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Abstract 
 
This thesis is aimed at the construction industry and about how knowledge management can 
be used as a tool to reduce the cost of poor quality. These costs are the result of defects and 
deficiencies that occur in all businesses. According to previous research the cost of poor 
quality can account for as much as 30 % of a company’s total revenue (Sörqvist 2001). To 
reduce the cost of poor quality, it is necessary to identify defects and deficiencies and prevent 
that the same mistakes occur.  
 
To get a comprehensive understanding of the construction process and how the knowledge is 
utilized, a case study at Peab AB was performed and consisted of several interviews. The 
theoretical basis has been obtained on the basis of literature studies. 
 
The conclusions drawn of the thesis are that in order to achieve an effective improvement 
regarding the cost of poor quality in the construction industry, it is essential that companies 
have well-functioning systematic knowledge management. To further strengthen the 
prerequisites of a successful improvement it is important that the management is committed 
and involved.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Knowledge management, Cost of poor quality, Quality defects, Quality 
deficiencies 



 
 

 
Sammanfattning 
 
Detta examensarbete riktar sig till byggbranschen och handlar om hur kunskapsöverföring kan 
användas som verktyg för att reducera kvalitetsbristkostnader. Kvalitetsbristkostnader är en 
följd av fel och brister som förekommer i alla verksamheter och kan enligt tidigare forskning 
stå för så mycket som 30 % av ett företags totala omsättning (Sörqvist 2001). För att minska 
kvalitetsbristkostnader är det nödvändigt att identifiera fel och brister samt förhindra att 
samma fel upprepas. 
 
För att få en övergripande kunskap om byggprocessen och hur kunskapen tas till vara, har en 
fallstudie på Peab genomförts i form av intervjuer. Arbetets teoretiska underlag har erhållits 
utifrån litteraturstudier. 
 
Den slutsats som har dragits av detta examensarbete är för att uppnå ett effektivt 
förbättringsarbete gällande kvalitetsbristkostnader i byggbranschen och öka lönsamheten är 
det essentiellt att företagen har väl fungerande systematisk kunskapsöverföring. Att ledningen 
är drivande, engagerad och delaktig för att ytterligare stärka förutsättningarna i ett lyckat 
förbättringsarbete. 
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Förord 

Med detta examensarbete avslutar vi våra tre år av studier på högskoleingenjörsutbildningen 
Industriell ekonomi vid Högskolan i Borås. Examensarbetet är resultatet av en studie som 
genomfördes under våren 2016 i samarbete med Peab.  

Vi vill tacka vår handledare Sara Lóren för värdefull vägledning och goda råd. Vi vill även 
rikta ett stort tack till vår handledare Mikael Nilsen på Peab för den tid och engagemang han 
har lagt ner på projektet. Slutligen vill vi även uttrycka vår tacksamhet mot den personal på 
Peab som medverkade i vår intervjustudie.   

Borås, juni 2016 

Elma Bahtijaragic & Keith Carlsson
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Definition av begrepp  
 
Garantitid: Börjar gälla efter slutbesiktning och avser fem års garanti på arbetsprestation och i 
de flesta fall fem år för material och varor (AB 04 + ABT 06). 

Underentreprenör: Utomstående verksamhet inhyrd av Peab för att utföra arbete för Peabs 
räkning. 

Intern hantverkare: Hantverkare som är anställd via Peab Byggservice.  

Extern hantverkare: Hantverkare som är anställd av underentreprenör.
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1 Introduktion 
Byggandet i Sverige står just nu i en kraftigt uppåtgående trend. Mellan år 2012 och år 2015 
ökade den totala omsättningen för svensk byggindustri med 5,15 %. Enligt prognoserna för 
kommande år uppskattas en ökning på hela 20 % mellan tidsperiod 2015 till 2020 (Marketline 
2016). Då närmare hälften av produktionen för svensk byggindustri består av att producera 
bostäder (Marketline 2016), kan eventuellt en parallell mellan den prognostiserade ökningen 
och den rådande bostadsbristen i Sverige dras. För att kunna möta denna efterfrågan behöver 
svensk byggindustri öka sin produktionskapacitet och effektivisera verksamheten. Detta 
skapar en kraftig ökad efterfrågan på nya resurser, som i sin tur medför ett större behov av att 
kunna utvärdera de nya resurserna på ett effektivt sätt. 
 
I en studie utförd av Boverket (2007) lyfts det fram att den indirekta kostnaden för fel och 
brister i nyproducerade bostäder uppgår till 1,3 miljarder kronor per år efter att bostäderna 
tagits i bruk. Denna kostnad är endast baserad på värdet av den tidsförlust som drabbar både 
kunden och byggföretaget. Boverkets studie visar även att tjänstemän inom byggsektorn 
lägger över 8 % i snitt av sin arbetstid på redan avslutade projekt. Problematiken som uppstår 
kring dessa fel tillsammans med tidsförlusten i nya projekt, anses vara de största 
stressfaktorerna i branschen (Boverket 2007).  
 
En viktig del av att vara ett konkurrenskraftigt företag idag är att öka kundnöjdheten och att 
minska kostnaderna genom hela verksamheten. Uppföljning av kvalitetsbrister och de 
kostnader som medföljer är ett sätt att främja verksamhetsutveckling och kundtillfredsställelse 
(Sörqvist 2011). I en studie från år 2010 belyses vikten av att ha förutsättningarna för att 
systematiskt kunna mäta och åtgärda kvalitetsbristkostnader. Studien visar på att byggföretag 
har goda möjligheter att systematiskt mäta och åtgärda kvalitetsbristkostnader bland annat 
eftersom huvudprocesserna upprepas många gånger då de årligen genomför många projekt. 
Men också eftersom regelbundna möten hålls på både ledningsnivå och inom varje projekt, 
således finns det arenor för kunskap- och erfarenhetsutbyte (Josephson & Lindström 2010). 

Kvalitetsbristkostnader kan uppstå på grund av många olika orsaker där tidsbrist kan vara en 
av dessa. En annan orsak är att inte ta lärdom av tidigare kunskaper och erfarenheter inom 
verksamheten. Gemensamt för många företag i byggbranschen är bristen av att ta till vara på 
de kunskaper och erfarenheter som utvecklas i ett projekt och använda dem i framtiden 
(Enquist & Lidström 2000). Att skapa och utveckla en väl fungerande kunskapsöverföring i 
en organisation är dock lättare sagt än gjort. En utmaning är att sprida och tillgängliggöra 
denna typ av information så att alla medarbetare i organisationen kan ta del av den 
(McDermott 1999). Vikten av denna kunskapsspridning blir ännu högre med den 
prognostiserade ökningen inom de kommande åren då detta medför att fler medarbetare 
kommer in i organisationen. 
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1.1 Syfte 
Rapportens ändamål är att komma fram till hur det med hjälp av kunskapsöverföring som 
huvudverktyg kan reducera kvalitetsbristkostnader. Med hjälp av kunskapsöverföring kan 
information erhållas om återkommande kvalitetsbrister och på så sätt kan informationen 
användas redan i tidiga skeden i byggprocessen och således kunna eliminera kvalitetsbrister. 
 

1.1.1 Precisering av frågeställningar 
• Hur kan kunskapsöverföring användas som verktyg för att kunna identifiera och 

reducera kvalitetsbristkostnader?  
• Hur kan byggföretag komma att gynnas av kunskapsöverföring ur ett ekonomiskt 

perspektiv? 
 

1.2 Avgränsningar 
Studien berör kunskapsöverföring under hela byggprocessen; från att ett projekt startar till det 
att garantitiden har löpt ut. Fokus ligger på kunskapsöverföring gällande de kvalitetsbrister 
som uppdagas under denna period. För att följa arbetets tidsram kommer endast Peab Region 
Bygg Väst att studeras. Studiens slutsats förväntas dock vara generell och kan tillämpas i hela 
organisationen samt i andra företag i samma storlek och med liknande verksamhet.  
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2 Metod 
I detta avsnitt förklaras genomförandet av studien. Avsnittet lyfter de tillvägagångssätt och 
forskningsmetoder som tillämpats för att samla in information. Vidare förklaras även studiens 
trovärdighetsgrund. 

2.1 Arbetsgång 
Arbetsgången för detta arbete bestod av fem delar:  

• Förstudie 
• Litteraturstudie 
• Fallstudie 
• Analys och diskussion 
• Slutsats  

Arbetet inleddes med en förstudie där det valda problemområdet och problemformuleringen 
diskuterades med handledaren. I detta skede kartlades arbetets omfattning, struktur, 
intressenter samt tidsplan. Innan fallstudien påbörjades gjordes litteraturstudien, där tidigare 
forskning och annan teoribildning studerades. Inför fallstudien gjordes en pilotintervju med 
kontaktpersonen på Peab. Syftet med fallstudien var att framförallt få mer djupgående 
kunskaper om nuläget på Peab och utgjordes av tio intervjuer med anställda på Peab. När 
både den teoretiska och praktiska insamlingen av information var genomförd, presenterades 
och analyserades data från fallstudien med avseende på teorin. Vidare diskuterades det man 
kom fram till i analysen och även arbetets metod. Avslutningsvis formulerades en kortfattad 
sammanställning av arbetets huvudtankar och författarnas slutomdöme.  

2.2 Primär datainsamling  
Primär datainsamling är den data som författarna själva har samlat in direkt från 
ursprungskällan. Det vill säga den data som samlas in via intervju, enkät eller observation 
(Bryman 2011). I detta arbete är all primärdata insamlad via intervjuer. 

2.2.1 Forskningsmetodik  
I kvalitativ forskningsmetodik innefattar undersökningen få intervjuobjekt och forskaren 
strävar efter en förståelse av värderingar, åsikter och beteenden i relation till de ämnen studien 
behandlar. Utgångspunkten i kvalitativ forskningsmetodik är intervjuobjektens perspektiv och 
uppfattning, således brukar kvalitativ forskning i stort sett alltid vara ostrukturerad. 
I kvantitativ forskningsmetod studeras ett mycket stort antal undersökningsobjekt och 
undersökningen struktureras baserat på forskarens intressen och frågor (Bryman 2011). Den 
högt strukturerade data kvantifieras, för att statistiska analyser därefter skall kunna 
genomföras. Kvantitativ forskning utförs oftast i form av enkätundersökningar (Holme 1997).  

