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Sammanfattning 

Kvalitet är nyckeln till en bra utförd produkt eller tjänst. I Byggbranschen har kvalitet belysts för lite 

under senare tid vilket har bidragigt till att byggbranschen fått mycket kritik inom området. Allmänheten 

ser den som en slarvig bransch där fel och förseningar är vardagsmat.  

Anledningen till detta anses främst vara bristen på tid, ständig press att få ner kostnaderna samt 

kompetens och förmågan att kunna kommunicera parterna mellan om vad rätt kvalitet verkligen 

innebär.  Branschen har börjat inse att den måste börja ställa tydligare krav och att det finns stora 

förbättringsmöjligheter.  

Denna rapport ska ge Peab en möjlighet att utveckla sitt kvalitetsarbete. Rapporten belyser Peab bostad 

region Stockholms marknadsläge med nuvarande kvalitetskrav mot underentreprenörer och 

leverantörer. Den ger även förslag på hur Peab på ett bättre sätt kan arbeta med kvalitetsfrågor och i 

med detta bli en konkurrenskraftigare aktör på marknaden. 

Slutsatserna som kan dras efter denna studie är att Peab har vetskap om problemet och har påbörjat 

arbete med förbättringsåtgärder för att stärka kvalitetsarbetet. Peab har exempelvis tagit fram verktyg 

för erfarenhetsinsamling. Tyvärr används metoderna bristfälligt och nyttjas inte till den grad som är 

behövlig. Peab jobbar även med arbetsformen partnering som bygger på långsiktiga affärsrelationer. 

Används arbetsformen partnering korrekt ökar chanserna för högre kvalitet i projekten.  

Konkreta förslag på förbättringsåtgärder som rapporten framhäver är bland annat högre ställda krav i 

upphandlingsprocessen, våga ställa krav på kvalitet mot underentreprenörer och leverantörer, ta lärdom 

av de fel som görs och sprida den kunskapen vidare i koncernen samt arbeta med långa affärsrelationer 

där parter kan utveckla varandra.  

Nyckelord: Kvalitetsarbete , kvalitetsbristkostnader, kvalitet, erfarenhetsåterföring, partnering, 

upphandlingsprocess, Peab, Peab region Stockholm, Peab bostad, kvalitetsplan  

 

  



 

 

  



 

 

Abstract 

Quality is the key to a well executed product or service. The construction industry hasn’t highlighted the 

quality in recent times which have contributed to the construction industry receiving much criticism in 

the field. The public sees it as an offhanded industry where errors and delays are common. 

The reason for this is considered to be primarily the lack of time, constant pressure to reduce costs and 

skills and the ability to communicate between the parties about what the correct quality really means. 

The industry has begun to realize that it must start setting clearer standards and that there are great 

opportunities for improvement. 

This report will give Peab an opportunity to develop their quality work. The report highlights Peab 

residential area of Stockholm market position with the current quality of subcontractors and suppliers. It 

also provides suggestions on how Peab in a better way can work with quality and with this becoming a 

more competitive player in the market. 

 

The conclusions that can be drawn from this study is that Peab is aware of the problem and has begun 

work on improvements to enhance quality of work. Peab, for example, developed tools for gathering 

experience. Unfortunately these methods were used poorly and not to the degree that is required. Peab 

also works with partnering, based on long term business relationships. Correct use of partnering 

increases the chances of higher quality in the projects. 

Concrete proposals for improvements that this report highlights include higher standards in the 

procurement process, dare make demands on the quality of subcontractors and suppliers, learn from the 

mistakes made and disseminate the knowledge within the Group and work with long-term business 

relationships in which partners can develop one another . 

Keywords: Quality assurance, quality defect costs, quality, experience feedback, partnering, 

procurement process, Peab, Peab Region Stockholm, Peab bostad, quality plan   



 

 

 
  



 

 

Förord 

Examensarbete är en avslutande del i högskoleutbildningen inom byggteknik och design på Kungliga 

Tekniska Högskolan. Examensarbetet är utfört i samarbete med Peab Bostad. Författarna svarar själva 

för framförda resultat, åsikter, slutsatser och rekommendationer.  

Vi vill först och främst tacka Urban Johansson och Madeleine Wåland på Peab. Dessa två har varit våra 

handledare under hela examensarbetet. Urban och Madeleine har varit våra främsta inspirationskällor 

och bidragit med relevant information som gjort detta examensarbete möjligt.  

Ett tack ska också riktas till vår handledare på KTH, Åke Tell. Han har bidragit med idéer och skapat 

mycket av det intresse vi fått för ämnet.  

Sist men inte minst vill vi tacka de personer vi har intervjuat under vägens gång. Vi har mött personer 

med stor kunskap och engagemang som har medfört hög kvalitet på intervjuerna.  

 

Stockholm 2011-06-01 

Erik Allertz och Tobias Hjelmar  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Byggbranschen har under en längre tid inte utvecklats i samma takt som övriga branscher. Det gäller inte 

minst inom området kvalitet, där byggbranschen får allt mer kritik för att visa dålig hänsyn till kvaliteten 

för hela byggprocessen och i produktresultatet, med andra ord det färdiga byggnadsverket. 

Anledningen anses främst vara bristen av tid som ständigt påverkar alla led i byggprocessen, men också 

kravet, dels från sig själva men också från andra, att pressa ner kostnaderna. Förutom dessa stora 

huvudanledningar finns det även andra anledningar som påverkar ett bra kvalitetsarbete. Nämligen 

kompetens samt förmågan att kunna kommunicera parterna emellan om vad rätt kvalitet verkligen 

innebär. Under senare tid har branschen börjat inse att den måste ställa tydligare krav och konstaterat 

att det finns stor potential i förbättringar av kvaliteten i sina projekt.  Flertalet byggföretag har bristande 

rutiner vad det gäller deras kvalitetsarbete vilket medför stora kvalitetsbristkostnader.  

Att minska dessa kvalitetsbristkostnader kommer bli ett prioriterande område i framtiden för att kunna 

vara en konkurrenskraftig aktör på marknaden.  

Ett bygge består i snitt av 50 % underentreprenörer, 15 % leverantörer, 5 % omkostnader samt 15 % eget 

arbete (Peab, 2011). Det är därför till stor vikt att ha bra kvalitet på arbetet som underentreprenörerna 

och leverantörer utför då det är en stor del av orsaken till att Peab och andra byggföretag drar på sig 

onödiga kostnader och tidsfördröjningar.  

En förbättringsåtgärd utav detta skulle leda till stora besparingar inom byggbranschen. Detta dels i form 

av kortare byggtider då ändringsarbeten och tilläggsarbeten inte behövs i lika stor utsträckning som vid 

ett dåligt kvalitetsarbete. 

Peab anser att det är i akut behov av en bättre kommunikation mellan företaget och deras 

underentreprenörer och leverantörer för att klargöra vad rätt kvalitet verkligen innebär.  Idag har Peab 

en kvalitetsplan där det finns stora förbättringsmöjligheter eftersom den är svår att tyda för 

underentreprenörer och leverantörer . Peab har i nuvarande kvalitetsplan svårt att uttrycka sina 

kvalitetskrav på ett överskådligt sätt vilket medför oklarheter och tvister lätt uppstår. 
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1.2 Företaget 

Peab är ett av Nordens ledande bygg och anläggningsföretag med sin tyngdpunkt i Sverige och ett 

intensivt arbete att få Norden som bas. Koncernen är uppdelad i bygg, anläggning och industri.  

År 2010 hade koncernen drygt 13000 anställda och en årlig omsättning på ca 38 miljarder kronor.  

Där bygg är det största verksamhetsområdet med 56 % av omsättningen. (Årsredovisning, 2010) 

Division Bostad omfattar all nyproduktion av bostäder i Stockholms, Upplands, Västmanlands samt 

Södermanlands län. Division Bostad är även verksamma inom industri, rot-objekt samt viss förvaltning 

utanför Storstockholms området. (Peab, 2011) 

 

Peab startades 1959 av två bröder vid namn Erik och Mats Paulsson som vid den tiden endast var i 

tonåren. I företagets begynnelse riktades verksamheten huvudsakligen åt soptömning och renhållning. 

Verksamhetsområdena utökades och i slutet av sextiotalet var det största verksamhetsområdet 

byggnation av småhus och vägar. Efter det har ett stort antal företagsförvärv gjorts och bolaget har 

expanderat explosionsartat. (Peab, 2011) 

 

Peabs affärside lyder enligt följande:   

"Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av 

byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, skall vi göra kundens 

intresse till vårt och därmed alltid bygga för framtiden". (Peab, 2011) 
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1.3 Problemformulering 

Hur kan underentreprenörers och leverantörers kvalitetsarbete stärkas gentemot Peab Bostads krav och 

mål?    

1.4 Syfte och Mål 

Examensarbetet skall ge Peab en möjlighet att utveckla sitt kvalitetsarbete och detta i form av en 

uppdaterad kvalitetsplan där Peab får lättare att utrycka sina kvalitetskrav på ett överskådligt sätt. Detta 

i syftet att förebygga uppkomsten av oklarheter och tvister mellan Peab och deras underentreprenörer 

och leverantörer. Examensarbetet skall även klargöra hur Peab Bostad ser på frågan idag. Sköts 

kvalitetsarbetet på ett bra sätt idag? Behöver det ske förbättringar? På vilket sätt kan man göra 

förbättringar? 

Målet och undersökningen är i huvudsak beskriva och utforma en rapport om Peabs marknadsläge, vilka 

krav Peab ska ställa på sina underentreprenörer och leverantörer samt ge förbättringsförslag inom 

frågan. Undersökningen ska mynna ut i att Peab ska kunna kartlägga hur de ska utrycka sig i sina 

kvalitetskrav för att underentreprenörer och leverantörer lätt ska förstå vilka kvalitetskrav som gäller för 

just Peab, i huvudsak Peab Bostad.  

Dessutom skall detta examensarbete ge utomstående intressenter förståelse för hur kvalitetsarbetet 

utförs idag samt belysa vad som krävs i framtiden.  

Detta examensarbete skall inte uppfattas som kritisk utan belysa både positiva och negativa synvinklar, 

samt förhoppningsvis skapa debatt som leder till ökat samarbete för att åstadkomma förändringar.  

1.5 Avgränsningar 

Studien kommer att begränsas till att omfatta Peab Bostad, region Stockholm. Vi kommer i huvudsak att 

rikta vår fokus på underentreprenörers - och leverantörers kvalitetsarbete. Resterande arbete kring 

kvalitet inom Peab är inte möjlig inom våra tidsbegränsningar och därav inte genomförbart inom 

ramarna för denna studie. 
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1.6 Förväntat resultat 

Vårt förväntade resultat är en framställning av förbättringsåtgärder och förslag på hur Peab ska kunna 

förbättra sitt arbete med kvalitet kring underentreprenörer och leverantörer. 

Tanken är att Peab i framtiden ska använda examensarbetet som grund i sitt eget utvecklingsarbete 

inom området.  
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2. Metod och tillvägagångssätt 

 

2.1 Forskningstyp 

Den forskningstyp som valts till detta arbete är Utvärderande forskning. Denna metod verkar för en 

objektiv beskrivning av den studerande händelsen samt en analys av behov och/eller möjligheter för 

förbättringar (Andersson & Borgbrant, 1998). 

2.2 Arbetsätt och datainsamling 

I första hand skall en litteraturstudie utföras. Denna skall ge förståelse och insyn i ämnet samt ge den 

fakta som krävs för att konstruera intervjuunderlag.  

För att förstå och ta beslut i ämnet kvalité måste brister på marknaden belysas och utredas. 

Vi kommer intervjua platschefer på sex byggarbetsplatser och gå igenom dokument och redan utförda 

kvalitetsuppföljningar. Exempel på dokument vi ska gå igenom är Peabs nuvarande kvalitets-, miljö- och 

arbetsmiljöplan, vägledningssystem och kontrollplaner. Vi kommer även titta en hel del på 

underentreprenörers och leverantörers kvalitetspärmar.  

Därutöver ska vi även läsa relevant litteratur för ämnet kvalité, som kan vara till hjälp för faktainsamling. 

Med hjälp utav detta skall vi ta reda på hur kvalitetsarbetet på Peab utförs och kontrolleras.  

Med all denna fakta i bagaget skall en sammanställning tas fram. Denna sammanställning skall anknytas 

till litteraturstudie och faktainsamling på ett sådant sätt att framarbetade frågeställningar svaras på så 

gott som möjligt. Denna skall även vara som grund för slutsatser och diskussioner.   
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Viktiga fokuspunkter: 

 Marknaden, bygg samt övriga industrigrenar, hur agerar den idag? 

 Kvalitetsbristkostnader 

 Förbättringsområden 

 Peab’s status  

 Förslag på att utveckla samarbete med UE/Leverantörer 

 ”Hogstadsprojektet” Ett av Peabs mest lyckade projekt ur kvalitetssynpunkt. 

 Jämförelse med fasta industrin.  

 

2.3 Platsbesök och urval 

Platsbesöken kommer att ske på sex byggarbetsplatser och urvalet för dessa är framtaget av våra 

handledare på Peab, Urban Johansson och Madeleine Wåland. Urvalet är skapat för att vi ska få en så 

bred uppfattning som möjligt av hur kvalitetsarbetet fungerar på respektive arbetsplats.  

