, då informanten säger 

väldigt lite men visar betydligt mer i kroppsspråk och med ögonkontakt. Nackdelar har varit, 

då det har hänt att det krånglat med inspelningen under intervjun och då blir det besvärligt när 

man inte har antecknat någonting av det som har sagts.  

 

Det som har varit bra med att kunna lyssna flera gånger på inspelningen. Det har varit att det i 

efterhand har visat sig att man förstår vad någon egentligen menar i sitt svar efter själva 

intervjutillfället. Det har att göra med det personliga tankeraster, det psykokulturella raster
64

 

vi alla har vilket gör att man som individ har svårt att bortse från sin egen tolkning av samtalet 

och personen på ett helt objektivt sätt enligt Stier J. (2011, s.124). Inspelningen ger fler 

möjligheter för att även göra utvidgade tolkningar av samma intervjusituation som underlättar 

för objektiviteten. 

 

7.5 Framtida intressanta studier 

Det skulle vara att granska ett nytt projekt med samma platsledning men med andra 

hantverkare inblandad i byggprojektet. Framför allt skulle man då välja att kartlägga ett större 

byggprojekt än vad Hasselbolsförskola var som klassas som ett mindre projekt. Detta skulle 

göras för att undersöka om de goda resultaten kommer att hålla i sig, när det gäller samma 

platsledning i ett annat byggprojekt. 

 

Den andra studien skulle vara att granska ett projekt med annan platsledning och studera hur 

det projektets dokumentation ser ut, samt intervjua hantverkarna i detta projekt. Detta för att 

undersöka om det finns fler skillnader mellan olika platsledningar än vad denna studie har 

funnit. Om man finner skillnader mellan olika platsledningar, skulle man försöka att ta reda 

på vad skillnaderna består av och varför de finns. Det är möjligt att man kanske skulle kunna 

hitta faktorer till varför det finns skillnader. 

 

7.6 Styrkor och svagheter av projektstudien 

Svaghet  

Vid intervjuer blir det personberoende av vem man är som intervjuar. Kan man få folk att 

berätta fritt från hjärtat om sina åsikter eller kommer de bara säga företagets budskap. Hur 

man tolkar det man får fram är också starkt personberoende av vem man är och om man har 

ett öppet sinne för att se eller att kunna sätta sig in i den verklighet som människor berättar 

om. 

 

Styrka  

                                                 
64

 Genom sitt psykokulturella raster tolkar och systematiserar människan sin omgivning. Rastrets utformning är i 

grunden till för människans tänkande, kännande, reflekterande och agerande som individ. I det psykokulturella 

rastret ingår flera sorteringsmekanismer: egocentrism, stereotyper, attityder, etnocentrism och fördomar. 
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Har man en bra metod och ett öppet sinnelag, gör det att man kan få ut mycket mer av studien 

genom att göra intervjuer. Intervjuer är ett bra sätt att närma sig branschen och få en ökad 

förståelse för hur det fungerar i det interna arbetet och hur det ser ut på byggarbetsplatserna. 

Det man även får är en större förståelse av vilka faktorer som måste hänga ihop för att ett 

byggprojekt ska bli framgångsrikt, vilket byggbranschen som sådan är beroende av. 

 

7.6 Styrkor och svagheter av Region Bygg Mellersta 

Styrka 

Personalen har ett högt medvetande om vilka områden där det finns möjligheter att utvecklas 

vidare i den interna organisationen på företaget. Alla i personalen som har möts under denna 

studie är ödmjuka och ser möjligheter till utveckling. Man har duktiga specialister på 

kvalitetsområdet i sin region.  

  

Svaghet 

Det är delar av erfarenhetsåterföringen som kan förbättras ytterligare. Dels att alla hantverkare 

inte är kvar till slutet av byggnationen eller kan vara med vid utvärderingen av ett byggprojekt 

men borde ändå få ta del av hur projektet gick. Erfarenhetsåterföring när det gäller 

yrkeskompetens som ska avsluta sin anställning i företaget. 

 

7.7 Övergripande intryck efter studien av Peab och branschen 

Peab har en bra förmåga att hålla i alla trådar som krävs för att få fram den kvalitet man har 

lovat kunden att få. I Hasselbolsförskola finns kännedom om att det har varit vissa 

omjusteringar på projektet efter anbudsförfarandet, detta berodde dock inte på Peab utan på 

beställarens obeslutsamhet i det enskilda byggprojektet. 

 

Det finns ett systemberoende i branschen av tekniska lösningar. Det handlar framför allt om 

olika datasystem där mycket av det som görs är helt beroende av ett datasystem. Ibland kan 

man få känslan av att det är systemet som styr, istället för det verkliga arbetsbehovet. Det kan 

säkert finnas flera orsaker till detta. Den första delen är att byggprocessen är komplicerad och 

att det är många detaljer som ska hållas ordning på, för att lyckas med ett byggprojekt. 

