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Förord 

Det här examensarbetet är en del av min utbildning till byggnadsingenjör på Kungliga 
Tekniska Högskolan, skolan för arkitektur och samhällsbyggnad ABE i Haninge. Arbetets 
omfattning är 15 högskolepoäng och är skrivet under hösten 2011. 

Efter att allmänt samtalat med några redan utexaminerade ingenjörer har en känsla vuxit fram 
som avslöjat att examensarbetet och dess ämne ofta glömts bort . Jag vet inte om det hänger 
samman med min föreställning om att rapporter av det här slaget oftast bara läses av redan 
insatta eller om rapporternas omfattning och språk inte tilltalar en större allmänhet. 

Min målsättning med den här rapporten är att den även ska kunna läsas och förstås av vem 
som helst . Jag har därför medvetet undanhållit mig från att använda allt för svårbegripliga 
ord, komplicerade uträkningar och teorier som bara existerar i en akademisk värld. Rapporten 
har valts att skrivas med utgångspunkt ur diagrammen (diagrammen redovisas i rapporten och 
ej som bilaga) så att var och en som läser texten också kan vidareutveckla egna resonemang 
och slutsatser. 

Jag vill speciellt tacka: 

Åke Tell,  min handledare vid KTH, som på ett föredömligt sätt kommit med bra 
infallsvinklar, kommentarer och kloka påpekanden under skrivandet. Åke är 
dessutom en utmärkt föredragshållare och den som väckt mitt intresse för detta 
ämne under föreläsningar på skolan. 

Eddy Dahlbom, min handledare på Peab, som stöttat, svarat på frågor, kommit med tips, visat 
Peabs interna system kopplade till erfarenhetsåterföring och mycket mer 
därtill. 

Erik Jansson,  lagbas för träarbetarna vid Victoria Tower, som hjälpt till med praktiska 
göromål ute på projektet och svarat på frågor om hur enkätens frågeställning 
uppfattas av de som svarat. 

Torbjörn Ericsson, byggnadsingenjör och arkitekt på SWECO/FFNS, för tips och stöttning 
under skrivandet. 

Tack också till alla som tagit sig tid att svara på enkäten.   

Stockholm hösten 2011 

Håkan Arvidsson   



Sammanfattning 

Examensarbetet har gjorts i samarbete med Peab Stockholm Hus 3 som är en region inom 
Peab Sverige AB. Arbetet med rapporten bygger i huvudsak på en enkätundersökning och 
studerande av Peabs verksamhetsledningssystem och produktionslitteratur. För allmän 
faktainsamling har litteratur från välbetrodda källor inhämtats på bibliotek och genom 
internet. 

Det visar sig genom arbetet att Peab har rutiner kring erfarenhetsåterföring inom 
byggprocessen men att dessa rutiner fungerar i liten omfattning och det praktiska arbetet med 
erfarenhetsåterföring fungerar inte alls enligt många. Detta är också något byggbranschen i 
övrigt upplever som problematiskt. 

Rapportens frågor är av vid karaktär och berör bl.a. byggfelskostnader, hur de anställda 
upplever att företaget tar tillvara på kompetens och stressen inom produktionen. Målet med 
rapporten är att hitta hur Peab Stockholm Hus 3 ska arbeta vidare med erfarenhetsåterföring 
för att möjliggöra bättre produktivitet.  

Som avslutning i rapporten försöker författaren påvisa vad som kan skapa ökad produktivitet 
och förbättrat erfarenhetsarbete.    
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Abstract 

This thesis has been done in collaboration with Peab Stockholm Building 3, which is a region 
within the Peab Sverige AB. The report is based on a survey and studies of Peab business 
management systems and production literature. For general information gathering has 
literature from well-known sources collected in libraries and through the Internet. 

It shows through the work that Peab has routines for experience feedback in the construction 
process, but that these procedures work in a small scale and the practical work experience 
feedback does not work at all. This is also something the construction industry in general also 
perceived as problematic. 

The questions in the report are of a wide scale and concerns construction errors cost, how the 
employees perceive that the company takes advantage of the skills and the mental stress in 
production line. The goal is to find how Peab Stockholm Building 3 will work on the 
experience feedback to allow for better productivity. 

In conclusion, the report author tries to demonstrate what can lead to increased productivity 
and improved work experience.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Då bygg- och anläggningssektorn är den näringsgren som utan tvekan påverkar oss alla 
dagligen och är Sveriges näst största arbetssektor efter sjukvården och som sysselsätter 
sammanlagt 504 4001 förvärvsarbetande personer vilket medför att det ställs höga krav på 
dess aktörer. Bygg- och anläggningssektorn har under många år debatterats och varit föremål 
för en offentlig debatt kring byggfusk, ineffektiv konkurrens och hög prissättning. Av de och 
ett par andra orsaker tillsatte regeringen i februari 2002 en kommission, byggkommissionen, 
vars uppdrag var att granska byggsektorn. Kommissionens utgångspunkt och fokus 
koncentrerades på kvalitet, konkurrens, kostnader och kompetens samt områden kopplade till 
dessa. Kommissionens resultat blev ett betänkande, SOU 2002:115 Skärpning gubbar! I 
betänkandet ges i princip hela byggsektorn rejält hård kritik inom ovanstående områden. Man 
ger dock inte bara kritik utan även en rad förlag till åtgärder där missförhållanden anges. 

Kommissionen pekar på att den tidigare bristen på konkurrens bl.a. ger upphov till höga priser 
och låg produktivitet. Andra orsaker till höga priser och låg produktivitet tros röra branschens 
oförmåga att inte använda den kunskap redan som finns, vilket ges uttryck i att samma fel 
upprepas om och om igen. Alarmerande vittnesuppgifter säger att "byggsektorn aldrig lär 
sig"2.  

Det bygger i sin tur på att den kunskap som finns är fragmenterad, svåråtkomlig och i det 
närmaste omöjlig att överblicka. Det är djupt olyckligt att områden som rör 
kunskapsspridning och erfarenhetsåterföringen har hamnat i skymundan när dessa kan ge 
effektivare byggprocess, konkurrensfördelar och utvecklingsmöjligheter. Detta skulle inte 
bara gynna företagsledningar och aktieägare utan i lika hög grad de anställa som tryggar sina 
arbetstillfällen.  

1.2. Mål och syfte 

Peab Stockholms Hus 3 vill att författaren till den här rapporten ska titta närmare på hur 
erfarenhetsåterföringen fungerar och hur man ska kunna lära sig mer genom denna i den delen 
av produktionsprocessen där uppförandet av byggprojektet sker dvs. produktionen. Rapporten 
ska också försöka påvisa erfarenhetsåterföringens viktiga betydelse för produktiviteten.  

Syftet för rapporten är att nå ytterligare framgångsfaktorer i en allt hårdare konkurrens på 
byggentreprenadsidan, få all personal se nyttan av erfarenhetsåterföring och att påbörja 
arbetet med att integrera erfarenhetsåterföringen som en verklig del i det dagliga arbetet.  

Utöver vad som kommer att behandlas i denna rapport, genom dess mål och syften, hoppas 
författaren och Peab Stockholm Hus 3 att erfarenhetsåterföringen också ska ge positiva 

                                                 
1 Källa: SCB, BI gäller år 2008. http://www.bygg.org/kartl_byggsektorn.asp 
2 Skärpning gubbar! Byggkommissionen, Statens Offentliga Utredningar, SoU 2002:115 kap. 7.6 

http://www.bygg.org/kartl_byggsektorn.asp


2  

effekter för ökad säkerhet; genom minskat antal olyckor, bättre planerat arbete; vilket kan ge 
mindre stress i vissa moment och nya möjligheter för personalen till ett nytt aktivt deltagande 
i viktiga och svåra förberedande arbetsmoment för kommande projekt. Till detta kan säkert 
nämnas ytterligare "spin-off" -effekter av god erfarenhetsåterföring men dessa får redovisas i 
andra rapporter. 

1.3. Frågeställning 

Som utgångspunkt för rapportens frågeställning diskuterades tidigt något som fångar upp 
kvalitet, miljö, arbetsmiljö samt ekonomi inom produktionen. Diskussioner fördes om hur en 
förbättrad erfarenhetsåterföring skulle kunna komma igång och integreras i verksamheten hos 
Peab Stockholm Hus 3. Andra områden som togs upp och diskuterades var: 

 

Förbättrad kommunikation 

 

Snabbare ledtider inom organisationen 

 

Ökad produktivitet 

 

Standardiserade lösningar och metoder 

 

Kulturförändring, känna vilja 

Dessa områden kunde sedan sammanställas och följande frågeformulering ställdes: 

Hur kan Peab höja produktiviteten genom erfarenhetsåterföring?   
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1.4. Avgränsning 

Projektarbetets tid är begränsad till 20 veckor halv fart.  

Arbetet fokuserar på produktionen inom byggprocessen utifrån Peabs processkarta och endast 
ett av Peab Stockholm Hus 3 pågående projekt har används som referenskälla. Detta gör att 
antaganden, formuleringar och ställningstaganden gäller för personer vid just detta projekt. 
Det medför också att slutsatser, diskussioner och förslag till förbättringar grundar sig på dessa 
personers svar. 

Fel som upptäcks under produktionsprocessen kan i många fall ha sitt ursprung hos andra 
aktörer än de som är verksamma inom produktions-skedet. De fel, brister och misstag som 
avses i rapporten är de som begås under produktionsprocessen. 

1.5. Metod 

Tillvägagångssättet för insamling av fakta som valts är genom enkätsvar och genom 
litteraturstudium. Bakgrunden till frågorna bygger på egen grundad slutledning och erfarenhet 
i kombination för att få svar på frågeställningen. Erfarenheten har tillgodogjorts genom arbete 
inom byggproduktion under skoltiden samt genom föreläsningar av branschföreträdare. 

Enkätmetoden får i detta avseende anses som en bra metod med tanke på att många personer 
skall svara under begränsad tid. Dessutom ska svaren vara anonyma.  

Det som kan tala till nackdel är valet av distributionssätt som vid denna undersökning blev 
"utdelning på arbetsplatsen". Här finns en viss risk för att grupptryck kan uppstå och orsaka 
nedsatt tillförlitlighet samt att avvikande uppfattningar inte kommer fram. Den personliga 
anonymiteten i gruppen kan också bli avslöjad. 

De ämnesområden som studeras i litteraturstudien är produktivitet, erfarenhetsåterföring och 
kommunikation. Dess källor är valda med omsorg och kan anses som helt tillförlitliga.    
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2. Nuläge 

Grunden för bolaget Peab lades år 1959 då bröderna Erik och Mats Paulsson, blott 16 
respektive 14 år gamla, började hjälpa traktens lokala lantbrukare med renhållning och 
soptömning. När efterfrågan på deras tjänster ändrade karaktär kom verksamheten att utökas 
till att omfatta entreprenader för småhusproduktion och vägar d.v.s. bygg- och 
anläggningsverksamhet.  

Peab har genom åren gjort många företagsförvärv och vuxit till en stor koncern med idag ca: 
14000 anställda och en total årlig omsättning runt 40 miljarder kronor. Det gör Peab till 
Sveriges största3 bygg- och anläggningsentreprenör mätt efter omsättning och antal anställda. 
I koncernen ingår många kända företagsnamn bl.a. Kungsfiskaren, Sweroc och Stockholm 
Entreprenad. 

För att behålla en ledande positionen måste Peab arbeta systematiskt med att tillvarata och 
sprida kunskap inom företaget. Lyckas det kan onödiga tid- och kostnadstjuvar tas bort vilket 
kommer att leda till ökad produktivitet och lönsamhet i produktionen. 

2.1. Verksamhetsledningssystemet, VLS och Produktionshandboken 

Det som styr Peabs produktionsprocess är dess verksamhetsledningssystem, VLS. Här kan 
alla anställda få anvisning om hur processer fungerar, vägledning i en process och vilka 
stödfunktioner som finns att tillgå. Verksamhetsledningssystemets rutiner, VLS-rutiner, är 
vägledande genom hela byggprocessen.  

VLS-rutinen är uppbyggd enligt metoden: omfattning, syfte/bakgrund, arbetssätt, hjälpmedel 
och hänvisningar. Valda delar är därefter indelade i underkategorier beroende på omfattning 
av rutinen.  

Varje rutin har en ägare , det kan till exempel vara projektering, produktion eller 
arbetsmiljö. Varje rutin är också försedd med giltighetsdatum och en koppling till rutintyp. 
Rutintypen berättar om innehållet och har sitt ursprung i t.ex. lagkrav eller standard. Idag 
pågår arbetet med att ISO- certifiera VLS-rutinerna till ISO 9001 och 14001. 

VLS- rutinerna sammanställs sedan tillsammans med generella instruktioner och bildar 
produktionshandboken. Produktionshandboken omfattar hela produktionsprocessen med 
avsnitt/kapitel kopplade till respektive verksamhetsmoment.   

Figur 2.1-1. Produktionshandbokens avsnitt under processen; produktion. 

                                                 
3 http://www.bygg.org/Files/Marknad/50_storsta_byggforetagen_2009.pdf 

Startmöte 
Produktion 

(P11)

Beredning 
(P12)

Uppföljning, 
Avstämning, 
Prognos (13)

Avslut (P14)
Produktions
avslutsträff 

(P15)

http://www.bygg.org/Files/Marknad/50_storsta_byggforetagen_2009.pdf


 

5  

2.2. ISO 9001 (Kvalitet) och 14001 (Miljö) 

I en allt mer hårdnande konkurrens blir det viktigare att visa på ambitionen att bli bättre. Det 
är idag heller inte ovanligt att beställare från stat, kommun och landsting kräver någon form 
av certifiering från byggsektorns entreprenörer som villkor för anbudsdeltagande. 