Intervjuerna kommer främst att ske med platschefer men även med arbetsledare. Detta kommer vi göra 

för att försöka få en bredare syn på hur personer från olika positioner uppfattar att de jobbar med 

kvalitetsarbete.  
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3. Byggprocessen 

3.1 Allmänt om Byggprocessen  

Byggprocessen delas in ett antal kategorier som beskrivs nedan. Tiden för byggprocessen vid 

uppförandet av ett flerfamiljshus löper vanligtvis under flera år. Från det att idén till en nybyggnation tar 

vid till det att huset är uppfört och ska förvaltas är vanligtvis ett par år. Det är dock endast en väldigt 

liten del av den tid som huset sedan skall nyttjas av sin ägare. Ett bra kvalitetsarbete är viktigt i alla steg 

som byggprocessen innefattar eftersom det ena leder till det andra. Vi radar nedan upp det olika stegen 

för ökad förståelse. Är exempelvis ritningarna ofullständiga eller knapphändiga leder det i byggskedet till 

förvirring, då oklarheter i ritningarna leder till förvirring när byggnadsarbetarna ska försöka anta hur det 

ska se ut. (Nordstrand, 2000, Byggprocessen, Liber) 

3.1.1 Förstudie 

Förstudien är behovsutredningen av byggnationen som ska tydliggöra för byggherren vad den innebär 

och vilka konsekvenser det får.  Här fattas viktiga beslut för hela byggprocessen. Förutsättningarna för 

byggnationen måste beaktas. Finns de relevanta alternativ till en nybyggnation som skulle lämpa sig 

bättre? Befintliga byggnader kanske kan hyras och användas direkt eller efter viss ombyggnad. 

Olika tillvägagångssätt prövas vilket innefattar byggnadens geografiska läge, storlek, illustration, markens 

lämplighet med mera. Hur byggnationen skall ske och om det går att finansiera måste även klarläggas.  

Olika undersökningar kan vara relevanta som exempelvis geoteknisk undersökning för att bestämma 

markens lämplighet och vilka åtgärder som eventuellt måste göras för att uppnå en stabil mark för 

byggnationen. Byggnadens standard måste fastläggas och hur gestaltningen av den ska se ut.  

Vid husbygge fastläggs antalet lägenheter och rummens storlek. Hänsyn till miljökrav och samhällets krav 

måste även beaktas. Underlaget skall mynna ut i beslut om projektet ska fortskrida eller avslås. 

(Nordstrand, 2000, Byggprocessen, Liber)  

  



8 

 

3.1.2 Projekteringskedet 

Projektering av ritningar från olika yrkesgrupper färdigställs, alla det krav och önskemål som byggherren 

har ställt mynnar ut i handlingar. Exempel på krav byggherren ställer är vilken betalningsform som ska 

användas och de önskade datum då det ska vara klart. Här samarbetar byggherren i regel med en 

projektledare som styr hela processen. Projektledaren ser till att de olika yrkesgruppernas kunskap och 

erfarenhet tas till vara för att få ett så exakt underlag som möjligt att använda som förfrågningsunderlag. 

(Nordstrand, 2000, Byggprocessen, Liber) 

3.1.3 Upphandling 

Förfrågningsunderlaget som är ett resultat av alla det handingar som togs fram under projekteringen 

skickas till entreprenörer som kan tänkas vara intresserade. Vid generalentreprenad skickas alla 

handlingar till samma entreprenör och vid en delad entreprenad så skickas bara det relevanta 

handlingarna till respektive entreprenör. En utförligare beskrivning om de olika entreprenörsformerna 

beskrivs längre ned. Entreprenörerna gör egna beräkningar på material och den arbetsinsats som kan 

tänkas behövas för att sedan lämna ett anbud till byggherren och projektören. Ett väl genomarbetat 

projekteringsarbete gör att entreprenörernas anbud blir mer likvärdiga då det underlättar för mer exakta 

beräkningar. Vilket i sin tur underlättar för byggherren och projektören att jämföra de olika anbuden. 

Entreprenörerna kan även komma med sidoanbud där entreprenören har föreslagit en alternativ lösning 

på anbudet. (Nordstrand, 2000, Byggprocessen, Liber) 

3.1.4 Produktion 

Innan byggstarten tar vid gäller det att entreprenören gör en god planering av hur byggnaden ska 

uppföras. Tillfartsvägar för material kan behöva byggas och byggkranar monteras i stora fundament i 

marken som först måste gjutas. Planering av vart material ska lossas och vart eventuella byggbodar ska 

placeras. Byggtiden från start till slutbesiktning är oftast väldigt pressad och störningar eller driftstopp 

finns det inte utrymme för, vilket ställer stora krav på god planering hos entreprenören. (Nordstrand, 

2000, Byggprocessen, Liber) 

  



9 

 

3.1.5 Förvaltning 

Efter slutbesiktning av byggnaden går byggherren in i förvaltningsskedet som är den längsta tidsperioden 

av byggnadens livslängd. Det hör inte till ovanligheten att ett flerbostadshus förvaltas i 100 år. Det är då 

till stor vikt att skötsel och underhåll av fastigheten sköts på ett bra sätt för att minimera onödiga 

reparationer som kan uppkomma på grund av en dålig underhållsplan. Fastigheten byter under 

förvaltningstiden ägare flera gånger. Eftersom olika ägare har olika syn på hur reparationer och underhåll 

ska skötas kan en dåligt underhållen fastighet dra på sig dyra renoveringar för nästkommande ägare. 

(Nordstrand, 2000, Byggprocessen, Liber) 
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3.2 Entreprenadformer 

Med ordet entreprenad avses ett avtal mellan en byggherre och en byggentreprenör. Beroende på hur 

mycket byggherren vill utforma och påverka i detalj väljer byggherren olika former för entreprenaden, så 

kallade entreprenadformer. Hur arbetet ska utföras och vem som ansvarar för vad regleras av vilket 

entreprenadavtal eller kontrakt byggherren väljer att ha mellan sig själv och entreprenör. 

3.2.1 Delad entreprenad 

Vid denna typ av entreprenadform träffar byggherren/beställaren avtal med flera olika entreprenörer 

som utför olika arbeten. Exempel på detta kan vara bygg, el, VVS, mark m.m. Denna upphandlingsform 

innebär att beställaren får samordningsansvaret och kan själv påverka utförandet av sitt hus under hela 

byggprocessen. Det finns en till variant av denna, samordnad generalentreprenad som utgår från ungefär 

samma villkor, förutom att beställaren överlåter samordningsansvaret på den största av 

entreprenörerna mot ersättning. (Byggledarna, 2011,http://byggledarna.se/entreprenadform.htm) 

(Trivselhus, 2011, http://www.trivselhus.se/att-bygga-trivselhus/enteprenader/entreprenadformer/) 

3.2.2 Generalentreprenad 

Vid denna typ av entreprenadform sköter byggherren projekteringen på egen hand. Efter detta 

upphandlas en generalentreprenör som i sin tur upphandlar och ansvarar för att alla övriga 

underentreprenörer utför arbetet enligt handlingarna. Det är då generalentreprenören som har det 

sammanhållande ansvaret. (Byggledarna, 2011,http://byggledarna.se/entreprenadform.htm) (Trivselhus, 

2011, http://www.trivselhus.se/att-bygga-trivselhus/enteprenader/entreprenadformer/) 

3.2.3 Totalentreprenad 

Vid denna typ av entreprenadform tar byggherren endast fram val och önskemål medans en 

totalentreprenör projekterar och gestaltar byggnaden. Totalentreprenören anlitar på egen hand 

eventuella underentreprenörer. Totalentreprenören har ansvar för utformning, byggnation, samordning 

samt arbetsmiljöansvar. (Byggledarna, 2011,http://byggledarna.se/entreprenadform.htm) (Trivselhus, 

2011, http://www.trivselhus.se/att-bygga-trivselhus/enteprenader/entreprenadformer/) 

 



11 

 

4. Partnering 

4.1 Vad är partnering? 

Partnering är en arbetsform, en strukturerad sådan, där byggherren/beställaren, entreprenörerna, 

konsulter och andra aktörer gemensamt arbetar med ett projekt. Gemensamma mål, gemensamma 

aktiviteter samt gemensam ekonomi är de tre viktigaste nyckelfaktorerna i ett partneringprojekt.  

(figur 1 Nyckelfaktorer) (Fernström, 2011, http://www.partnering.se/web/page.aspx?refid=74) 

Själva idén bygger på att byggherren samlar all den behövliga kompetens som behövs för att klara av 

projektet. Man jobbar efter att undvika ett stafettlopp där alla aktörer är inne i processen under en 

begränsad tid. Istället skall alla aktörer vara med under hela processen, från början till slut. (Fernström, 

2011, http://www.partnering.se/web/page.aspx?refid=74) 

”Hela partneringidén baseras på ett förtroendefullt och långvarigt samarbete där alla aktörer spelar med 

öppna kort och kompletterar varandras kunskaper genom hela byggprocessen”. (Platschef, Peab) (Se 

bilaga 1) 

 

Figur 1 Nyckelfaktorer 

Gemensamma mål

Gemensam 
ekonomi

Gemensama 
aktiviteter

http://www.partnering.se/web/page.aspx?refid=74
http://www.partnering.se/web/page.aspx?refid=74
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4.2 Faser i partnering 

4.2.1 Partneringledaren 

Eftersom partnering bygger på att medarbetarna ska jobba mot samma mål kräver samarbetsformen en 

viss typ av ledare, som besitter goda kunskaper i att bilda ett sammansvetsat team. Alla i teamet ska vilja 

nå de mål som är uppsatta. Det är därför till stor vikt att partneringledaren har god social förmåga och 

innehar kunskapen att få medarbetarna att känna sig delaktiga och förstå hur viktiga just de och deras 

kunskap är för att teamet skall fungera. Förutom de traditionella egenskaperna en ledare bör ha ska 

partneringledaren även ha empati att förstå människors känslor, visa omtanke till medarbetarna för att 

de ska känna sig uppskattade och få vetskap om hur mycket just deras arbete betyder. Det är även till 

stor vikt att kunna påverka, övertyga och inspirera medarbetarna där de känner sig stolta över vad det 

gör.  

Ett problem inom byggbranschen är att det är vanligt med ledare som inte känner sig bekväma med den 

öppenhet som partneringarbetet innebär. Främst i de äldre generationerna bygger ledarskapet på 

hierarki och en mer auktoritär syn. Vilket inte skulle fungera i ett partnering samarbete. (Fernström, Från 

byggherre till strategisk partnering  2006) 

4.2.2 Workshop och startmöte 

Teamet som skall arbeta i projektet kommer från skilda företag och har olika syn beroende på 

företagsynen från de olika företagen. Partnering som går ut på öppenhet och förmågan att lita på 

varandra kräver då en god gemenskap. Det blir därför extra viktigt att skapa gemensamma visioner, mål 

samt att lära känna och förstå varandra.  

Därför startas projektet med en två dagars workshop på exempelvis en konferensanläggning för att ge en 

inspirerande miljö. På workshopen presenterar byggherren projektet. Medarbetarna går gemensamt 

igenom projektet, diskuterar fram visioner och mål, projektets risker incitament och handlingsplan. Att ta 

tillvara på de olika yrkesgruppernas erfarenheter och kunskap är en utav de viktiga nycklar som 

partnering innebär. Det minimerar planeringsmissar och onödiga tidskrockar senare i produktionen. 

Sociala aktiviteter anordnas även för att snabbt komma varandra nära och rensa ut tvister och fördomar. 

Till slut så arbetas ett partneringavtal fram där detaljer och fördelning av ansvar och uppgifter utformas, 

som sedan skrivs på av alla inblandade. Detta är helt enligt en engelsk beprövad metod och är endast ett 
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exempel på hur ett startmöte med workshop kan vara upplagt. (Fernström, Från byggherre till strategisk 

partnering  2006) 

4.2.3 Organisering och uppföljning 

Under projekttiden gäller det att ha klara restriktioner för hur problem och konflikter ska hanteras och 

inom vilka tidsramar det ska lösas inom innan det övergår till nästa nivå i konfliktlösningstrappan. 

Metoden för konfliktlösningstrappa innebär att konflikter och problem ska lösas på lägsta möjliga nivå, 

helst direkt på plats. Löses det inte inom det förutbestämda tiden förs det över till nästa nivå. Det skapar 

då en morot att lösa problemet direkt då det uppstår. En snabb problemlösning är en av nycklarna till bra 

partneringskap. Problem som drar ut på tiden och inte löses förstör den samverkan som partnering 

bygger på. Med det gemensamma mål och visioner teamet har inser medarbetarna vikten av en snabb 

lösning på problem och konflikter. 

Det är även viktigt med kontinuerliga workshops där uppföljning och utvärderingar av projektet görs. 

Vilket kräver att tillräcklig tid avsätts till de olika processerna.  