Arbetet kräver att det finns färdiga mallar och modeller för att underlätta arbetet och gör det 

effektivt. En annan del är att det finns konsulter som vill sälja system. Det borde ändå vara 

rimligt att systemen ska vara underordnade det man vill ha ut av dem, en smörjkugge i 

systemet och inte tvärtom. Det är många systemlicenser man måste ha för att lösa alla 

uppgifter i ett byggprojekt. Systemen bör aldrig få begränsa lösningen och behovet man har i 

byggprojekt och byggprojekteringen. Samtidigt finns också medvetenheten om att utan 

datasystem som hjälper oss att katalogisera och hålla ordning under projekten, skulle det bli 

svårt att ha den överblick som finns över byggprojekten idag.  

 

8. Slutsats 

Inledning Slutsatser som redovisas här är baserade på en projektetdokumentation i 

byggprojektet Hasselbolsförskola och nio intervjuer med anställd personal på Region Bygg 

Mellersta. Slutsatsen som ges beskriver ett totalt helhetsintryck av alla intryck som fåtts under 
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studien på Region Bygg Mellersta. Granskningen av den interna kvalitén, har skett utifrån 

begreppet Totalkvalitet. 

 

Studien har kunnat fastställa att måluppfyllelsen har nåtts i byggprojektet Hasselbolsförskola 

med uppsatta egenkontroller. Peab lyckades med sin egen måluppfyllelse av byggprojektet i 

Sunne. Egenkontrollerna och dokumentationen har hög kvalitet i det granskade projektet och 

det finns inga brister i dokumentationen. Det är ett gediget och genomarbetat material vid 

byggstart som tagits fram under förprojekteringen och det är troligt att det är en av 

anledningarna till att byggprojektet leder fram till ett väldigt bra slutresultat av 

måluppfyllelsen. 

Region Bygg Mellersta har i förhållande till värdedokument och till begreppet Totalkvalitet 

god kvalitet på sitt interna arbete i verksamheten. Det är engagerade och prestigelösa 

medarbetare även om några inte är helt nöjda. Alla intervjuade personer vill att Peab ska 

utvecklas för att ligga med i framtidens byggbransch. Det är tydligt att de anställda vill att 

Peab ska utvecklas, för att det fortsatt ska vara en bra arbetsplats. Detta ligger helt i linje med 

företagets målsättning för sin verksamhet. 

Intervjuerna visade på en överlag jämn hög nivå vad det gäller inställning till service och 

kundnöjdhet. Byggkulturen på företaget var ödmjuk i sin inställning till medarbetare, chefer 

och kunder. Det som menas med ödmjukt är att man inte kan se prestige gentemot andra i 

någon form alls. Det intervjuerna också har visat är att i det granskade projektet har 

platsledningen varit något alldeles extra. Alla hantverkare är överens om att det var bland det 

bästa projektet de varit med om på länge. Platsledningen består av en arbetsledare och en 

platschef.  

Faktorer som fångas upp vid intervjuerna med platsledningen  

 Man pratar om vikten av att ha ett jämnt och bra flyt på bygget under byggprocessen 

 Man vill ha nöjda hantverkare eftersom det gör att bygget automatiskt löper på 

smidigare och det går fortare under byggprocessen 

 Man lägger stor vikt på arbetsberedningarna ute på byggarbetsplatsen 

 Man är lyhörd för åsikter och förbättringsförslag 

 Det sker kontinuerligt ett ömsesidigt utbyte av information mellan arbetsledare och 

platschef, vilket är viktigt för att arbetet ska löpa på 

 Platsledningens engagemang är stort 

 De resonerar precis på samma sätt omkring samma begrepp om arbetet ute på 

byggarbetsplatsen 

Den faktor som har visat sig ha störst påverkan på kvalitén i byggnationen i denna gjorda 

studie. Det är att engagera ledarna i organisationen för kvalitet. Om ledarna arbetar med 

ständiga förbättringar och är noggranna med kvalitén smittar detta av sig på alla anställda i 

projektet. Detta har i det granskade projektet visat sig genom platsledningen i projektet. 

Totalkvalitetsbegreppet handlar om vikten av att engagera ledarna i organisationen för 

kvalitetsarbetet ska fungera ända ut i organisationen. I projektet Hasselbolsförskola har 
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platsledningen helt levt upp till begreppet Totalkvalitet, både vid förprojektering och under 

projektet men också under respektive intervjutillfälle. 

Vid intervju tillfällena märktes tydliga skillnader mellan olika platsledningar ute på de 

besökta byggarbetsplatserna. Intrycket som fås är att det skulle förenkla för hantverkarna om 

det var mer likartat hur platsledningarna agerar i sin roll ute i verksamheten, vilket skulle 

kunna ta bort en del av den frustration hantverkarna ger uttryck för vid intervjuerna. Den 

andra viktiga delen i att underlätta för hantverkarna är att alla platsledningar ska ha tydliga 

arbetsberedningar med personalen. Om arbetsberedningen används på det sätt den är avsedd 

att göra, skulle detta leda fram till att alla får känna sig delaktiga i byggprojekten fullt ut. 