Det som i nuläget gäller för Peabs region Stockholm Hus 3 är att divisionsledningen har 
beslutat om att en certifiering ska ske inom kvalitet- och miljö. Författaren till rapporten 
välkomnar detta beslut då det idag framgår efter intervjuer och intern dokumentation att 
gällande VLS- rutiner inte används fullt ut.  

En av anledningarna till att införa ett ledningssystem för kvalitet- och miljö är att skapa 
ordning och reda, jobba för ständiga förbättringar och skapa en kostnadseffektiv verksamhet. 
Häri ligger också att fånga upp brister i bl.a. erfarenhetsåterföringen. ISO 9001 bygger på att 
öka kundtillfredsställelse, motiveringen hos personalen och syftar till ständiga förbättringar. 

Fram till idag är division Väst redan certifierad. Division Nordost är i sitt slutskede och den 
beräknade tiden för en certifiering av division Stockholm Hus till hösten 2012. 

2.3. Nuläge för erfarenhetsåterföring inom produktion 

Hos Peab ska erfarenhetsåterföringen, enligt nu gällande produktionsrutiner, genereras vid 
två

 

tillfällen. Ett vid en produktionsavslutsträff, som endast berör projekt större än 5 
miljoner kronor, och det andra tillfället skall ske löpande under pågående produktion. 

Vid produktionsavslutsträffen ska erfarenheterna fångas upp för att återföras i Peabs 
organisation. Speciellt ska erfarenheter beaktas som direkt kan appliceras för fler projekt. 

Den kontinuerliga erfarenhetsåterföringen ska under produktions-skedet utgå från det 
symboliserade Peab hjulet .   

Figur 2.3-1. Peab hjulet

 

Hjulet

 

syftar till ett önskvärt arbetsförfarande genom: planering, genomförande, kontroll 
och förbättring. Erfarenheterna ska fångas upp via aktivitetskort/ arbetsberednings- blanketter 
men en styrande VLS- rutin saknas.  
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3. Teoretisk bakgrund 

3.1. Allmän begreppsförklaring 

3.1.2 Produktion 

Nämns ordet produktion tänker de flesta på tillverkning. I företagsekonomiska sammanhang 
brukar dock produktion ges definitionen värdeförädling. I sin enklaste form matas ett 
råmaterial in i en maskin, som bearbetar materialet, och ut kommer en färdig produkt. Det 
handlar alltså om att skapa ett resultat på ett effektivt sätt med så små medel som möjligt.  

Men för att produktionen ska fortlöpa på ett smidigt sätt krävs att man beskriver produktionen 
och dess produktionssystem.  

3.1.3 Produktionssystem 

Historiskt var produktionssystemen rent hantverk men när industrialismen gjorde sitt intåg i 
slutet av 1800 -talet kom även produktionssystemen att reformeras. Tydligast är detta under 
1960 och 1970 -talet genom det så kallade bostadsbyggnadsprogrammet även kallat 
miljonprogrammet. Det hade sin utgångspunkt i en svensk bostadspolitiks ambition som gick 
ut på att en miljon lägenheter skulle byggas på 10 år. 

Idag ställs helt andra krav och utmaningar på produktionssystemen. Produkterna ska vara 
skräddarsydda, kostnadseffektiva och flexibla. Ett av de mest använda produktionssystemen 
är Toyotas Lean Production. 

3.1.4 Produktivitet 

Vad är produktivitet? Läser man i Bonniers stora ordbok (2002) anges följande förklaring: 

"Produktivitet - skaparförmåga, (i industrin) produktionens effektivitet, förhållandet mellan 
resurser och produktionsresultat". 

Men det finns flera sätt att definiera produktivitet och ofta blandas ordet ihop med 
närbesläktade begrepp som effektivitet, lönsamhet och prestation. Begreppen beror av 
varandra men är inte identiska. Prestationen avser ofta ekonomisk prestation. 

Den klassiska definitionen av produktivitet är: 

 

Förvillande kan vara att denna definition av produktivitet inte i sig inte säger något om en 
verksamhets produktivitet. Detta produktivitetsmått kan om möjligt visa en förändring över 
tid eller mellan olika produktionssystem. Men det betyder inte att modellen är ointressant. 
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Ett partiellt mått på en produktions produktivitet är ett av de vanligaste produktivitetsmåtten. 
Det är förhållandet mellan när viss mängd har producerats och en viss mängd resurser har 
förbrukats. 

  

Det här betyder att input påverkas av en rad olika faktorer som t.ex. kostnader för; kapital, 
material, energi, tjänstemän och indirekt arbetskraft. Det som bör beaktas i detta komplicerade 
mått är att enheterna inte är gemensamma med nämnaren. 

3.1.5 Lönsamhet 

Samhörigheten mellan produktivitet, effektivitet och lönsamhet kan redovisas enligt följande 
schematiska bild.  

Figur 3.1-1. Samband mellan produktivitet och effektivitet (Eliason och Samuelsson, 1991)   

Tillverkningsprocess 

Produktivitet 
Inre effektivitet 

Prisrelationer 
Yttre effektivitet 

Lönsamhet 
Total effektivitet 

Av omvärlden påverkade 
enhetspriser 

Kostnader

 

Intäkter

 

Fysisk

 

output

 

Fysisk

 

input
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Enligt figur 1 menar Eliasson och Samuelsson4 att lönsamheten är den övergripande totala 
effektiviteten som bestäms av sambandet 

  

Orsaken till att produktiviteten endast bestäms av vad som rent fysiskt har åstadkommits och 
efter rena fysiska uppoffringar är att kostnader orsakade av ökade eller minskade priser inte 
ska kunna påverka ett fysiskt förhållande. 

Prisrelationen är ett mått på hur väl företaget kan omvandla resurserna mellan input- och 
output sidan. Eliasson och Samuelsson kallar detta för yttre effektivitet. 

Den totala produktiviteten kan alltså mätas med alla resurser sammanslagna eller delas upp i 
delar. Görs detta så finns också stora möjligheter att påverka produktiviteten genom bättre 
arbetsmetoder, bättre arbetsorganisation och bättre teknologi.  

3.1.6 Lean Production 

Då den fysiska insatsen kan påverka produktiviteten så bör också mentala attityder påverka 
produktiviteten. Pionjärer med detta synsätt är det välkända bilföretaget Toyota. Toyotas 
synsätt på effektiviseringar fokuserar inte bara på verktygen utan också på människan bakom. 
Man tog hjälp av beteendevetenskapen och gick på djupet med frågeställningar som rörde 
användandet av kunskap och erfarenhetsåterföring. Toyota sa:  

- "Kaizen - Ständig förbättring. Alla har ansvar för förbättringar. Ingen process är 
perfekt - Det finns alltid utrymme för förbättring, innovation och utveckling"5.   

"Kaizen" är ett japanskt ord betyder "ständig förändring till det bättre". 

Lean Production fokuserar på olika områden i produktionsprocessen/ arbetsprocessen b.la. på 
kvalitet, fel och misstag och som ovan på medarbetarna. Totalt sett fokuserar Lean på att 
minimera allt utom slutkundens valmöjligheter. D.v.s. huvudbudskapet för Lean är att finna 
ett arbetssätt där processen ger ett så stort kundvärde som möjligt med minsta möjliga 
resurser.  

Naturligtvis handlar detta inte om att varje anställd i framtiden ska utföra två personers arbete, 
utan detta handlar om att man ska planera, genomföra, kontrollera och förbättra sitt arbete så 
att arbetet och produktionssystemet utvecklas och förbättras utan att kundens valmöjligheter 
försämras.   

                                                 
4 Eliasson & Samuelsson, Produktivitet och Lönsamhet, 1991 
5 http://www.toyota.se/upptack/the_toyota_way.aspx 

http://www.toyota.se/upptack/the_toyota_way.aspx
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4. Faktainsamling 

Faktainsamlingen har skett genom litteratur, enkät och intervjuer bl.a. med olika personer 
kopplade till Peabs byggproduktion.  

Den litteratur som har används är inhämtad från ledande författare och skribenter med stor 
kunskap på respektive område. Det gäller också rapporter som ligger till grund för vissa 
analyser och slutsatser. Även företagsanpassad litteratur har inhämtas internt inom Peab. 
Därmed får all litteratur anses som mycket trovärdig. 

Enkätundersökningen är genomförd vid Peabs projekt, Victoria Tower, beläget vid 
Kistamässan straxt norr om Stockholm. Alla svaren i enkätundersökningen är anonyma. 

De personer som intervjuats har alla bidragit till att förtydliga eller fördjupa fakta inom sina 
kompetensområden. Ingen av intervjupersonerna har refererats.  
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5. Resultat och slutsats 

Det skedde inget urval av personer som skulle få möjlighet att svara på enkäten. Kravet var 
enkelt. För att få lämna ett svar skulle personen i fråga vara anställd på Peab antingen som 
yrkesarbetare eller tjänsteman med arbete i produktionen.  

Enkätundersökningen delades ut till anställda under vecka 27 och 28, 2011. Under vecka 27 
arbetade 15 yrkesarbetare (YA) och 9 tjänstemän (TM) vid Victoria Tower. Under vecka 28 
hade arbetsstyrkan minskat till 8 YA och 6 TM. 

Svarsfrekvensen har räknats utifrån full bemanning, 15 YA och 9 TM. Av de 24 närvarande 
Peab anställda har 14 yrkesarbetare och 3 tjänstemän svarat. Det ger ett svarsunderlag på 93 
% för yrkesarbetarna och 33 % för tjänstemännen. Totalt ger detta en svarsfrekvens på 71 %. 
Svarsfrekvensen på respektive fråga anges normalt under diagrammet tillsammans med 
diagrambeskrivningen.  

5.1 Sammanställning av enkätsvar 

För att fånga upp och få en beskrivning på hur verkligheten ser ut, med utgångspunkt i frågor 
som rör produktivitet och erfarenhetsåterföring, skapades ett frågeformulär. Frågornas 
karaktär varierar stort i omfattning och inriktning allt för att få en bred inblick i de aktuella 
förutsättningarna för en ökad produktivitet genom erfarenhetsåterföring.  

För att skapa ordning och få en bra överblick ges frågeställningen från enkäten i 
diagramrubriken och en kort slutsats direkt i anslutning till frågan (dock ej i fråga 1). I bilaga 
1 finns hela enkäten sammanställd med frågor och svar.   
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Fråga 1. Yrkesgrupp 

För att beredas möjlighet till att urskilja eventuella olikheter mellan yrkesgrupperna ombads 
de svarande att kryssa i sin befattning.  

Diagram 1-1. Enkätsvar fråga 1. Svarsfrekvens 100 %. 

Fråga 2. Arbetslivserfarenhet 

Som framgår av enkätundersökningen har en stor del av personalstyrkan mer än 10 års 
arbetslivserfarenhet. Det kan då också antas att de personer som tillhör gruppen med mer än 
10 års arbetslivserfarenhet också är i motsvarande grad äldre än de med färre års 
arbetslivserfarenhet.  

Om detta antagande stämmer finns en risk för ett stort erfarenhetsglapp den dag då 
medlemmarna i 10+ -gruppen ska pensioneras.  

Diagram 2-1. Enkätsvar fråga 2. Svarsfrekvens på frågan: 100 %.   
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Slutsats:

Om denna arbetserfarenhet 
förutsättningarna goda för kommande yngre generationer samt till en gedigen 
kunskapsåterföring för kommande 

Fråga 3.

Om man 
sammanfaller de

Det som framträder är en bild över att den som börjat på en tjänst stannar kvar på tjänsten 
under lång tid. 
utvecklingsmöjligheter och tillfredsställelse 

Endast 2 av 17 tillfrågade har bytt tjänst under arbetskarriären.

Diagram 3

Slutsats:

En viss 
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Samtidigt bör detta resultat 
borga för 
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Om denna arbetserfarenhet 
förutsättningarna goda för kommande yngre generationer samt till en gedigen 
kunskapsåterföring för kommande 

Fråga 3.

 
År på nuvarande tjänst

Om man lägger samman
sammanfaller de

 

två diagrammen

som framträder är en bild över att den som börjat på en tjänst stannar kvar på tjänsten 
under lång tid. Om utgångspunkten är 
utvecklingsmöjligheter och tillfredsställelse 

Endast 2 av 17 tillfrågade har bytt tjänst under arbetskarriären.

3-1. Enkätsvar fråga 

Slutsats:

 

viss omsättning av
infallsvinklar och motverka en stagnation.

Samtidigt bör detta resultat 
borga för rätt kvalitet

0-3 år

Hur många års erfarenhet har du av nuvarande 

Om denna arbetserfarenhet är gällande för Peabs 
förutsättningarna goda för kommande yngre generationer samt till en gedigen 
kunskapsåterföring för kommande 

År på nuvarande tjänst

ägger samman

 

diagrammet från arbetslivserfarenheten med nedanstående diagram 
två diagrammen

som framträder är en bild över att den som börjat på en tjänst stannar kvar på tjänsten 
Om utgångspunkten är 

utvecklingsmöjligheter och tillfredsställelse 

Endast 2 av 17 tillfrågade har bytt tjänst under arbetskarriären.

Enkätsvar fråga 3. Svarsfrekvens på frågan: 100 %.

ng av

 

personal 
lar och motverka en stagnation.

Samtidigt bör detta resultat kännas tryggt 
kvalitet

 

och goda utvecklingsmöjligheter.