Organisationen i projektet består av en styrgrupp som representerar det olika företagen, därunder en 

partneringgrupp och under det olika temagrupper för de olika faserna i projektet. (Fernström, Från 

byggherre till strategisk partnering  2006) 

4.2.4 Lyckade partneringprojekt 

”Det välkända exemplet i Sverige är det långsiktiga samarbetet sedan 1995 mellan McDonald och 

entreprenörföretaget Wästbygg i Borås. Där Wästbygg har personal i McDonalds huvudkontor och där 

de tillsammans utvecklar nya restaurangkoncept. Sedan 1995 har Wästbygg byggt över 150 restauranger 

åt McDonald och har under denna tid kortat byggtiden från 16 till 8 veckor samt sänkt kostnaderna med 

20 procent jämfört med 1995. Här kan man prata om erfarenhetskurva, där 4-5 arbetslag åker Norden 

runt och bygger McDonald restauranger och där man använder samma arkitekt, konsulter och 

installatörer. De vet exakt vad de ska bygga, det gör inget om det råkar saknas några ritningar! Idag när 

det inte byggs så många restauranger ansvarar Wästbygg för ombyggnad av 250 McDonald restauranger. 

Det är dock absolut förbjudet att göra som den entreprenör som hade kontraktet före med McDonald, 

de insisterade på att använda lokal arbetskraft på varje plats varför man aldrig upparbetade någon 

erfarenhetskurva och därmed förlorade kontraktet inom ett år!” (Fernström, Från byggherre till 

strategisk partnering  2006)  
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Här har Peab möjlighet att ta lärdom av det faktum som långsiktigt arbete innebär, då parterna 

tillsammans kan utarbeta lösningar som på lång sikt förminskar materialkostnader och minimerar 

produktionshinder som kan uppstå på grund av oförståelse kring utförandet. Exemplet belyser även 

vikten av att ta tillvara på sina erfarenheter och inte behöva uppfinna hjulet på nytt i varje projekt.  

En tydlig struktur på hur erfarenheter ska tas tillvara och behandlas under hela projektet ger långsiktigt 

stora möjligheter att frångå onödiga problem då vetskapen av dem redan finns. 

4.3 Fördelar med partnering 

Fördelar med partnering är att i ett sådant projekt står själva projektet i centrum. Det är människors 

kompetens som kombineras med en öppen dialog och ett optimalt utnyttjande av projektets resurser 

som skapar ett framgångsrikt projekt. Detta ger resultat i minskad projekttid, sänkta kostnader och en 

höjd kvalitet.  

Genom att alla deltagarna/aktörerna är med från projektets början kan man forma projektets 

målsättning på ett sådant sätt att beställarens och brukarens behov tillgodoses.  

Mer detaljerat ger partnering en bättre produkt och ett säkrare projekt där man även ska känna sig stolt 

över att vara delaktig i projektet. Detta genom exempelvis ett positivt och konstruktivt arbete där 

samarbete och förståelse mellan olika aktörer gör det lättare att ha fokus på möjligheter. Den öppna 

dialogen ger en effektivare riskhantering i och med att diskussionen kring risker minskar sannolikheten 

för att de ska inträffa. Ekonomin i ett partneringprojekt är öppen och ger en bättre budgetsäkerhet. 

Parterna får också bättre kontroll på att de betalar för rätt saker med rätt pris.   

Ett välfungerande partneringprojekt ger alltså många fördelar. Fördelar för såväl beställare som 

entreprenör och andra aktörer inom projektet. Va det gäller området kvalitet nämnde vi ovan att 

partnering resulterar i högre kvalitet. Detta tror vi grundas i en större sammanhållning mellan olika 

aktörer där alla känner att de tjänar på ett samarbete i partneringform. Det olika parterna kommer då 

vilja skapa ett långsiktigt samarbete. Ett samarbete byggt på förtroende. För att uppnå detta förtroende 

gäller det att alla aktörer inom projekt står för det kvalitetsarbete det är sagt att de skall göra. Är det 

någon aktör som inte uppfyller den kvalitet som det är sagt, minskar chansen att denne får förtroende 

för ett långsiktigt samarbete. Partnering resulterar alltså även i att aktörer vill göra ett bra jobb, med ett 

bra kvalitetsarbete, som kretsar kring ett långsiktigt tänkande med kvalitet i fokus.    
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4.4 Partnering i framtiden 

Vi tror utan tvekan att partnering i Sverige kommer, på samma sätt som i England och Danmark, bli det 

naturliga sättet att genomföra ett byggprojekt. Sedan vad det kommer att kallas är egentligen oviktigt, 

men metoden blir på något sätt självklar när den setts i arbete. Självklart mer avsedd för komplexa 

projekt där alla aktörer jobbar tillsammans och kan bidra med sina erfarenheter och kunskaper för 

kundens bästa. För hjälp att bygga ett projekt efter denna metod finns det idag partneringkonsulter, som 

agerar som en typ av spindel i nätet för att hålla ihop partneringprojektet. (Figur 2 partneringkonsult) 

Troligen kommer det bli som för offentliga byggherrar i England och Danmark där byggherrarna måste 

motivera varför de inte skall använda partnering.  

Det är viktigt att skapa ett arbetssätt som ungdomar i framtiden vill se och vara delaktiga i. Dvs. ha 

öppenhet, förtroende och samverkan i ett strukturerat nätverk. Alla gamla metoder med extrafakturor, 

tvister och misstänksamhet mot andra aktörer måste försvinna. Det finns ju ingen som egentligen orkar 

eller vill jobba i en sådan miljö. Det finns ett visst motstånd hos en del av 40-talisterna att anamma 

idéerna om partnering p.g.a. erfarenhetsskäl och tveksamhet till nya idéer, medans yngre generationen 

har lättare att ta till sig av detta tankesätt.  

 

Figur 2 Partneringkonsult 
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4.5 Partnering inom Peab  

Känslan är att det är svårt att sätta fingret på hur Peab jobbar med denna metod. De flesta verkar veta 

vad partnering innebär och vi har fått höra att partneringprojekt förekommer inom företaget. Faktum är 

att det idag pågår ca 400 större partneringprojekt i Sverige där de stora entreprenörerna, främst just 

Peab och även NCC dominerar och svarar för närmare 80-90 % av projekten (Fernström, 2011, 

http://www.partnering.se/web/page.aspx?refid=74). Huruvida dessa fungerar bra eller inte är svårt att 

få fram. En djupare studie inom ämnet, med exempelvis fler intervjuer skulle kunna ge en tydligare bild 

av resultatet från tidigare partneringprojekt.  

Kommer vi tillbaka till hur personer inom Peab tänker om Partnering, har vi fått ganska olika svar av vårt 

intervjumaterial. (Se bilaga 1) Här följer två exempel.  

Varför tror du partnering är på sådan frammarsch?  

”Vad menar ni med partnering? (Efter förklaring) Det skulle vara en bra grej, jag tror på det. Däremot 

finns det då risk att underentreprenörerna får för sig att höja sina priser under partneringsamarbetet. 

Det låter också som att detta skulle kunna vara mer intressant för leverantörer än 

underentreprenörer.”(Platschef, Peab) 

”Hela partneringidén baseras på ett förtroendefullt och långvarigt samarbete där alla aktörer spelar med 

öppna kort och kompletterar varandras kunskaper genom hela byggprocessen. Det här projektet vi 

jobbar med nu är ju ett typ av partneringprojekt gentemot kommunen. Vi är båda positiva till partnering 

i alla fall.”(Platschef och arbetsledare, Peab) 

Av svar som dessa får vi ganska snabbt en förståelse för att vetskapen om partnering är bristfällig. Vissa 

vet precis vad partnering innebär medans andra knappt har hört talas om uttrycket. Här ser vi att det 

finns stora utvecklingsmöjligheter i form av utbildningar och kurser. Eller varför inte av ett väl 

fungerande erfarenhetsåterföringssystem? Där alla kan ta del av tidigare projekt och lära av dessa. Då 

kommer de troligen också upptäcka att tidigare partneringprojekt faktiskt fungerat relativt bra i 

jämförelse mot traditionella upphandlingsformer.  

http://www.partnering.se/web/page.aspx?refid=74
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5. Kvalitet 

5.1 Definition av kvalitet 

Vid en fördjupning inom ämnet kvalitet märks snabbt att definitionen skiljer sig beroende på vem som 

definierar ordet kvalitet. Ett par exempel på dessa definitioner beskrivs nedan.  

Kvalitet är egenskaper hos produkt eller tjänst som är av betydelse för dess förmåga att 

tillgodose ställda krav. (Stanli, 1996, GIS ordboken) 

Kvalitet är måttet av den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav. (ISO 9000) 

I och med detta beror betydelsen av kvaliteten på vem som beskriver den och vilken situation denne är i. 

Vilket kan göra det svårt med en allmän betydelse av ordet kvalitet. Det är därför till stor vikt att utrycka 

sig tydligt och detaljerat vid utformning av kvalitetskrav, så dessa inte blir för allmängiltiga och 

överskådliga. Det kan annars vara svårt att uppnå den önskade kvaliteten.  

 

5.2Kvalitetsbristkostnader 

 

En bra kvalitet ger inte bara en bra slutprodukt, det minimerar även tidsfördröjningar och ökar 

effektiviteten i produktionen och projekteringen. Dålig kvalitet vid projekteringen kan exempelvis leda 

till ritningar som inte är fullständiga och det i sin tur leder till att byggarbetarna måste reda ut vad som 

gäller istället för att vara produktiva. Andra exempel kan vara material som inte kommer i rätt tid eller 

att materialet inte lossas på rätt ställen vid ankomst till arbetsplatsen. Tiden en byggarbetare använder 

för att leta reda på sitt material eller den tid personen i fråga behöver för att hämta materialet och 

transportera det till sin plats är onödig och mycket dyrbar. Enligt rapporten Skärpning Gubbar,2002 

 är 60 % av det brister som uppstår i byggandet grundat i förfrågningsunderlaget eller andra handlingar. 

 

Enligt en arbetsledare på Peab kostar varje besiktningsanmärkning i snitt 3000 kr. Det kan vid närmare 

eftertanke verka högst rimligt då exempelvis en anmärkning om jack eller repa i ett fönsterbräde kräver 

följande. Person måste ta sig till lägenheten för att konstatera felet och dess omfattning. Sedan delegera 

arbetet till lämplig person som ska ta sig till lägenheten, byta ut eller laga fönsterbrädan och sedan 

återvända till sin ordinarie arbetsuppgift. Detta först efter att ha fått tag på ny fönsterbräda, verktyg eller 
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material för att laga den. Allt som allt så är det dyrbar tid snickaren lägger på att återställa fönsterbrädan 

som inte ger några intäkter utan bara är en kostnad. Vi måste även räkna med den kostnaden som blir på 

grund av att snickarens ordinarie arbetsuppgift pausas under den tid han eller hon återställer 

besiktningsanmärkningen.  

Dessa kvalitetsbristkostnader är mycket onödiga och listan för dem kan göras lång. Hos Peab ligger dessa 

kostnader i snitt på ca 35 % (Peab, 2011) av hela projektets omsättning. Det är i jämförelse till den fasta 

industrins kvalitetsbristkostnader en mardrömsliknande skillnad där kostnaderna vanligtvis uppgår till ca 

5-10%. (Peab, 2011) 

Att i detalj mäta dessa kostnader som exempelvis beror på slarv eller ofullständiga ritningar är svårt.  

Det kräver mycket tid och ett strukturerat sätt på hur varje misstag ska dokumenteras och beräknas.  

De gör det därför svårt att jämföra dem med ett arbete som eventuellt tar lite längre tid men där det 

inte tummas på kvaliteten. Det kan vara en av anledningarna att kostnaderna för detta fortfarande är 

väldigt stora samt en dålig konkurrens då dessa troligen är likvärdiga med branschen som helhet. Enligt 

rapporten Skärpning Gubbar, 2002 finns det en besparingspotential om 50 000 till 150 000 kronor per 

nyproducerad bostadslägenhet om kvalitetsfel kan undvikas.  

5.3 Varför blir det fel? 

När vi ställer frågan om vad som behöver förändras för att uppnå bättre kvalitet så är svaret mer tid. 

Byggföretagen konkurrerar idag ofta om tiden det kan bygga på och kvaliteten hamnar dessvärre inte i 

fokus. Det medför hårt pressade byggtider vilket i sin tur leder till stress och deadlines som ibland kan 

vara alldeles för nära fram i tiden.  

För att få en bra kvalitet är det viktigt att fastställa vilka krav respektive produkt ska uppfylla och att 

säkerställa att inköpt produkt uppfyller de specificerade kraven. Val av leverantör bör bedömas baserat 

på deras förmåga att leverera produkter som svarar mot fastställda krav. 

Byggföretagen handlar upp en stor mängd underentreprenörer för att utföra olika moment under 

projektet. Vid upphandlingen av dessa händer det allt för ofta att den entreprenör som erbjuder lägst 

pris får anbudet. Någon hänsyn till tidigare utfört arbete eller entreprenörens kvalitetsplan brukar 

dessvärre inte ligga i fokus.  

Den entreprenör som ger lägst pris på anbudet är inte alltid den som blir billigast i längden. Det kan vara 

så att entreprenören upptäcker fel i ritningar som de inte upplyser beställaren om. De hoppas istället på 
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att få extra betalt genom tilläggsarbete. Med vetskap om detta kan det erbjuda ett lägre pris för att 

sedan få in mer pengar när felet upptäcks i produktionen. Det är kostsamt för beställaren då felet måste 

utredas i produktionsskedet och bidrar till förseningar. Det här är en mentalitet som finns inom 

byggbranschen och accepteras tyvärr till viss del. Anledningen till att dessa aktörer får jobb grundar sig 

delvis i en dåligt uppdaterad kvalitetsplan och att det idag inte finns någon bra databas där olika 

entreprenörer är betygsatta.  Se Peabs kvalitetsplan under nästa rubrik.  