Nej, tidigare studier gjorda på Peab Sverige AB(se 4.2.1 i studien), är inte helt 

implementerade på Region Bygg Mellersta. I studiens tidiga fas verkade allt vara 

implementerat på företaget men det visade vid granskningen att allt inte var implementerat på 

regionen. Dock kan man påtala att den del av det som inte var implementerat berodde på ett 

annat systemval i organisering av arbetet än vad tidigare studie rekommenderat att införa. Det 

behöver därför inte innebära att man inom Peab ligger sämre till jämfört mot andra jämförbara 

byggföretag. Det som ändå är utöver systemvalet och inte var infört på regionen, var på 

området när det gällde erfarenhetsåterföring. Efter att denna studie gjordes på företaget har 

man genomfört en hel del förändringar på detta område. 

 

Studien förväntades visa att alla åtgärdsförslag skulle vara införda i Region Bygg Mellersta. 

Utifrån att de flesta åtgärdsförslagen är införda och tolkningen som görs är att även här är 

orsaken att det finns engagerade ledare för att utveckla verksamheten och kvalitén i 

organisationen. Nej, det var inte möjligt att hitta brister i det granskade projektets dokument. 

 

Studien gav några punkter som rekommenderas att man ser över: 

Förändringsförslag till Region Bygg Mellersta 

Peab ska:  

 Lyfta upp arbetsberedningsmöten i organisationen till platsledningar igen där 

man beskriver ekonomiska vinster och nyttan med att använda sig av 

arbetsberedningsmöten. I det arbetet ute på byggarbetsplatserna är det viktigt 

att arbetsberedningar genomförs på ett tydligt sätt i verksamheten. Vikten av att 

använda arbetsberedning som metod i byggproduktionen för att förenkla och 

klargöra samtliga pågående byggmoment i och utanför byggnaden, av alla 

inblandade parter som är delaktiga i uppförandet av konstruktionen. 

Det finns i det granskade projektet ett gott exempel på en platsledning som kan 

användas för att belysa detta ur ett arbetsperspektiv, inom Region Bygg Mellersta för 

platsledningar i Peab. Då denna platsledning har fått väldigt bra kritik av de 

hantverkare som har deltagit i projektet Hasselbolsförskola. 

 

 Internt ta reda på hur många platsledningar eller projekt det finns där 

hantverkarna upplever att det inte förekommer kontinuerliga gemensamma 
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möten/arbetsberedningar för genomgång av byggprojektet och dess 

fortskridande. 

Peab har ju sin medarbetarenkät Handslaget en gång om året, där skulle man kunna 

rikta frågor till hantverkarna för att få frågan kartlagd. Här skulle man även kunna få 

svar på om det är något de saknar på arbetsberedningen, hur man upplever att 

uppföljning sker av arbetsberedningen och hur man tycker att platsledningarna sköter 

det här ute i sina projekt. Kanske skulle man även rikta frågan till de som jobbar i 

platsledning för att få deras bild av hur det fungerar. Skattningen som görs är att 

mycket skulle vara vunnet om hantverkare och platsledning börjar se samma bild av 

vad arbetsberedningen ska göra och hur man får ut det mesta av den. Kartläggningen 

av arbetsberedningen kan användas för att lyfta fram, goda exempel som redan finns 

inom Peab. 

 

 Säkerställa internt att erfarenhetsåterföringen som görs används på ett sådant 

sätt att det börjar märkas även ute i byggverksamheten. 

 

 Företaget bör se över möjligheten att ge hantverkarna återkoppling på 

erfarenhetsåterföring på ett tydligare sätt än vad som görs idag.  

Ett förslag kunde vara om det sker någon form av slutrapportering från varje projekt 

att man skriver ner den informationen i en kort resumé och skickar ut till alla egna 

hantverkare som deltagit i projektet. Då alla hantverkare inte är kvar på 

byggarbetsplatsen till sista arbetsveckan och när byggprojektets sammanställning görs 

är det oftast bara en av hantverkarna som deltar vid byggprojektets utvärdering.  

Då skulle en kortresumé leda till att alla får ta del av samma information om 

byggprojektet och känna sig delaktiga. Förslagsvis tar man i kortresumén med dels hur 

utfallet av produktionen blev men också omständigheter som påverkade projektet i 

större omfattning, samt nyckelfaktorer till att projektet blev framgångsrikt. 

 

 Internt ta reda på vad det är för faktorer som gör att man inte har alla 

byggritningar klara innan start av ett byggprojekt. 

Kan man förändra något i förprojekteringsfasen för att hjälpa beställaren att snabbare 

komma till insikt med vad det är man önskar sig i den tilltänkta byggnationen. 

 

 Säkerställa att hantverkarna får en bättre och tydligare återkoppling på det de 

gör. Detta för att personalen ska känna att de är värdefulla och en viktig del i 

företaget.  

Det är önskvärt att återkopplingen sker kontinuerligt i hantverkarnas dagliga arbete. 

Detta är kanske något som också skulle kunna lyftas in när återkoppling görs på 

tidigare gjorda arbetsberedning och dess arbetsmoment. 