Den forskningsmetod som har ansetts vara mest lämplig och använts i detta arbete är av 
kvalitativ karaktär. För att kunna kartlägga relevanta processer, informationsflödet och 
kunskapsöverföringen krävdes en djupare förståelse hos författarna som endast kunde erhållas 
i så stor utsträckning genom intervjuer. Dessutom finns det endast ett fåtal personer som 
arbetar med eftermarknaden på Peab, vilket har primärt studerats i detta arbete.  

2.2.2 Intervjuteknik  
Semistrukturerad intervjumetod innebär att intervjuaren har på förhand definierat ett antal 
specificerade frågor i form av en intervjuguide. Med denna intervjuteknik har intervjuobjektet 
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stor frihet att utforma sina svar och intervjuaren stor flexibilitet att både ställa frågor som 
avviker från intervjuguiden och att modifiera frågornas ordningsföljd (Justesen & Mik-meyer 
2010).  

I detta arbete har kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer valt att 
användas eftersom en viktig del av intervjustudien var att få fördjupad förståelse. Genom att 
använda semistrukturerad intervjuteknik erhölls friheten att ställa följdfrågor och ändra 
frågornas ordningsföljd baserat på intervjuobjektens svar. 

Med hjälp av den inledande litteraturstudien och granskning av tidigare gjorda intervjustudier 
inom området, arbetades de ämnen fram som intervjustudien bör beröra för att kunna besvara 
på forskningsfrågorna. Därefter utfördes en intervju med kontaktpersonen på Peab där syftet 
var att uppnå en övergripande förståelse över organisationens uppbyggnad. Därefter kunde 
frågorna utformas till den slutgiltiga intervjuguiden som användes i intervjustudien.  

2.2.3 Urval 
Urvalet i intervjustudien utgörs av arbetsledare och platschefer från eftermarknaden såväl som 
produktionen samt annan relevant administrativ personal. Eftermarknaden består endast av 
fyra arbetsledare/platschefer och alla fyra intervjuades. I produktionen däremot, finns det 
betydligt fler arbetsledare/platschefer. För att skapa balans mellan antalet intervjuer med 
eftermarknaden respektive produktionen, blev fyra intervjuer utgångpunkten för 
produktionen. Med hjälp av kontaktpersonen på Peab valdes fyra arbetsledare/platschefer 
strategiskt ut med avseende på kön, ålder och arbetserfarenhet. Intervjuobjekten har olika 
akademisk bakgrund, där vissa börjat arbeta som arbetsledare direkt efter 
universitetsutbildning och andra som yrkesarbetare som intagit rollen som arbetsledare. Efter 
att alla fyra intervjuer med arbetsledare/platschefer i produktionen var genomförda gjordes en 
bedömning av författarna huruvida teoretisk mättnad har uppstått eller om ytterligare 
intervjuer skulle tillföra ny relevant information (Glaser & Strauss, 1967). Intervjun med det 
tredje respektive fjärde intervjuobjektet gav enligt författarna inte någon ny information, utan 
snarare bekräftade det som intervjuobjekten i tidigare intervjuer hade svarat. Därav kom man 
fram till att teoretisk mättnad hade uppstått efter de fyra intervjuerna. Utifrån de variabler som 
har beaktats har en sammanställning gjorts över den totala variationen som har förekommit i 
urvalet. Se tabell 1.  

Tabell 1 - Variationsintervallet för de variabler man tagit hänsyn till i intervjustudiens urval. 

Variabel Variation 

Kön 
 

Tio intervjuobjekt totalt, varav åtta var av manligt 
kön och två av kvinnligt kön. 

Ålder 27 år - 60 år 

Arbetserfarenhet i byggbranschen 2 år - 43 år 

Arbetserfarenhet på Peab 2 år - 22 år 

Arbetserfarenhet som 
arbetsledare/platschef på Peab  

1,5 år - 21 år 
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2.2.4 Intervjustudie 
Syftet med intervjustudien är få en helhetsbild av hur kunskapsöverföringen i företaget 
fungerar i nuläget och vilka verktyg som finns tillgängliga, vilka parter som är inblandade i 
felåtgärdsprocessen och hur effektivt, alternativt ineffektivt, informationsflödet mellan dessa 
parter fungerar. Intervjuerna lyfter även fram intervjuobjektens egna tankar, idéer och förslag 
till eventuella förbättringar vad gäller kunskapsöverföring och reducering av 
kvalitetsbristkostnader.  

Intervjustudien har utgjorts både av personliga intervjuer och telefonintervjuer. Personliga 
intervjuer har i första hand utförts och i störst utsträckning. I de fall där det geografiska 
avståndet mellan författare och intervjuobjektet varit mer omfattande har telefonintervjuer 
utförts istället. Undersökningen bestod sammanlagt av tio intervjuer, varav sex var personliga 
intervjuer och fyra var telefonintervjuer.  

Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av en diktafon efter godkännande från 
intervjuobjektet. Alla intervjuer genomfördes på Peabs kontor i Göteborg, bortsett från en 
personlig intervju som genomfördes på ett av Peabs projekt i det tillfälliga kontor som fanns 
på plats. En viss överrepresentation av manliga intervjuobjekt har förekommit bland 
intervjuobjekten. Av den anledningen beror intervjustudiens variation främst på variablerna 
ålder och arbetserfarenhet hos intervjuobjekten. Detta kan dock spegla dagens verklighet då 
byggbranschen är överrepresenterade av män. 

2.3 Sekundär datainsamling 
Sekundär datainsamling är sådana data som författarna samlar in från redan befintlig data. 
Exempel på sekundärdata är data som hämtas från företagsrapporter, kurslitteratur, 
avhandlingar och hemsidor (Bryman 2011). I detta arbete har den sekundära datainsamlingen 
genomförts med hjälp av en litteraturstudie. 

2.3.1 Litteraturstudie 
I detta arbete har löpande litteraturstudie genomförts med tyngdpunkten i början av arbetet för 
att bygga upp författarnas kunskap om den forskning som idag finns inom ämnet 
kunskapsöverföring och kvalitetsbristkostnader. Litteraturstudien omfattar i huvudsak böcker, 
vetenskapliga artiklar och examensarbeten. Litteratursökningen gjordes främst med hjälp av 
Borås Högskolas bibliotekssöktjänst Summon, internetsöktjänster och genomgång av 
kurslitteratur. 

2.4 Reliabilitet och validitet 
Tillförlitligheten i en mätning kallas för reliabilitet och en förutsättning för att en mätning 
skall ha hög reliabilitet är att mätningen vid upprepade och oberoende mättillfällen kan 
uppvisa samma eller liknande resultat (Bryman 2012). I detta arbete har kvalitativ 
forskningsmetod tillämpats i form av intervjuer och för att öka reliabiliteten har intervjuerna 
varit av semistrukturerad karaktär. Detta innebär att man i intervjustudien utgick från en 
intervjuguide men att intervjuobjekten haft stor frihet att utforma sina svar. Dock påverkas 
reliabiliteten då spontana följdfrågor uppkommit under intervjuerna men då alltid knutna till 
de frågor som finns i intervjuguiden. Intervjuobjekten har inför varje tillfälle blivit 
informerade att de är helt anonyma för att höja förtroendet för att svaren skall bli så 
sanningsenliga som möjligt, detta höjer reliabiliteten ytterligare. Intervjuobjekten som varit 
med i denna studie har endast varit personer med stor insyn i det dagliga arbetet och har insyn 
genom hela arbetsprocessen. Intervjuobjekten har även varit av olika kön, ålder och erfarenhet 
inom branschen för att ytterligare få en högre reliabilitet i mätningen. 
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Validitet i en mätning hänvisar till att man mäter relevant information till den frågeställning 
man har och att verkligen mäter det man avsett att mäta (Bryman 2012). Intervjufrågorna är 
ställda så att de endast belyser informationsutbytet och hur detta hanteras i olika situationer i 
de processer som är relevanta i frågeställningen. Där till är endast individer med stor insikt 
och kunskap i den dagliga rutinen valda att intervjuas. Dessa individer är av ledande och 
beslutsfattande roller i de relevanta processerna. De inspelade intervjuerna sammanställdes i 
närtid till intervjuerna, tillsammans med författarnas egna anteckningar och reflektioner. För 
att utesluta risken för missförstånd eller feltolkning, skickades en sammanställning av utförd 
intervju till intervjuobjektet för granskning och godkännande. 
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3  Presentation av casebolag  
Detta examensarbete riktar sig mot större byggföretag där ett stort antal projekt utförs årligen 
och där många projekt är jämlöpande samt med stor geografisk spridning. Valet av casebolag 
styrdes således av dessa faktorer. Med en omsättning över 44 miljarder kronor samt mer än 
13000 anställda är Peab AB Sveriges största bygg-och anläggningsbolag. Av den anledningen 
blev Peab det självklara valet av casebolag för detta examensarbete.  

Paulsson Entreprenad AB, mer känt som Peab AB, grundades av bröderna Mats och Erik 
Paulsson år 1959. Företaget blev aktiebolag först 1967 och fick inte sitt nuvarande förrän 
1993. Peab är indelat i fyra affärsområden: Bygg, anläggning, industri och projektutveckling. 
Denna fallstudie riktar sig mot affärsområdet bygg där verksamheten i Sverige är organiserad 
i 11 regioner. Peab Bygg utför projekt inom nyproduktion, renovering, om-och 
tillbyggnadsarbeten samt byggservicetjänster. Peab AB är kvalitet- och miljöcertifierade 
enligt ISO 9001 och ISO 14001 (Peab 2015). Detta innebär att Peab arbetar med ständiga 
förbättringar genom hela verksamheten, där kunskapsöverföring är en del av 
förbättringsarbetet. 
 
Peab har idag inget effektivt system för att lagra samt sprida kunskap och information. Därav 
minskar möjligheterna att effektivisera verksamheten och de misstag som skulle kunna 
förebyggas, fortsätter att upprepas från projekt till projekt. Peab är därför i behov av att 
implementera ett effektivt system som möjliggör dokumentation och kunskapsspridning och 
på så vis minskar kvalitetsbristkostnader.  
 