4-6 år

Hur många års erfarenhet har du av nuvarande 
arbetsuppgifter/ tjänst?

är gällande för Peabs 
förutsättningarna goda för kommande yngre generationer samt till en gedigen 
kunskapsåterföring för kommande arbete med erfarenhetsåterföring

År på nuvarande tjänst

 

diagrammet från arbetslivserfarenheten med nedanstående diagram 
två diagrammen

 

nästan identiskt

som framträder är en bild över att den som börjat på en tjänst stannar kvar på tjänsten 
Om utgångspunkten är att alla anställda trivs i sina roller, känner 

utvecklingsmöjligheter och tillfredsställelse 

Endast 2 av 17 tillfrågade har bytt tjänst under arbetskarriären.

Svarsfrekvens på frågan: 100 %.

personal är positivt för företaget
lar och motverka en stagnation.

kännas tryggt 
och goda utvecklingsmöjligheter.

4-6 år

Hur många års erfarenhet har du av nuvarande 
arbetsuppgifter/ tjänst?
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är gällande för Peabs övriga projekt, och anställda, är 
förutsättningarna goda för kommande yngre generationer samt till en gedigen 

arbete med erfarenhetsåterföring

diagrammet från arbetslivserfarenheten med nedanstående diagram 
nästan identiskt.  

som framträder är en bild över att den som börjat på en tjänst stannar kvar på tjänsten 
att alla anställda trivs i sina roller, känner 

utvecklingsmöjligheter och tillfredsställelse ska situationen absolut tolkas med lugn

Endast 2 av 17 tillfrågade har bytt tjänst under arbetskarriären.

Svarsfrekvens på frågan: 100 %.

 

positivt för företaget
lar och motverka en stagnation.

 

kännas tryggt för Peab då mycket talar för att erfaren personal 
och goda utvecklingsmöjligheter.

7-10 år

Hur många års erfarenhet har du av nuvarande 
arbetsuppgifter/ tjänst?

övriga projekt, och anställda, är 
förutsättningarna goda för kommande yngre generationer samt till en gedigen 

arbete med erfarenhetsåterföring

diagrammet från arbetslivserfarenheten med nedanstående diagram 

som framträder är en bild över att den som börjat på en tjänst stannar kvar på tjänsten 
att alla anställda trivs i sina roller, känner 

ska situationen absolut tolkas med lugn

Endast 2 av 17 tillfrågade har bytt tjänst under arbetskarriären.

 

positivt för företaget. Ny erfaren personal kan

för Peab då mycket talar för att erfaren personal 
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övriga projekt, och anställda, är 
förutsättningarna goda för kommande yngre generationer samt till en gedigen 

arbete med erfarenhetsåterföring.  

diagrammet från arbetslivserfarenheten med nedanstående diagram 

som framträder är en bild över att den som börjat på en tjänst stannar kvar på tjänsten 
att alla anställda trivs i sina roller, känner 

ska situationen absolut tolkas med lugn

Ny erfaren personal kan

för Peab då mycket talar för att erfaren personal 
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övriga projekt, och anställda, är 
förutsättningarna goda för kommande yngre generationer samt till en gedigen 

diagrammet från arbetslivserfarenheten med nedanstående diagram 

som framträder är en bild över att den som börjat på en tjänst stannar kvar på tjänsten 
att alla anställda trivs i sina roller, känner 

ska situationen absolut tolkas med lugn.   

Ny erfaren personal kan

 

ge nya 

för Peab då mycket talar för att erfaren personal 

diagrammet från arbetslivserfarenheten med nedanstående diagram 

som framträder är en bild över att den som börjat på en tjänst stannar kvar på tjänsten 

ge nya 

för Peab då mycket talar för att erfaren personal kan 
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Fråga 4. Utbildning 

Inom Peab så diskuteras utbildningsfrågor med närmsta chef i samband med 
medarbetarsamtal. Där formuleras individuella utvecklingsplaner med utgångspunkt från 
arbetsuppgifter verksamhetens krav och behov samt mål för personlig utveckling. 

Ingen av de tillfrågade verkar sakna formell utbildning. De fyra personer som anger att 
utbildning saknas pekar på att det är kompletterande utbildningar man avser. Med det menas 
specifika tilläggsutbildningar t.ex. liftkort (kort för att få framföra t.ex. en sax-lift), avancerad 
formsättning och svängda trappor.  

Diagram 4-1. Enkätsvar fråga 4. Svarsfrekvens på frågan: 100 %. 

Slutsats: 

Det finns inga skäl till att dessa utbildningar inte blir av då det ligger helt i linje med dem 
arbetsuppgifter som förekommer inom produktionen. 

Fråga 5. Delaktighet innan produktionsstart  

Det är känt från referensprojekt6 att ju tidigare yrkesarbetare, tjänstemän och andra berörda 
parter deltar i förberedelsearbetet ju bättre blir arbetsklimat, samarbete och ekonomin för 
byggprojektet.  

Den här frågans svar visar på att en stor del av personalen inte har haft möjlighet att hjälpa till 
eller påverka inledningsvis och bidra med sina erfarenheter.  

                                                 
6 SBUF NR 06:40, FoU-projektet Concordia, m.fl. 
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Diagram 5-1. Enkätsvar fråga 5. Svarsfrekvens på frågan: 100 %. 

Slutsats: 

Ur ett erfarenhetsåterföringsperspektiv så är det olyckligt att så få yrkesarbetare och 
tjänstemän inte har haft möjlighet att delta tidigare i produktionsprocessen, framförallt med 
hänvisning till vad som ovan angavs kunna göra verksamheten bättre. 

Fråga 6. Affärsidé 

För att alla ska sträva mot samma kvalitetsmål är en av grundförutsättningarna att alla känner 
till målen. Ett företags affärsidé är den mest offentliga mening som ska belysa hur företaget 
vill bli bedömt. Peabs affärsidé lyder:  

"Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led 
av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, skall vi 
göra kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för framtiden".  

Det här budskapet sitter väl rotat och av de tillfrågade anger 61 % rätt slogan för Peabs 
affärsidé.  

Yrkesarbetare

Tjänsteman

Tjänsteman

0 2 4 6 8 10 12 14 16

i samband med; startmöte
"Produktionsförberedelse" (projektering)

i samband med; startmöte "Produktion"

eller när projektet redan var igång

Antal av de tillfrågade

När blev du delaktig i arbetet vid detta projekt? Ange i vilket skede.
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Diagram 6-1. Enkätsvar fråga 6. Svarsfrekvens på frågan: 82 %. 

Slutsats: 

Peabs affärsidé är uttalad vilket också de anställda har givit ett uttryck för. Goda 
förutsättningar finns till att förstå de gemensamma kvalitetsmålen. 

Fråga 7. Kvalitetsarbete 

Kvalitetsarbetet är den övergripande styrfunktionen för att säkerställa kvalitetsmålen. Peab 
har i sin kvalitetspolicy definierat vilka kvalitetsmålen är och hur företaget skall nå dit. 

Bedömning som görs utifrån lämnade svar visar att en del arbete återstår med att förtydliga 
och förklara kvalitetsarbetet och då i första hand dess existens. En orsak till att kännedomen 
om kvalitetsarbetet inte är mer vida känt får antas sammanhänga med att 
verksamhetsledningsrutinerna används i begränsad omfattning.  

Diagram 7-1. Svarsfördelning till fråga 7. Svarsfrekvens på frågan: 88 %.   

- "Med enkla och tydliga värderingar är Peabs
affärsidé att utveckla, bygga

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

- "Peab ska förse kunderna med innovativa
bygglösningar av hög kvalitet.
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Slutsats: 

I samband med ISO- certifieringen nästa år måste 100 % känna till och förstå Peabs 
kvalitetsarbete. Detta blir garanterat en av de frågor som certifieringsorganet, företaget som 
utför själva ISO- certifieringen, kommer att ställa. 

Fråga 8. Integrerat kvalitetsarbete 

Det integrerade kvalitetsarbetet är ett anpassat kvalitetsarbete. Det betyder att kvalitetsarbetet 
riktar sig mot olika mål inom ramen för verksamheten. 

Utgångspunkten för fråga 8 är just målet med kvalitetsarbetet. Peabs mål för det integrerade 
kvalitetsarbetet är:  

nöjda kunder, en effektiv byggprocess och ständiga förbättringar.  

Det ska dock nämnas att den här frågan är svårt att svara på, då den ska kopplas med en kort 
rubrik till Peabs kvalitetsmål för kvalitetsarbetet. Möjligen skulle ett annat resultat kunna 
erhållas om frågans formulering varit annorlunda. 

Alla svarsalternativ är behjärtansvärda och direkt kopplade till produktion, ekonomi och god 
arbetsmiljö. Kärnan i frågan skulle dock beröra kvalitetsarbetet.  

Med det i minnet är det glädjande att målet: nöjda kunder, hamnar högt upp på listan vilket är 
Peabs första prioriterade mål. 

Att många svar hamnat på säkrare arbetsplatser tolkas här som en viljeyttring mot bakgrund 
av en pågående debatt om säkerheten på våra byggarbetsplatser.  

Uppfattningen om att ett företag alltid ser ökad lönsamhet som ett huvudmål kan finna sin 
förklaring i att det är frukten av övriga mål. 
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Diagram 8-1. Svarsfördelning till fråga 8. Svarsfrekvens på frågan: 94 %. 

Slutsats: 

Det verkar finnas en viss obalans mellan vad de svarande tror att Peab vill med 
kvalitetsarbetet och vad Peab har som mål med kvalitetsarbetet. Här kan utbildning av 
personalen ge många bra effekter. Dels kommer fokus att hamna på Peabs egentliga mål och 
personalen kan bidra med sin kunskap till hur Peab bäst når målen. Frukten blir en ökad 
lönsamhet.  
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Effektiv byggprocess

Ständiga förbättringar
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Minskade kostnader

Bättre projektering

Vilka 3 alternativ tycker Peab är viktigast i sitt integrerade 
kvalitetsarbete? 
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Fråga 9. Förutsättningar för kvalitetsarbete 

Denna fråga berör under vilka förutsättningar Peab anser att kvalitetsarbetet ska fungera. Med 
det menas hur integrationen av målen rent praktiskt ska gå till. 

47 % av de tillfrågade tror att Peab anser att förutsättningen för ett väl fungerande 
kvalitetsarbete uppnås om alla anställda är överens om målet.  

24 % svarar att samtliga anställda måste skriva under ett förbättringsavtal för att 
kvalitetsarbetet ska fungera.  

Övriga 29 % har svarat att kvalitetsarbetet fungerar bäst om det får ingå som en naturlig del i 
verksamheten. Det är också så Peab vill att kvalitetsarbetet ska fungera i praktiken.  

Diagram 9-1. Svarsfördelning till fråga 8. Svarsfrekvens på frågan: 100 %. 

Slutsats: 

I enlighet med förra frågans slutsats så behöver Peab stärka budskapet kring frågor som rör 
kvalitetsarbetet.   

Förutsättningen är att alla medarbetare inom Peab
är överens om målet. (A)

För att kvalitetsarbetet ska fungera i praktiken är att
det ingår som naturliga delar i vår verksamhet. (B)

Förutsättningen är att alla Peabs samarbetspartner
skriver på ett förbättringsavtal för att

kvalitetsarbetet ska fungera. (C)

Samtliga anställda inom Peab måste skriva på ett
förbättringsavtal för att kvalitetsarbetet ska fungera.

(D)
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Vilket alternativ anser Peab vara förutsättningen för att kvalitetsarbetet 
ska fungera?
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Fråga 10. Växa i sin yrkesroll 

Känslan av att Peab inte gör tillräckligt för yrkesrollens utveckling kan grundas i personliga 
utgångspunkter. Några exempel kan vara om de svarande känner att lönetaket är uppnått, 
möjligheterna till vidareutbildning inom sitt område är små, ansvarsområdet med nu gällande 
rutiner inte går att påverka, så kan också en upplevd stagnation i yrkesrollen föreligga. Då är 
den givna bilden nedan förståelig.  

Diagram 10-1. Svarsfördelning till fråga 10. Svarsfrekvens på frågan: 100 %. 

Slutsats: 

Det är positivt att samtliga tjänstemän och att många yrkesarbetare känner en tillfredsställelse 
med Peabs engagemang i medarbetaren. Målet är naturligtvis att alla ska känna detta 
engagemang och här ligger ansvaret på chefen med personalansvar. 

Fråga 11. Egna initiativ 

Även i frågor som rör initiativ är det möjligt att inställningar grundas på personliga 
utgångspunkter. Som arbetsgivare/chef måste man påvisa att tillfällen till initiativtagande 
bjuds, och kanske gärna uppmuntras, och som anställd måste man se att arbetsgivaren/chefen 
bjuder in.  

Om diagram 11-1 jämförs med diagram 10-1 och 12-1 så sammanfaller dessa nästan identiskt. 
Alla tre frågorna handlar om relationen mellan Peab/chefen och den anställde/svararen i ett 
par viktiga frågor som kan antas vara grundläggande för ett gott samarbete i frågor kring 
erfarenhetsåterföring. Antagandet bygger på inledningens beskrivning om produktivitet och 
lönsamhet. 
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Diagram 11-1. Svarsfördelning till fråga 11. Svarsfrekvens på frågan: 100 %. 

Slutsats: 

En slutsats i denna fråga kan vara att den ena eller andra parten inte bjuder till i tillräckligt 
stor utsträckning. Det finns också en risk att frågan besvaras som ett missnöjesuttryck av 
någon orsak då det är samma personer som svarat nej i fråga 10,11 och 12. 