 

 Se över hur platsledningarna driver byggprojekten ute på byggarbetsplatsen. Det 

upplevda är att man med små förändringar i sitt sätt att leda projekt skulle 

kunna underlätta för hantverkarna i deras dagliga arbete.  
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Hur man som ledare agerar i sin yrkesroll ute i byggproduktionen. Det är viktigt att 

bygga upp en teamkänsla där alla som deltar i uppförandet av konstruktionen, ska 

kunna vara del av ett gemensamt lag på väg mot samma mål. 

 

9. Tackord 

 

Jag vill rikta ett tack till mina handledare på Peab Region Bygg Mellersta, Magnus Rahm och 

Jenny Eriksson som varit engagerade och trots att ni fick en öppen förfrågan om 

examensarbete en kort tid innan så nappade ni direkt på denna. Du Jenny, ditt engagemang det 

kom från hjärtat och det tar jag med mig in i byggbranschen nu när jag börjar. Jag vill även 

rikta ett särskilt tack till alla engagerade medarbetare inom Peab som jag fått möta och 

intervjua, ni har berikat min studie med er yrkeskompetens på ett alldeles särskilt sätt. Tack! 

 

Jag vill tacka Byggdialogs handledare Börje Arnfeldt för att jag fått ökad förståelse för 

kvalitets kontroller, hur de utförs och hur de dokumenteras. Vill även tacka för besöken på 

företaget jag fått göra och möten jag har fått deltagit i. Börje har även hjälpt mig med min 

förstudie som gjordes på ämnesområdet kvalitet innan mitt examensarbete påbörjades. 

Tack alla ni som bistått mig på Byggdialog i mitt examensarbete. 

 

Jag vill tacka min handledare på Fakulteten hälsa-, natur- och teknikvetenskap på KAU, 

Mikael Götlind som väglett mig under detta examensarbete, där vi diskuterat oss fram under 

resans gång. Jag vill även tacka Malin Olin som är min examinator på KAU, för stimulerande 

diskussioner och råd som hjälpt mig i mitt examensarbete. 
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Bilaga 1 Frågeformulär Ledare Peab 

Frågor till berörda i Mellersta Regionen Bygg 
 

1. Vad ingår i ditt uppdrag/befattningsbeskrivning på företaget? 

Gör du mer/mindre än det?  Varför? 

 

2. Vilka uppgifter i din arbetsroll är viktiga för den slutliga kvalitén i byggnad ska uppfylla satta mål? 

Varför är de viktiga? Tycker du att de fungerar bra? 

 

3. Vilka interna rutiner använder du i ditt arbete? 

Varför? Tycker du att de funkar bra? 

 

4. Vilka interna rutiner kontrollerar du att andra följer i ditt arbete? 

Varför?  Tycker du att det fungerar det bra? 

 

5. Hur tycker du att PEAB använder sig av erfarenhetsåterföring? 

Varför?  Tycker du att det funkar bra? 

 

6. Om du stöter på svåra problem, vad gör du då? 

Varför?  Tycker du att det funkar det bra? 

 

7. PEAB är ett företag som jobbat länge med kvalitet men är det något du saknar ibland? 

Varför?  Tycker du att det fungerar bra annars? 

 

8. Om du ser in i framtiden vad tror du att PEAB måste lyckas med i framtiden för att fortsatt ligga i 

framkant i byggbranschen? 

Varför? Tycker du att det fungerar bra? 

 

9. Är alla checklistor man ska använda sig av tydligt utformade? 

Varför? Tycker du att metoden med checklistor fungerar bra? 

 

10. Är det tydligt i vilket sammanhang man ska använda sig av vilken checklista? 

Varför? Kan det bli mera tydligt? 

 

11. Är det alltid tydligt varför en viss form av dokumentation ska göras av dig? 

Varför? Tycker du att det fungerar bra? 

 

12. Får du alltid respons på den dokumentation du gjort? 

Hur? Tycker du att det fungerar bra? (önskvärt) 

 

13. Upplever du att all dokumentation du ska göra är relevant för måluppfyllelsen? 

Varför? Tycker du att det är bra mängd med det som ska dokumenteras? 

 

14. Varför är det viktigt att du arbetar med kvalitet i det du gör? 

Hur? Vad blir resultatet annars? 
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Bilaga 2 Frågeformulär Hantverkare Peab 

Frågor till berörda i Mellersta Regionen Bygg 
 

1. Vad ingår i ditt uppdrag/befattningsbeskrivning på företaget? 

Gör du mer/mindre än det?  Varför? 

 

2. Vilka uppgifter i din arbetsroll är viktiga för den slutliga kvalitén i byggnad ska uppfylla satta mål? 

Varför är de viktiga? Tycker du att de fungerar bra? 

 

3. Vilka rutiner använder du i ditt arbete? 

Varför? Tycker du att de funkar bra? 

 

4. Kontrollerar du om andra följer vissa rutiner i sitt arbete? 

Varför?  Tycker du att det fungerar det bra? 

 

5. Hur tycker du att PEAB använder sig av erfarenhetsåterföring? 

Varför?  Tycker du att det funkar bra? 