Pressade byggtider leder även till att Platschefen inte hinner prioritera kontroll av 

underentreprenörernas egenkontroller. Platschefen får istället lita helt och hållet på att entreprenören 

utför sina kontroller på ett ärligt och riktigt sätt. (Egenkontroll utförs av entreprenör själv på vissa 

förutbestämda moment i entreprenörens arbete. Där deras eget arbete kontrolleras och dokumenteras. 

Eventuella avvikelser från korrekt utfört arbete ska dokumenteras i entreprenörens pärm som finns på 

varje arbetsplats.)  

Vid besök på en av Peabs arbetsplatser ser vi tydligt att egenkontrollerna inte är korrekt ifyllda och spår 

av avvikelser som entreprenörerna ska fylla i vid fel lyser med sin frånvaro. Detta trots vetskapen hos 

arbetsledaren att fel har uppkommit. Att inte dokumentera det fel och brister som en underentreprenör 

eventuellt gör bidrar till svårigheter att kommunicera ut det, för att felet inte ska göras på nytt.  

Partnering kan vara en bra lösning på problemet då en sådan entreprenör skulle mista framtida 

jobberbjudanden vid ett dåligt utfört arbete eller slarv med sina egenkontroller. 

Det skulle även passa bra med en tydlig databas där information och betyg om företagen som tidigare 

har handlats upp finns att tillgå. Det ska även vara lätt för platscheferna att betygsätta sina 

underentreprenörer för att sprida vidare informationen till koncernen. Vi anser att erfarenhetsåterföring 

är en självklar process för att kunna utveckla företaget och bli mer konkurrenskraftig. Mer om 

erfarenhetsåterföring i nästa kapitel. 

5.4 Kvalitetsplan 

Kvalitetsplan är projektets handlingsplan där projektets kvalitetskrav och kvalitetsmål upprättas. Den 

upprättas för att säkerställa rätt kvalitet. Hur beställaren utrycker sig i sina kvalitetskrav och kvalitetsmål 

blir avgörande för hur entreprenören svarar upp till dem. Det handlar om att utrycka sig utförligt och 

lättförståeligt för att anbudstagaren ska kunna få förståelse och rätt vetskap om vilken kvalitet som 

önskas.  
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Vid en jämförelse mellan Peab och ABB angående hur det handlar upp sina underentreprenörer ser vi en 

tydlig skillnad i strukturen. ABB har en lång process med flertalet steg som underentreprenören eller 

leverantörer ska gå igenom innan denne blir kvalificerad att arbeta åt ABB. Medans Peab skickar ut ett 

förfrågningsunderlag med bifogade krav. Entreprenören eller leverantören svarar sedan med ett 

anbudspris. Där det lägsta priset ofta är avgörande för vem som får jobbet. Det krav som Peab ställer i 

förfrågningsunderlaget är allt som oftast likvärdiga för alla projekt trots att projekten skiljer sig åt. 

Enstaka justeringar i kraven görs. Det medför att entreprenörerna kan svara med sin förtryckta policy 

och hantering kring ställda krav.  

För att bli underentreprenör eller leverantör till ABB krävs det mer än att svara på ett 

förfrågningsunderlag. Nedan radas den process upp som en leverantör eller underentreprenör måste 

genomgå för att bli partner med ABB.  

 Det första steget innebär att entreprenören går igenom en checklista där entreprenörens 

kompetens mäts. För att kunna fylla i checklistan korrekt måste entreprenören läsa igenom ett 

antal dokument som finns på ABB´s hemsida. När listan är ifylld tilldelas ett antal poäng 

beroende på hur entreprenören eller leverantören har svarat. Beroende av poängen placeras 

entreprenören i tre olika kategorier (Rejected, Under Development, Qualified). Hamnar 

entreprenören under Rejected är de ingen ide att gå vidare.  Då är företagskulturerna så pass 

olika att det inte är värt att fortsätta. Under Development och Qualified innebär att 

entreprenören kan gå vidare till nästa process.   

 

 Steg två innebär en kontroll av leverantörens produktionsprocess där ABB tittar på tillverkning, 

produktionen och utvecklingen av produkten. Samt vilka eventuella underentreprenörer 

leverantören använder sig av. Allt för att säkerställa kvaliteten och tillförliten. 

  

 I steg tre upprättas en plan för hur den första leveransen av varan eller tjänsten skall kontrolleras 

för att säkerställa att den levererade kvalitetsnivån stämmer överens med vad ABB har förväntat 

sig.  
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 Det sista steget innebär att ABB och leverantören sammanställer en utvecklingsplan för 

leverantören. Dels för att ABB ska säkerställa att leverantören upprätthåller en bra kvalitet. Samt 

att minimera kvalitetsbristkostnader.   

(Se bilaga 2 och 3) 

ABB´s långa process att ta fram den lämpligaste leverantören av en vara eller tjänst är självklart kostsam 

och tidskrävande. Men sätter vi den kostnaden i perspektiv mot vad en eventuell försenig av en viktig 

komponent kan få för kostnader i längden är det antagligen ingen slump att ABB har en så lång process 

för att säkerställa en seriös leverantör. Även för Peab är det viktigt att varor och tjänster kommer i rätt 

tid och inte minst att det utförs på rätt sätt. Att ställa tydliga krav som är anpassade utefter projektets 

förutsättningar där underentreprenören verkligen är insatt i det krav som är specifika för just detta 

projekt borde vara en nyckel till minimering av missförstånd eller slarv. Idag är upphandlingsprocessen 

hos Peab inte lika väl strukturerad som hos ABB. Det är vanligt förekommande att den entreprenör eller 

leverantör som lämnar det lägsta priset blir antagen. Vilket kan vara en orsak till det stora antalet fel som 

uppkommer i det flesta projekten.  

 

5.5 Hogstadsprojektet, en lyckad förändring  

Hogstad är ett företag som tillverkar, levererar och monterar balkongräcken och inglasning av balkonger 

till flera av Peabs projekt. De har levererat sina tjänster till Peab under en längre tidsperiod. På senare tid 

har allt fler besiktningsanmärkningar uppkommigt och montaget av balkongräcken har blivit under all 

kritik. Materialet som Hogstad levererar är bra men det är montaget som är slarvigt utförda.  

Det berodde dels på att Hogstad inte har någon egen personal som monterar deras material. De hyr 

istället in montagefirmor som tillåtes utföra monteringen. Eftersom det är flera olika firmor som anlitas 

för montaget blir risken stor för bristfällig kunskap och kompetens för att utföra arbetet på ett korrekt 

sätt. Problemet är att Hogstad inte vill ha någon egen personal som monterar, då det vid tider med lite 

jobb är svårt att sysselsätta alla montörer. 

För att lösa problemet valde Peab att ha ett möte med Hogstad. För att Peab skulle gå med på ett 

fortsatt samarbete höjdes kraven på montörerna hos Hogstad i form av kompetenshöjning. Detta kunde 

göras med hjälp av utbildningar.  
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Förutom utbildningar var det viktigt för Hogstad att förmedla till alla montörer hur pass viktigt ett 

fortsatt samarbete med Peab är för företaget.   

Idag har Peab och Hogstad inlett ett långsiktigt samarbete där parterna litar på varandra och på lång sikt 

utvecklar material och tjänster till det bättre. 

Ett långsiktigt samarbete med en nära relation parterna emellan är lönsamt både för Peab och Hogstad. 

Peab vet att Hogstad levererar en produkt enligt önskad kvalitet och efterarbeten är nu sällsynta. 

Utveckling av material i syfte att minska materialkostnader är en möjlighet som blir betydligt lättare, då 

parterna kan utnyttja sina kunskaper och erfarenheter för att diskutera fram förbättringar. Att ta tillvara 

på varandras kunskap och erfarenhet hör inte till vardagen för alla underentreprenörer och leverantörer.  

Ovanstående exempel gäller för en väldigt liten andel av kontraktsumman på ett byggprojekt.  

Att göra liknande samarbeten med större underentreprenörer och leverantörer ger en oerhört stor 

potential i att få ner det enorma kvalitetsbristkostnader som finns i dagsläget.  

Peab har nu sett resultatet av att sätta sig ner i möte med en underentreprenör och våga ställa högre 

krav på kvalitet. Den stora frågan är nu varför Peab inte gör detta med alla sina underentreprenörer och 

leverantörer. Det är möjligt att kostnader eller tidbrist påverkar. Däremot borde ett sådant sätt att 

arbeta ge ett bättre kvalitetsarbete och leda till en kostnadsvinst i längden genom minskade 

besiktningsanmärkningar.  

Som vi har förstått det, har förmedlingen av detta lyckade projekt bristfälligt förmedlats ut i 

organisationen och det är stora delar av Peab som inte fått höra om Hogstadprojektet.  

Kan Peab förmedla ut detta till hela organisationen och få alla att se resultatet av sådant arbete, kan 

företaget få fler att arbete på detta sätt och på så sätt lyckas komma en bra bit på vägen till ett bättre 

kvalitetsarbete.   
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6. Erfarenhetsåterföring  

 

6.1 Erfarenhetsåterföring och Kunskapsgenerering 

En definition av erfarenhetsåterföring skulle kunna vara en behandling som exempelvis ett företag 

använder sig av för att samla in, strukturera, nyskapa och återanvända kunskap inom företaget.  

För att ta det till en mer allmän nivå handlar erfarenhetsåterföring om att inte upprepa gamla fel eller 

att, som majoriteten väljer att uttrycka det, ”inte behöva uppfinna hjulet på nytt”.  

Erfarenhetsåterföring är en väldigt stor del i att ett företag ska kunna växa och bli framgångrikt. De som 

inte lyckas ha en bra process för erfarenhetsåterföring, kommer ha svårt att vara alerta mot marknaden. 

I och med att byggbranschen är en av de mest konkurrensutsatta marknader gäller detta till stor grad för 

att inte sanera bort sig själva. Ett bra arbete med erfarenhetsåterföring ger stora möjligheter till 

förbättringar av företags kvalitetsarbete.  

Hur ser erfarenhetsåterföringen ut idag och finns fastlagda möten för återföring?  En fråga vi ställde till 

utvalda platschefer hos Peab där fick vi ganska skilda svar (Se bilaga 1). Nedan följer exempel på dessa.  

 

”Potentiell utveckling. Vi kan bli bättre på att ta tillvara på erfarenheter. Det är ju utsatt att det ska bli 

erfarenhetsåterföringsmöte efter projektet är färdigt. Vi har till och med färdiga mallar för våra 

återföringsmöten och dem kör vi även mellan olika delar av projektet, t.ex. när stommen är klar. Sedan, 

vart dessa papper hamnar kan man ju undra.” (Platschef, Peab) 

 

”Är tyvärr rätt dåligt med det. Vi har inte haft någon erfarenhetsåterföring hittills på grund av att det inte 

finns någon tid till det. Är möjligt att vi kommer ha något i slutet av projektet men är inte säker på att det 

blir något då heller. Däremot har vi ju måndags- och tisdagsmöten med alla yrkesgrupper där delar av 

detta tas upp och dokumenteras.” (Platschef, Peab) 
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En annan platschef hävdade, trots regelbundna möten, att de är svårt att få folk till erkännande av fel 

även om det kan leda till förbättringsmöjligheter i framtiden.  

En orsak till att folk väljer att hålla inne på vetskapen om ett problem är faktumet: kunskap är makt. Kan 

ett företag få personer att vilja dela med sig av sin kunskap samt våga erkänna fel de gjort, kommer 

företaget snabbt kunna skapa ett erfarenhetsåterföringssystem där kunskap kan användas till 

kommande projekt. Denna kunskap kommer då omfatta både bra och dåliga erfarenheter som personer 

fått erfara och kan ta användning av. Det är en viktig del i förbättring av kvalitetsarbete. Kan företaget få 

alla personer att börja dela med sig av information kommer företaget snabbt kunna se en utveckling som 

endast innebär fördelar för det företag de jobbar för.   

Nu är kanske inte detta hela sanningen. Det finns antagligen personer som mer än gärna delar med sig av 

sina erfarenheter. Av intervjuer har vi fått fram att personer antagligen skulle dela med sig mer om det 

fanns resurser för detta. Kanske skulle detta vara i form av en databank/databas där alla erfarenheter 

samlas.   
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6.2 Nuläge 

Peabmetoder är en databas som Peab startade för flera år sedan. Databasen skall vara ett hjälpverktyg 

för metoder, hjälpmedel och utrustning av moment. Peabmetoders syfte är att sprida kunskap och 

erfarenheter internt inom Peab. 

Förutom Peabmetoder har Peab även upprättat ett forum för platschefer via intranätet. Denna är för 

platschefer i flera regioner som träffas regelbundet och utbyter erfarenheter. Syftet är att skapa ett 

forum för diskussion mellan platschefer över byggarbetsplatsgränserna.  

Var det gäller Peabmetoder, vidmakthölls tyvärr ingen kontinuitet och idag används metoden väldigt 

begränsat. Vad vi har förstått så beror detta på bristfällig uppdatering av denna. Det vi kan undra är hur 

Peab kan tillåta en sådan metod att falla i glömska när Peab lagt åtskilliga pengar på framtagning av 

denna metod. 

