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Sammanfattning 
 
Bakgrunden till examensarbetet, utveckling av kvalitets- och 

miljösäkring av byggprojekt hos fortifikationsverket, är att detta 
område behöver genomlysas och förbättras. Man upplever osäkerhet i 
kravformuleringen inför projektering och samtidigt undrar man över 
bedömningsgrunderna när man utvärderar anbuden från bygg- 
entreprenörerna. 

Studien fokuserar på ett specifikt projekt, truppserviceförråd I 19 i 
Boden, och vilka kvalitets och miljökrav som ställdes och vilket 
slutresultatet blev i färdig byggnad. Mycket av arbetet har utförts som 
dokumentstudier. Dessutom har kriterierna vid anbudsvärdering 
studerats under arbetets gång. Personal vid försvarsmakten och 
fortifikationsverket har intervjuats liksom två konsulter. 

Resultatet visar förbättringsmöjligheter för dagens planerings- och 
projekterings process inriktade mot kravställande. Begreppet kvalitet 
kan verka förvirrande och behov att definiera begreppet finns. Bland 
personalen märks en varierande grad av mognad för kvalitetssystem. 
Vidare kan man med enkla medel på ett utmärkt sätt ordna en lärande 
organisation med offensiv kvalitetsutveckling genom erfarenhets- 
återföring. 

Fortifikationsverket har kommit långt i arbetet med miljölednings- 
system men är inte framme vid målet, en certifiering omkring 
sommaren 2005. Man har dock på detta område ett betydligt mera 
strukturerat arbetssätt även om det inte fungerar fullt ut ännu. I studien 
pekas på fördelen med ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem. 
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Abstract 
The background of this master thesis is to develop a quality and 

environmental security in building projects at Fortifikationsverket. This 
area needs too be analysed and improved. People experience insecurity 
when it comes to formulating requirements prior to the projecting 
phase. At the same time they wonder how well they evaluate the offers 
from building companies. 

The study is focusing on a specific project, troop service stock I 19 in 
Boden, and what quality and environmental requirements that was 
made and what the result was in the end when the building was ready 
built. Much of the work was a documentary study. Furthermore, I have 
studied offers during the work. Personnel at the military and at 
Fortifikationsverket have been interviewed as well as two consultants. 

The result shows improvement possibilities for today's planning and 
projecting process with focus on requirements. The word quality needs 
to be defined because it can seem confusing. Among the staff there is a 
different maturity when it comes to quality work. Furthermore you can 
rather easily create a learning organisation with total quality 
management by means of experience feedback. 

Fortifikationsverket has come far in the work with environmental 
management systems but the goal that is a certification during the 
summer of 2005 has not yet been reached. In this area they have a much 
more structured way of working even if it's not yet totally in function. 
The study points out several benefits with an integrated quality and 
environmental management system. 
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Definitioner 
 
För att öka tydligheten i rapporten preciseras centrala begrepp som återfinns i 

texten. 
 
Beställare Byggherre och/eller uppdragsgivare i ett 

byggprojekt. 
 
Byggprocess Omfattar idé, utrednings-, projekterings-, 

produktions och driftskedena för ett byggprojekt. 
 
Entreprenör Åtagande av ett företag att för beställare utföra 

visst större arbete särskilt avseende byggnad eller 
annan fast anläggning. 

 
Fel När en del av entreprenaden inte utförs eller inte 

utförts kontraktsenligt. 
 
FK N Fastighetskontor Norr är försvarsmaktens motpart 

till Fortifikationsverket och objektsledare vid 
projekten. 

 
FMLOG Försvarsmaktenslogistik. 
 
FMV Försvarets Materielverk 
 
FOI Totalförsvarets forskningsinstitut. 
 
FORTV Förkortning av Fortifikationsverket som i 

vardagligt tal benämns Fortverket. 
 
FRA Försvarets radioanstalt 
 
ISO 14000 – serien En serie standarder med syfte att via beprövade 

och internationellt erkända metoder, hjälpa företag 
och organisationer att bygga upp och bedriva ett 
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 strukturerat och systematiskt miljöarbete för att 
kontinuerligt förbättra dess miljöprestanda. 

 
ISO 9000 – serien Är en standard som behandlar krav på 

kvalitetssystem och kan användas för att 
säkerställa kundernas krav på företagets 
produkter. Standarden innehåller inga ovillkorliga 
krav på företagets produkter. För att kunna 
använda ISO som referens mot kunderna krävs 
tredjepartcertifiering av företaget. Det finns dock 
inget hinder att man arbetar enligt ISO även om 
man saknar formellt certifikat. 