 

6. Får du alltid återkoppling på erfarenheter du tagit upp? 

Hur? Tycker du att det funkar bra? 

 

7. Om du stöter på svåra problem, vad gör du då? 

Varför?  Tycker du att det funkar det bra? 

 

8. Är alla mallar för montage tydligt utformade? 

Varför? Tycker du att metoden med mallar fungerar bra? 

 

9. Gås varje moment av arbetsmontage igenom på arbetsberedning innan montage sker? 

Varför? Tycker du att det fungerar bra? 

 

10. Får du alltid respons på det arbete du gör? 

Hur? Tycker du att det fungerar bra? (önskvärt) 

 

11. Upplever du att arbetsberedningen är relevant för måluppfyllelsen av byggnaden? 

Varför? Tycker du att det är bra mängd med information på arbetsberedningen? 

 

12. Varför är det viktigt att du arbetar med kvalitet i det du gör? 

Hur? Vad blir resultatet annars? 

 

13. PEAB är ett företag som jobbat länge med kvalitet men är det något du saknar ibland? 

Varför?  Tycker du att det fungerar bra annars? 

 

14. Om du ser in i framtiden vad tror du att PEAB måste lyckas med i framtiden för att fortsatt ligga i 

framkant i byggbranschen?  

Varför? Tycker du att det fungerar bra? 

  



 
3 

Bilaga 3 Kontroller vid byggandet av Hasselbolsförskola 

 

Arbetsledaren visar mig interna kontroller som gjorts via dokumentation med kamera ute i 

fält under hela byggprojektets resa där fotografierna är arkiverade i datafil vecka för vecka. 

Här har man tydligt kunnat se hela husprojektet växa fram till Hasselbols förskola. Bilderna 

som har visats är tagna över kontrollmoment, där det var lätt och tydligt att se detaljer på 

fotografierna. Punkterna är i den ordningen som bygget framskred och som hen berättade om 

dem. Alla digitala fotografier är tagna av arbetsledaren för projektet. 

 

Varje punkt är ett eget moment som har minst ett digitalt fotografi kopplat till sig  

men oftast är det flera fotografier kopplade till samma moment och punkt: 

 

MARKARBETE & BETONGPLATTA: 

 Utsättning av markeringskäppar inför utgrävning av husgrund gjordes av 

arbetsledaren själv med totalstation. 

 Uppsinglad yta inför betongplattans läggning och gjutning. 

 Analys gjordes av energitransport i olika cellplast material inför 

grundläggning, för att välja ut ett isoleringsmaterial med god kvalitet. 

 (Plast) fuktspärr mellan cellplast överlappas och tejpas under den 

kommande betongplattan. 

 Utsättning av avloppsrör i plattans form innan gjutning, gjordes av 

arbetsledaren med totalstation. 

 Gjutningen, den lösa betongens kvalitet kontrolleras innan man börjar 

fylla gjutformen. Det är viktigt att cementblandningen har rätt kvalitet 

för att få rätt uttorkningstid. Betongen ska ha torkat ut visst mycket 

innan man kan lägga på golvmatta. 

KONSTRUKTION:     

 Stålpelare monteras ut på plats av UE, där utsättning sker i enlighet med 

K-ritning för huset. 

 Taket monteras på av samma UE, där konstruktionen består av sandwich 

element av plåt och cellplast som levereras färdigt från fabrik. 

STOMMAR: 

 Byggnadens ytterväggar kontrolleras med en egenkontroll av dess 

positioner och att dessa överensstämmer med ritning. 

 Träreglar, fukthalten kontrolleras på reglarna efter montage. Det görs 

endast stickprovskontroller och det för att man vet att alla träreglar har 

förvarats på samma plats. Träreglar används endast vid fönster och 

dörrar för att träreglarna är lättare att montera fönster och dörrar på. 

FÖRVARING: 

 Efter takets uppsättning sker all förvaring av materiel under husets tak. 
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INNERVÄGGAR: 

 Kontroll av stålpelarnas utsättning sker genom uppritning av innerväggar 

på betonggolv, då kontrolleras att alla pelare befinner sig i innerväggen. 

TAK: 

 Alla skarvar mellan takelement av plåt tejpas under taket för 

fuktsäkerheten. Det tejpas med supertejp och sedan sker en kontroll av att 

alla skarvar är tejpade. 

 Taket brandisoleras invändigt eftersom cellplasten är extra brandfarlig. 

STOMMAR: 

 Arbetsledare kontrollerar utsatta fönstermått i vägg. 

TAK: 

 Snörasskydd monteras. 

VARULEVERANS: 

 Kontroll av levererade fönster till bygget, där mottagningskontroll alltid 

består av att kontrollera rätt antal, rätt dimension och felfritt utförande 

vid leveransmottagning. 

STOMMAR: 

 Inplastning av fönster och vägg, där det sedan sker kontroller att alla 

skarvar är överlappade och alla skarvar är tejpade. 

 Isoleringen kontrolleras att det är rätt dimensioner och sorter. 