Ungefär samma slut blev det för forumet som startades för platscheferna. Tyvärr utnyttjades inte 

forumet tillräckligt mycket, och systemet lades så småningom ned. Vad detta kan bero på är ännu oklart. 

Spekulationer säger att det kan ha berott på en tids- och stressfaktor, eller kunde möjligtvis också varit 

en generationsfråga.  

Från intervjumaterial har vi försökt få oss en inblick i hur det arbetas med erfarenhetsåterföring, på 

byggen inom Peab Bostad, i det stora hela. Intervjumaterialet visar att platschefer och arbetsledare vet 

precis vad erfarenhetsåterföring innebär. I projekten jobbas det däremot väldigt olika med återföring av 

erfarenheter. Vissa påstår att de jobbar relativt aktivt med återföring, medan andra erkänner sig vara 

mindre bra på den fronten. Se citat under ”Erfarenhetsåterföring och kunskapsgenerering”.  

Helhetsintrycket från personerna vi intervjuat är känslan att, även om de jobbar aktivt eller passivt med 

erfarenhetsåterföring, kan det alltid bli bättre. En lite negativ syn på det hela är att de flesta verkar ha 

svårt att veta vart papprena från erfarenhetsåterföringsmöten tar vägen. Detta skapar en mindre seriös 

bild av hur Peab jobbar med återföringen av erfarenheter, när inte ens platscheferna och arbetsledarna 

riktigt förstår hur deras arbete med återföring av erfarenheter används i företaget. 
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Peab Region Syd har skapat ett erfarenhetsåterföringssystem vid namn ”Sänd”. Uppfattningen är att 

systemet fungerar bra och är ett stort hjälpmedel för Peab Region Syd. Peab Region Stockholm står 

istället utan något framgångsrikt systemet för erfarenhetsåterföring. Alltså står en del av Peab med ett 

bra system, och en annan utan.  

Då Peab Region Syd har kommit på ett fungerande system för återföring av erfarenheter borde hela 

Peab använda sig av denna metod, vilket inte är fallet. Det är alltså samma företag vi pratar om, men 

ändå delar Peabs olika regioner inte med sig av den kunskap de har. Redan här har vi ett problem som är 

oroväckande ur erfarenhetssynpunkt.    
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7. Diskussion och slutsats 

Redan i ett tidigt skede av examensarbetet stod det klart att byggbranschen är mycket komplex vad det 

gäller kvalitetsfrågor. Som nämndes i inledningen har byggbranschen inte följt utvecklingen i samma takt 

som övriga branscher.  Det är en bidragande faktor till den dåliga kvalitet som förekommer idag. 

Byggbranschen har i och med detta fått ett väldigt dåligt rykte. Inte minst i media har byggbranschen 

framhävts som en bransch med mycket slarv och många kvalitetsbrister. Vikten av att kvalitet prioriteras 

och tas på allvar är därför oerhört viktigt. Detta gäller för både beställare och entreprenör och inte minst 

byggbranschens allmänna uppfattning. 

Anledningen till att kvalitetsarbetet inte hamnar i fokus anses främst vara bristen av tid som ständigt 

påverkar alla led i byggprocessen. Förutom tidsbristen påverkar också den ständiga pressen att hålla 

nere kostnaderna chanserna att fokusera på god kvalitet. Dessa faktorer, i kombination med svårigheter 

att kommunicera ut vad begreppet kvalitet verkligen innebär, bör vara de största hoten mot 

kvalitetsutveckling.  

Under senare tid har branschen börjat inse att den måste ställa tydligare krav och konstaterat att det 

finns stor potential i förbättringar av kvaliteten i sina projekt.   

Dålig fokus kring kvalitetsarbete under längre tid inom branschen har bidragit till att fel i produktionen 

blivit accepterade och det är en självklar del utav produktionen att rätta till dessa fel, i form av ändrings 

och tilläggsarbeten. Att våga ställa höga krav på utförandet av kvalitet borde vara en självklarhet och 

inget som kommer i skymundan bara för att pressa priser och tider.  

Att våga ställa krav, kombinerat med en tydligare upphandlingsstruktur där tidigare erfarenheter från 

underentreprenören tas till vara och vägs in i upphandlingen, är ett steg i rätt riktning mot ett bättre 

kvalitetsarbete.   

Ett sätt att jobba med detta är en tydligare upphandlingsstruktur där Peab går igenom tidigare 

referenser och yrkesbevis vid varje upphandling för den tänkta underentreprenören. Detta i stil med 

jämförelsen mellan Peab och ABB som gjordes angående upphandling av underentreprenörer.   

Peab kan förutom att ta lärdom av ABB titta på sitt egna förbättringsarbete kring Hogstadsprojektet.  

Där omfattande omstrukturering och långsiktighet formade ett avtal som endast lett till positiva 

förbättringar. 
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Kvalitetsplanen är idag en stor del av Peabs sätt att utrycka vilka kvalitetskrav Peab jobbar utefter. Att 

göra kvalitetsplanen mer projektanpassad och utrycka kraven utefter projektets förutsättningar, ger 

varje underentreprenör bättre möjligheter att utföra det arbete som Peab önskar. En projektanpassad 

utformning av kvalitetsplanen följt av högre krav i upphandlingsprocessen tvingar underentreprenörer 

och leverantörer att verkligen läsa igenom och sätta sig in i det krav som Peab ställer. Det är givetvis 

kostsamt och tidskrävande att inför varje projekt lägga upp en ny kvalitetsplan samt upphandla 

underentreprenörer och leverantörer enligt en liknande struktur som ABB. Däremot anser vi att det 

kommer löna sig på lång sikt med långa affärsrelationer där parterna kan utveckla varandra. Inte minst 

med ett bra kvalitetsarbete i fokus.   

Erfarenhetsåterföring är även en stor del i utvecklingen av företag och dess arbete med kvalitet. Peab 

har gjort flera försök att ta fram verktyg för hantering av erfarenheter. Tyvärr har dessa metoder 

utnyttjats dåligt och i stort sett fallit i glömska. Däremot har Peab Syd utvecklat ett bra verktyg för 

hantering av erfarenheter. Detta fungerar bra och är ett stort hjälpmedel för region syd. Anledningen till 

att detta system inte används av hela Peab-koncernen beror troligtvis på en så löjlig sak som prestige. 

Det är alltså samma företag vi pratar om, men ändå sprids inte verktyg som denna mellan de olika 

regionerna.  

Attityd är ett allmänt problem i byggbranschen. Faktumet att kunskap är makt är ett exempel på det 

attitydproblem som finns. Erfarenheter och kunskap sprids inte gärna vidare. Istället sitter personer 

inom byggbranschen inne på information och erfarenheter som sedan används för att få respekt från 

andra medarbetare.  

Här finns det stora utvecklingsmöjligheter, genom att ändra denna attityd. Att våga sprida både bra och 

dåliga erfarenheter kommer ge företag chans att utveckla ett bra återföringssystem av erfarenheter. 

En lösning på ett utvecklande kvalitetsarbete anser vi vara den nya arbetsformen partnering. Den har 

utvecklats starkt i länder som England och Danmark, där det visat sig vara ett vinnande koncept för hög 

kvalitet och minimera kvalitetsbristkostnader. I England och Danmark har de gått så långt att företag 

måste motivera varför de inte ska jobba med denna arbetsform.  

Däremot behöver partnering inte endast innebära fördelar. Det kan exempelvis bli svårt för mindre och 

nystartade aktörer att slå sig in på marknaden och få de stora företagen som samarbetspartners.  

De små seriösa företagen kommer kunna se fram emot ett långt samarbete, och det företag som är 

mindre seriösa kommer att sållas bort från marknaden.  
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7.1 Förslagsförbättringar i punktform   

 

 Höjd prioritering av kvalitet samt kommunicera ut vad begreppet kvalitet verkligen innebär.  

 Våga ställa högre krav på kvalitet mot underentreprenörer och leverantörer. 

 Tydlig upphandlingsstruktur med fastställda krav.  

 Ta lärdom av det lyckade Hogstadsprojektet.  

 Avsätta resurser för att minska kvalitetsbristkostnaderna. 

 Projektanpassad utformning av kvalitetsplaner.  

 Högre krav i upphandlingsprocess. 

 Motivation från ledningen angående erfarenhetsåterföring. 

 Använda det fungerande verktyg som redan finns att tillgå för erfarenhetsåterföring. 

 Få medarbetare att våga sprida misstag som de har gjort. 

 Ta lärdom av de fel som görs och sprida den kunskapen vidare i koncernen. 

  Svartlista oseriösa aktörer för att inte handla upp dem igen.  

 Arbeta mer inom arbetsformen Partnering.  

 Långa affärsrelationer där parter kan utveckla varandra. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1   Intervjumaterial 

Bilaga 2   ABB  Supplier Requirements 

Bilaga 3  ABB Supplier Qualification Questionnaire 



 

Bilaga 1. Intervjumaterial 

Fråga Sammanfattat svar 

Fungerar kvalitetsarbetet på ett bra sätt? Om nej, 
varför? 

Både Ja och Nej svar. Det finns alltid 
utvecklingsmöjligheter 

Hur säkerställer ni att kvaliteten är riktigt utförd 
under byggtiden? 

Genom egenkontroller och eventuella stickprov 

Är det tillräcklig omfattning/innehåll på 
inköp/KMA? 

Generellt svar: Ja. Men det skulle kunna vara mer 
kvalitet i inköpsstadiet 

Finns det någon potential i att förbättra 
kvaliteten? 

Genomgående svar i form av det finns alltid 
potential till förbättring. 

Uppmuntras ett bra kvalitetsarbete? Skilda svar. Vissa tycker att det absolut gör det 
medans andra säger att det inte finns plats inom 
det tidsramar som finns. 

Är er kvalitetsplan lättförståelig för era 
underentreprenörer? 

Ja, enligt det flesta. För UE handlar det om att de 
inte har något val, de måste förstå kvalitetsplanen 
för att kunna få jobben. 

Används projektplan i projektet? Fylls den i med 
kontroller? 

Ja, men det slarvas med kontroller på grund av 
tidsbrist. 

Hur ser erfarenhetsåterföringen ut idag? Har ni 
fastlagda möten för sammanställning av 
erfarenheter? 

Delade svar. Fungerar både bra och dåligt. 
Generellt är åsikterna att den kan förbättras. 

Vad kan göras bättre i kvalitetsplanen? Hur kan 
det göras bättre? 

Osäkra svar. Den kan följas upp bättre. 
Intervjupersonerna var inte tillräckligt insatta i 
frågan.  



 

 

Vem ansvarar för att kontroll av 
underentreprenörer, sidoentreprenörer och 
leverantörer utförs? 

 

Det är oftast platschefen respektive arbetsledaren 
som sköter den biten. Arbetsmiljöansvarig  kunde 
också vara delaktig.  

Har snickarna något kvalitetstänk? Generellt har dem det. Ackordet spelar en stor roll 
i frågan.  

Skulle en kvalitetsfaktor i ett ackordsarbete 
fungera? 

Skilda svar. Både Ja och Nej. Generellt sätt var det 
positiva svar kring en sådan utveckling.  

Finns det någon form av belöning/incitament vid 
ett bra utfört kvalitetsarbete? 

Tjänstemännen får belöning då det går bra för 
Peab. Annars finns det inget incitament vid ett bra 
utfört kvalitetsarbete.  

Varför tror ni att partnering är på frammarsch?  Långsiktiga lösningar som gynnar alla parter. 
Dessutom var alla positiva till partnering.  

Finns det någon utbildning inom ämnet kvalitet 
idag? 

Ja, snickarna utbildas då nya material tar sig in på 
marknaden. Även utbildningar inom säkerhet, fukt 
m.m. 

Har ni märkt av att kvalitetsarbetet kommit mer i 
fokus under senare tid?  

Det generella svaret är ja.  

Tror du det finns pengar att tjäna i ett bättre 
kvalitetsarbete? 

Det gemensamma svaret var ja, det finns absolut 
pengar att tjäna i ett förbättrat kvalitetsarbete.  

Vilka är det viktigaste faktorer som påverkar 
kvaliteten? 

Planering, kontroller, personligt engagemang, 
riskanalyser är viktiga faktorer i denna fråga. 
Dessutom spelar självklart tiden en stor roll.  

Hur ska saker som inte fungerar stärkas? 
Genom att belysa problem med utbildningar och 
förståelse samt att ta tillvara på bra och dåliga 
erfarenheter.  

 



 

Platsintervju med arbetsledare på Peab. 

Fungerar kvalitetsarbetet hos Peab på ett bra sätt? 

- Det fungerar dåligt. Kraven som ställs mot UE/Lev är mycket bristfälliga. 

Är kvalitetsplanen lättförståelig för de relevanta parterna? 

- Det är förmodligen inte ovanligt att UE inte ens läser igenom kvalitetsplanen utan bara skriver på 

för att dem vill ha jobb hos Peab. Det finns ingen rädsla från UE/Lev att inte bli erbjuden jobb i 

framtiden pga. ett tidigare dåligt utfört arbete. Attityden att ”Alla är vi världsmästare”  är vanligt 

förekommande. 