Fallstudiens utgångspunkt är de processer, hantering av information samt kunskap som 
uppstår under eftermarknaden. Således har arbetsgruppen för eftermarknaden på Peab varit 
den primära informationskällan samt ett antal arbetsledare/platschefer från produktionen. 
Kontaktpersonen på Peab är en avdelningschef och de positioner som varit del av 
intervjustudien är systemadministratör, arbetsledare och platschefer. Systemadministratören 
har stor kännedom om systemet för garantiärenden samt direkt kontakt med berörda parter 
som till exempel arbetsledare/platschefer i eftermarknaden. Arbetsledaren är den personen 
som leder arbetet ute i fält och har direkt kontakt med hantverkarna. Arbetsledaren ser till att 
rätt arbete utförs inom given tidsram och förmedlar även vidare information upp mot platschef 
och systemadministratör. Platschefen har det övergripande ansvaret i ett projekt och ansvarar 
för att hela projektet följer tidsplanen. Platschefen har insyn i hela projektet och är därför en 
mycket viktig del i att föra vidare informationen från projektet. Alla dessa positioner har en 
stor roll i överföringen av information och således viktiga positioner att intervjua. 
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4 Teori och vetenskaplig referensram 
I detta avsnitt presenteras de teoretiska referensramar som erhållits utifrån litteraturstudien 
och behandlar: Kunskapsöverföring, kvalitet- och kvalitetsbristkostnader samt kvalitetsarbete.  

4.1 Kunskapsöverföring  
Kunskapsöverföring kan definieras som; “Kunskapsöverföring i organisation är den process 
genom vilken en enhet påverkas av en annan enhets erfarenhet” (Argote & Ingram 2000), där 
en enhet kan antingen vara en individ eller grupp av individer.  

Kunskap har endast ett värde om den gör skillnad för sin mottagare. Det som primärt krävs för 
att information skall kunna bli meningsfull kunskap är någon form av mänskligt engagemang 
och handling. Syftet med kunskapsöverföring är att skapa och utveckla ny kunskap och sprida 
kunskapen vidare (Nonaka 1994).  

Forskning pekar på att organisationer med väl fungerande kunskapsöverföring har en stor 
konkurrensfördel gentemot andra som arbetar utan framgång med den aspekten (Argote & 
Ingram 2000). I Nonakas och Takeuchi’s studie från 1995 konstateras det att den 
internationella konkurrenskraften hos Japanska företag är en följd primärt av dess 
kunskapsutveckling; nämligen deras förmåga att konkretisera kunskap i form av produkter 
och system genom utveckling och spridning av ny kunskap genom hela organisationen.  

4.1.1 Utmaningar vid kunskapsöverföring 
Kunskap innefattar tänkande med hjälp av information och för att främja kunskap är det av 
stor vikt att både lyfta tänkande och information (McDermott 1999). Fyra utmaningar med att 
sprida kunskap inom organisationer har identifierats av McDermott (1999): 

• Den tekniska utmaningen innebär att utforma mänskliga system och 
informationssystem som gör informationen tillgänglig och hjälper människor att tänka 
tillsammans. 

• Den sociala utmaningen innebär att utveckla en miljö där delandet av kunskap ser som 
naturligt samtidigt som mångfalden bevaras och individers personliga tänkande 
uppmuntras.  

• Utmaningen för ledningen i organisationen är att skapa en miljö där man verkligen 
sätter värde på̊ att dela kunskap. 

• Den personliga utmaningen innebär att vara öppen för andras idéer, dela egna idéer 
med andra och att ha viljan att utveckla ny kunskap.      

4.1.2 Tyst och explicit kunskap 
Det finns två typer av kunskap; tyst och explicit kunskap. Tyst kunskap är outtalad kunskap 
som är personlig och svår att formalisera på ett kommunikativt sätt. Till skillnad från tyst 
kunskap är explicit kunskap kommunicerbar i hög utsträckning. Explicit kunskap kan 
uttryckas i ord och siffror och på så vis enkelt överföras och lagras i databaser. 
Kunskapsutvecklingens utgångspunkt finns i den outtalade kunskapen hos varje enskild 
individ. Det är först när den tysta kunskapen hos den enskilde individen omvandlas till 
explicit kunskap som den blir av värde för företaget, förutsatt att den får föras vidare i 
företaget (Nonaka & Takeuchi 1995). 
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4.1.3 Strategi för överföring av kunskap 
Hansen et al. (1999) introducerar två övergripande strategier för att sprida, utnyttja och bevara 
kunskap i organisationer. Strategierna benämns som kodifieringsstrategi (Codification 
strategy) och personifieringsstrategi (Personalization strategy).  

Kodifieringsstrategin innebär att man försöker konkretisera praktisk eller tyst kunskap med 
avsikt att dela med sig av kunskapen till andra. Det vill säga att dokumentera erfarenheter i 
databaser och på så vis blir kunskapen sökbar och tillgänglig för andra inom företaget. 
Personifieringsstrategin innebär att fokus ligger i att skapa möjligheter för sina anställda att 
interagera med varandra. Kunskapen sprids genom interaktion och kommunikation individer 
emellan. Faktorer som betonas är arbetsrotation, nätverkande, öppen kultur och 
mentorskapsprogram. 

4.2 Kvalitet 
Begreppet kvalitet associeras olika från individ till individ, där av kan begreppets innebörd bli 
aningen diffus. Kvalitet kan i vissa fall förknippas med att minska på onödiga kostnader med 
hjälp av hållbarhet och i andra fall associeras det med höga kostnader och lyx (Sörqvist 2000). 
 
Detta stärks av den uppsjö av olika definitioner som finns för begreppet kvalitet. Definitionen 
av kvalitet enligt Bergman och Klefsjö (2012) är följande: “Kvaliteten på en produkt är dess 
förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar”. En 
annan definition som även överensstämmer med denna rapports utgångspunkt återfinns i den 
internationella standarden för kvalitetssystem ISO 9000:2005: “Den grad till vilken 
inneboende egenskaper uppfyller krav, det vill säga behov eller förväntningar som är 
angiven, i allmänhet underförstådd eller obligatorisk”. Båda dessa definitioner är 
kundorienterade och graden av kundtillfredsställelse avgör den upplevda kvaliteten. Detta är 
således en hel subjektiv upplevelse helt beroende på kundens förväntningar och hur dessa 
uppfylls, såvida det inte är förutbestämda angivna krav och den grad dessa krav uppfylls.  

4.2.1 Intern och extern kvalitet 
Kvalitet delas in i intern och extern kvalitet, vilket syftar till den upplevda kvaliteten och/eller 
de satta kraven från de interna och externa kunderna. Ledningen, medarbetare och 
leverantörer är exempel på interna kunder som finns inom organisationens alla led. De externa 
kunderna omfattar alla kunder utanför organisationens processer som till exempel: köpare, 
ägare, användare, agenter och samhället (Sörqvist 2000).  
 
Kvalitetsbegreppet har genom åren skiftat innebörd till att beröra hela organisationen från det 
att traditionellt främst förknippats med produkt- och produktionsfrågor (Sörqvist 2000), 
således har även de interna kvalitetskraven fått en större betydelse. Detta tillsammans skapar 
en bredd på vad kvalitet är och hur den ska tolkas när man inom organisationen lyfter frågan. 
 

4.2.2 TQM (Total Quality Management)  
Numera finns det en mycket bredare syn på kvalitet, detta synsätt benämns som totalkvalitet. 
Begreppet totalkvalitet innebär att alla dimensioner av kvaliteten tillses, inte endast den 
slutgiltiga produktens egenskaper (Sörqvist 2001). TQM-konceptet syftar till att utifrån alla 
aspekter förvalta de kvalitetsbrister som finns inom verksamheten.  För att få en klar bild av 
vad det innebär med TQM så kan det sammanfattas med de värderingar som även ligger till 
grund för Utmärkelsen Svensk Kvalitet.  
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Kundorientering - Allas delaktighet - Långsiktighet - Processorientering - Samverkan 
Ständiga förbättringar - Snabba reaktioner - Engagerat ledarskap - Kompetensutveckling 
Samhällsansvar - Förebyggande åtgärder - Lära av andra - Faktabaserade beslut 
 
Dessa värderingar delas även med många framgångsrika företag (Sörqvist 2001). 
Det är av största vikt att verksamheten ständigt arbetar mot förbättring med dessa värderingar 
som grund för att åstadkomma en högre kvalitetsnivå och på så sätt öka lönsamheten.  

4.3 Kvalitetsbrist 

Det är tämligen svårt att genomgå alla de processer som en produkt ska röra sig igenom utan 
att det uppstår kvalitetsbrist någonstans på vägen. Om inte en kunds samtliga behov, det vill 
säga kundens krav och förväntningar, uppfylls så uppstår det en så kallad kvalitetsbrist.  
Ur ett totalkvalitetsperspektiv innebär detta att man ser till både den interna samt den externa 
kundens behov. Således finns det många krav och förväntningar som måste uppfyllas och det 
blir då lätt att missa vissa kundbehov (Sörqvist 2001).  
 
Hur kunden uppfattar kvaliteten och kvalitetsbrister beror på många faktorer och tillsammans 
skapar dessa faktorer kundens förväntningar och krav som tidigaren nämnts. Dessa faktorer 
kan till exempel vara produktens betydelse för kunden, företagets rykte och reklam samt 
marknadsföring. Även de alternativa produkter som kunden kan hitta på marknaden kan ha 
stor betydelse på hur kunden upplever kvalitetsbristerna (Sörqvist 2001).  
 
Man får inte glömma att man inte enbart talar om de externa kunder då det talas om produkter 
på marknaden, utan att detta även gäller de interna kunderna och marknaden är då de 
alternativ som finns för de interna processerna. Att en organisation drivs på ett ineffektivt sätt 
är också ett vanligt problem som kan skapa stora kvalitetsbrister. I dessa fall kan 
kvalitetsbristkostnaderna vara höga trots att de externa kundernas behov är väl täckta.  
Om de höga kvalitetskraven som ligger hos de externa kunderna uppnås genom exempelvis 
omfattande kontroller och organisationen inte lägger fokus på de kostnader som uppstår utan 
helt riktar sig på att uppnå resultat så kan det resultera i stora förluster (Sörqvist 2001). 
4.3.1 Tillfälliga och kroniska kvalitetsbrister 
Kvalitetsbrister kan vidare delas in i två olika problemområden, tillfälliga och kroniska. Där 
de tillfälliga problemen är de problem som upptäcks och korrigeras på daglig basis för att inte 
göra för stora avvikelser från verksamhetens styrnivå (Sörqvist 2001). De kroniska problemen 
är däremot ofta dolda och många gånger accepterade och detta gör dem mer svårupptäckta. 
Dessa problem är så kallade brister man “lärt sig leva med”, vilket gör att när dessa problem 
uppstår så reagerar ingen på detta utan det går accepterat förbi. Således blir det ingen reaktion 
och ingen åtgärd sätts in och verksamheten drivs vidare med bestående problematik (Sörqvist 
2001). Kvalitetsbrister av kronisk karaktär är tyvärr väldigt svårupptäckta i jämförelse med de 
tillfälliga problemen som normalt upptäcks och löses på daglig basis. Det krävs oftast mer 
ingående undersökningar av verksamheten för att finna vart dessa problem återfinns och även 
mer omfattande förbättringsarbeten för att åtgärda dem. 
Genom att identifiera och åtgärda dessa kroniska problem kan även de största ekonomiska 
vinsterna göras (Sörqvist 2001).  
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4.4 Kvalitetsbristkostnader 
Kvalitetsbristkostnader kan enligt tidigare studier uppgå till så mycket som 10-30 % av 
verksamhetens totala omsättning (Sörqvist 2001). Således är det oerhört viktigt att identifiera 
alla kvalitetsbristkostnader. Kvalitetsbristkostnader kan definieras som: “De kostnader som 
skulle försvinna om ett företags produkter och dess olika verksamhetsprocesser vore 
fullkomliga.” (Juran 1989). Denna definition är bred och ger möjlighet till att inkludera alla 
de kostnader som uppstår vid alla typer av kvalitetsbrister, interna såväl som externa. Dock 
kan det finnas svårigheter med att identifiera kvalitetsbristkostnader, framförallt då den 
berörda personalen inte har full förståelse för kvalitetsbegreppet. Detta kan i sin tur leda till 
att fokus endast läggs på de kvalitetsbrister som direkt synligt orsakar kostnader. Sörqvist 
(2001) förklarar en verksamhets kvalitetsbristkostnader utifrån ett isberg, där de synliga 
kvalitetsbristkostnaderna endast utgör toppen av ett isberg och de stora dolda finns under 
ytan.   