Fråga 12. Tar Peab vara på din kompetens? 

Frågor som rör kompetens och utveckling är idag högaktuella. I olika branschtidningar kan 
nästan dagligen läsas att många företag har svårt att hitta rätt kompetens till sin verksamhet. 
Kärnan i frågeställningen är för att finna om kunskap inte utnyttjas effektivt. 

Att utbildningsnivån inom byggsektorn är lägre än i andra branscher har byggkommissionen 
uppmärksammat i Skärpning gubbar! Där påvisas att de kollektivanställda yrkesarbetarna 
endast får 0,3 dagars utbildning per år. Men på vem ligger ansvaret att en vidareutbildning 
sker? 

Arbetsgivaren, genom platschef och arbetsledning har ett ansvar, vilket Peab nu jobbar starkt 
för att utveckla. Arbetstagaren har också ett ansvar, genom att påtala kurser och utbildning 
som är relevanta för arbetsuppgifternas utförande.   

Diagram 12-1. Svarsfördelning till fråga 12. Svarsfrekvens på frågan: 100 %. 
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En av de orsaker som ligger till grund för upplevelsen, att företaget inte tar vara på anställdas 
kompetens, finner sin grund i att en stor kull anställda snart går i pension och att deras 
kunskap inte samlas upp av innan pensionsdagen. Det här är något som anställda bevittnat 
från tidigare kollegors pensionsavgångar.   

En annan orsak till ovanstående nej-svar kan vara liten kännedom om möjligheterna i 
utvecklingsavtalet. Utvecklingsavtalet, UVA- avtalet, är skrivet mellan 
arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Det ska bl.a. bereda väg för den 
enskilde yrkesarbetaren att öka sina kunskaper och erfarenheter i kombination med att 
företaget ska utveckla en god lönsamhet och konkurrenskraft. Ett relativt långtgående avtal 
där Peab dessutom har lokala överenskommelser för ett utökat åtagande. Då det inte är större 
fokus kring avtalet finns här en risk att anställda upplever detta avtal som en pappersprodukt. 
Ansvaret för detta ligger på Peab, den anställde och samverkande fackliga organisationer. 

Samtidigt finns det rapporter som ger en motsatt innebörd av ovanstående samarbete. Här kan 
yrkesarbetarnas svar vara sprungna från påverkan av aktörer med stort inflytande över dessa 
yrkesgrupper. Det finns indikationer på att vissa fackliga organisationer ogillar att t.ex. 
byggnadsarbetare ges större ansvar än hittills7. Alla med detta förhållningssätt motverkar 
kompetensfrågor avsevärt. 

Slutsats: 

Det finns många infallsvinklar till orsakerna av upplevelsen att företaget inte tar kompetensen 
tillvara. En slutsats ger att det vanligen finns en koppling mellan ansvar och 
kompetensutveckling. Lågt ansvar ger ofta låg kompetensutvecklingstakt. Det här är ett 
bekymmer för både företaget och den anställde. Känslor kan växa till att företaget inte tar vara 
på den enskildes kompentens speciellt om det sker i samband med upplevelser kring att 
yrkesrollen inte utvecklas. Möjligen skulle detta kunna beskrivas som ett utanförskap. Med 
det menar författaren att den anställde som inte är inne i ruljangsen kunskapsutveckling (nya 
ansvarsuppdrag, yrkesroller mm) inte heller upplever företagets engagemang kring hur 
kompetens tas tillvara. 

Fråga 13. Peabmetoder 

För att arbetet ska löpa så friktionsfritt som möjligt och att samma misstag inte ska upprepas 
gång efter annan har Peab utvecklat något som kallas Peab-metoder.  

Det är ett hjälpmedel inför arbetsberedningar då arbetsstyrkan som ska utföra momentet sitter 
ner tillsammans med t.ex. en arbetsledare och går igenom momentet i detalj.  

                                                 
7 Skärpning gubbar! Sid 334. 
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Figur 5.1-1. Exempel på arbetsflöde ur Peabmetoder. 

Att metoden inte är allmänt känd kan ligga i det som inledningsvis berörde Peabs strävan till 
att vara en jordnära och personlig organisation. Med det avses att det är upp till varje 
projektorganisation att själva bestämma över de verktyg som ska användas på projektet. Ett 
antagande, då det finns en platsledning och yrkeskår med många års erfarenhet, är att det inte 
är någon större idé att införa verktyg som ändå inte bedöms tillföra något nytt.  

Diagram 13-1. Svarsfördelning till fråga 13. Svarsfrekvens på frågan: 94 %. 

Slutsats: 

Lång erfarenhet kan påverka synsättet för värderingen av befintliga verktyg. Det man missar i 
att inte använda dessa verktyg är möjligheten till att dem utvecklas. 
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Fråga 14. Användningen av Peabmetoder 

Då många i föregående fråga svarade att man inte kände till Peab-metoder blir naturligtvis 
dess följdfråga om användningen starkt förutbestämd.   

Diagram 14-1. Enkätsvar fråga 14. Svarsfrekvens på frågan: 88 %. 

Slutsats: 

Här kan kort konstateras att om man inte känner till verktygen så lever de inte. 

Fråga 15. Byggfelskostnader 

En betydande del av ett projekts omsättning består av byggfelskostnader. I procent kanske 
inte byggfelskostnaderna antas vara av betydande storlek, men i kronor räknat blir det mer 
påtagligt hur mycket pengar det rör sig om.  

Intentionen av frågeställningen är att ge en dimension till rapporten av vad fel och misstag 
kostar för att öka allas förståelse till att något måste göras.  

Peab har tidigare i undersökningar8 redovisat att byggfelskostnaderna uppgår till cirka 300 
miljoner kronor per år (2008). Det motsvarar 1,0 % av ett genomsnittsprojekt år 2010. 

                                                 
8 Peab, Rätt från mig, 2008, internbroschyr. 
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Diagram 15-1. Enkätsvar fråga 15. Svarsfrekvens på frågan: 94 %. 

För att ge en enkel bild av beloppet kan ett exempel visa på storleken av denna procent. Anta 
att det kostar 1,2 miljarder att uppföra ett objekt. Detta byggprojekt fördyras då med 

. Som entreprenör kan man förstå att 
beställaren t.ex. pressar tidplanen i motsvarande grad för att kompensera detta med hjälp av 
hyresintäkter. 

Slutsats: 

Även om procentandelen är låg så ger det stora belopp för företag som Peab med 
årsomsättningar på ca 30 miljarder kronor (år 2010 Peab bygg och anläggning).    
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Fråga 16. Stress på arbetsplatsen 

Att stress kan leda till ohälsa och påverka oss negativt är allmänt känt (negativ stress). 
Forskarna känner också till stressens orsak- och verkan- effekter. Häribland har påvisats hjärt- 
kärlsjukdomar, minskad förmåga till uppmärksamhet, minne och inlärning.  

Men stress kan ha positiva effekter också. Inför mer krävande situationer skärper man sig 
mer, fysiskt och mentalt, och därigenom presterar lite extra. Viktigt är att tid finns för 
återhämntning och vila annars går snart den positiva stressen över till negativ stress med risk 
för ovanstående tillstånd.  

Kärnan i frågan ligger inte i det tillfälliga stresspåslag som kommer av vissa situationer. Här 
avses negativ stress även om den inte är uttalad i frågan. Av den upplevda stressen på 
arbetsplasten är steget inte långt till antagandet att stress också är orsak till att fel begås med 
omarbete och skador som följd.  

Det konstateras ur frågan att stress är mycket vanligt på byggarbetsplatsen. Vi ser i 
diagrammet nedan att 14 av 16 anser det någon gång stressigt under byggtiden.   

Diagram 16-1. Enkätsvar fråga 16. Svarsfrekvens på frågan: 94 %. 

Slutsats: 

Produktionstiderna verkar vara i snävaste laget då 88 % upplever stress någon gång under 
byggtiden.   
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Fråga 17. När upplevs det som stressigast? 

En koppling till föregående fråga visar när personalen upplever det som stressigast. Det är 
djupt oroande att många upplever stress under hela byggtiden. Till detta kommer framtidens 
krav från beställare med all säkerhet att medföra ännu kortare produktionstider vilket kommer 
att ställa ytterligare krav på entreprenören under byggskedet.  

Diagram 17-1. Enkätsvar fråga 17. Svarsfrekvens på frågan: 82 %. 

En av de möjligheter som finns att möta framtidens krav är genom bättre 
erfarenhetsåterföring. Som visas i fråga 37 tror hela 56 % att misstag som begås på ett projekt 
också upprepas på ett annat. Bara i denna frågeställning frigörs mycket tidskapital som 
skulle kunna användas till att motverka stress.  

Slutsats: 

Sambandet mellan den höga andelen upplevd stress genom projektet och långa projekttider är 
något som är alarmerande. Och även om frågan inte är djupare analyserad med tanke på 
orsaker till stressen så larmar detta naturligtvis om ett icke önskvärt förhållande.  

Frågan är om den upplevda stressen skulle kunna minskas en aning om fler yrkesarbetare och 
tjänstemän deltagit tidigare i planering/beredningsprocessen?   
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9 http://www.sbuf.se/documents/Rapport_Sloseri.pdf
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Om det för rapporten angivna resultatet över icke värdeskapande arbete som omarbeten, 
väntan, outnyttjad tid, avbrott och övrigt läggs samman för t.ex. yrkesarbetarna ges tiden 1,86 
timmar/dag vilket utgör ca 23 % av arbetsdagen. Det kan då enkelt översättas i kronor om ett 
antagande görs att yrkesarbetarnas andel av projektkostnaden utgör ca: 4 %. Om 
projektkostnaden är satt till 500 miljoner blir summan för detta tidsspill 
0,23*0,04*500 000 000 = 4,6 miljoner kronor. Räknas kostnaden för tjänstemännen blir 
summan ännu högre.  

Diagram 18-3. Enkätsvar fråga 18. Svarsfrekvens på frågan: 76 %. 

Slutsats: 

Det viktiga att förstå, som gäller under normala förhållanden, är att den värdeskapande tiden 
oftast mycket liten i förhållande till den totala arbetstiden. Det är denna värdetid som ska 
höjas för att öka produktiviteten.  

I enlighet med de stora skillnader i tidsförbrukning som framkommit i jämförelsen mellan 
denna rapport och rapporten genomförd av FoU-väst lämnas denna fråga utan närmare analys. 
Den är dock av väsentlig betydelse för framtiden och ekonomin.   
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Fråga 19. Var söks hjälpen ifrån? 

Syftet med frågan är att spegla kommunikationsvägen mellan annan (t.ex. arbetsledning), 
kollegor och närmsta chefer. Frågan är också ett försök till att se om frågefördelningen är 
skev, t.ex. om chefen alltid fick alla frågor eller om chefen uteslöts från alla frågor. Det kan i 
sin tur kopplas till organisatoriska hierarkier. 

Svaren är jämt fördelade mellan kollegor och närmsta chef. De tillfrågade förefaller känna 
förtroende för varandra då det gäller att söka hjälp.   

Diagram 19-1. Enkätsvar fråga 19. Svarsfrekvens på frågan: 100 %. 

Slutsats: 

Här förefaller organisationsstrukturen platt och kommunikationen mellan arbetskollegor 
fungerar utmärkt. 

Fråga 20. Problem planering 

Orsakerna till att det sker misstag i planeringen kan vara många. Felaktig information, fel i 
materielleverans, fel i handlingar o.s.v. Tyvärr är det dem som arbetar längst ut i produktionen 
som tydligast ser effekterna av planeringsmissarna och ofta tvingas till onödigt arbete. Det är 
också här som felen får störst ekonomisk betydelse för Peab.  

Det är därför rimligt att anta, med underlag av hur svaren ser ut, att en bättre planering med 
hjälp av de som tidigare utfört liknande arbetsuppgifter skapar ett mer fungerande moment. 

Någon av mina 
kollegor, 47%

Närmsta 
överordnade chef, 

41%

Annan:, 12%

Om du inte vet hur en uppgift ska lösas, till vem vänder du dig för att 
få hjälp?

(Förutsättning: du har alla fakta, detaljer/ritningar och mått mm)
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Diagram 20-1. Enkätsvar fråga 20. Svarsfrekvens på frågan: 94 %. 

Slutsats: 

Tolkningen som görs av ovanstående svar bör nog självkritiskt granskas ute på projektet för 
att överväga om inte orsaken kan vara ett relativt lågt deltagande vid arbetsberedningar. 
Vilket kommer att visas i fråga 22. 

Fråga 21. Sitter på värdefull kunskap 

Det skede som avses i frågan ska kopplas till fråga 5 (delaktigheten i förberedelsearbetet vid 
detta projekt).  

Här påvisas att en stor del av personalen sitter med värdefull information. Naturligtvis är det 
något som tidigare är känt men svårt att ta tillvara eftersom många kommer in i ett sent skede.  

Diagram 21-1. Enkätsvar fråga 21. Svarsfrekvens på frågan: 100 %.   
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Slutsats: 

Nu återstår för personalen att påvisa detta hos arbetsledningen så har de ett säkert jobb 
framgent. 

Fråga 22. Deltar vid arbetsberedningar? 

En viktig del i kunskapsflödet, och hur erfarenhetsåterföringen ska gå till i praktiken, är hur 
och var den enskilde söker sin information. Det kommer att visa sig i fråga 30 att 
informationsvägen, åtminstone inledningsvis, bör spridas muntligen. Det här är positivt ty på 
en byggarbetsplats är det glest mellan datorerna. 