Hur kontrolleras kvaliteten? 

- Kvaliteten ska kontrolleras genom det kvalitetspärmar som UE kontinuerligt ska fylla i med sina 

egenkontroller. Det sköts dock knapphändigt och den kvalitetskontroll som görs är av den 

Kvalitetsansvarig som är anlitat enligt PBL. Den kvalitetsansvariga kommer ut och gör 

stickprover. 

Hur kan kvalitetsplanen göras bättre? 

- Utbilda personalen. Alla ska veta vad man kan kräva av UE/SE/LEV. 

Vem/vilka utför besiktningen? 

- Oberoende besiktningsman. 

Har snickarna något kvalitetstänk? 

- Nej. Inget som märks i alla fall. Skriver gärna inte på papper då det blir bundna till 

uppgifter/skyldigheter. 

Vilket tyder på att dem inte vill ansvara för att den rätta kvaliteten är utförd. 

Finns det någon form av belöning/incitament vid ett bra utfört kvalitetsarbete? 

- Inget. 

 

 

 



 

 

Hur ser ni på partnering? 

- Dåligt insatt pga. den korta tid jag varit ute i arbetslivet 

Tror du det finns pengar att tjäna i ett bättre kvalitetsarbete? 

- Ja, Rätt från mig, rätt från början. 

Vilka är det viktigaste faktorer som påverkar kvaliteten? 

- Krav mot konsulter, utbildningar. Sätta mer tyngd vid kvalitet. Incitament till gubbar. 

Arbetsmiljöarbetet, kvalitet vid ackordsarbetet. Kommer tyvärr aldrig att hända. 

Andra åtgärder som bidrar till bättre kvalitet kan enligt arbetsledare vara: 

Uppföljning av hur UE/SE/LEV sköter sitt jobb. Sammanfatta deras arbete och spara undan 

informationen i en databas. För framtida genomsökning vid nya upphandlingar av UE. För att 

förhindra risken för att en oseriös UE får jobb igen. Ta till vara på de duktiga entreprenörerna 

och sålla ut dem som är oseriösa och gör ett dåligt jobb.  

Byggresor med UE/LEV/SE för att stärka banden och få en bättre gemenskap och 

sammanhållning då parterna får möjlighet att lära känna varandra på ett mer privat plan.  

  



 

Platsintervju med platschef och arbetsledare på Peab 

 

Fungerar kvalitetsarbetet på ett bra sätt? Om nej, varför? 

- Det är ju underentreprenörerna som ska göra egenkontrollerna men det blir mest jag (Platschef) 

och min arbetsledare här som sköter detta. Man kan nästan säga att det var bättre förr när det 

kom kontrollanter och kolla på jobben.  

Hur säkerställer ni att kvaliteten är riktigt utförd under byggtiden? 

- Genom egenkontroller plus att våra arbetsledare i snitt skall vara ute ca 80 % och kollar alla steg 

så det blir rätt.  

Är det tillräcklig omfattning/innehåll på inköp/KMA? 

- Man skulle kunna ha in mer kvalitet redan i inköpsstadiet. Förövrigt är det ju våra 

underentreprenörer som skall framhäva vilken kontroll dem ska göra.  

Finns det någon potential i att förbättra kvaliteten? 

- Ja det gör det ju alltid. Det handlar om att göra rätt från början.  

Uppmuntras ett bra kvalitetsarbete? 

- Nej. Är ju ackordet som spelar sin stora roll i den frågan. Men det finns alltid stor 

förbättringspotential på den biten.    

Är er kvalitetsplan lättförståelig för era underentreprenörer? 

- Inte är den svår inte. Eller det beror nog vilka delar man tittar på.  

Används projektplan i projektet? Fylls den i med kontroller? 

- Den är mest övergripande men jag får ändå svara ja på den frågan.  

 

 

 



 

Hur ser erfarenhetsåterföringen ut idag? Har ni fastlagda möten för sammanställning av erfarenheter? 

- Är tyvärr rätt dåligt med det. Vi har inte haft någon erfarenhetsåterföring hittills på grund av att 

det inte finns någon tid till det. Är möjligt att vi kommer ha något i slutet av projektet men är 

inte säker på att det blir något då heller. Däremot har vi ju måndags- och tisdagsmöten med alla 

yrkesgrupper där delar av detta tas upp och dokumenteras.  

Vad kan göras bättre i kvalitetsplanen? Hur kan det göras bättre? 

- Kan nog inte svara på den frågan utan att ha den framför mig.  

 

Vem ansvarar för att kontroll av underentreprenörer, sidoentreprenörer och leverantörer utförs? 

- Det är jag (Platschef) och mina arbetsledare som har koll på dem.  

Har snickarna något kvalitetstänk? 

- Det hoppas vi! Vi har många bra gubbar som förstår sunt förnuft i och med att det oftast är det 

som det handlar om.  

Skulle en kvalitetsfaktor i ett ackordsarbete fungera? 

- Ja det tror vi. 

Finns det någon form av belöning/incitament vid ett bra utfört kvalitetsarbete? 

- Nej. Grilla hamburgare lite då och då möjligtvis. Men det gör vi ju i vilket fall som helst så vi är 

tveksamma på att det kan klassas som en belöning för bra kvalitetsarbete.  

Varför tror ni att partnering är på frammarsch?  

- Hela partneringidén baseras på ett förtroendefullt och långvarigt samarbete där alla aktörer 

spelar med öppna kort och kompletterar varandras kunskaper genom hela byggprocessen. Det 

här projektet vi jobbar med nu är ju ett typ av partneringprojekt gentemot kommunen. Vi är 

båda positivt inställda till partnering.  

Finns det någon utbildning inom ämnet kvalitet idag? 

- Ja delvis. Om inte annat så kommer det mer och mer.  

 



 

Har ni märkt av att kvalitetsarbetet kommit mer i fokus under senare tid?  

- Ja absolut. Det har varit mycket prat om detta de senaste åren.   

Tror du det finns pengar att tjäna i ett bättre kvalitetsarbete? 

- Självklart. Det kostar ju runt 3000:- per besiktningsanmärkning vilket man skulle kunna undvika.  

Vilka är det viktigaste faktorer som påverkar kvaliteten? 

- Tiden är ju en. Sedan spelar ju kunskap och material in i bilden också. Framförallt måste det vara 

tid och kunskap som påverkar mest.   

Hur ska saker som inte fungerar stärkas? 

- Genom att belysa problem med utbildningar och förståelse.  

  



 

Platsintervju med platschef på Peab 

 

Fungerar kvalitetsarbetet på ett bra sätt? Om nej, varför? 

- Ja. Detta med hjälp av bra dokumentation.  

Hur säkerställer ni att kvaliteten är riktigt utförd under byggtiden? 

- Det sker egenbesiktning av underentreprenörerna medans vi på kontoret mest har koll på 

att underentreprenörerna följer sin tidplan.  

Är det tillräcklig omfattning/innehåll på inköp/KMA? 

- Ja, i alla fall är den tillräckligt tydlig. Det får ju inte vara för mycket text heller. 

Finns det någon potential i att förbättra kvaliteten? 

- Ja det skulle det absolut göra. Problemet är tiden. Får vi mer tid finns det stora chanser att 

jobba mer med kvalitetsarbete.   

Uppmuntras ett bra kvalitetsarbete? 

- Inte inom ramarna för tidplan.  

Är er kvalitetsplan lättförståelig för era underentreprenörer? 

-  Enligt oss på kontoret skulle jag säga ja. Underentreprenörerna måste ju hänga med på det 

som står där, annars står dem utan jobb.  

Används projektplan i projektet? Fylls den i med kontroller? 

- Ja. Tyvärr slarvas det dock en del med kontroller på grund av den snäva tidplanen. 

Tidspressen är det genomgående problemet som gör att saker inte fungerar som det skall.  

Hur ser erfarenhetsåterföringen ut idag? Har ni fastlagda möten för sammanställning av erfarenheter? 

- Vi har återföringsmöten. Däremot kan man tycka att det kanske borde schemaläggas flera 

sådana under byggtiden. Sedan var det gäller mötena, så är det ju tyvärr svårt att få folk att 

erkänna fel även om det kan leda till förbättringsmöjligheter i framtiden.  

 



 

Vad kan göras bättre i kvalitetsplanen? Hur kan det göras bättre? 

- Vet inte riktigt. Däremot kommer jag ofta att tänka på att någon typ av databank med 

hjälpmedel skulle vara till stor hjälp. Där det exempelvis står hur gjutning kan gå till 

beroende på situation. Ofta sträcker sig inte kunskapen till mer än projektets stängsel. Så en 

databank, där allt sådant samlas, som är gemensam för hela Peab skulle inte vara helt fel.  

Vem ansvarar för att kontroll av underentreprenörer, sidoentreprenörer och leverantörer utförs? 

- Det är framförallt jag som sköter den biten. Sedan är det ju jag och arbetsmiljöansvarige som 

kollar igenom underentreprenörernas kvalitetspärm och godkänner denna.  

Har snickarna något kvalitetstänk? 

- Ackordet gör ju sin inverkan i den frågan. Höftar jag en siffra så skulle jag tro att ca 20 % av 

snickarna endast tänker på pengarna när dem jobbar. Däremot tror jag ingen sysslar med 

något medvetet fusk för att snabba på ackordet.  

Skulle en kvalitetsfaktor i ett ackordsarbete fungera? 

- Tror inte det. Troligen skulle inte facket gå med på detta. Det skulle göra att facket skulle 

behöva vara med i ett mycket tidigare skede.  

Finns det någon form av belöning/incitament vid ett bra utfört kvalitetsarbete? 

- Nej tyvärr gör det inte de. Det skulle nog vara en liten morot om man kunde ha det. På så 

sätt skulle man framhäva ett bättre engagemang.  

Varför tror ni att partnering är på frammarsch?  

- Vad menar ni med partnering? (Efter förklaring) Det skulle vara en bra grej, jag tror på det. 

Däremot finns det då risk att underentreprenörerna får för sig att höja sina priser under 

partneringsamarbetet. Det låter också som att detta skulle kunna vara mer intressant för 

leverantörer än underentreprenörer.  

Finns det någon utbildning inom ämnet kvalitet idag? 

- Ja det finns. Tjänstemännen brukar ha en dag med utbildning där man går igenom 

fuktsäkerhet, arbetsmiljö m.m. Sedan har vi även en dag då vi visar exempel i verkligheten på 

vad som kan hända vid olika situationer, exempelvis med fuktproblem. Detta vet jag var 

mycket uppskattat av gubbarna. På det här sättet får gubbarna förståelse för varför dem gör 

olika saker. Annars blir det lätt att dem gör jobb utan att veta varför dem gör jobbet.  



 

Har ni märkt av att kvalitetsarbetet kommit mer i fokus under senare tid? 

- Ja, en hel del faktiskt. Mycket kan man nog tacka nyheter och tv för det. Som exempel 

”fuskbyggarna” som fått många att tänka om och börja skärpa sig. 

Tror du det finns pengar att tjäna i ett bättre kvalitetsarbete? 

- Absolut. Jag tror det finns stora pengar att tjäna i den frågan. Bättre kvalitetsarbete leder till 

att man med tiden utvecklar en bra produkt.  

Vilka är det viktigaste faktorer som påverkar kvaliteten? 

-   Viktigast är nog att man måste ha rätt planering. Är planeringen bra kommer automatiskt 

kvaliteten på projekten förbättras. Sen är det ju klart att man kan ha ”otur med vädret” och 

ha regn 3 månader i streck vilket kan förstöra en hel del. Sedan tror jag även att det är viktigt 

med noggrant gjorda riskanalyser för att nå bättre kvalitet.  

Hur ska saker som inte fungerar stärkas? 

- Återföringsmöten. På så sätt har man allt med sig till nästa bygge och man slipper göra om 

felen en gång till.  

 

 

 

  



 

Platsintervju med platschef och arbetsledare på Peab 

 

Fungerar kvalitetsarbetet på ett bra sätt? Om nej, varför? 

- Generellt ja. Klart att det alltid finns utvecklingsmöjligheter. Vi tycker vi har ett väldigt bra 

kontrollsystem med bra egenkontroller samt att vi ofta tar fram nya revisioner så allt utvecklas 

med jämna mellanrum.  

Hur säkerställer ni att kvaliteten är riktigt utförd under byggtiden? 

- Via kontrollsystem. Vi gör stickprover på våra underentreprenörer. Sen är det ju självklart att 

underentreprenörerna har ansvar för sina produkter.  

Är det tillräcklig omfattning/innehåll på inköp/KMA? 

- Ja det tycker vi. Framgår också tydligt att man ska följa Peabs kvalitetsplan.   

Finns det någon potential i att förbättra kvaliteten? 

- Absolut. Det är ju det vi strävar efter.  

Uppmuntras ett bra kvalitetsarbete? 

- Ja. Gör inte våra underentreprenörer ett bra arbete så får dem inga fler. Dem får ju då ett 

egenintresse att prestera bra. 

Är er kvalitetsplan lättförståelig för era underentreprenörer? 

- Ja det tycker vi.  

Används projektplan i projektet? Fylls den i med kontroller? 

- Ja det gör dem.  

  



 

Hur ser erfarenhetsåterföringen ut idag? Har ni fastlagda möten för sammanställning av erfarenheter? 