 
Figur 1: Fördelningen mellan de kända kvalitetsbristkostnaderna och de kostnader som 
döljer sig under ytan (Sörqvist 2001, s. 39). 

Josephson och Lindström (2010) har identifierat viktiga förutsättningar för att kunna åtgärda 
kvalitetsbristkostnader, dessa är:  

• Huvudprocesserna upprepas många gånger 
• Arenor för kunskaps- och erfarenhetsutbyte finns 
• Rutiner för att följa upp avvikelser 
• Information om kvalitetsbristkostnader 
• Systematisk uppföljning av kvalitetsbrister, de kostnader som de genererar samt 

orsaker 
• Stort intresse av att förbättra i företaget 
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4.5 Kvalitetsarbete 
För att verksamheten ska kunna minska på kvalitetsbristkostnaderna behöver verksamheten 
aktivt arbeta för detta och kan då luta sig mot olika kvalitetsarbeten (Sörqvist 2004).  
Både kroniska och tillfälliga brister åtgärdas med kvalitetsarbeten. Genom så kallad styrning 
åtgärdas vanligtvis de tillfälliga felen omedelbart, dock är det viktigt att ständigt utveckla de 
metoder som identifierar och åtgärdar de tillfälliga felen. Åtgärder för att lösa kroniska fel 
kräver däremot mer planerade förbättringsarbeten. Då de kroniska felen ofta är dolda och 
svåra att identifiera kräver detta att det genomförs noggranna analyser. Uppföljning av 
förbättringsarbeten bör alltid genomföras. Uppföljning innebär att man utvärderar huruvida 
det slutgiltiga resultatet har eller inte har tillgodosett arbetes ändamål (Sörqvist 2001). 

4.5.1 Engagemang 
För att får ett effektivt kvalitetsarbete är det viktigt att medarbetarna är engagerade och 
delaktiga. Genom att delegera ansvar och låta medarbetarna få befogenheter skapar företaget 
förutsättningarna till detta. Detta kräver även att den enskilda individen tar sitt fulla ansvar. 
Med ökat ansvar behöver medarbetarna utvecklas och därför är det viktigt att ledningen tar 
sitt ansvar i detta avseende genom att stödja och stimulera medarbetarna i denna utveckling 
(Bergman & Klefsjö 2012). För att medarbetarna ska kunna vara drivande och effektiva i 
förbättringsarbetet måste även ledningen visa sig vara engagerade och delaktiga. Detta då ett 
av de vanligaste skälen till misslyckade förbättringsarbeten är just att ledningen inte är 
engagerad. Det räcker således inte enbart med att motivera medarbetarna med ansvar och 
delegering, utan ledningen behöver aktivt driva arbetet framåt och tydligt framhäva hur viktigt 
arbetet är. Ledningen bör fungera som frontfigur i dessa arbeten och på så vis agera som 
förebild (Sörqvist 2004). Det är även av intresse för verksamheten att involvera utomstående 
medarbetare såsom leverantörer och underentreprenörer så att dessa engageras i 
förbättringsarbetet. Detta engagemang kan bidra till både bättre lönsamhet och bättre 
samarbetsrelationer. Bergman och Klefsjö (2012) har utvecklat den så kallade onda och goda 
cirkeln som visar i de fall där ledningen har förtroende och delegerar ansvar kan medarbetarna 
motiveras och på så vis uppnås förbättrade resultat. I de fall där ledningen saknar förtroende 
skapas en ond cirkel som i slutändan leder till försämrade resultat.  

 

Figur 2: Den onda och goda cirkeln (Bergman & Klefsjö 2012, s. 49). 
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5 Nulägesbeskrivning 
Nulägesbeskrivningen av Peab är baserad på den information som erhölls under intervjuerna 
från intervjuobjekten. Allmän men relevant information som erhållits av handledaren på Peab 
har även varit underlag för nulägesbeskrivningen. De ämnen som intervjustudien har 
behandlat, är nedan formulerade följt av en sammanställning av respektive ämne.  

I dagsläget används ett flertal olika system av eftermarknaden i ärende- och 
informationshantering på Peab beroende på region. Peab arbetar dock på ett nytt system som 
skall användas gemensamt av hela organisationen och alla regioner. Systemet kommer att 
vara utgångspunkt för eventuella förbättringsarbeten, där bland annat garantiärendena skall 
hanteras och information om dessa skall finnas tillgänglig. Målet är att systemet skall vara 
färdigt och brukbart i årsskiftet 16/17.  

5.1 Kvalitetsfel 
År 2015 tillsatte Peab en grupp av arbetsledare, platschefer och en systemadministratör som 
ansvarar och arbetar med eftermarknaden i region väst på Peab Bygg. Eftermarknadsgruppen 
hanterar felanmälan och utreder huruvida ärendet är ett garantiärende eller inte. 
Eftermarknadsgruppen har en viss uppfattning om vilka kvalitetsfel som är återkommande 
genom erfarenhet i kombination med någon typ av sammanställning från 
systemadministratören. I nuläget finns det dock inget system som baserat på aktuella 
garantiärenden, samlar in data och redogör återkommande kvalitetsfel. Eftersom det 
egentligen inte finns någon statistisk data kan man inte heller jämföra återkommande 
kvalitetsfel mellan år och perioder. För att ledningen skall kunna uppmärksamma 
återkommande kvalitetsfel i nuläget och vidta åtgärder, ligger ansvaret hos 
eftermarknadsgruppen att lyfta kvalitetsfelen. Baserat på karaktären av de kvalitetsfel som 
uppdagas, anses många kvalitetsfel kunna förebyggas redan i produktionsstadiet. 

5.2 Kvalitetsbristkostnader 
Fokus på Peab har lagts på att aktivt arbeta med att utreda och åtgärda kvalitetsfel, medan de 
kostnader som kvalitetsfelen genererar inte har prioriterats. I dagsläget finns alltså ingen 
sammanställd information om hur stora kostnader varje kvalitetsfel genererar. De totala 
kostnaderna för att åtgärda kvalitetsfel i eftermarknaden uppgår till omkring 1% av Peabs 
totala omsättning. I detta är inte good/badwill eller kundmissnöjdhet inräknat, utan endast de 
direkta kostnader som kommer av att åtgärda felen. Det senaste året har man dock börjat 
uppmärksamma kvalitetsbristkostnader som ett lönsamhetsproblem och strategier för att 
förebygga uppkomsten av kvalitetsbrister har börjat diskuteras på Peab. 

5.3 Kunskapsöverföring 
Utbytet av kunskap och erfarenheter på Peab sker ideligen mellan samtliga inblandade parter 
inom ett visst projekt. Peab har en policy som säger att både innan ett projekt startar och efter 
projektet har avlutats, skall en grupp av de som varit inblandade utvärdera projektet där goda 
och dåliga erfarenheter tas upp och dokumenteras. Även om värdefull information finns 
dokumenterad och tillgänglig för alla på Peab, är informationen projektbunden och finns 
endast att hämta i projektmappen. Informationshämtningen blir alltså tidskrävande i en 
bransch där tidsbrist är ett faktum och ett stort individuellt ansvar råder. 
 
Kunskapsöverföringen från projekt till projekt är således inte så väl fungerande. Peabs 
svaghet när det gäller kunskapsöverföring är att det i nuläget inte finns ett smidigt sätt för 
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utomstående parter att ta del av kunskap och erfarenheter som utvecklats under ett visst 
projekt.  

5.4 Effektivitet och användning av befintliga system  
Två av Peabs interna system är SÄND och Peabmetoder. SÄND används endast av 
eftermarknaden då alla garantiärenden hanteras genom SÄND; från att ett garantiärende 
skapas till att det avslutas. Peabmetoder är en kunskapsbank med ett stort och varierat innehåll 
som all personal på Peab har tillgång till.  

5.4.1 System för garantiärenden – SÄND  
Alla garantiärenden hanteras med hjälp av ett system anpassat för ändamålet där en 
konversation förs mellan kund, underentreprenör, ansvarig arbetsledare/platschef från Peab 
och systemadministratör. När ett garantiärende skapats, skickas ärendet via detta system ut av 
systemadministratören till kund, ansvarig underentreprenör och ansvarig 
arbetsledare/platschef från Peab. I ärendet finns ingående information om vad ärendet gäller 
och så fort en uppdatering i ärendet har skett, skickas en uppdaterad version automatiskt ut till 
ovan nämnda parter. Efter att felet har åtgärdats, meddelas systemadministratören som sedan 
avslutar ärendet.  

I nuläget finns det inget krav från Peab och således ingen garanti att underentreprenören 
återger information om felorsak och hur kvalitetsfelet åtgärdats i återkopplingen. 
Informationsstrukturen i ärendet har av externa parter, såsom kunder och underentreprenörer, 
påpekats vara otydlig och besvärlig, särskilt när ett ärende uppdateras med ny information. 