 Kontroll av svällistens montage mellan vägg och fönster. 

 När tätheten i ytterväggarna var uppnådd sattes byggfläktar i gång för att 

torka ur fukt ur byggkonstruktionen. 

PLATTA: 

 Kontroll av fukthalt gjordes med fuktsticka, man kontrollerar att 

fukthalten är under 85 %. Innan en professionell mätare av fukten 

tillkallas till platsen.  

STOMMAR: 

 Invändig isolering av ytterväggar och som sedan kontrolleras att det är 

skarvfritt. Det kallar man att varva isoleringen. 

TAK & INNERTAK: 

 Brandisolering i taket sätts upp, efter att taket plastats inifrån med 

överlapp och tejpats. 

 Rör montage av vatten-, ventilation- och elledningar, sätts upp i 

innertaket. 

INNERVÄGG: 

 Plastning av innerväggar där det är överlappning med plast och som 

sedan tejpas för att ljudkvalitén ska hållas. Kontrolleras sedan att det är 

rätt utfört. 
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TAK: 

 Extra brandisolering i taket skruvas upp, vilket ger ännu bättre U-värde 

ur energi synpunkt. 

 Fogning av cellplast och plåt mot brand görs. 

STOMMAR: 

 Provtryckning av hela klimatskalet görs med undantag av 

intransportsporten som plastas in under provtryckningen. 

      

ÖVRIGT: 

 Teknikrummet innan väggsättning. 

 Grunden för uteleksaker som består av monterade gummiplattor. 

 Stenbeläggning klar. 

 Målning invändigt. 

 Brandskyddsmålning av en balk, som brandskyddsansvarige missade på 

ritningen och ute på plats vid tidigare kontroll. 

 Flytspackling av golvet. 

 Förråd på framsidan byggs upp. 

 Dubbling av innerväggar. 

 Montage av invändig panel. 

 Plastmattor läggs in och bilden visar färdiginlagda mattor på en 

avdelning (efter mattläggning kan inga maskiner köra inne i byggnaden). 

 Expoxigolv förbereds i köksdelen av byggnaden. 

 Fasaden målas. 

 Expoxigolvet läggs i köket (har tre dagars torktid). 

 Kontroll av insektsnät och vindtätning. 

 Gungsställningar och lekytorna monteras. 

 Förråd på baksidan byggs. 

 Intransports porten sätts igen. 

 Bulletinboard fästs upp (för att nåla upp teckningar på). 

 Färdigt gräs rullas ut och läggs på plats. 

 Glaspartier monteras där in transporten förut satt. 

 Fönstersmygar, lister, socklar och foder monterades. 

 Dörrhandtag, lås och tryckes beslag monterades (tjänsten köptes in). 

 Inredning monterades. 

 Hörnskydd, grindar och sakvaror monterades. 

 Brandskyddsplan- utrymningsplan sätts upp, utrymningsvägar markeras. 

 V.49 Städning av skåp, väggar och tak. 

 V.50 Städning av samma som föregående vecka plus även 

fönsterputsning och golv, på torsdag och fredag städas det enbart i 

byggnaden. 

 V.50 Kontroll av utsidan att det ser bra ut fasader, belysning, staket, 

lekplatser, helheten granskas. 



 
6 

 V.51 Slutbesiktning. 

 Verksamhetsbilder(utan personer). 

  

Arbetsledaren berättar att det har varit lite små justeringar som hen har varit ute på plats 

och löst, t.ex. en trasig glödlampa m.m. Hen har då passat på att tagit kort inifrån där det blir 

verksamhets bilder med möbler och saker. Det levandegör byggnaden på ett helt annat sätt 

(dock utan personer). Bilder som PEAB kan använda sig av för att visa upp vad de har byggt 

för olika typer av byggnader ut till sina kunder. 

 

[OBS! En fyrklöver innebär byggkonstruktion och en punkt innebär övrig kontroll] 
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Bilaga 4 Peabs Företagspolicy 

 

Företagspolicy 
(Uppfyller kraven i ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 och AFS 2001:1) 
Peab bygger för framtiden. Vi vill vara 
det ledande och mest attraktiva bygg- 
och anläggningsföretaget i 
Norden. Det vi bygger ska skapa 
mervärden för våra kunder, 
leverantörer och oss själva samt bidra 
till en hållbar samhällsutveckling. En 
god ekonomisk lönsamhet är en 
förutsättning för att vi ska lyckas. 
 
Jordnära 
Vi vill arbeta nära våra kunder. Innan vi 
åtar oss ett uppdrag ska vi veta att vi 
har tillgång till de resurser som krävs 
för att göra ett bra arbete. Vi ska vara 
kända för ett jordnära arbetssätt med 
korta beslutsvägar och vara lyhörda för 
kundernas intressen. 
 
Utvecklande 
Vi ska vara nyskapande, flexibla och 
ständigt förbättra oss. Vi ska ta vara på 
våra medarbetares 
kompetens och erbjuda goda 
möjligheter till utveckling, utbildning, 
befordran och friskvård. Vi vill 
att våra medarbetare är engagerade 
och delaktiga i verksamheten samt 
medverkar till vår positiva 
utveckling. I Peab ska vi ha möjlighet 
att påverka vår arbetssituation. 
 