Arbetsberedningen är då forumet för kunskapsspridning. Här har all inblandad personal 
möjlighet att inhämta och sprida kunskap om aktuellt arbetsmoment. Det är då beklämmande 
att utläsa ett så lågt deltagande som 65 % vid projektets arbetsberedningar.  

Diagram 22-1. Enkätsvar fråga 22. Svarsfrekvens på frågan: 100 %. 

Slutsats: 

Med hänsyn till säkerhet, erfarenhetsåterföring och möjlighet till att påverka arbetet skall alla 
delta vid arbetsberedningar. Det borde inte finnas möjlighet att inte vara med vilket nu verkar 
vara fallet. 

Fråga 23. Hur ofta bidrar du med tips och idéer? 

För att börja bakifrån så måste det finnas kunskap att sprida och en vilja att dela med sig. Det 
gick att utläsa ur fråga 19 att hjälp gärna söks via kollegor eller hos närmsta chef och här 
sammanställs det med frekvensen av hur ofta det sker. 

En mindre andel anger att de lämnar tips och idéer så frekvent som dagligen eller några 
gånger per vecka medan majoriteten anger frekvensen till några gånger per månad. 
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Men det mest positiva återfinns i att de allra flesta har vilja, ambitioner och kunskap att dela 
med sig av.   

Diagram 23-1. Enkätsvar fråga 23. Svarsfrekvens på frågan: 100 %. 

Slutsats: 

Med större deltagande i arbetsberedningar skulle staplarna i diagram 23-1 enkelt kunna 
förskjutas till dagligen eller rent av flera gånger dagligen. 

Fråga 24. Återkommer liknande arbetsmoment? 

Frågeställningen utgör själva grunden för om erfarenhetsåterföringen kan vara lönsam. Den 
exklusivitet och karaktär av att varje projekt är en prototyp , som flera rapporter vittnat om, 
utgör till stora delar grunden för att branschen uppvisar låg lönsamhet. 

Bekräftelsen i svaren visar på att momenten till relativt stor del är återkommande. Det styrker 
inte bara att här finns möjligheter till produktivitetsutveckling, utan i hög grad att 
erfarenhetsåterföring har goda möjligheter till att öka lönsamheten.  
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Diagram 24-1. Enkätsvar fråga 24. Svarsfrekvens på frågan: 100 %. 

Som nämnts tidigare har Peab, ur häftet Rätt från mig, visat möjliga besparingar på ca: 300 
miljoner kronor per år om saker och ting gjordes rätt från början.  

Med ett enkelt räkneexempel ska visas att de 17 anställda som svarat på denna enkät kan öka 
lönsamheten i företaget med 364 300 kronor per år. Orsaken att exemplet beräknas på 
samtliga svarande och inte bara på de 14 som svarat Ja eller Ibland är att vi inte känner till om 
de 3 som svarat Nej är på sitt första projekt. Peab har idag ca 14000 anställda. Då utgör de 17 
svaranden i denna enkät (17/14 000) ca 0,0012 % av personalstyrkan. Bara dessa 0,0012 % 
kan spara (0,0012*300 000 000) ca: 364 300 kronor årligen om de vid nästkommande projekt 
får, har och gör rätt från början.  

Slutsats: 

Det krävs inte större ekonomiska kunskaper för att förstå ovanstående uträkning och 
resonemang. Om alla hjälps åt kan dessa resurser användas på utvecklingsfrämjande områden 
inom företaget. 

Fråga 25. Kan du framföra erfarenheter efter avslutat projekt? 

Av vad som framgår av svaren verkar tjänstemännen få möjlighet till att lämna erfarenheter 
efter avslutat projekt. Var gäller yrkesarbetarna så får 50 % inte möjlighet att lämna 
erfarenheter medan ca 25 % alltid får det och övriga ca: 25 % endast ibland. 

Många yrkesarbetare inom en yrkesgrupp kanske lämnar bygget då det är långt kvar på 
projekttiden. Det skulle kunna vara en orsak till att många svarat att de ej kan framföra 
erfarenheter efter avslutat projekt. 

0

2

4

6

8

Ja Ibland Nej

A
nt

al
 sv

ar

Svarsalternativ, Yrkesarbetare och Tjänstemän

Händer det att du arbetar vid ett nytt projekt och plötsligt kommer 
du på att; "så här skulle man kunna ha gjort vid "förra" projektet och 

så här kanske kan göra vid kommande projekt? 



34   

Diagram 25-1. Enkätsvar fråga 25. Svarsfrekvens på frågan: 100 %. 

Slutsats: 

Här finns stor förbättringspotential. Peab Stockholm Hus 3 förlorar mycket kunskap som 
skulle kunna tas till vara. 

Fråga 26. Tas dina erfarenheter tillvara? 

Den här frågans syfte är att undersöka om erfarenhetsåterföringen möter något hinder bland 
medarbetare då nya idéer framförs. 30 % bekräftar direkt att lyhördheten är låg. 40 % känner 
ett visst motstånd ibland. Övriga 30 % känner inte hinder då erfarenheter förs fram. 

Det finns flera tänkbara orsaker till att många upplever det som om deras erfarenheter inte tas 
tillvara. Stress, avsaknaden av forum, brister i ledarskap, okunskap, attityder mm. Listan kan 
troligen göras ganska lång. Det viktiga är att trenden bryts snarast.  

Diagram 26-1. Enkätsvar fråga 26. Svarsfrekvens på frågan: 100 %.   
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Slutsats: 

Det är tråkigt om goda idéer inte kommer till allmän kännedom inom arbetsplatsen/ företaget 
men ljusningar finns då stöd nu finns ifrån högsta ledningen enligt Peabs egen broschyr rätt 
från mig. 

Fråga 27. Diskuteras erfarenhetsåterföring? 

Att erfarenhetsåterföringen inte hamnar högst upp på listan över samtalsämnen väcker i sig 
kanske inte någon uppståndelse. Men att diskutera kring frågor som erfarenhetsåterföring är 
utgångspunkten för ett fortsatt bra arbete. Detta är mycket glädjande för det fortsatta arbetet.   

Diagram 27-1. Enkätsvar fråga 27. Svarsfrekvens på frågan: 100 %. 

Slutsats: 

Det som är värt att notera är dock att en viss diskussion förkommer. 

Fråga 28. Hur tycker du att erfarenhetsåterföringen fungerar på Peab? 

Branschen i allmänhet upplever stora brister i och kring frågor som rör erfarenhetsåterföring 
och diskussionerna har förts under många år. Även hos Peab har dessa frågor diskuterats 
under länger tid. Nu finns dock vissa ljuspunkter enligt svaren i föregående fråga. 

Men utgångspunkten med arbetet inom erfarenhetsåterföring börjar onekligen från ett läge 
med låg aktivitet. Hela 10 personer av 17 svarar att erfarenhetsåterföringen inte fungerar eller 
fungerar dåligt. I princip kan allt bli bättre.  

Glädjande är att vissa projekt påbörjat arbetet med erfarenhetsåterföring och att engagemanget 
i vissa moment finns.  

0

2

4

6

8

10

Ja Ibland Nej

A
nt

al
 sv

ar

Svarsalternativ, Yrkesarbetare och Tjänstemän

Diskuterar du och dina arbetskollegor frågor som rör 
erfarenhetsåterföring inom Peab?



36   

Diagram 28-1. Enkätsvar fråga 28. Svarsfrekvens på frågan: 100 %. 

Slutsats: 

Inför Peabs ISO- certifiering finns i detta avseende mycket att göra. Möjligen är detta en 
nyckelfråga i och kring ISO- certifieringen för Peab Stockholm Hus då hela innebörden med 
ISO 9001 är att ta lärdom och styra, leda och utveckla verksamheten genom föreskrivna 
processer. Erfarenhetsåterföringen blir därigenom en viktig kugge för framtida förbättringar. 

Fråga 29. Delge erfarenheter 

Nyckeln till spridningen av erfarenheter ligger, åtminstone inledningsvis, klart i den muntliga 
kommunikationen mellan medarbetare, det visar svaren på. Det är ju också ett naturligt led i 
att det är relativt glest mellan datorerna på en byggarbetsplats och att mobiltelefonin inte alltid 
fungerar när arbete utförs under mark. 

Det man bör inse är att kommunikation mellan person till person i samband med olika 
störningar (typ buller) lätt leder till brister och är en vanlig bakomliggande orsak till fel. Det 
visar sig i kommunikationslekar av typen sprid budskapet vidare . Den leken går ut på att 
många människor ställer sig i en lång rad, varpå den första personen får ett meddelande som 
ska återges till den andra personen osv. Vanligen återger inte sista personen budskapet så som 
det var från början. 

I det här fallet med muntlig erfarenhetsåterföring innebär det också att inte alla får samma 
goda budskap. Här måste därför system och verktyg börja användas så att spridningen även 
kan ske till andra delar inom företaget. 
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Diagram 29-1. Enkätsvar fråga 29. Svarsfrekvens på frågan: 100 %. 

Slutsats: 

Vi ska under inga omständigheter sluta att kommunicera med varandra tvärt om, 
kommunikationen ska öka. Det som dock ska tas fasta på är att om vi får ner budskapet på 
papper kan det analyseras av flera och ev. fel och brister rättas till och sedan spridas till alla 
berörda. 

Fråga 30. Få erfarenheter 

Det visar sig att alla, med undantag av en svarande, också helst inhämtar erfarenheter från 
någon som delger informationen muntligen. Man kan anta att orsakerna hänger samman med 
anledningarna till hur erfarenheter gärna delges.   

Diagram 30-1. Enkätsvar fråga 30. Svarsfrekvens på frågan: 100 %. 
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Slutsats 

Efter en genomgång av Peabs olika system, verktyg och vägar för erfarenhetsåterföring så 
framträder bilden av att möjligheterna till att lämna erfarenheter är många, vilket är bra och 
ska inte ändras. Även systemen och verktygen förefaller vara flera och spridda på olika 
ställen. Peab är ett stort företag och bör således dra fördel av detta. Som läget ser ut nu så 
finns för många olika lösningar, och då avses endast lösningar för Peabs byggverksamhet. 

Svårigheterna blir att styra in informationen till ett system. Det blir en tratt-effekt av 
informationen. Inte nu inledningsvis ty erfarenhetsåterföringen är endast i sin linda men snart 
när detta kommer komma igång, vilket det kommer, då riskerar informationen att hopa sig. 

Fråga 31. Finns tid att reflektera? 

Vi vet av fråga 16 att många upplever stress under hela byggtiden. En av orsakerna kan antas 
vara tidsbrist. Då kan även bristen på tid antas påverka utrymmet för en reflektion av arbetet.  

Tittar man närmare på vilka som svarat att de upplever stress (fråga 16) med vilka som svarat 
att tid saknas till att reflektera, i denna fråga, så visar det sig vara samma personer. 

Från en annan vinkel av bristen på tid till reflektion är kopplingen mellan reflektion och 
lärande/ utveckling. Det syns även ur denna aspekt att de som upplever brist på tid till 
reflektion, också känner att Peab inte lyckas förmå en utvecklande/ växande yrkesroll. Det 
konkreta är då reflektion blir erfarenhet vilket i sin tur leder till kunskap där sambanden visar 
sig och orsak- och verkaneffekter blir synliga. För den intresserade rekommenderas 
fördjupningsläsning i rapporten; Tema lärande och utveckling av Gunilla E Magnusson, FoU 
2007.  

Diagram 31-1. Enkätsvar fråga 31. Svarsfrekvens på frågan: 100 %. 
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I säkerhetsarbetet på Peabs byggarbetsplatser uppmanas samtliga till att "tänka efter före". 
Med det menas att en kort personlig eftertanke ska inleda arbetsdagen/ arbetsmomentet med 
tyngdpunkt på säkerhetsrisker.  

Slutsats: 

De paralleller som är viktiga att dra är att reflektion och lärande är starkt förknippade med 
varandra. Resultatet är erfarenheter. Knäckfrågan är hur man skulle kunna investera i tid 
utifrån den arbetssituation som råder idag. Löser vi det så kanske det rent av skulle visa sig 
lönsamt att reflektera.  

Fråga 32. Peab hjulet

 

Peab har i sin produktionsprocess mellan startmöte för produktionen och 
produktionsavslutsträff en genomförandeprocess som ska syfta till ständiga förbättringar. 
Processen är formad som ett hjul där planera, genomföra, kontrollera och förbättra ingår.   

Figur 5.1-2. Peab hjulet

 

Tanken med detta arbetsförfarande är av flera orsaker. Naturligtvis är det en vägledning för 
alla inom Peab om hur produktionen ska fortlöpa men det är också en källa till att direkt fånga 
upp eventuella problem och/eller misstag samt erhålla erfarenheter. 

Tyvärr verkar det förefalla sig så att detta arbetsförfarande är dåligt spritt inom region 
Stockholm Hus 3. Härigenom kan säkert också tillskrivas att erfarenhetsåterföringen upplevs 
fungera bristfälligt. Endast fyra tillfrågade uppger att de känner till detta arbetssätt. 
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Diagram 32-1. Enkätsvar fråga 32. Svarsfrekvens på frågan: 94 %. 

Slutsats: 

Om inte alla inom produktionsorganisationen är med och förstår denna viktiga punkt så 
kommer heller inga nya erfarenheter att genereras, inte i någon större utsträckning i alla fall. 
Om man ska dra det till sin spets så kommer "hjulet" att uppfinnas på nytt inför varje projekt. 
Detta är också något som en del ur personalen berättat att så är fallet. 

Fråga 33. Hur är samarbetsförmågan med kollegorna? 