I garantiärenden där en underentreprenör ansvarar för felåtgärden, skickas en påminnelse 
automatisk ut till underentreprenören en gång per dygn, vilket kan uppfattas som jobbigt och 
stressande. Varje påminnelse inkluderar även de villkor som råder. Informationen som 
underentreprenörerna erhåller, kan anses vara otydlig och svår att läsa av. I systemet kan man 
söka på tidigare gjorda garantiärenden, förutsatt att rätt sökord används. Detta upplevs vara 
besvärligt då den som skapat garantiärendet valt ett antal sökord som ansetts vara passande 
för det garantiärende det gäller och för att rätt ärende skall dyka upp kräver systemet just de 
förvalda sökorden. 

5.4.2 Kunskapsbank – Peabmetoder  
Peab har även ett system där allmän information om hur man kan gå tillväga vid utförande av 
ett visst arbetsmoment återfinns samt monteringsanvisningar. Systemet har ett väldigt stort 
innehåll och det finns mycket kunskap att hämta som till exempel kan användas i 
arbetsberedningar. Informationen i systemet är dock mer eller mindre obearbetad och upplevs 
dessvärre som osmidigt upplagd. Informationen är till en viss del kategoriserad, men inte i så 
pass stor utsträckning att det gör systemet enkelt att söka och hitta önskad information i. En 
hel del information är även inaktuell då den är utdaterad. Av den anledningen anses systemet i 
nuläget ej vara användarvänligt och även tidskrävande. Systemet är tillgängligt för all 
personal på Peab, dock används det sällan och av väldigt få.  
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5.5 Kommunikation 
Under intervjustudien ställdes även ett antal frågor beträffande hur kommunikationen 
upplevdes vara mellan arbetsledare/platschefer och ledningen samt mellan 
arbetsledare/platschefer och hantverkare. Frågorna i intervjustudien berörde även hur effektivt 
informationsflödet mellan produktionen och eftermarknaden upplevdes vara.   

5.5.1 Mellan arbetsledare/platschefer och ledningen 
Överordnade chefer samt ledningen finns alltid tillgängliga för arbetsledare och 
platschefer.  Inför dilemman står man aldrig ensam, utan det finns alltid kollegor som står till 
ens förfogande. Således finns alltid arbetsrelaterat såväl som personligt stöd. Enligt 
intervjuobjekten gäller detta för all personal på Peab. 

5.5.2 Mellan arbetsledare/platschefer och interna/externa hantverkare 
Kommunikationen fungerar bra överlag mellan arbetsledare/platschefer och interna samt 
externa hantverkare. Dock upplevs missförstånd förekomma i större omfattning bland externa 
hantverkare än interna. Eftersom de externa hantverkarna varierar från projekt till projekt 
innebär detta många gånger att man som arbetsledare/platschef inte hinner lära känna dem. 
Av den orsaken är ökat missförstånd bland externa hantverkare inte obefogat.  

Självfallet finns det bättre och sämre underentreprenörer, där man inte bara syftar på 
kvaliteten på de arbeten som deras hantverkare utför, utan även professionellt agerande. I de 
garantiärenden där ansvaret ligger hos underentreprenören och skall därmed åtgärdas av dem, 
kan vissa underentreprenörer negligera sitt ansvar. 

5.5.3 Mellan produktion och eftermarknad 
Efter att slutbesiktning av entreprenad har skett och entreprenaden blivit godkänt, börjar 
garantitiden att löpa vilket innebär att ansvaret överlämnas från produktionen till 
eftermarknaden. I nuläget på Peab nås inte produktionen av någon större information av 
eftermarknaden om de garantiärenden som uppkommer. Vid större och allvarligare 
kvalitetsfel som medför kostsamma åtgärder kan dock arbetsledare och/eller platschefer i 
produktionen informeras och ibland även bli involverade i utredningen. I de fall när 
eftermarknaden interagerar med produktionen gäller det oftast hantering av ett redan befintligt 
garantiärende, där projektspecifik och kompletterande information som till exempel 
dokumentation och bilder efterfrågas. Således har inte tillräckligt med fokus lagts på att 
effektivisera samspelet och informationsflödet mellan produktionen och eftermarknaden i ett 
förebyggande syfte som främjar förbättringsarbetet. Detta har däremot börjat uppmärksammas 
på Peab och man har beslutat att eftermarknaden skal sitta med i start och eventuellt 
planeringsmöten inför projektstart. Detta för att lyfta den kunskap från liknande projekt och 
dess kvalitetsbrister som eftermarknaden hanterat. 

5.6 Rutiner för att föra vidare information  
För att ledning skall kunna uppmärksamma återkommande kvalitetsbrister i nuläget och vidta 
åtgärder, ligger ansvaret hos eftermarknadsgruppen att lyfta kvalitetsfelen. Idag finns det inga 
egentliga riktlinjer på hur man skall gå tillväga mer än att man delar med sig av kunskapen 
med överordnade chefer som kan föra vidare informationen, detta gäller eftermarknaden såväl 
som produktionen.  
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5.7 Rutiner för utvärdering av underentreprenörer 
Underentreprenörer utgör alltid en viss del av hantverkarna i ett projekt, vanligtvis 60-80% , 
andelen kan dock skilja sig från projekt till projekt (Peab 2016). Även om 
underentreprenörerna varierar från projekt till projekt är många återkommande. Arbetsledarna 
i produktionen skall föra dagbok under varje projekt och då de har direkt kontakt med 
underentreprenörerna, är det arbetsledarnas ansvar att notera i dagboken om en extern 
hantverkare missköter sig eller inte håller tillräckligt hög kvalitet på det arbete som de utför. 
Informationen för sedan arbetsledaren vidare till platschefen. Även i avslutningsmötet, efter 
ett projekt har avslutats, skall deltagarna utbyta information om de erfarenheter som 
deltagarna haft med underentreprenörer under projektet. Informationen dokumenteras och i 
regel återfinns informationen i projektmappen. Informationen kan även föras vidare till inköp 
som kan i upphandlingar inför framtida projekt ta hänsyn till informationen. Informationen 
förs dock inte vidare till något allmänt system som all personal på Peab enkelt kan ta del av.  
 
I nuläget krävs det åtskilliga skäl för att en underentreprenör skall svartlistas av Peab och då 
inte längre vara aktuell för inköp. I de fall när Peab väljer att avsluta ett samarbete med en 
underentreprenör beror det många gånger på att underentreprenören ifråga, kontinuerligt 
negligerar sitt ansvar i ett garantiärende vilket i sin tur leder till att underentreprenören stäms 
av Peab.  
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6 Analys 
I detta avsnitt analyseras litteratur- och fallstudiens resultat och sambanden mellan dessa 
presenteras. 

6.1 Nuläget 
Utifrån den gjorda fallstudien förefaller det att kunskapsöverföringen på Peab brister, då den 
kunskap som skapas och delas inom ett projekt samt under eftermarknaden, inte delas vidare 
genom hela organisationen. Det finns inte heller något effektivt system som kan sammanställa 
kvalitetsbrister och de eventuella kostnader som kan knytas till dessa. För att systematiskt 
mäta och åtgärda kvalitetsbristkostnader är det enligt Josephson och Lindström (2010) viktigt 
att det finns ett system som analyserar och redovisar kostnaderna som kvalitetsbristerna 
genererar, var bristerna finns och vilka orsakerna är. Någon typ av mätsystem krävs för att 
man skall kunna åstadkomma förbättringar. Denna bristfälliga kunskapsöverföring skulle 
kunna hämma organisationens verksamhetsutveckling och på så vis även dess konkurrenskraft 
(Nonaka & Takeuchi 1994). Det kan även medföra att de kroniska kvalitetsbristerna som 
verksamheten dras med kvarstår och att detta i sin tur kan bidra till minskad lönsamhet 
(Sörqvist 2001). Det finns således ett stort behov av att implementera ett informationssystem 
som gör information lättillgänglig och hjälper människor att tänka tillsammans (McDermott 
1999). 
 
Det har uppmärksammats att ett ökat intresse finns hos ledningen på Peab, vad gäller 
effektivisering av kunskapsöverföring samt minskning av kvalitetsbristkostnader och att Peab 
börjat engagera sig i frågorna. Detta är positivt eftersom ett engagerat ledarskap kan motivera 
medarbetarna till att själva engagera sig i förbättringsarbetet och därmed främja 
verksamhetsutvecklingen (Sörqvist 2004). I fallstudien ansåg samtliga intervjuobjekt att 
ledningen visar strakt förtroende och omtanke till medarbetarna samt att det finns en stark 
motivation bland medarbetarna. Således speglar Peab den goda cirkeln (Sörqvist 2001).  

6.2 Systemfunktioner och systemegenskaper 
I fallstudien identifierades ett antal möjliga brister på Peab som påverkar möjligheterna till att 
förbättra verksamheten, dessa är:  

• Finns inget mätsystem som analyserar och redovisar kvalitetsfel samt de kostnader 
som medföljer 

• Finns inget smidigt sätt att utvärdera underentreprenörer och dokumentera 
informationen 

• Finns inget smidigt sätt att hämta allmän information om arbetsmoment och hämta 
goda samt dåliga erfarenheter från olika projekt  

Utifrån denna information har man i studien kommit fram till ett antal funktioner och 
egenskaper som skulle kunna utgöra ett informationssystem som främjar kunskapsspridningen 
i organisationen. Med hjälp av de möjligheter som systemet ger och information som kan 
utvinnas från systemet, skapas grundläggande förutsättningar för att kunna genomföra ett 
effektivt förbättringsarbete vad gäller kvalitetsbristkostnader.  

6.2.1 Statistik om kvalitetsfel och kvalitetsbristkostnader 
En grundläggande förutsättning för att genomföra ett effektivt förbättringsarbete vad gäller 
kvalitetsbristkostnader, är att det finns ett mätsystem som sammanställer information om de 
kvalitetsfel och kvalitetsbrister som eventuellt förekommer i verksamheten och de kostnader 
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som varje kvalitetsfel genererar. Då denna typ av information inte finns tillgänglig i dagsläget 
på Peab kan inga effektiva förbättringsarbeten genomföras.  
 
Förslagsvis skulle ett sådant system baserat på inkomna garantiärenden, per automatik, 
uppdatera och ge en procentuell överblick över de kvalitetsfel som har uppdagats och de 
kostnader som kvalitetsfelen har genererat. På detta sätt kan en aktuell redogörelse över vilka 
kvalitetsfel/brister som är återkommande och vilka som genererar mest kostnader eller 
störningar utläsas enkelt. Det är viktigt att kunna utvärdera förbättringsarbetet för att kunna 
säkerställa att förbättringsarbetet har gett effekt och påverkat verksamhetsutvecklingen 
positivt. Detta kan göras genom att alla redogörelser sparas av systemet och ger möjlighet att 
jämföra kvalitetsfel och kvalitetsbristkostnader mellan olika år och perioder.  
 