Personliga 
Vi ska vara det personliga företaget. 
Genom en ärlig och förtroendefull 
dialog med våra kunder och 
leverantörer ska vi skapa och bibehålla 
långvariga och goda relationer. Vi ska 
verka för att våra arbetsuppgifter ska 
kunna förenas med familj och 
fritidsintressen. Vi vill att bra 
kommunikation, god stämning och 
respekt för individen ska råda i Peab. 
 

Pålitliga 
Våra kunder ska känna sig trygga när 
de anlitar Peab. Det innebär att vi alltid 
ska uppträda med god affärsetik, 
kompetens och yrkesskicklighet. Vi ska 
ha en god planering, göra rätt från 
början, eliminera risker och hålla 
utlovade tider. Vi ska uppfylla lagar och 
krav, välja bästa möjliga teknik, 
prioritera förnyelsebara resurser och 
undvika miljöstörande ämnen. 
Det är alla vi i Peab som genom vårt 
engagemang skapar drivkraften i 
företaget och därmed förutsättningarna 
för vår framgång. 
Förslöv, mars 2013 
Jesper Göransson VD 
 
HÄLSA & ARBETSMILJÖ 
Arbetsmiljöpolicy 
Peabs arbetsmiljöpolicy är integrerad i 
Peabs företagspolicy och uppfyller 
kraven om systematiskt 
arbetsmiljöarbete enligt 
AFS 2001:1 
 
Hälsa och Arbetsmiljö 
ledningssystem 
Vårt sätt att jobba systematiskt med 
hälsa och arbetsmiljöfrågor baseras 
dels på kraven i AFS 2001:1 
”Systematiskt arbetsmiljöarbete” dels 
på våra interna ledningskrav, detta 
beskrivs i vårt 
verksamhetsledningssystem (VLS). 
 
Hälsa 
och arbetsmiljöarbetet bedrivs 
integrerat och som en naturlig del i den 
dagliga verksamheten. 
 
Hälsa och Arbetsmiljömål 
Hälsa och arbetsmiljömål ingår i de 
mål som ledningen beslutar om i 
koncernens affärsplan. 
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Organisation 
Arbetsmiljöansvaret ligger i 
linjeorganisationen. Stöd finns i form 
av arbetsmiljöchef och personalchef i 
koncernen och inom respektive 
division/bolag. I regionerna finns 
produktionscoacher eller KMA- och 
personalsamordnare. De fackliga  
organisationernas MB-ledamöter i 
hälso- och arbetsmiljöfrågor medverkar 
aktivt i företagets centrala 
skyddskommitté (CSK) och MB-träffar 
på division- och 
region/arbetschefsnivå. På våra 
arbetsplatser hanteras hälsa och 
arbetsmiljöfrågor av platschef och 
skyddsombud. För övrig verksamhet, 
kontor, verkstäder och förråd är det 
respektive chef. 
 
Arbetssätt 
På koncernnivå utgör arbetsmiljöchef 
och personalchef strategiskt stöd till 
ledningsgruppen på koncern, bolag, 
division och region. Även stöd vid 
uppdatering och underhåll av 
företagets system, hjälpmedel, rutiner  
och dokument ingår som 
arbetsuppgifter. På division- och 
regionnivå består arbetsuppgifterna i 
att driva, stödja och följa upp att 
företagets beslut och rutiner tillämpas 
så att det på företagets arbetsplatser 
råder en säker, trygg och hälsosam 
arbetssituation både för egna 
medarbetare och under- och 
sidoentreprenörer. Samverkan sker 
inom arbetsmiljöchefsgruppen och 
mellan regionala KMA-samordnare. 
 
Kompetensutveckling 
Vi erbjuder våra medarbetare 
grundläggande hälsa och 
arbetsmiljöutbildning. Våra linjechefer 
och skyddsombud genomgår 
befattningsanpassade 
specialutbildningar. Utbildningarna är 
framtagna för att vara ett stöd till våra  
medarbetare i sitt dagliga arbete. 
Hälsa och ARBETSMILJÖ 

MILJÖ 
Miljöpolicy 
Peabs miljöpolicy är integrerad i Peabs 
företagspolicy och uppfyller kraven 
enligt ISO 14001:2004. 
 
Miljöledningssystem 
Peabs miljöledningssystem 
ingår som en integrerad del i vårt 
verksamhetsledningssystem och 
uppfyller kraven i ISO 14001:2004. 
 
Övergripande miljöaspekter 
Vi identifierar och analyserar löpande 
verksamhetens miljöaspekter för att  
prioritera och minimera vår 
miljöpåverkan. Miljöaspekterna ligger 
till grund för miljömålen. Våra 
betydande miljöaspekter är: 
• Resursanvändning/resursförbrukning 
(inklusive energianvändning) 
• Miljö- och hälsofarliga ämnen 
• Transporter 
• Avfall 
• Energi 
 
Miljömål 
Miljömål ingår i de mål som ledningen  
beslutar om i affärsplanen. Miljömålen  
är framtagna för att minska vår 
verksamhets negativa miljöpåverkan. 
Miljömål formuleras och följs upp på 
alla organisatoriska nivåer från 
koncern till projekt. 
 