Just samarbetsförmåga är det som inledningsvis beskrivs i Lean-konceptet Toyotas 
arbetsmetod för ständiga förbättringar. 

För att en god erfarenhetsåterföring ska generera en ökad lönsamhet så måste samspelet 
mellan arbetskamrater av olika befattningar fungera väl. Här handlar det om att vi ska förstå 
varandra i respektive yrkesroll och utifrån detta tillsammans göra ett gott arbete. Så 
utgångspunkten för frågeställningen är om det förekommer några samverkansproblem mellan 
personalen på det aktuella projektet.  

Genom att kort analysera svaren till denna fråga och lägga samman det med kommentarerna 
ifrån fråga 34 så avtecknas en liten schism mellan några yrkesarbetare och tjänstemän. Om 
schismen är riktad mot en yrkesgrupp, åt vissa personer eller någonting annat, går inte säkert 
att säga och det spelar inledningsvis ingen roll. Det fortsatta arbetet får blir det som här måste 
utreda de bakomliggande orsakerna.  
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Diagram 33-1. Enkätsvar fråga 33. Svarsfrekvens på frågan: 100 %. 

Slutsats: 

Finns det moment iblandat där det kanske rör sig om okunskap eller personligt missnöje så 
kan små insatser åstadkomma stora förändringar. 

Fråga 34. Komplettering till fråga 33 

Här kompletteras fråga 33 med några av orsakerna till den påstådda schismen.  

Svar till fråga 34: 

 

Bland mina kollegor tycker alla att de själva är bäst och alla andra sämst 

 

Ofta brister det i arbetsledningen 

 

Ofta arbetsledningen 

 

Arbetsledningen är inkompetent  

Slutsats: 

Allt som är grus i maskineriet ska genomarbetas och kartläggas. Därmed inte sagt att alla 
kommer att få som de vill, men alla ska ha en acceptans och förståelse för att vissa saker 
förhåller sig på ett visst sätt och det kan vara här som problematiken börjar.     

Ja (hoppa till fråga 
35); 82%

Nej (vänligen svara 
på fråga 34); 18%

Känner du att det finns god samarbetsförmåga mellan dig och dina 
arbetskamrater?
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Fråga 35. Erkänns egna misstag? 

Frågan är ställd så att den ska beskriva hur erfarenheter av misstag sprids. Svaren pekar klart 
på att ett naturligt lärande/spridande sker men att det stannar i arbetsgruppen. 

Det som skulle vara fint är om misstagen dokumenterades som ett tillbud . Och precis som 
med tillbuden är syftet att ta lärdom av misstagen och arbeta med förebyggande åtgärder. Det 
positiva är att alla tillfrågade utom en avslöjar att misstagen begåtts.  

Diagram 35-1. Enkätsvar fråga 35. Svarsfrekvens på frågan: 100 %. 

Slutsats: 

Har ett misstag begåtts, och i synnerhet dem som kräver omarbete, är det jätteviktigt att den 
informationen rapporteras och att misstaget ses som möjlighet till förbättring. Här kan en stor 
del av de efterföljande kostnaderna minskas. 

Fråga 36. Finns någon form av prestige? 

Här lämnas svar som till viss del går stick i stäv med föregående frågeställning. Å ena sidan 
erkänns misstagen för kamrater och lagbas/chefer (enl. fråga 35) och å andra sidan verkar det 
ändå finnas viss prestige i att inte avslöja begångna fel. Vad underbygger då prestigen? Menar 
de svarande att det inte är ett problem att erkänna misstag för sina närmaste arbetskamrater 
medan ett avslöjande för andra yrkeskategorier är otänkbart? Det är i alla fall tänkbar teori då 
det procentuellt inte skiljer nämnvärt mellan yrkesarbetare och tjänstemän. 

Kopplar vi detta till svaren fråga 34 kan ett ytterligare antagande göras. Att där det finns 
brister i samarbetsförmåga, kan det också underbyggas prestige.  
Ur det vidare perspektivet har flera också vittat om att en viss form av "machokultur" kan 
ligga till grund för prestigetänkandet. Detta stöds i andra avhandlingar rörande byggbranschen 
bland annat i Skärpning gubbar! från byggkommissionens rapport. Här görs gällande att en 
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sådan kultur kan ligga till grund för exklusivitet och revirtänkande. Även rapporten från 
Business region Göteborg visar på kopplingen mellan prestige och revirtänkandet10.   

Diagram 36-1. Enkätsvar fråga 36. Svarsfrekvens på frågan: 100 %. 

Slutsats: 

Det medför alltid en personlig risk om man lättar på prestigen. Då kryper otrevligheter fram 
som att avslöja sin okunskap eller visa att man styrs av vad andra tycker. Men om alla börjar 
samarbeta utan att tänka på egna eller för gruppen gamla föreställningar om hur det alltid har 
varit och höjer ögonbrynen mot målet, så skulle mycket av den energin som nu går åt till 
revirtänkande och prestige kunna kanaliseras ut till pågående projekt. 

Fråga 37. Förs misstagen vidare? 

En majoritet (56 %) av de tillfrågade tror att misstagen förs vidare till andra projekt och 
således också upprepas där. Vad beror det då på att några anser att misstagen förs vidare och 
andra inte?  

En teori kan vara att en del människor är rädda för att göra fel och därför döljer sina misstag 
för att inte bli ifrågasatta, även stress och prioriteringar kan påverka, ledningsstöd osv. Det 
finns alltså en rad olika faktorer som kan orsaka att denna situation uppstår. 

                                                 
10 http://www.businessregion.se/download/18.5733b8a71081e46f8448000476/Rapport+vstsvenska.pdf 
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Diagram 37-1. Enkätsvar fråga 37. Svarsfrekvens på frågan: 94 %. 

En annan teori är att nej- svaren mynnar i samma slutsats som ja- svaren, att misstagen trots 
allt förs vidare. Teorin bygger på att det är öppenheten och medvetenheten om vägen dit som 
skiljer. Det har ju tidigare i rapporten visats att arbetsuppgifterna, problemen och de 
byggfelsrelaterade kostnaderna återkommer och då är även ett antagande om att ja- och nej- 
svaren inte skiljer sig så mycket från varandra befogad. 

Slutsats: 

Det är viktigt att det hålls högt i tak

 

kring denna fråga och att det finns utrymme för att lyfta 
frågor kring detta ämne. En faktor som ofta lyfts fram som ett problem är tidsfaktorn. Om den 
anses vara ett hinder för att problemen återkommer ska man komma ihåg att lärande tar tid. 
Troligen kommer det i en snar framtid att ta längre tid att inte fånga upp misstagen än att göra 
det. 

Fråga 38. På vilket sätt (följdfråga till fråga 37) 

Den intressanta följdfrågan blir för dem som svarat ja på fråga 37 på vilket sätt misstagen förs 
vidare till andra projekt. Det ger också en vägledning till vilka åtgärder som inledningsvis 
behöver tas för att påbörja arbetet med erfarenhetsåterföring. 

De svarandes orsaker till varför misstagen upprepas listas enligt nedan. 

Svar som angavs i fråga 38. 

 

Folk gör vad de tror och tycker är rätt, svårt att ändra sina mönster 

 

Genom svar på fråga 36 

 

Att man håller tyst pga. prestige 

 

Man tar inte lärdom av tidigare arbeten 

 

Misstaget stannar inom gruppen du jobbar i 

 

Att inte ta tillvara på problemlösningen 

Ja (vänligen svara 
på fråga 38)

56%

Nej (hoppa till 
fråga 39)

44%

Tror du att misstag som görs på ett projekt förs vidare till andra 
projekt?
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Slutsats: 

Svaren bekräftar det som tidigare framkommit i rapporten som möjliga orsaker till varför inte 
erfarenhetsåterföringen fungerar. 

Fråga 39. Finns det utrymme för erfarenhetsåterföring? 

I den moderna byggindustrin förekommer idag system och kontroller för att säkerställa att 
byggnadsverken uppfyller olika regelverk och krav. Regelverken är tillkomna för att ge 
funktionsdugliga hus samt att uppförandet sker säkert och kostnadseffektivt. Kraven kommer 
från beställare, brukare och samhälle. Vid utförandeskedet åligger ett stort ansvar på 
entreprenören att dokumentera byggprocessen genom att upprätta en mängd dokumentationer 
kring kvalitéts- och miljöplaner, egenkontroller, metodbeskrivningar mm. 

För att ta reda på om det finns utrymme till att införa erfarenhetsåterföring ställdes en rak 
fråga med kärnan i hur personalen upplever att olika dokumentationsuppgifter påverkar 
arbetstiden. Här kan glädjande konstateras att 76 % av de tillfrågade känner att det fortfarande 
finns utrymme och att de vill vara med och bidra till en förändring.  

Vad är det då som de övriga 24 % känner är ett hinder mot förändring, mot att 
dokumentationsuppgifter tar för stort utrymme av deras arbetsdag?  

En del människor påverkas starkare än andra av förändringar. Ofta grundar det sig i en 
okunskap om vart förändringen leder och hur man som individ kommer att påverkas. 
Ytterligare faktorer som kan skapa motstånd till förändringar är stress. Om man redan från 
början av projektet är oroad och känner stress så finns en risk att dokumentationsuppgifter blir 
ytterligare en belastning. Jämförs svaren med fråga 16 så visar det sig också att denna grupp 
också känner stress i arbetet.  

Diagram 39-1. Enkätsvar fråga 39. Svarsfrekvens på frågan: 100 %.   

Ja
24%

Nej
76%

Känner du att frågor av typen egenkontroll, erfarenhetsåterföring 
och metodbeskrivningar börjar ta så stort utrymme att risken för att 

"huset inte blir byggt" är överhängande?
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Slutsats: 

Tanken med dokumentation är ju som beskrevs inledningsvis till frågan att möta vissa krav. 
Här är det viktigt att alla övertygas om dokumentationens del i byggprocessen. Den kommer 
att bestå och troligen också öka något i framtiden.  

Fråga 40. Erfarenhetsåterföring; svårt, jobbigt eller tidskrävande? 

Den här frågan kan ses som en uppföljning till fråga 39, dock med ett lite mer provokativt 
uttryck. Tanken är inte att skapa debatt utan mer till att försöka finna vilken nivå och 
inställning som finns till frågan erfarenhetsåterföring.  

Frågan inkluderar även "svårt" och "tidskrävande" varpå det finns en möjlighet att de 18 % 
som svarat Ja kan känna ett visst motstånd pga. att det upplevs svårt och/eller tidskrävande. 
Det stödjs också vid jämförelse med fråga 16 och 17. 

Det som dock är glädjande är att hela 82 % känner att erfarenhetsåterföringen inte känns svår, 
jobbig eller tidskrävande.    

Diagram 40-1. Enkätsvar fråga 40. Svarsfrekvens på frågan: 100 %. 

Slutsats: 

Frågan lyckas inte finna den eftersökta nivån på inställningen till erfarenhetsåterföring. Dock 
är attityden alltjämt god hos majoriteten av dem svarande vilket borgar för fortsatt arbete 
inom detta område.   

Ja
18%

Nej
82%

Rent spontant, känns det här med erfarenhetsåterföring svårt, 
jobbigt och/eller tidskrävande?
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Fråga 41. Är lönen kopplad till incitament kring erfarenhetsåterföring? 

Genom fråga 41, 42 och 43 görs ett försök till att utreda om bonus (incitament) redan 
existerar, om bonus i någon form av pengar skulle kunna ligga till grund för en effektivare 
erfarenhetsåterföring eller om det finns andra faktorer som i högre grad skulle kunna bidra till 
att erfarenhetsåterföringen skulle fungera bättre än den gör idag. 

Ur fråga 41 verkar det som om viss personal redan har incitament kopplad till lönen i frågor 
som rör erfarenhetsåterföring. Denna grupp är dock liten, endast 3 av 16 svarande har 
incitament kopplat till lön. Trots en liten svarsgrupp visar det sig att 2 av dessa 3 är 
tjänstemän och endast en yrkesarbetare.  

Diagram 41-1. Enkätsvar fråga 41. Svarsfrekvens på frågan: 94 %. 

Slutsats: 

Incitament är ett ofta använt system för att motivera anställda till en extra insats. Författaren 
vet att om bonus/incitament likställs med prestation så förekommer det redan idag genom t.ex. 
ackordet för yrkesarbetarna. Härigenom kan Peab Stockholm Hus 3 redan idag verka för ett 
fokus på områden kring erfarenhetsåterföring i kombination med produktionstidplanen.   

Yrkesarbetare

Yrkesarbetare

Tjänstemän
Tjänstemän

0

2

4

6

8

10

12

14

Ja (Du är klar med frågorna. Lämna gärna
några synpunkter)

Nej (Vänligen svara på fråga 42 och 43)

A
nt

al
 sv

ar

Svarsalternativ, Yrkesarbetare och Tjänstemän

Finns det någon form av bonus (incitament) för dig om du lämnar 
erfarenheter under projektets gång?
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Fråga 42. Skulle en bonus i form av pengar vara viktigt för att lämna 
erfarenheter? 

Resterande två frågor besvaras endast av de som svarade nej i fråga 41. 

Belöningen i incitamentsprogrammen finns i många olika varianter även om pengar utgör den 
vanligaste ersättningsformen. Utgångspunkten till den här frågan är just om bonus i form av 
pengar skulle ha betydelse för att sporra till att mer frekvent lämna erfarenheter under 
projektets gång. Lite förvånande men samtidigt glädjande är att fler än hälften, 9 av 15 
svarande, uppger att pengar inte lockar.   

Diagram 42-1. Enkätsvar fråga 42. Svarsfrekvens på frågan: 100 %. 