För att kunna mäta och erhålla statistik om de kvalitetsfel som uppdagas och de kostnader 
som medföljer, krävs indata. Indata är baserad på de garantiärenden som uppkommit och den 
information ärendet behandlar. Information om vilken typ av kvalitetsfel som gäller i ett 
ärende erhålles av kund vid anmälan och finns i regel alltid. Information om vad som orsakat 
kvalitetsfelet är däremot inte lika lättillgängligt eftersom det i nuläget inte finns något krav 
från Peab att underentreprenören återger information om felorsak i återkopplingen. Efter 
information erhållits om vilka kvalitetsfel som är återkommande är nästa steg i 
förbättringsarbetet att undersöka vad som orsakat kvalitetsfelen, av den anledningen bör 
information om felorsak vara ett krav i återkopplingen. Dokumentation av felorsak och 
eventuellt även felåtgärd, skulle kunna komma direkt från den hantverkare som åtgärdat felet 
och ske direkt i systemet under det aktuella ärendet.  

6.2.2 Dokumentation och sammanställning av garantiärenden 
Det är av yttersta vikt att informationen i garantiärendet dokumenteras på ett sådant sätt att de 
senare kan sökas utifrån olika kategorier. Kategorierna bör kunna sökas var för sig eller 
tillsammans för att sökningen skall både kunna vara bred och specifik. Sökningen skall kunna 
vara så bred att den endast är baserad på en parameter eller så specificerad att den baseras på 
flera såsom: feltyp, byggdel, felorsak och underentreprenör. Ett exempel på en mer 
specificerad sökning är: inläckage (feltyp), fönster (byggdel), monteringsfel (felorsak).  

Verksamheten bör sätta krav på att det i alla ärenden förs full dokumentation och då i 
synnerhet att all kategorisering genomförs. Exempelvis skulle det kunna vara omöjligt att 
stänga ett ärende om inte all dokumentation genomförts. 

Ytterligare ett verktyg som kan vara till nytta i förbättringsarbete för framtida kundnöjdhet är 
att ärendeansvarig arbetsledare betygsätter ärendet utifrån kundpåverkan. Det vill säga hur 
ärendet har påverkat kunden och dess verksamhet. Detta för att lätt kunna utifrån den 
information som finns tillgänglig kunna prioritera förbättringsarbetet rätt. Denna del är även 
viktig att kunna koppla ihop i dokumentationen av underentreprenör, om det är någon 
underentreprenör som blir tilldelad ägandet av åtgärden. Detta för att kunna göra en 
helhetsutvärdering av både felorsak och underentreprenör. Detta kan även användas till att ge 
underentreprenören information som kan vara till nytta för eget förbättringsarbete ifall denne 
har återkommande ärenden hos eftermarknaden. 

6.2.3 Utvärdering av underentreprenörer och leverantörer 
De totala kostnaderna för att åtgärda kvalitetsfel i eftermarknaden uppgår till omkring 1 % av 
Peabs totala omsättning. Detta skulle kunna innebära att kvalitetsfelen på Peab endast står för 
en liten del av verksamhetens kvalitetsbrister och de kostnader som medföljer, då Sörqvist 
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(2001) menar att kostnaderna för kvalitetsbrister utgör hela 10-30% av den totala 
omsättningen. I nuläget på Peab finns det inte något smidigt sätt att utvärdera 
underentreprenörer. Underentreprenörerna står för en ansenlig del av omsättningen, vanligtvis 
för mellan 60-80% beroende på typ av projekt, bortsett från projektets materialkostnad.  Det 
är därför möjligt att en större del av kvalitetsbristerna återfinns någonstans hos eller i 
hanteringen av alla de underentreprenörer som köps in av Peab.  

Underentreprenörer som inte sköter sig eller sitt arbete är en så kallad kvalitetsbrist som 
genererar kostnader för verksamheten. De kostnader som denna kvalitetsbrist genererar skulle 
kunna vara en av de ”dolda” kvalitetsbristkostnaderna enligt Sörqvist (2001), som finns under 
ytan av isberget och genererar mest kostnader för verksamheten. En systemfunktion som ger 
möjlighet till att dokumentera information om en underentreprenör missköter sig eller inte 
håller tillräckligt hög kvalitet på det arbete som de utför, är ett sätt att skapa förutsättningar 
för att även kunna utföra förbättringsarbeten och minska kvalitetsbristkostnader. 
Utvärderingen innebär att underentreprenörerna graderas efter hur de skött sitt arbete och 
även deras professionella agerande. Nedan följer ett exempel på hur detta skulle kunna 
genomföras: 

• Vid godkänt utförande, det vill säga utförande enligt förväntan sätts inget in i 
systemet. 

• Vid exceptionellt utförande och för projektets vinning väl utfört arbete, bör detta 
kunna dokumenteras på underentreprenör tillsammans med exempelvis grön 
flaggning. 

• Vid bristfälligt genomförande där aktivitet som kan eller har påverkat säkerheten eller 
haft någon form av ekonomisk påverkan bör beskrivning dokumenteras tillsammans 
med gul flaggning. Detta kan innebära försening i andra led, materialpåverkan, 
omarbeten med mera.   

• Vid bristfällig genomförande av mer allvarlig karaktär som har påverkat säkerheten 
eller haft någon form av ekonomisk påverkan av mer allvarlig grad och som kan 
tillstyrkas av bevisning, bör beskrivning dokumenteras tillsammans med orange 
flaggning. 

• Om en underentreprenör ifråga kontinuerligt negligerar sitt ansvar i ett garantiärende 
som denne äger, dokumenteras beskrivning tillsammans med röd flaggning. Denna typ 
av flaggning skulle en underentreprenör även kunna få ifall underentreprenören har 
under flera projekt agerat oprofessionellt och levererat bristfällig kvalitet trots varning 
och tillsägelse. Till exempel att underentreprenören fått orange flaggning under flera 
projekt. (Rödflagg = svartlistad)  

Varje dokumentering ska automatiskt knytas till givet projekt och till den person som fört 
dokumenteringen, detta bör endast vara arbetsledare och/eller platschef. Användarnyttan med 
denna funktion blir att vid inköp av underentreprenör så kommer de dokumenterade 
händelserna kunna beaktas gentemot inkomna offerter. Exempelvis kan underentreprenör som 
tidigare varit uppköpta ett tiotal gånger med endast någon enstaka gul/orange flaggning 
betraktas som en god underentreprenör, gentemot en annan som har flertalet flaggningar. Den 
dokumenterade informationen kan även bidra till förbättringsarbete inom underentreprenörens 
verksamhet om relevant information tilldelas underentreprenören. Detta kan i sin tur förbättra 
relationen till underentreprenör och skapa bättre förutsättningar för framtiden.  
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6.2.4 Kunskapsbank 
Samtliga funktioner är utvecklade för att förebygga kvalitetsbristkostnader. Dock kan de 
tidigare nämnda funktionerna endast vara till nytta i förbättringsarbetet först när data har 
samlats in, det vill säga när en kvalitetsbrist har upptäckts. I fallstudien framkom det att 
många kvalitetsfel som uppdagas skulle enkelt kunna förebyggas redan i produktionsstadiet. 
Detta då orsaken till kvalitetsfel kan vara så enkel som att fel skruv har använts. Detta är 
egentligen bara ett exempel på att kvalitetsfel kan uppstå oberoende av hur omfattande eller 
komplext ett arbetsmoment kan vara eller om det utförs regelbundet och ingår i nästan varje 
projekt. 
 
Ett sätt att förebygga oacceptabla kvalitetsfel innan de ens har byggts in, är att tillhandahålla 
personalen ett stödjande verktyg i form av en kunskapsbank. En kunskapsbank är ett smidigt 
sätt att lagra mycket information och skulle kunna innehålla övergripande information om hur 
man går tillväga i ofta förekommande arbetsmoment. Informationen bör vara kortfattad och 
skulle främst kunna innehålla viktiga punkter att tänka på i utförandet av ett visst 
arbetsmoment. Komplicerade och omfattande arbetsmoment som kräver mer varsamhet skulle 
kunna markeras för att varna arbetsledaren/platschefen. Informationen skulle även kunna 
struktureras i form av en checklista.  

6.2.5 Lättillgänglighet 
I dagsläget på Peab är de befintliga och enskilda systemen, bland annat SÄND och 
Peabmetoder, de tekniska verktyg som finns till personalens förfogande på Peab. Systemen är 
dock inte lättillgängliga ute på fältet.  

För att återkoppling från hantverkaren som åtgärdar garantifel skall kunna fungera optimalt 
behöver även detta kunna utföras på ett lätt och smidigt sätt. I dagsläget är detta inte möjligt 
på grund av de begränsande möjligheter som finns i det befintliga systemet. 
Återkopplingsprocessen får inte vara tidskrävande och måste kunna ske på ett enkelt sätt. En 
applikation, vilket är ett datorprogram som man enkelt kan komma åt med hjälp av mobila 
enheter såsom smartmobil och surfplatta, skulle kunna vara ett verktyg som effektiviserar 
återkopplingsprocessen. Hantverkaren kan på plats, förutsatt att personen har tillgång till en 
mobil enhet, återkoppla direkt via applikationen till Peab. Varje underentreprenör skulle 
kunna ha ett eget inloggningsnummer som deras hantverkare använder för att få tillfällig 
tillgång till systemet via applikationen. Hantverkarna får endast tillgång till det aktuella 
ärende som berör dem och där själva återkopplingen skall utföras. Även 
eftermarknadsgruppen skulle kunna ha personliga inloggningsuppgifter och komma åt de 
garantiärenden samt de uppgifter som för tillfället berör dem.  

En applikation skulle kunna vara ett alternativ för att även öka lättillgängligheten för 
verksamhetens egna medarbetare. Applikationen skulle kunna innefatta alla de delar av 
systemet som är nödvändiga att komma åt i projekten och skulle kunna effektivisera 
informationshämtningen ute på fältet. All personal på Peab skulle kunna få tillgång till 
applikationen där de bland annat kan ta del av allmän information som till exempel: 
nyhetsbrev, instruktioner för utförande av arbetsmoment, statistik över kvalitetsfel och 
kvalitetsbristkostnader samt information om underentreprenörer. Med ett stort och 
välstrukturerat innehåll, skulle applikationen således kunna vara ett effektivt och 
lättillgängligt verktyg för alla medarbetare och avdelningar i hela organisationen.  
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6.2.6 Användarvänlighet 
Peabmetoder används sällan och av väldigt få eftersom informationssökningen anses vara svår 
och tidskrävande. En kunskapsbank som är enkel att söka och hitta rätt information i 
efterfrågas. Det är viktigt att systemets layout är utformad på ett tydligt sätt och att själva 
informationssökningen är enkel, oberoende på hur datorvan och datorkunnig användaren är.  