Miljö i projekten 
Projektens miljörisker, krav, 
förebyggande åtgärder, uppföljning och 
dokumentation identifieras och styrs 
med projektplanen och dess 
checklistor. 
 
Organisation 
Miljöansvaret är skriftligt delegerat 
i linjeorganisationen från VD till och  
med arbetschef. Stödfunktioner med 
miljökompetens finns på divisions-
/bolags- och regionnivå. 
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Integrerat miljöarbete 
Varje medarbetare i Peab måste 
eliminera risker och arbeta med hållbar 
utveckling i sin del av verksamheten. 
En förutsättning för att miljöarbetet ska 
fungera i praktiken är att det ingår som 
en naturlig del i vår verksamhet, därför 
är miljöfrågorna integrerade i våra 
processer och arbetssätt. 
 
Kompetensutveckling 
I utvecklingssamtalet planeras vilka 
utbildningar medarbetaren ska delta i 
under året. Varje medarbetare skall 
dessutom genomgå minst en 
grundläggande miljöutbildning. 
 
KVALITET 

Kvalitetspolicy 
Peabs kvalitetspolicy är integrerad i 
Peabs företagspolicy och uppfyller 
kraven enligt ISO 9001:2008. 
 
Kvalitetssystem 
Peabs kvalitetssystem ingår som en 
integrerad del i vårt 
verksamhetsledningssystem 
och uppfyller kraven i ISO 9001:2008. 
I entreprenadprojekt upprättas 
projektplaner (kvalitets-, miljö- och 
arbetsmiljöplaner) för att förebygga fel i 
produkt, minska skadlig miljöpåverkan 
och eliminera arbetsskador. 
 
Kvalitetsmål 
Kvalitetsmål ingår i de mål som 
ledningen beslutar om i affärsplanen. 
Målen utgår från företagspolicyn. 
Målen skall leda till nöjda kunder och 
förbättringar av verksamhetens 
processer. 

Organisation 
Kvalitetsansvaret ligger i 
linjeorganisationen. Stöd finns på 
divisions-/bolags- och regionnivå 
genom samordnare i frågor av 
kvalitetskaraktär. 
 
Integrerat kvalitetsarbete 
En förutsättning för att kvalitetsarbetet 
ska fungera i praktiken är att det ingår 
som naturliga delar i vår verksamhet. 
Därför integrerar vi kvalitetsfrågorna i 
våra processer och arbetssätt så att vi 
får nöjda kunder, en effektiv 
byggprocess och ständiga 
förbättringar. 
 
Kompetensutveckling 
I vår verksamhet erbjuder vi våra 
medarbetare den utbildning som är 
relevant till respektive arbetsuppgift. 
KVALITET 
Peab • 260 92 Förslöv • 0431-890 00 • 
peab.se 
Nordens Samhällsbyggare 
Peab utvecklar moderna samhällen där 
människor ska bo, leva och arbeta. 
Vi förstår de lokala förutsättningarna, 
tar ett socialt ansvar och utmanar 
gamla sanningar med nya lösningar. 
Det är det som gör oss till Nordens 
Samhällsbyggare. 
Läs mer om Nordens Samhällsbyggare 
på Peab.se. 
 
peab.se 
PPS.A. FÖRETAGSPOLICY KMA 

utgåva 7 2013-03-25 
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Bilaga 5 IMITs huvudmän 

 

 

Inledning: 

I avsnittet ”Avhandlingar i samarbete med andra företag” i kapitlet 4.2.2 finns studien 

[”När kvalitetsidéerna möter praktiken” av Rogberg, M. (1995)] med och i den studien  

hänvisar man till att IMIT har sponsrat forskningen i denna gjorda studie 

 

 

IMITs trustees are appointed for a period of three consecutive years.  

There are nine trustees, of which three are appointed by each of the following organizations: 

Swedish Institute of Management Foundation, (IFL) at Stockholm School of Economics 

I. Chalmers University of Technology 

II. University, Faculty of Engineering 

III. Royal Institute of Technology 

 

Huvudmän 

Docent Anders Karlström, Stiftelsen Chalmers Industriteknik 

Professor David Sonnek, SEB Venture Capital 

Director Fredrik Vernersson, Booz & Company 

Göran Harrysson, AB Tetra Pak 

Dr Hans Persson, AB Volvo Technology 

Director Henrik Pålsson, Ericsson, India Private Limited 

Director Joakim Nelson, Ericsson Mobile Communications AB 

Rektor Karin Markides, Chalmers University of Technology 

Director Per-Jonas Eliæson, Stockholm School of Economics 

Director Roland Fahlin, Roland Fahlin AB 

Director Staffan Håkanson, Staffan Håkanson Konsult AB 

Director Stephan Müchler, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren 

 

 