- Potentiell utveckling. Vi kan bli bättre på att ta tillvara på erfarenheter. Det är ju utsatt att det 

ska bli erfarenhetsåterföringsmöte efter projektet är färdigt. Vi har till och med färdiga mallar för 

våra återföringsmöten och dem kör vi även mellan olika delar av projektet, t.ex. när stommen är 

klar. Sedan, vart dessa papper hamnar kan man ju undra.  

Vad kan göras bättre i kvalitetsplanen? Hur kan det göras bättre? 

- Tror det mer handlar om att man skall följa upp den på ett bättre sätt. Men för övrigt får den 

godkänt.  

Vem ansvarar för att kontroll av underentreprenörer, sidoentreprenörer och leverantörer utförs? 

- Det är jag (Platschef) som sköter den biten. Jag är ju den som har samordningsansvaret för allt på 

bygget.  

Har snickarna något kvalitetstänk? 

- Ja. 

Skulle en kvalitetsfaktor i ett ackordsarbete fungera? 

- Det finns ju lite sådant inbakat men den skulle kunna tydliggöras mer. Själva är vi positiva till en 

sådan utveckling.  

Finns det någon form av belöning/incitament vid ett bra utfört kvalitetsarbete? 

- Tjänstemännen har ju ett bonus/vinst utdelningsprogram beroende på hur bra Peab i det stora 

hela gör ifrån sig. Men annars har vi inget direkt incitament.  

Varför tror ni att partnering är på frammarsch?  

- Långsiktiga lösningar istället för dem vanliga 2 åriga garantierna. I partnering finns det ju vinning 

för alla parter.  

Finns det någon utbildning inom ämnet kvalitet idag? 

- Ja det finns. Gubbarna utbildas exempelvis när ett nytt produktionssystem tas fram eller när nya 

material dyker upp. Det här är en del av arbetsberedningen.  

 



 

Har ni märkt av att kvalitetsarbetet kommit mer i fokus under senare tid? / Tror du det finns pengar 

att tjäna i ett bättre kvalitetsarbete? 

- Ja det har vi. Kunderna vill ju ha en bra produkt för dem dyra pengar dem betalar för exempelvis 

sina lägenheter. Det finns alltid pengar att tjäna.  

Vilka är det viktigaste faktorer som påverkar kvaliteten? 

- Planering, kontroller, personligt engagemang. Det här bottnar ju i just planeringsbiten.  

Hur ska saker som inte fungerar stärkas? 

- Identifiera tidigare fel och hitta lösningar.  

  



 

Bilaga 2. ABB Supplier Requirements 

 

Supplier Requirements 

Introduction 

This document describes the process by which a supplier of components, products, systems, and/or services can get qualified to 

supply ABB.  

The process starts with the initial qualification of the supplier, which permits ABB to determine if a new supplier meets the minimum 

requirements established by ABB and can be added to the ABB Supplier List. The next step covers the qualification of the Supplier's 

process (manufacturing, designing, sub-contracting) which will be used to supply ABB with a specific component, system, or service.  

The qualification of the first delivery is performed next with approval of initial samples and deliveries. Finally the last step of this 

process covers the measurement and improvement of the Supplier performance. 

This process is meant to be a cooperative effort between ABB and its supplier to ensure and maintain good quality and deliveries 

throughout the supply chain. This is achieved by ABB working with the supplier to develop and maintain a controlled process which 

addresses ABB requirements, and ensures minimal quality costs for both ABB and the supplier. 

Supplier Qualification Process 



 

 

Supplier Qualification 

The initial step in Supplier Qualification is based on these Supplier Requirements and the Supplier Qualification Questionnaire 

9AKK102951, available for download at www.abb.com/supplying to ABB . All Suppliers are required to complete the Supplier 

Qualification Questionnaire and return it to ABB. This provides us with the basic information about our Suppliers. Based on the 

Questionnaire responses, the Supplier may be visited by ABB to validate information provided in the Questionnaire. The local ABB 

unit will review the information and determine if the Supplier will be added to the Supplier List. This qualification is valid for one 

particular Supplier site.  

Qualification Process Steps 

Self Assessment 

Suppliers must download the questionnaire and respond to all questions. Include: 

- Documentation to support their self-assessment  

- a comment explaining a 'partial' or 'no' response  

- current actions being taken to address weak areas (enter this on the Summary Sheet) 

Once completed, the questionnaire and all supporting documentation are to be sent to ABB. 

  

http://www.abb.com/global/abbzh/abbzh251.nsf!OpenDatabase&db=/global/seitp/seitp161.nsf&v=17EBE&e=us&m=100E&c=99AE918F4CD72613C12569AE0058189B


 

Review and Site Visit 

ABB will review the questionnaire, supporting documents, and action plans sent by the supplier. ABB will decide whether it is 

necessary to perform a counter-assessment at the supplier site or to directly approve the supplier based on information provided. 

ABB reserves the right to adjust the score of individual questions based on its evaluation of the information provided by the supplier. 

Supplier Qualification Status 

Suppliers can determine their potential qualification status by looking at the Summary Sheet of the Supplier Qualification 

Questionnaire.  According to the qualification level achieved you can see below the actions that need to be taken.  

Rejected:  Your score is under 20%: your company is too far from ABB requirements. If and when you have implemented 

corrective actions which permit you to reach a score of more than 20%, you can get in touch with ABB again. 

Under Development : Your score is between 20% and 50%: you can be part of the ABB Supplier List, provided your 

Quality, Costs and Delivery (QCD) performance is best in class and you have a plan to reach 50% within one year. 

 Qualified: Your score is above 50%: you can be part of the ABB Supplier List, provided your Quality, Costs and Delivery 

(QCD) performance is best in class. We will ask you to implement continuous improvement plans to increase your score 

year over year, and communicate to us the results on a regular basis. 

The decision to include a supplier on the ABB supplier list will be based on the combination of the score and the action plan to 

address weak areas.  

Key Focus Areas  

Quality Management 

Suppliers must agree to introduce and maintain a quality management system according to ISO 9001:2000, or equivalent 

third party certification recognized by ABB, with the obligation to defect free delivery and to continuously improve their 

performance. Certified suppliers must send a copy of their quality system certifications to ABB. Suppliers who are not 

certified shall present to ABB their plan for management of Quality and may be subject to a Quality Management System 

audit by ABB. 

Environmental Management 

ABB's environmental management principles also apply to its suppliers (link to ABB Sustainability Policies). As a general 

objective, ABB wants to do business with suppliers who have implemented environmental management systems complying 

with the requirements of ISO 14001.  Suppliers not yet having implemented ISO 14001 must at least have implemented an 

environmental policy and ensured that all operations and processes comply with relevant standards, legislation and 

international conventions. Suppliers must have identified and documented the significant environmental aspects of their 

manufacturing or supply processes, covering their scope of supply to ABB. Suppliers must also have implemented 

http://www.abb.com/sustainability


 

processes to ensure continuous improvement of their environmental performance, and must adhere to ABB’s list of 

prohibited and restricted materials and substances when fulfilling their supply contracts. 

Social Responsibility 

ABB's management principles for social responsibility also apply to its suppliers. Suppliers must ensure that all operations 

and processes comply with relevant standards, legislation and international conventions. A senior manager shall be 

responsible for ensuring that systems and procedures for social responsibility are in place.  

Suppliers must support and respect the protection of internationally proclaimed human rights and ensure equality of 

opportunity. Suppliers must also comply with applicable laws and industry standards on working hours and offer adequate 

wages to their employees. Suppliers must not employ children or support the use of child labor, make use of forced labor or 

make use of harassment or disciplinary practices nor discriminate. Suppliers must have appropriate procedures to evaluate 

and select sub-suppliers on their ability to meet these principles and to maintain reasonable evidence that these principles 

are continuing to be met. 

Health and Safety Management 

ABB's management principles for occupational health and safety also apply to its suppliers. Suppliers must provide and 

ensure a safe and healthy working environment for their own employees and sub-suppliers. Suppliers should implement a 

health and safety policy and establish objectives to meet this policy. As a minimum, suppliers must ensure that their 

operations and processes comply with relevant standards and legislation. Suppliers must also identify the health and safety 

risks in the scope of their supply to ABB and implement controls to eliminate or reduce these risks. ABB favors suppliers 

who have implemented OHSAS 18001 or equivalent systems for occupational health and safety management. 

Process Qualification 

In this section we will look at the process (manufacturing, designing, sub-contracting), which will be used to supply ABB with a 

specific component, system, or service. We are interested in making sure that the process used will meet all ABB Requirements and 

that it has all the necessary elements and checkpoints to ensure it remains under control.  A controlled process is the key to good 

quality and deliveries. Some of the key tools in this section are the "Quality File" and the "Process Control Plan". 

Process Qualification Steps 

Select Supplier from ABB Supplier list 

ABB will select a supplier from the ABB Supplier List, based on its technical ability to supply a specific component, system, or 

service, and to meet Quality, Costs and Delivery criteria.   

Define Scope of Supply 



 

ABB unit determine the Scope of Supply to be sourced. Based on the risk associated with the supply, ABB will determine the level of 

control and follow-up required by ABB and will decide on the requirements for a Quality file and/or a Process Audit.  (i.e. The Quality 

File is not required for Suppliers of standard, catalog items or products.) 

Quality File 

Suppliers will create a Quality File to maintain all the relevant information related to the scope of supply. The quality file should 

include:  

Basic Documents 

Minimum required documents to be contained in the Quality File. 

 Drawings and specifications (The supplier must maintain the latest revisions of the ABB drawings and specifications as 

part of the quality file) 

 Purchase Order and Purchase order changes 

 

Additional Documents 

The quality file may also include additional documents based on the complexity and criticality of the scope of supply to ABB. As 

these documents are created, they should be added to the Quality File. Some of these documents are described below:  

(Product Design documents are only required if the Supplier has responsibility for the design of the Component Product). 

 Products Design Development Plan: Suppliers shall document plans that identify the responsibility for each design and 

development activity, as well as a precise planning, which matches ABB project needs. The plans shall describe or 

reference the design and development activities and shall be updated immediately as the design evolves. 

 Product Design Review: Design output shall be documented and expressed in terms of requirements, calculations, and 

analysis. The design review shall verify that all requirements have been met by the design output. 

 Product Design Change: Suppliers shall establish and maintain procedures for the identification, documentation, and 

appropriate review and approval of all changes and modifications to a design. For ABB specific component, systems, or 

services, ABB must approve all changes prior to implementation. 

 Approved Sub-Supplier List: Suppliers will establish the list of sub-suppliers that have been approved using their own 

internal supplier qualification process. 

 Sub-Supplier Initial Sample Approval: Suppliers will maintain approved samples of key components, products, or 

systems manufactured by their sub-suppliers, which will be used in the supply of the ABB component, system, or service 

in question. Initial Samples reports shall be kept by the supplier at ABB's disposal. 

 Process Control Plan: Suppliers shall map out the process to be used to supply the component, system, or service to 

ABB. For each step in this process (or component used in that step), the plan should include: component/process step 

number, operation description, production equipment, characteristics to be controlled, methodology for measurement 

including tolerances, measurement equipment, size and frequency of measurement sample, corrective action procedure. 

You may use the ABB Control Plan 9AKK102950 available on www.abb.com/Supplying to ABB  or an equivalent 

document, as long as it includes all elements listed above. 
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 Gauge Capability Study: Suppliers shall control, calibrate, and maintain inspection, measuring, and test equipment, 

whether owned by the Supplier, on loan, or provided by ABB, to demonstrate the conformance of the product to the 

specified requirements. Equipment shall be used in a manner, which ensures that the measurement capability is known 

and is consistent with the required measurement capability. 

 Process/Product Capability Study: Suppliers will determine if they are capable of meeting the material, component, 

system, or service requirements as provided in the ABB contract and that the proposed process for creating the 

component, system, or service is capable of meeting all requirements.  

 Preventive Maintenance Plan: Suppliers will keep their preventive maintenance plan for all equipment involved in the 

creation of the component, system, or service in question, at ABB’s disposal. 

 Process Failure Mode Effects Analysis: Suppliers will utilize the FMEA tool to analyse the process used to fulfil the 

scope of supply and determine potential failure modes. These failure modes will be reviewed for adequate controls and 
modifications to the Process Control Plan may be necessary as a result of the analysis. 

Process Audit 

For critical components, products, systems, or services, ABB will perform a process audit at the supplier site according to ABB 

Process Audit Questionnaire 9AKK102952, available on www.abb.com/Supplying to ABB for download. The process audit is meant 

to evaluate the process described in the Process Control Plan and observe its effective implementation and capability to deliver good 

quality and delivery of the scope of supply.  

This audit will be performed prior to initial supply. ABB may perform Process Audits on a regular basis to ensure there is no deviation 

over time. Process audits may also be performed by ABB in case of recurring non-conformances, or any other reason at ABB 

discretion. 

Suppliers commit to give full access to their processes, documents and personnel during the Process Audits. 

A process is considered as qualified for similar material, components, products or systems produced according the same process, at 

the same supplier site. 

First Delivery Qualification 

First Delivery Plan 

Supplier will develop a plan to monitor the initial delivery of components, products, systems or services to ensure that the 

manufacturing/delivery process is generating the quality level expected by ABB. The plan may involve submittal of initial samples or 

demonstration of services by the supplier. 