I de garantiärenden där en underentreprenör äger garantiärendet, skickas information gällande 
ärendet ut både till underentreprenör och kund. När denna typ av information skickas ut i 
nuläget, anses informationens struktur vara otydlig och svår att följa av externa parter. Det är 
därför av stor vikt att informationen som skickas ut är strukturerad och enkel att utläsa. Höga 
krav på enkelhet ställs även när det kommer till förslaget att återkoppling skall ske direkt i 
systemet av hantverkaren som åtgärdat felet och inte gå via en administrativ tjänsteman i 
dennes företag. Hantverkarna skall på ett enkelt och inte allt för tidskrävande sätt kunna föra 
in information om kvalitetsfelet. Detta möjliggörs genom att hantverkaren får ett antal 
förvalda svarsalternativ gällande felorsaken och en textruta där hen kan skriva/fota/filma.  

6.3 Förutsättningar 
För att verksamheten skall kunna dra nytta av den information som blir tillgänglig behöver 
informationen nå ut på ett effektivt sätt där den gör nytta. Detta kan ske på olika sätt. Bra 
tillfällen att ta tillvara på den samlade kunskapen är vid start och slutmöten av projekt. Och 
även att personer själva söker upp information genom olika sökverktyg för att själva utbilda 
sig i olika situationer. 

6.3.1 Förbättringsarbeten 
Det är viktigt att ha i åtanke att det inte är själva informationssystemet som förbättrar 
verksamheten utan om och på vilket sätt informationen används. Genom att dokumentera den 
kunskap som existerar och skapas inom verksamheten på ett effektivt sätt, möjliggörs det att 
skapa en bra grund till planering av förbättringsarbeten. Det är med hjälp av 
förbättringsarbeten som företag kan uppnå högre lönsamhet då verksamheten kan göras mer 
effektiv och minska kvalitetsbrister.  

6.3.2 Start- och slutmöte 
En länk mellan systemet och arbetsplatsen är via de olika byggmötena, bland annat start- och 
slutmötet. I dessa möten är det av största vikt att rätt information tas fram och att rätt 
information förs vidare in i systemen. Det är i dessa möten som information om 
kvalitetsbrister som förekommer i produktionen kan tas upp i förebyggande syfte. Det är 
viktigt att använda den kunskap som under varje projekt skapas då både positiva och negativa 
händelser sker. Att då endast dokumentera denna information i projektmappen skapar mycket 
liten spridning av den kunskap som finns. Därför är det viktigt att i så stor utsträckning som 
möjligt föra in den informationen i system som är kopplade till hela verksamhetens statistik. 
Utöver detta är det viktigt att kontinuerligt föra diskussion och att ständigt upprepa den 
information som finns tillgänglig kring de positiva och negativa erfarenheter som är samlade 
inom hela verksamheten. För att rätt information av värde förs vidare, bör det vid varje 
slutmöte fastställas om och i sådana fall vilken information som är av högst värde att föra 
vidare. För att informationen skall spridas genom hela verksamheten, bör viktig information 
sammanställas och skickas ut i månadsbrev eller likvärdigt. Informationen bör delas upp efter 
projektsort och information som är av allmänt intresse. Vid startmöte är det viktigt att 
information från tidigare likvärdiga projekt meddelas och tas upp i diskussion inför byggstart. 
I startmöte är det även viktigt att eftermarknaden är delaktig. Diskussion bör föras kring de 
återkommande fel som likvärdiga projekt efterlämnar och hur dessa fel på bästa sätt skulle 
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kunna förebyggas. Utformningen av hur dessa möten skall föras bör även efter hand justeras 
och anpassas efter hur de system som tillhandahåller ny och mer grundlig information 
utvecklas.  

6.3.3 Påminnelse om verktyg 
För att de verktyg som finns tillgängliga i verksamheten skall utnyttjas effektivt och av så 
många som möjligt, bör medarbetarna regelbundet påminnas om verktygens existens. Även 
återkommande utbildning i dess användning bör ske löpande för att skapa god kunskap och 
användarvilja. 
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7 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras analysen och de förslag som framlagts. Författarnas egna tankar och 
idéer kring ämnet beaktas. Diskussion förs även om vald metod, vad som skulle kunna gjorts 
annorlunda och dess innebörd. 

7.1 Metod 
Kvalitativ forskningsmetod tillämpades i detta arbete eftersom den ansågs vara mest lämplig 
för arbetes ändamål och forskningsfrågor. För att öka studiens reliabilitet och validitet 
ytterligare, hade det varit av värde att kombinera kvalitativ forskningsmetod med kvantitativ, i 
form av en enkätundersökning. Detta hade kunnat göras i två avseenden. Det första 
alternativet skulle vara att starta med en enkätundersökning för att få grundläggande 
information som senare kunde ligga till grund för de kvalitativa intervjufrågorna, vilket även 
möjliggör underlag för bättre och mer relevanta frågor som också höjer validiteten i 
forskningen. Det andra alternativet skulle vara att använda resultatet från den kvalitativa 
studien som grund för att bygga en väl utformad enkät, även detta höjer reliabiliteten såväl 
som validiteten av forskningen. Det hade varit av intresse att samla data från högre 
chefsposter, andra delar av verksamheten och underentreprenörer som idag samarbetar med 
företaget. Det hade varit intressant att undersöka vad underentreprenörerna anser när det 
kommer till förslaget att återkoppling skall ske direkt i systemet av hantverkare. Att använda 
båda forskningsmetoder hade resulterat i en mer omfattande studie och risken med det skulle 
kunna vara att den givna tidsramen inte hade räckt till.  

7.2 Analys 
Det är påtagligt att det finns möjligheter för stora förbättringar i hela verksamheten. Inte minst 
fann författarna att det i dagsläget finns stor motivation hos medarbetarna vad gäller 
förbättringar i verksamheten. Denna motivation är enligt författarnas tro en kombination av 
medarbetarnas lojalitet gentemot företaget och att ledningen den senaste tiden lyft frågan om 
kunskapsåterföring och förbättringsarbeten. Vidare är författarna övertygade att denna 
förbättringspotential finns generellt inom hela branschen.  

7.2.1 Systemfunktioner och systemegenskaper 
Behovet av att implementera ett system på Peab som kan koppla samman alla de olika delarna 
i verksamheten på ett effektivt sätt är uppenbart. Med tanke på den ökande marknaden och 
behovet av mer resurser, är kanske införskaffandet av ett sådant system nödvändigt för att 
möta framtiden. Den indirekta kostnaden för fel och brister i nyproducerade bostäder uppgår 
till 1,3 miljarder kronor enligt Boverket, viktigt att ta i beaktande är dock att i studien har 
alltså endast bostadsproduktion studerats och inte den totala produktionen. Således skulle 
kostnaden vara ännu högre om fel och brister i den totala produktionen hade studerats.  

Uppfattningen som författarna fick av intervjupersonerna var att det finns mycket kunskap om 
de olika bristerna i verksamheten, men på grund av att detta inte dokumenteras på ett mätbart 
sätt så kan det inte heller utgöra grund för ett effektivt förbättringsarbete. Den tillsynes enda 
lösningen är att införa ett system där dokumentation och kategorisering av sådan kunskap 
möjliggörs och utifrån det bedöma vilka förbättringsarbeten som skulle kunna vara effektiva. I 
detta avseende är det oerhört viktigt att företaget ser kvalitetsbrister ur ett helhetsperspektiv 
och ser till alla delar av processen, inte bara till de kvalitetsfel som återfinns hos 
eftermarknaden. Det är viktigt att förstå att hela processen sitter ihop och att små fel kan få 
stora effekter långt senare. Dessa effekter kan även sträcka sig från projekt till projekt. Ett 
fåtal små kvalitetsbrister under ett projekt kan leda till komplicerade åtgärdsprocesser efter 
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det att kunden tagit anläggningen i bruk. Detta kan i sin tur leda till att det behövs sättas in 
extra resurser som annars skulle sitta i nya projekt. Detta skulle kunna innebära att mindre tid 
och fokus kan läggas på det nya projektet och risken för att nya kvalitetsbrister uppstår ökar. I 
majoriteten av de utförda intervjuerna ansågs tidsbrist vara den främsta orsaken till att fel 
uppstår. Företaget bör betrakta allt som inte är felfritt utfört som en kvalitetsbrist, men med 
ödmjukheten i att allt inte kan utföras hundra procent felfritt och att utifrån det prioritera 
förbättringsarbeten. 

Dokumentationen av garantiärende kan inledningsvis skapa svårighet då detta blir ett nytt 
moment för hantverkarna. Dock är det enligt författarna oerhört viktigt att detta efterföljs för 
att kunna skapa goda förutsättningar till förbättringsarbeten. Krav om återkoppling bör sättas 
in och även att återkoppling är ett automatiskt krav för att kunna stänga ett ärende. Det får 
heller inte glömmas att det är av största vikt att systemadministratören får gedigen utbildning 
och att de får en djup förståelse för hur systemet fungerar och dess syfte. Verktyget att gradera 
hur påverkad kunden blir av åtgärdsförloppet har vad författarna tror en väldigt viktig 
funktion när det kommer till att minska framtida kundmissnöjdhet. Att kunna kategorisera 
utefter kundmissnöjdhet så kan även förbättringsarbete prioriteras efter denna aspekt. En 
direktdokumentation av denna typ skulle även kunna underlätta informationsflödet till kunden 
och på så vis kunna ge denne nödvändig information snabbare. Detta kan då leda till minskad 
tidsförlust och eventuell kostnader för kunden och på så vis minska kundmissnöjdheten.  