Slutsats: 

De svarande har visat ett tydligt ansvarstagande för att pengar inte är hela hemligheten till ett 
utökat erfarenhetsåterförande. Detta torde göra det kommande arbetet med 
erfarenhetsåterföring enklare.   

Yrkesarbetare

Yrkesarbetare

Tjänstemän

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ja Nej

A
nt

al
 sv

ar

Svarsalternativ

Om du svarade Nej på fråga 41; Skulle en bonus (incitament) i form 
av pengar vara viktigt för dig för att lämna erfarenheter? 
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Fråga 43. Vad skulle sporra dig att lämna erfarenheter vidare? 

Avslutande fråga. 

Engagemang från den enskilde arbetstagaren förekommer nästan alltid på olika nivåer, från ett 
lågt engagemang till stort som syftar till framtida förbättringar.  

Mottagaren dvs. byggledning och representanter från företagsledningen måste också visa 
engagemang annars är risken att arbetstagaren inte upplever att synpunkter tas till vara. 

Dem kompletterande svaren till fråga 42 är i sin helhet: 

 

Ingenting 

 

Det är ingen idé att föra nått vidare i den här firman är det ingen som lyssnar 

 

Uppskattning, tacksamhet, bonus i lönekuvertet 

 

Att föra hantverkskunskapen vidare 

 

Tid behövs då! 

 

Ledighet 

 

Att byggledningen visade intresse för dem 

 

Vetskapen om bättre flyt, mindre misstag i framtida projekt 

Slutsats: 

Svaren visar här ett engagemang för framtida förbättringar är bättre än ekonomiska 
belöningar. Fångas detta upp av ledningen kommer produktiviteten att ges en ordentlig knuff i 
riktning framåt och få lönsamheten att öka.    
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6. Avslutande diskussion och sammanfattande slutsats 

När arbetet med produktivitetsförbättringar diskuteras görs ofta jämförelser med 
tillverkningsindustrin. I rapportens inledning nämndes Toyotas system för förbättringar, Lean 
Production, som är ett processinriktat produktionssystem där erfarenhetsåterföringen är en 
viktig komponent. Den stora skillnaden mellan tillverkningsindustrin och Peab Stockholm 
Hus 3 är att Peab inte bygger sina hotell, kongresscenter och kontor i väderskyddade lokaler 
utan det sker under inverkan av regn, snö och vind. Ändå är det mot det processinriktade 
hållet Peab måste verka.  

Betydelsen av erfarenhetsåterföring är något som också nämnts tidigare i denna rapport samt 
tagits upp i stora statliga rapporter som Skärpning gubbar!11 och dess uppföljning Sega 
gubbar?12. I den sistnämnda rapporten omnämner man till och med att bristen på 
erfarenhetsåterföringen är en av tre huvudorsaker till att byggfel uppkommer.  

Erfarenhetsåterföringens viktiga betydelse delas också av dem svarande samt av andra 
Peabmedarbetare som på ett eller annat sätt varit inblandade i denna rapports genomförande. 
Enigheten delas också i det avseendet att erfarenhetsåterföringen tyvärr inte fungerar alls eller 
fungerar dåligt, vilket kan bero av flera orsaker: 

 

Styrdokumenten som finns inte är allmänt kända. Det mer uppenbara exemplet är 
ovetskapen om Peab- hjulet, där arbetsgången beskrivs kring hur aktiviteter/ 
arbetsmoment ska genomföras. 

 

Många av projektets medarbetare kommer in i processen när den redan är i full gång 
och då alla rutiner och processer redan är fastlagda. Det bidrar till en begränsad 
möjlighet att inledningsvis vara med och påverka sitt och andras arbete. 

 

Det verkar inte finnas något större förtroende för hur ledningen värderar frågor 
rörande erfarenhetsåterföring. Det visar sig kanske tydligast genom att personalen 
upplever att idéer inte tas tillvara.  

Det framkommer också en skevhet mellan det skrivna ordet i Peabs dokumentation kring hur 
erfarenhetsåterföringen kontinuerligt ska integreras i verksamheten kontra hur den egentligen 
är integrerad. Författaren vet av egen erfarenhet från praktik under studietiden att detta kan 
fungera. Men enligt vad som framkommit i rapporten dras slutsatsen att arbetet med 
erfarenhetsåterföring ofta prioriteras bort möjligen pga. tidsbrist och stress. Det här är ett 
ansvar som alla medarbetare måste ta på sig att förbättra inför framtida projekt. 

För att angripa problemet med att hamna i tidsnöd bör frågan som rör erfarenhetsåterföring bli 
en av de punkter arbetsledningen börjar prioritera. Allt kan inte planeras, det är författaren 
medveten om, men av vad författaren förstår av framkomna fakta och genom av vad som 
berättas från anställda så skulle Peab Stockholm Hus 3 komma till rätta med en del av 

                                                 
11 Betänkande från Byggkommissionen (2002) 
12 En uppföljning av Byggkommissionens betänkande Skärpning gubbar! , Stadskontoret (2009) 
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problematiken kring tidsbrist kunna undvikas. För Peab som helhet skulle detta också betyda 
oerhört mycket, inte minst på kostnadssidan. Där kopplingen till erfarenhetsåterföringen är 
glasklar. Det har Peab själva visat i häftet Rätt från mig. Dock ska nämnas att denna process 
måste ske i alla steg "från grus till hus". 

Idag finns flera affärsmässiga hot och möjligheter i omvärlden. Ett av hoten består av en ökad 
konkurrens från större europeiska entreprenadföretag som gör allt för att försöka etablera sig 
på den svenska marknaden. Möjligheterna ligger i den expansion som Peab AB inlett på den 
nordiska marknaden. Sammantaget ger det här viktiga slutaster för Stockholm Hus 3, som 
representerar en region, att stärka sin konkurrenskraft gent emot andra aktörer och bidra med 
viktiga samarbetseffekter (s.k. synergieffekter) på det globala planet, genom att ta ett samlat 
grepp om erfarenhetsåterföringen. 

6.1 Kan Peab Stockholm Hus 3 nå målet med en ökad produktivitet genom en god 
erfarenhetsåterföring? 

Det finns goda förutsättningar för att lyckas. Flera av rapportens resultat har påvisat 
egenskaper hos de anställda som alla borgar för ett bra resultat.  

Arbetet med att nå målet kommer dock inte av sig själv. En av flera framgångsfaktorer är att 
bygg/företagsledningen tydligt visar vägen. Det är en av grundförutsättningarna för att 
erfarenhetsåterföringen ska legitimeras .  

Den metod som bör användas är att erfarenhetsåterföringen blir en naturlig del av det dagliga 
arbetet, precis som det är tänkt. Då kommer inverkan av detta nya arbetssätt inte att 
upplevas som en extra börda utan bli en integrerad del i verksamheten. Effekten är, ju fler 
som involveras ju effektivare blir erfarenhetsåterföring. Om denna process får bli vägledande 
kommer detta också ge effekter på byggkostnaden, arbetsklimatet och hur anställda upplever 
företaget.  

Det viktigaste verktyget för att nå målet är de anställda. Här måste kunskapen, engagemanget 
och på individnivå, viljan till förändring finnas. Det är något som författaren är övertyga om 
finns hos Peab Stockholm Hus 3 anställda.    
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7. Förslag till förbättring 

Som beskrivits krävs det vilja hos alla inblandade för att skapa de förutsättningar som behövs 
för ett väl fungerande erfarenhetsåterföringsarbete. Förslagen nedan syftar till att lyfta fram 
några områden där förbättringar kan ske.  

 
Involvera högsta ledningen 
För att verkligen tyngd åt frågor som rör erfarenhetsåterföring måste högsta ledningen 
inom Peab visa vägen. Peab måste visa att ledningen står bakom orden, skriftligen och 
muntligen.  

 

Obligatoriskt startmöte produktion , för alla 
Inför en skallsats på startmöte för all produktionspersonal. Detta kommer att 
säkerställa att alla inblandade i projektet får likvärdig information. Startmötet ska 
dessutom hållas flera gånger eftersom olika yrkeskategorier och underentreprenörer 
tillträder ett projekt vid olika tidpunkter.  

 

Framgång genom förståelse 
Genom ett par av frågorna synliggörs ett par brister i samarbetet mellan 
yrkeskategorierna. Var synliga för varandra och klargör varandras roller. Förklara 
varför vissa beslut tas och på vilka grunder. Tillfället vid arbetsberedningar kan vara 
rätt kanal. Detta ger inte bara positiva effekter i att alla vet varför, utan här finns också 
en chans till justeringar av vissa beslutet då fler med god erfarenhet kan medverka. 
Meningen är inte att alla alltid måste vara med att fatta alla beslut och naturligtvis är 
det den som ytterst är ansvarig som ska ha sista ordet och det är dennes beslut som ska 
respekteras.   

 

Utbildning 
Det måste från och med nu vara så att alla får utbildningen i Peabs arbetsstrategier i 
produktionen. Det framkom genom svaren i flera av frågor att personalen vid detta 
projekt inte känner till de mer grundläggande arbetssätten Peab önskar att arbeta efter. 
Peabhjulet är en av dessa.  

Vidare måste alla inblandade förstå att byggsektorn idag är en lärande organisation 
med krav på att dess medarbetare aktivt deltar i utbildningsprogram.     
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En metod för erfarenhetsåterföring 
Enas kring en metod inom Peab Sverige AB för frågor som rör erfarenhetsåterföring. 
Att det finns flera vägar att rapportera erfarenheter kan inledningsvis vara bra men det 
skapar också lätt en viss förvirring.  
Idag kan erfarenheter skickas per e-post (till olika personer inom företaget beroende 
på vilken division man arbetar inom), anges i samband med arbetsberedningar (på 
aktivitetskort) samt att Peab Syd har ett eget databaserat system.  
Fördelarna, för Stockholm Hus och övriga divisioner inom Peab Sverige AB, är att 
utbildningsfrågan löses relativt enkelt, support från ett ställe, mer ekonomiskt, lättare i 
tillgänglighet och fler som förstår sig på att använda systemet, för att bara nämna 
något.  

 

Erfarenhetsansvarig 
Utse en ansvarig/tillsätt en tjänst, för frågor som rör erfarenhetsåterföring. Det finns 
ett betydande arbete som behöver organiseras och skötas för ett effektivt 
erfarenhetsåterföringsarbete ska fungera. Här berörs frågor som hur informationen ska 
hanteras internt, uppdatering av datorstöd, blanketter, samarbete mellan Peabs 
regioner/divisioner, uppföljningar mm. 
Samtidigt skulle detta signalera att dessa frågor tas på största allvar från företaget.  

 

Utvärdera alltid alla projektet 
Låt all personal, gärna också underentreprenörer (UE), alltid utvärdera sitt senaste 
projekt. Det skulle hjälpa till i många frågor, bl.a. de som rör hur erfarenheter ska 
samlas in. Härigenom får Peab direktrespons som kan användas för åtgärder i 
kommande projekt och projekt inom hela koncernen. Viktigt är att förklara mål och 
syfte med informationen så att personalen kan känna att deras synpunkter ger en 
förändring. 
Här skulle också frågor som rör stress i produktionen kunna hanteras. Låt var och en 
få berätta om sina upplevelser av vad som orsakar påfrestningarna. Ta hjälp av 
företagshälsan. Ur detta kommer det finnas ett bra underlag av erfarenheter som direkt 
kan användas på kommande projekt.  

 

Vikten av lyhört ledarskap 
Att en framgångsfaktor för ett projekt är ett gott ledarskap är sedan länge känt. Det 
framkom dock ur enkäten att många kände brister i lyhördhet genom att erfarenheterna 
inte efterfrågades före, under och efter projektet. Här bör en satsning göras som syftar 
till den Peab- känsla som ska verka i företaget framöver.  
Det konkreta förslaget är därför att låta fler, helst all personal (svårt på större projekt), 
medverka i ett tidigt skede av byggprocessen. Detta kommer att ge positiva effekter 
inte bara för ledarskapet utan även för möjligheter att sprida erfarenheter, öka 
lönsamheten och höja produktiviteten.  
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Mentorer 
För att inte missa all den kunskap som finns hos anställda med många års erfarenhet 
bör dessa, förslagsvis några år innan pension, arbeta som mentorer på 
arbetsplatserna. Det man vinner på detta förslag är att företaget väl visar på 
ambitionen att ta vara på erfarenheter/kunskaper hos anställda, får personal som aktivt 
arbetar med erfarenhetsåterföring och möjligheter till att spara in på vissa 
utbildningskostnader.  

 

Förtydliga, alternativt inför en ny VLS- rutin i produktionshandboken 
Hela kapitel Beredning (P12) och kapitel Uppföljning, Avstämning och Prognoser 
(P13) täcker i princip in allt som berör förebyggande, anskaffning, kontroll och 
justering men nämner inte ett ord om erfarenhetsåterföring, även om det är en del av 
syftet för dessa båda kapitel. Peab Stockholm Hus 3 skulle vinna mycket på ett 
förtydligande då ordet erfarenhetsåterföring ger mer direkta associationer till syftet än 
utvärdering och uppföljning. Förslaget är därför att antingen att lyfta ut valda delar 
och kombinera i ett nytt kapitel om erfarenhetsåterföring eller integrera/ förtydliga 
redan befintliga kapitel med beslutspunkter om hur erfarenhetsåterföring skall ske. För 
att förtydliga detta ytterligare ges här ett citat från tidningen Vi i Peab 4/2010 av VD 
och koncernchef, Jan Johansson, Det är viktigt att alla är överens om vad de olika 
orden och begreppen innebär i praktiken.
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8. Källförteckning 

8.1 Skriftliga källor 

Byggkommissionen (2002), Skärpning gubbar! 