Initial samples, if required, must be manufactured with the final means and be representative of the normal production components 

and/or systems. They must be dispatched on time for the attention of ABB Supply Chain Management department. A specific label 

'Initial Samples' with at least the following information: quantity, number, and index of the drawing, will be provided by the Supplier. 

ABB will use its own means to carry out the checking of the measurements presented by the Supplier and will check of the scope of 

supply under practical conditions of use. ABB will issue the results to Suppliers. 

The plan should include necessary actions to detect and contain any non-conformity. This containment plan should be submitted and 

approved by ABB. 

http://www.abb.com/global/abbzh/abbzh251.nsf!OpenDatabase&db=/global/seitp/seitp161.nsf&v=17EBE&e=us&m=100E&c=99AE918F4CD72613C12569AE0058189B


 

Deliveries 

Once approved, Supplier can deliver the scope of supply to ABB. 

Continuous Improvement 

Once deliveries of the component, system, or service have started, ABB will monitor the Supplier's performance to establish a trend 

of Continuous Improvement.  Quality and On-Time Delivery are the minimum metrics which will be tracked for Supplier performance. 

Additional performance measures may be required by certain ABB units. 

Resolution of non-conformances in the supply to ABB will be addressed in a manner that will best support ABB's requirements. 

Expenses associated with supply non-conformances will be the responsibility of the Supplier. 

Performance Indicators 

ABB will monitor supplier's performance and report it on a regular basis. 

Supplier Performance Indicators are as follows: 

 Product Quality: % defect free deliveries received 

 On-time delivery: % of all shipped received complete and on time, based on agreed Incoterms 

Suppliers are expected to work with ABB to improve performance and/or process capability where needed. ABB may modify the 

level of control exercised based on the Suppliers on-going performance. In cases of repeated poor performance or failure to improve, 

suppliers will be removed from the ABB Supplier List. 

Containment of Non-conforming Supply 

In the event a non-conforming material, component, system, or service is detected, ABB will determine the best method of securing 

conforming supply to meet our production requirements: 

 ABB to return the entire lot of non-conforming material, component or systems to suppliers 

 Suppliers to sort/rework/repair the non-conformance at ABB site 

 ABB to identify an external resource (certified by ABB Quality Department) to perform the sort/rework/repair 

 ABB personnel to perform sort/rework/repair 

Cost Recovery 

Suppliers shall assume the costs incurred by ABB as a result of defective supplies, services or product liability issues. 

Suppliers must have liability and third party insurance policy in amounts which are agreeable to ABB. 

  



 

Modification/Improvement Process 

Any change to the original product or process design must be approved by ABB prior to implementation. A Request for Change 

needs to be submitted to ABB and approved prior to implementing the change. The supplier shall keep records of all requests and 

corresponding ABB approvals. 

For all modifications/improvements submitted, ABB will determine whether a new First Delivery Plan is necessary. 

In particular, an Initial Sample submission will be requested in the following cases: 

 New product 

 New tooling 

 Change in supplier's manufacturing unit 

Revision Control 

Rev A – Revised process flow to improve universal application to all types of suppliers, revised Sustainability requirements for 

consistency, clarified Quality File document requirements. PB 15/01/2007 

Rev B – Reworded document to clarify requirements. LL23/12/2008 

 

  



 

Bilaga 3. ABB Supplier Qualification Questionnaire 

 

Supplier (Location)  Insert Supplier Name, Location  

Supplier Contact  Insert Supplier contact who completed the questionnaire and 

date it was submitted 

      

#

# 

1. Company Management 

Y
e
s
 

P
a
rt

i

a
l 

N
o
 Comments and Supporting Documents 

(Please provide information supporting 

the rating)  

1 Do you have a business plan for your 

company and/or group of companies? 

Please provide a copy of your latest 

business plan. A business plan should 

include: forecast volumes, financial 

results, target products, customers, quality 

/environment /health /safety management, 

team development, capital expenditures, 

etc. 

        

2 Is your Quality Management System 

certified by an accredited certification 

body according to ISO 9001:2008, or 

equivalent third party certification? 

If yes, please provide a copy of your 

certification. If not "Yes", please provide a 

copy of your plan to manage Quality. 

        

3 Do you commit to follow the ABB Code of 

Conduct in your relationship with ABB? 

If you have not already done so, please 

read the ABB Code of Conduct before 

answering this question. A copy may be 

downloaded from www.abb.com; enter 

"ABB Code of Conduct" in the Search 

window. 

        

4 Will you allow ABB access to your 

facilities, personnel, documents and 

relevant financial information? 

ABB may choose to conduct audits or 

other visits to your facility for the purpose 

of initial qualification or to work with you 

        



 

on Product /Process Improvement efforts. 

5 Do you commit to strictly follow the ABB 

Supplier Requirements? 

If you have not already done so, please 

read the ABB Supplier Requirements 

document before answering this question. 

A link to the document can be found at: 

   www.abb.com > Supplying to ABB > 

Supplier Qualification. 

        

#

# 

2. Sustainability 

Y
e
s
 

P
a
rt

i

a
l 

N
o
 Comments and Supporting Documents 

(Please provide information supporting 

the rating)  

6 Is your Environmental Management 

System certified by an accredited 

certification body to ISO 14001 or an 

equivalent standard? 

If "Yes", please provide a copy of your 

certification. If the answer is not "Yes", 

please provide the following information in 

the "Comments" cell: 

  1) name and e-mail address of your 

organization's environmental manager, 

and 

  2) evidence that your operation is in 

compliance with local environmental laws. 

        

7 Does your company comply with relevant 

local or national laws concerning the level 

of environmental performance (eg: 

required permits for waste creation and 

disposal)? Please provide copies of 

relevant documents. 

        

8 Is your system for occupational health and 

safety management certified, by an 

accredited certification body, to OHSAS 

18001 or an equivalent guideline? 

If "Yes", please provide a copy of your 

certification. If the answer is not "Yes", 

please provide the following information in 

the Comments cell: 

  1) name and e-mail of your 

organization's OHS manager, and 

  2) evidence that your operation is in 

        



 

compliance with local/national OHS laws  

9 During the last five years, have you 

operated without an accident leading to 

injury or death of one of your employees? 

Please provide number of accidents of 

each type during this period.  

        

1

0 

Does your social policy meet or exceed 

requirements of the Social Accountability 

8000 Standard? 

If yes, please provide a copy of your 

social policy and any appropriate 

certifications. If the answer is not "Yes", 

please provide the following information in 

the Comments cell: 

  1) name and e-mail address of your 

manager responsible for social policy 

        

1

1 

Does your company have a process in 

place to ensure compliance with 

internationally recognized Human Rights 

standards, legislation and conventions? 

Examples: ILO Core Conventions on 

Labour Standards, Universal Declaration 

of Human Rights, The OECD Guidelines 

for Multinational Enterprises 

        

1

2 

Do you have a policy for business ethics? 

Please provide a copy. 

        

#

# 

3. Product/Process Design 

Y
e
s
 

P
a
rt

i

a
l 

N
o
 Comments and Supporting Documents 

(Please provide information supporting 

the rating)  

1

3 

Do you have a system to ensure ABB 

quality requirements are considered 

during product /process design phases? 

This system should include (at a 

minimum) Design Reviews, Product/ 

Process Control Plan, Gauge Capability, 

Process Qualification, Product 

Qualification or equivalents. Please 

provide evidence. 

        



 

1

4 

Do you agree to maintain a Quality File for 

each component/service you will deliver, 

and update constantly? 

Requirements for the Quality File are 

detailed in the ABB Supplier 

Requirements document. A link to the 

document can be found at www.abb.com -

>Supplying to ABB ->Supplier 

Qualification. 

        

1

5 

Do you have a Product and/or Process 

Innovation activity and will you share 

design improvements or innovations with 

ABB? 

Please provide examples of last 

innovations proposed to customers. 

        

#

# 

4. Operational Excellence 
Y

e
s
 

P
a
rt

i

a
l 

N
o
 Comments and Supporting Documents 

(Please provide information supporting 

the rating)  

1

6 

Do you use product/process control 

throughout your operation? 

This ensures personnel and processes 

are qualified and controlled, non-

conformities are identified, and preventive 

and corrective actions are taken. Please 

provide example of your standard control 

plan. 

        

1

7 

Do you agree, when a problem occurs, to 

immediately put your operations in 

'containment' to protect ABB and its 

customers from nonconformance? 

Containment refers to the capture and 

quarantine of all production related to 

ABB's order. The effect of this action will 

be to prevent any suspect material from 

entering ABB's production facility. 

        

1

8 

Do you ensure  your sub-suppliers 

continuously improve their quality, 

delivery and sustainability (OHS, 

Environmental, and Social) performance? 

Please provide On-Time Delivery, Quality 

Performance and Sustainability metrics for 

your top five suppliers. 

        



 

1

9 

Do you have a process and agree to 

monitor problems and provide an initial 

response to a problem within 24 hours, 

and to send a final response (with root 

cause analysis and corrective action plan) 

within 15 calendar days - unless 

additional time is requested and 

approved? 

        

2

0 

Are materials and products identified and 

traceable through your processes all the 

way to the ABB site?Can you trace 

incoming materials by lot or part number 

into the part or product that is produced? 

        

2

1 

Do you commit not to make product or 

process changes without prior written 

notification and/or approval from ABB? 

This also includes any changes in part 

design, materials, sub-suppliers or 

manufacturing location. 

        

2

2 

Do you agree to communicate progress 

and update delivery times/schedules to 

your customers? 

Includes changes to schedules, orders, 

and deliveries. 

        

2

3 

Do you have international experience? 

Please describe the areas you have 

experience with, length of experience, the 

delivery frequency, … 

        

2

4 

Do you have a business continuity plan 

that describes the emergency measures 

you take in case of unexpected events? 

Please provide a copy of your plan. A 

business continuity plan (or equivalent) 

should describe the measures your 

company takes to ensure continuity of 

operations and deliveries to customers, in 

case of unexpected events, such as 

strikes, major machine breakdown, 

communications breakdown, IT systems 

disruption, earthquake, environmental 

discharge ... and include a list of contact 

people available 24/7 in case of ABB 

questions during that period. 

        



 

2

5 

Do you apply advanced logistical 

concepts (Kanban, Vendor Managed 

Inventory, XML-ordering and invoicing, 

EDI)? 

ABB uses advanced methods to provide 

suppliers with information about orders 

and schedules. Please provide examples 

of where you use these techniques. 

        

#

# 

5. Continuous Improvement 

Y
e
s
 

P
a
rt

i

a
l 

N
o
 Comments and Supporting Documents 

(Please provide information supporting 

the rating)  

2

6 

What methods are you using to monitor 

your processes and drive continuous 

improvements? 

Please provide examples of how you 

apply these concepts throughout your 

processes, including sustainability 

processes. 

        

2

7 

Do you use process improvement 

methods such as, Lean, 6Sigma, 5S, 

DMAIC ...? 

Please provide examples of how you 

apply these methods.     

        

2

8 

Do you have and agree to provide 

statistics on the quality of the products or 

services you provide to your customers? 

Please provide an example of current 

OTD, field failure rate and any other 

Quality information that you share with 

your customers. 

        

2

9 

Do you have and agree to submit 

evidence of statistical control to each 

receiving ABB facility on a regular basis, if 

requested? 

This may include Cp, Cpk, Pp, Ppk or 

other statistical indices of the products 

being provided. 

        

3

0 

Do you agree to provide ABB an 

improvement plan to improve your 

performance on a yearly basis? 

ABB tracks supplier quality and delivery 

performance, consolidates the information 

from all units and works with Suppliers to 

        



 

initiate improvements. 

#

# 

6. Costs 

Y
e
s
 

P
a
rt

i

a
l 

N
o
 Comments and Supporting Documents 

(Please provide information supporting 

the rating)  

3

1 

Will you provide ABB all details 

concerning the cost breakdowns, 

according to ABB formats? 

Please contact your local ABB unit to get 

an example 

Basic requirements will include at least 

raw material price per weight unit, gross 

weight (and net weight when applicable), 

procured parts price, machine hourly rate, 

labor rate, fixed costs, logistics costs  

        

3

2 

Do you agree to bear financial 

responsibilities for non-conforming 

material or services and their effects, to 

include warranty issues and cost 

recoveries for any charges incurred due to 

non-conformities?                                                                                                        

Please provide a copy of your liability/third 

party insurance policy. 

        

3

3 

Do you agree to participate in joint 

improvement activities with ABB such as 

Value Stream Mapping, VA/VE analysis, 

Kaizen events…? 

        

3

4 

Do you have a process and agree to 

cooperate in efforts to reduce cost by 

documenting price reductions, submitting 

suggestions, participating in give-back 

programs etc. with ABB?  

        

  Overall Score ########   

      

ABB Review, SCM - person/date  Insert the name and position of the person who reviewed this 

questionnaire  and the date of review. 

ABB Review, Quality - person/date  Insert the name and position of the person who reviewed this 

questionnaire  and the date of review. 



 

Site visit If a site visit was conducted, please indicate date 

Site visit team Insert names of ABB persons and their function, who 

participated in the site visit 

      

Revision Control 

(List date and summary of revised text) 

    

      

      

      

      

      

 

 

 

 