Utvärdering av underentreprenörer och leverantörer tror författarna kunna bli en av de 
förbättringar som kan generera i mest lönsamhetsutveckling. Att underentreprenörer ständigt 
skall utvärderas och graderas, behöver nödvändigtvis inte endast ses som ett sätt att gallra 
bland underentreprenörer, utan även ett sätt att stärka relationen med hjälp av konstruktiv 
kritik. Denna funktion kan ses som mycket värdefull med tanke på att antalet 
underentreprenörer med största sannolikhet kommer att öka kraftigt de närmaste åren. Med 
hjälp av denna funktion kan man från redan tidigt stadie arbeta gemensamt för att minska 
kvalitetsbrister i projekten. Detta ger även möjlighet till att hjälpa underentreprenörerna i 
deras förbättringsarbeten och då också relationen dem emellan. Då omsättningen för 
underentreprenörer står för större delen av den totala omsättningen exklusive material, kan 
väldigt små förbättringar leda till stora lönsamhetslyft. Nyttan blir att den totala mängden 
dokumentation kring varje underentreprenör och leverantör ger en mycket bra och samlad 
bild. Är det exempelvis en aktör som ofta men inte i för allvarlig grad missköter sig, kommer 
det aldrig upp till ytan. Då tillåts denna kvalitetsbrist att fortgå utan åtgärd. Syftet med 
flaggningen är inte att flagga dåliga saker (bortsett från röd), utan att uppmärksamma 
bristande utförande eller hantering av arbetsmoment. När denna typ av information är 
sammanställd och tillgänglig kan förbättringsarbeten därefter genomföras, vilka 
förhoppningsvis kan gynna både Peab och underentreprenör/leverantör.  

Lättillgänglighet och användarvänlighet är essentiellt för att all dokumentation skall kunna 
utföras på ett effektivt sätt. Inte minst för att det skall kunna bli en del av det dagliga arbetet 
på ett smidigt sätt. Sätter företaget som krav att dokumentation ska ingå i utförandet av 
felåtgärd så behöver det finnas ett lättillgängligt verktyg som en applikation för att 
åstadkomma detta. En applikation gör inte bara att det blir lättillgängligt utan det kan även 
minska riskerna för att information dokumenteras fel. I en tid då allt mer blir uppkopplat och  
de allra flesta har tillgång till en smart mobiltelefon är detta kanske rätt steg i rätt tid. 
Möjligheterna är stora när man väl börjat integrera hela verksamheten i ett och samma system 
enligt författarna.  
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8 Slutsats 
I detta avsnitt sammanfattas arbetets ändamål och arbetets forskningsfrågor besvaras explicit. 
Arbetets ändamål var att undersöka hur byggföretag kan gynnas av effektiv 
kunskapsöverföring ur ett ekonomiskt perspektiv och hur det kan vara ett verktyg för att 
reducera kvalitetsbristkostnader. Där till var syftet att komma fram till lämpliga funktioner 
och egenskaper till ett kunskapsöverföringssystem för att kunna reducera 
kvalitetsbristkostnader i verksamheten.  

8.1 Hur kan kunskapsöverföring användas som verktyg för att 
kunna identifiera och reducera kvalitetsbristkostnader? 

Byggföretag har stor nytta av att ta tillvara på den kunskap som frodas inom verksamheten. 
Med en väl fungerande kunskapsöverföring ges de förutsättningar som är nödvändiga för att 
genomföra ett framgångsrikt förbättringsarbete. En viktig del av effektiv kunskapsöverföring 
är att dokumentera, systematisera och sprida den kunskap som utvecklas genom hela 
organisationen.  

Lättillgänglighet och användarvänlighet är de egenskaper som har visat sig vara viktigast i ett 
kunskapsöverföringssystem. De funktioner som visat sig vara relevanta i ett 
kunskapsöverföringssystem, i syfte med att minska kvalitetsbristkostnader, är: 

• Statistik om kvalitetsfel och kvalitetsfelkostnader 
• Dokumentation och sammanställning av garantiärenden 
• Utvärdering av underentreprenörer och leverantörer 
• Applikationsversion av systemet som man enkelt kan komma åt med hjälp av mobila 

enheter 

8.2 Hur kan byggföretag komma att gynnas av kunskapsöverföring 
ur ett ekonomiskt perspektiv? 

Med ovan nämnda egenskaper och funktioner skapas förutsättningar för att genomföra 
framgångsrika förbättringsarbeten vad gäller kvalitetsbrister och de kostnader som medföljer. 
Informationsflödet inom verksamheten skulle med hjälp av dessa förbättringsarbeten kunna 
effektiviseras och leda till ett förbättrat samspel inom organisationen och på så sätt minimera 
inneboende slöserier. Även förbättrade relationer med externa parter skulle kunna skapas tack 
vare möjligheterna till ett ökat informationsutbyte och i sin tur kunna minska de 
entreprenörsrelaterade kostnaderna. Resultatet av detta kan förväntas vara en ökad lönsamhet 
för företaget och en ökad kundnöjdhet. 
 
Det är viktigt att poängtera att det är ledningens ansvar att belysa vikten av effektiv 
kunskapsöverföring och vidare engagera medarbetarna i kvalitetsbristfrågor. En engagerad 
ledning som tar steget före och visar vägen möjliggör engagerade och motiverade 
medarbetare.  
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Bilagor  
 
Bilaga 1 – Intervjuguide till intervjuer med arbetsledare/platschefer i 
eftermarknaden  
 
Nulägesbeskrivning  
 

• Beskriv hela händelseförloppet från att en kund/beställare anmäler ett 
kvalitetsfel till att ärendet har avslutats. 
 

• Upplever du att det finns det några återkommande fel som utmärker sig?  
 

• Skulle felen lätt kunna förebyggas under produktionsskedet?  
- Om ja, vad tror du att den största orsaken är att man inte förebygger felen? 
 

• Finns det några riktlinjer för hur observationer av återkommande fel förs vidare 
för att förbättra produktionen? 
 

• Tycker du att Peab trycker på vikten av att minska kvalitetsbristkostnader? 
 

• Upplever du att det finns några kommunikationssvårigheter mellan 
arbetsledare och interna/externa hantverkare vid garantiärenden? 
 

• Upplever du att det finns några kommunikationssvårigheter mellan 
arbetsledare och överordnade chefer vid garantiärenden? 

 
Kunskapsöverföring  
 

• Hur tycker du att kunskapsöverföring fungerar på Peab idag?  
 

• Anser du att Peab trycker på vikten av effektiv kunskapsöverföring? 
 

• Tycker du själv att det är viktigt med kunskapsöverföring? 
 

• Känner du till Peabmetoder? Har du någon gång använt det? 
 
 
Önskemål/idéer till förbättring  
 

• Vilken information tycker du är väsentlig att återföra från felåtgärderna? 
 

• Finns det några speciella funktioner som du anser skulle vara bra att ha med i 
ett kunskapsöverföringssystem? 
 

• Vilken/vilka egenskap(er) tror du är viktiga för att ett 
kunskapsöverföringssystem skall fungera effektivt och användas? 

 
• Vad mer önskar du att det skulle kunna finnas för verktyg för att göra det 

möjligt att minska kvalitetsbristkostnader och andra onödiga kostnader?  



 
 

29 

Bilaga 2 – Intervjuguide till intervjuer med arbetsledare/platschefer i 
produktionen 
 
Nulägesbeskrivning 
 

• Vad tror du att kvalitetsbrist och den kostnad som medföljer beror på? 
 

• Är ni delaktiga i projektet efter överlämnandet? 
 

• Nås ni av någon information kring de garantifel som uppkommer under 
garantitiden i de projekt som ni varit delaktiga i? 

 
• Om en underentreprenör som ni haft ansvar för, får ett garantiärende under 

garantitiden blir ni då informerade av detta? 
 

• Om samma underentreprenör inte tar sitt fulla ansvar eller sätter sig på tvären 
i garantiärendet under garantitiden underrättas ni då? 

 
• Om en underentreprenör missköter sig i olika grad under produktion, finns det 

då något system/loggbok som ni kan föra in hur underentreprenören har 
agerat under projektet?  
- Om ja, hur hittar man denna information för att använda den senare? 

 
• Upplever du att det finns några kommunikationssvårigheter mellan 

arbetsledare och interna/externa hantverkare? 
 

• Upplever du att det finns några kommunikationssvårigheter mellan 
arbetsledare och överordnade chefer? 

 
Kunskapsöverföring 
 

• Tycker du själv att det är viktigt med kunskapsöverföring? 
 

• Hur tycker du att kunskapsöverföring fungerar på Peab idag? 
 
• Anser du att Peab trycker på vikten av effektiv kunskapsöverföring? 
 
• Känner du till Peabmetoder? Har du någon gång använt det? 

 
Önskemål/idéer till förbättring  
 

• Vilken information tycker du är väsentlig att återföra från eftermarknaden och 
från projekt till projekt? 

 
• Finns det några speciella funktioner som du anser skulle vara bra att ha med i 

ett kunskapsöverföringssystem? 
 

• Vilken/vilka egenskap(er) är viktiga för att systemet skall fungera effektivt och 
användas? 



 
 

30 

 
• Har du förslag på vad man kan göra för att bättra på kvaliteten och därmed 

minska kvalitetsbristkostnader? 
 

• Vad mer önskar du att det skulle kunna finnas för verktyg för att göra det 
möjligt att minska kvalitetsbristkostnader och andra onödiga kostnader?  
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Bilaga 3 – Intervjuguide till intervju med systemadministratör för SÄND 
 
Nulägesbeskrivning 
 

• Beskriv hela händelseförloppet från att en kund/beställare anmäler ett 
kvalitetsfel till att ärendet har avslutats. 
 

• Upplever du att det finns det några återkommande fel som utmärker sig?  
 

• Upplever du att det finns några kommunikationssvårigheter mellan dig och 
arbetsledarna vid garantiärenden? 
 

• Upplever du att det finns några kommunikationssvårigheter mellan dig och 
externa tjänstemän vid garantiärenden? 

 
Sänd 
 

• Använder du dig av några andra system förutom sänd när en anmälan av 
kvalitetsfel kommer in? 
 

• Finns det några fördelar med sänd?  
 

• Finns det några nackdelar med sänd?  
 

• Upplever du att kunder/underentreprenörer har goda eller negativa åsikter om 
systemet?  

 
Kunskapsöverföring 
 

• Tycker du själv att det är viktigt med kunskapsöverföring? 
 
• Anser du att Peab trycker på vikten av effektiv kunskapsöverföring? 

 
•  Hur tycker du att kunskapsöverföring fungerar på Peab idag? 

 
Önskemål/idéer till förbättring  
 

• Finns det några speciella funktioner som du anser skulle vara bra att ha med i 
ett kunskapsöverföringssystem? 
 

• Vilken/vilka egenskap(er) är viktiga för att systemet skall fungera effektivt och 
användas? 

 
• Vad mer önskar du att det skulle kunna finnas för verktyg för att göra det 

möjligt att minska kvalitetsbristkostnader och andra onödiga   
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