 
Om konkurrensen, kvalitén, kostnaderna 

och kompetensen i byggsektorn. Statens Offentliga Utredningar, SOU 2002:115, Fritzes 
ISBN: 91-38-21807-0 

Eliasson Gunnar, Samuelsson A Lars (1991), Produktivitet och lönsamhet, Studentlitteratur 
ISBN: 91-44-33971-2 

Magnusson Gunilla E, Tema lärande och utveckling, FoU (2007) 
ISBN: 978-91-85707-05-08 

Nordstrand Uno (2008), Byggprocessen, Liber AB 
ISBN: 978-47-01511-5 

Skärvad Per-Hugo, Olsson Jan (2008), FöretagsEkonomi 100 procent (upplaga 14), Liber AB 
ISBN: 978-91-47-08971-0 

Olofsson Lina (2008), Platschefens arbetssituation i en effektiv byggprocess, LTH 
ISRN LUTVDG/TVBP 

 

08/5366 -- SE 

Peab (2008), Rätt från mig! (utgåva 2), Bildinfo.se 
ISBN: saknas 

Platen von Fredrik (2009), Skärpning på gång i byggsektorn! Boverket 
ISBN: 978-91-86045-84-5    



56  

8.2 Elektroniska källor 

Peab Sverige ABs hemsida 
http://www.peab.se 

Peabs Intranät Planket 
http://planket/Sidor/default.aspx 

Toyota Sweden ABs hemsida 
http://www.toyota.se/upptack/the_toyota_way.aspx 

Swedish Standards Institute, SIS 
http://www.sis.se 

   

http://www.peab.se
http://planket/Sidor/default.aspx
http://www.toyota.se/upptack/the_toyota_way.aspx
http://www.sis.se
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8.3 Muntliga källor, ej refererade 

Guttwesser Lars, Peab Sverige AB  2011-10-05 

Jansson Eric, Lagbas Trä Peab AB   Fortlöpande under rapportens tillkomst 

Sjölander Lars, f.d. VD Sodexo AB  2011-11-18 

Stridsberg Tobias, Arbetsledare Peab AB 2011-07-04     
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Bilagor 

Bilaga 1. Resultatsammanställning enkätundersökning  

1 Vilken är din befattning? Yrkesarbetare  Tjänstemän  
Yrkesarbetare 14  
Tjänsteman 3  

2 Hur många års arbetslivserfarenhet har du?  
0-3 år 1 2  
4-6 år 3 0  
7-10 år 0 0  
10- år 10 1  

3 Hur många års erfarenhet har du av 
nuvarande arbetsuppgifter/ tjänst?  
0-3 år 2 2  
4-6 år 2 0  
7-10 år 1 0  
10- år 9 1  

4 Har du all den utbildning som behövs för din 
tjänst?  
Ja 10 3  
Nej 4 0  

Om Nej, vad saknar du för utbildning? 0 0   

5 När blev du delaktig i arbetet vid detta 
projekt? Ange i vilket skede.   

i samband med; startmöte 
"Produktionsförberedelse" (projektering) 0 1   

i samband med; startmöte "Produktion"  0 0   

eller när projektet redan var igång 14 2  

6 Markera vilket av följande alternativ som bäst 
överstämmer med Peabs affärsidé.  
Alternativ 1;  
- "Med enkla och tydliga värderingar är Peabs 
affärsidé att utveckla, bygga  1 0  
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Alternativ 2;   
- "Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, 
vars främsta ledstjärna är total  6 2   

Alternativ 3;  
- "Peab ska förse kunderna med innovativa 
bygglösningar av hög kvalitet.  3 1  

7 Känner du till Peabs kvalitetsarbete?  
Ja 3 2  
Nej 9 1  

8 Vilka 3 alternativ tycker Peab är viktigast i 
sitt integrerade kvalitetsarbete?   
Ringa in ditt svar, du får ringa i max 3 
svarsalternativ:   

Ökad lönsamhet 6 1  
Mindre materialspill 1 0  
Höja kvalitén 2 1   

Effektiv byggprocess 0 1  
Ständiga förbättringar 2 1  
Nöjda kunder 6 1   

Nöjda aktieägare 4 1  
Renare arbetsplatser 3 0  
Effektivare logistik 1 0   

Säkrare arbetsplatser 6 2  
Minskade kostnader 5 0  
Bättre projektering 2 1  

9 Vilket alternativ anser Peab vara 
förutsättningen för att kvalitetsarbetet ska 
fungera?  
Du får kryssa max 1 svarsalternativ:   

Förutsättningen är att alla medarbetare 
inom Peab är överens om målet. (A) 8 0   

För att kvalitetsarbetet ska fungera i 
praktiken är att det ingår som 
naturliga delar i vår verksamhet. (B) 3 2 
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Förutsättningen är att alla Peabs 
samarbetspartner skriver på ett 
förbättringsavtal för att 
kvalitetsarbetet ska fungera. (C) 0 0    

Samtliga anställda inom Peab måste 
skriva på ett förbättringsavtal för att 
kvalitetsarbetet ska fungera. (D) 3 1  

10

 

Tycker du att Peab får dig att växa i din 
yrkesroll?  
Ja 5 3  
Nej 9 0  

11

 

Känner du att Peab/ din chef uppmuntrar till 
egna initiativ?  
Ja 5 2  
Nej 9 1  

12

 

Anser du att företaget tar tillvara på din 
kompetens på ett bra sett?  
Ja 5 3  
Nej 9 0  

13

 

Känner du till Peab-metoder?  
Ja 3 1  
Nej 10 2  

14

 

Använder du dig av Peab-metoder?  
Ja 2 1  
Nej 10 2  

15

 

Vet du/ eller kan du anta hur stor del av ett 
projekts omsättning (ett genomsnitt för Peabs 
byggverksamhet) som består av 
byggfelsrelaterade kostnader?  
0-5 % 0 1  
6-10 % 7 1  
11-15 % 2 1  
16- % 4 0    
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16

 
Upplever du att det någon gång under 
byggtiden är stressigt på arbetsplatsen?  
Ja (vänligen fortsätt med fråga 17) 11 3  
Nej (hoppa till fråga 18) 2 0   

17

 
Om du svarade Ja ovan, När upplever du att 
det är som stressigast?  
I början av projektet 1 0  
I slutet av projektet 4 2  
Under hela byggtiden 4 1  
Under vissa moment, t.ex. stomresning 4 0  
Ange gärna vilket/ vilka moment: 0 0   

18

 

Hur skulle du vilja "dela upp" en typisk 
arbetsdag? (ange i timmar av dagen)  
(15min = 0,25tim, 30min = 0,5tim, osv.)   

Moment: Medelvärde Medelvärde  

Direkt arbete: 6,15 0,33  

Indirekt arbete: 0,45 0,00  

Materialhantering: 0,55 0,33  

Arbetsplanering: 0,30 3,33  

Omarbeten: 1,50 0,00  

Väntan: 0,13 0,17  

Outnyttjad tid: 0,10 0,00  

Avbrott: 0,08 0,17  

Övrigt: 0,05 3,67    

19

 

Om du inte vet hur en uppgift ska lösas, till 
vem vänder du dig för att få hjälp? 
(Förutsättning: du har alla fakta, 
detaljer/ritningar och mått mm)  
Någon av mina kollegor 6 2  
Närmsta överordnade chef 6 1  
Annan: 2 0     
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20

 
Anta att du just ska utföra en arbetsuppgift, 
Hur ofta stöter du på problem där du märker 
planeringen av momentet inte fungerar i 
verkligheten?  
0-2 gånger/ dag 7 2  
3-4 gånger/ dag 4 0  
5-7 gånger/ dag 2 0  
fler än 8 gånger/ dag 0 1   

21

 

Sitter du på kunskap som skulle kunna vara 
värdefull vid ett tidigare skede än vid det 
skede där du kom in?  
Ja 5 1  
Ibland 6 1  
Nej 3 1  

22

 

Deltar du vid arbetsberedningar?  
Ja 4 2  
Ibland 7 0  
Nej 3 1  

23

 

Hur ofta ger du tips och idéer om hur 
arbetsmoment skulle kunna förbättras?  
(t.ex. till; arbetskamrater, platsledning, 
överordnade chefer, m.fl.)  
Aldrig 1 0  
Några gånger per månad 7 3  
Några gånger per vecka 3 0  
Dagligen 3 0  
Flera gånger dagligen 0 0  

24

 

Händer det att du arbetar vid ett nytt projekt 
och plötsligt kommer du på att; "så här skulle 
man kunna ha gjort vid "förra" projektet och 
så här kanske kan göra vid kommande 
projekt"?  
Ja 4 3  
Ibland 7 0  
Nej 3 0  

25

 

Kan du framföra dina erfarenheter efter 
avslutat projekt, i något sammanhang?  
Ja 4 2  
Ibland 3 1  
Nej 7 0 



 

63   

26

 
Om försöker framföra dina erfarenheter, 
känner du någon gång att dina idéer inte tas 
tillvara?  
Ja 5 0  
Ibland 5 2  
Nej 4 1   

27

 

Diskuterar du och dina arbetskollegor frågor 
som rör erfarenhetsåterföring inom Peab?  
Ja 3 1  
Ibland 4 1  
Nej 7 1  

28

 

Vad är din erfarenhet om hur 
erfarenhetsåterföringen fungerar inom Peab?   
Mycket bra 1 0  
Bra 0 1  
På vissa projekt  2 0  
Vid vissa arbetsmoment  1 2  
Dåligt  4 0  
Inte alls 6 0  

29

 

Hur skulle du vilja delge andra personer dina 
erfarenheter?  
Muntligen, direkt "på plats" till den eller de 
personer det berör 12 0   

Muntligen, vid speciella 
erfarenhetsåterföringsträffar 2 2   

Skriftligen, via blankett avsedd för 
erfarenhetsåterföring 0 1   

Skriftligen, via dator (blankett avsedd för 
erfarenhetsåterföring) 0 0   

På annat sätt: 0 0    
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30

 
Hur vill du få erfarenheter till dig?  
Muntligen, direkt "på plats" 12 1   

Muntligen, vid speciella möten innan 
byggstart, erfarenhetsträffar mm 2 2   

Jag söker upp informationen via Peabs Planket 1 0   

På annat sätt: 0 0  

31

 

Känner du att det finns tid till att reflektera 
över det du nyss gjorde?  
Ja 4 0  
Ibland 6 3  
Nej? 4 0  

32

 

Känner du till Peabs "hjulet", som i 
produktionen syftar till ständiga förbättringar?  
Ja 2 2  
Nej 11 1  

33

 

Känner du att det finns god samarbetsförmåga 
mellan dig och dina arbetskamrater?  
(alla du samarbetar med under dagen)  
Ja (hoppa till fråga 35) 12 2  
Nej (vänligen svara på fråga 34) 2 1  

34

 

Var eller med vem/vilka brister samarbetet?   
ANGE INTE NÅGON VID NAMN! 

 

0 0  

35

 

Om du gör ett misstag som du även tror att 
andra kommer att göra berättar du det för:  
Dina arbetskamrater 10 3  
Arbetsledningen/ arbetsledaren 1 0  
Lagbasen/ Chefen 5 0  
Ingen 1 0  

Annan:  0 0  

36

 

Känner du att det finns någon form av prestige, 
om att INTE avslöja sina misstag på 
arbetsplatsen/ inom Peab?  
Ja 5 2  
Nej 9 1  
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37

 
Tror du att misstag som görs på ett projekt förs 
vidare till andra projekt?  
Ja (vänligen svara på fråga 38) 7 2  
Nej (hoppa till fråga 39) 6 1  

38

 
På vilket sätt?  

 

Att inte ta tillvara på ploblemlösningen 

 

Misstaget stannar inom gruppen du jobbar i

  

Man tar inte lärdom av tidigare arbeten 

 

Att man håller tyst pga presitige 

 

Genom svar på fråga 36  

 

Folk gör vad de tror och tycker är rätt, svårt 
att ändra sina mönster   

39

 

Känner du att frågor av typen egenkontroll, 
erfarenhetsåterföring och metodbeskrivningar 
börjar ta så stort utrymme att risken för att 
"huset inte blir byggt" är överhängande?  
Ja 4 0  
Nej 10 3  

40

 

Rent spontant, känns det här med 
erfarenhetsåterföring svårt, jobbigt och/eller 
tidskrävande?  
Ja 3 0  
Nej 11 3  

41

 

Finns det någon form av bonus (incitament) för 
dig om du lämnar erfarenheter under projektets 
gång?  
Ja (Du är klar med frågorna. Lämna gärna 
några synpunkter) 1 2  
Nej (Vänligen svara på fråga 42 och 43) 12 1  

42

 

Om du svarade Nej ovan; Skulle en bonus 
(incitament) i form av pengar vara viktigt för 
dig för att lämna erfarenheter?  
Ja 4 0  
Nej 8 1  
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43

 
Vad skulle sporra dig att lämna erfarenheter 
vidare? 

 
Ingenting    

 
Det är ingen idé att föra nått vidare i den 
här firman är det ingen som lyssnar 

 
Uppskattning, tacksamhet, bonus i 
lönekuvertet  

 

Att föra hantverkskunskapen vidare Tid 
behövs då!  

 

Ledighet Att byggledningen visade intresse 
för dom   

 

Vetskapen om bättre flyt, mindre misstag i 
framtida projekt  

 

Vad är G-gränsen på prover? Tack   