 
Kvalitetsplan Dokumentation av företagets organisation, 

kontrollprogram, rutiner för att avhjälpa fel och 
brister m.m. För varje projekt upprättas en 
anpassad kvalitetsplan. 

 
Kvalitetssäkring Före produktionen utför man kvalitetssäkring. 
 
Nyttjaren Den som i vardagen använder aktuella lokaler. I 

rapportens projekt FMLOG. 
 
Underentreprenör Entreprenörer underställda huvudentreprenören 

som vanligtvis är byggentreprenören. 
 
PBL Plan och bygglagen 
 
Projekt Verksamhet som är inriktad mot ett bestämt mål 

och som bedrivs under en begränsad tid. 
 
ProjLok Projekthandbok lokaler för FORTV personal. 
 
ROT Renovering om och tillbyggnad ett vedertaget 

begrepp inom byggbranschen för denna typ av 
verksamhet. 
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Utveckling av kvalitets och miljösäkring för byggprojekt 
hos Fortifikationsverket 

1 Introduktion 
 
En bakgrund till arbetet och syfte med avgränsningar för forskningen samt 
urval till intervjuer och en företagspresentation, rapportens disposition. 
 

1:1 Bakgrund 
 
Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsförvaltare och i 

den rollen en betydande beställare av byggprojekt. Vid upphandling 
ställs krav på entreprenörerna vad gäller kvalitetssystem och 
dokumentation samt även miljöaspekter. Under upphandlingen ges 
kvalité och miljö en relativt låg poäng. Inom verket finns en 
frågeställning om poängsatsen är för låg och ges för liten betydelse. 

Man upplever att det finns svårigheter att kontrollera om önskad 
kvalitet erhålls eftersom man idag saknar ett verktyg för att göra denna 
kontroll. En tanke är att kunna använda ett sådant verktyg över hela 
Sverige. Även inom miljöområdet saknas instrument och man vill gärna 
om möjligt få ett instrument där bägge områdena omfattas. 

För att erhålla ett färskt material till en studie, finns förslag att djupare 
analysera det kvalitets och miljöarbete som bedrivits vid ett i dagarna 
färdigställt projekt. Truppserviceförråd I 19 Boden där det varit en 
större lokal byggentreprenör. Om så erfordras finns även andra objekt 
att göra jämförande studie emot. 
 

1:2 Syfte och Mål 
 
Syftet med detta examensarbete är att finna ett hjälpmedel, som 

underlättar för fortifikationsverket att se om den kvalitet som beställs 
och de miljökrav som ställs blir uppfyllda. 

Att se om miljö och kvalitet får en rättvis poängsättning vid värdering 
av anbud vid upphandling av byggprojekt 

Problemformulering: 
1. Ställer FORTV nog hårda kvalitets och miljökrav? 
2. Kan man underlätta kontrollen av kvalitets och miljökrav efter 

avslutat projekt med hjälp av checklista? 
3. Är miljöarbetet vid projekt tillfredställande? 

Målet med arbetet är att kunna uppfylla syftet och besvara 
problemformuleringen. 
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1:3 Avgränsningar 
 
• Jag kommer att begränsa antalet djupintervjuer till ett antal som 

ger ett bearbetningsbart material. En alltför stor insamling av 
uppgifter vore svårt att hinna bearbeta inom tidsramen för studien. 

• Det blir endast en undersökning av projektet serviceförråd I 19 
Boden. Anledningen är att få en djupare analys av materialet och 
att hålla den tidsram som är till förfogande. 

• I undersökningen ingår inte att göra förändringar i befintliga 
rutiner utan det är ett beslut uppdragsgivaren senare fattar på 
grundval av resultaten från rapporten. 

• Undersökningen ska inte kontrollera värderingen av olika 
entreprenörer utan enbart om procentsatsen vid anbudsvärdering 
verkar rimlig. Det saknas möjlighet i undersökningen att 
genomföra de revisioner som skulle krävas för detta ändamål. 

 
1:4 Företagspresentation 

 
Fortifikationsverket är en av Sveriges största hyresvärdar med 

fastigheter över hela Sverige. Målet är funktionella försvarsmiljöer. Man 
projektleder, planerar och ansvarar för byggnation för försvarets 
verksamhet på land, i luften och till sjöss. De specialanpassar, hyr ut 
samt sköter drift och underhåll av allt från utbildnings och 
kontorslokaler till övningsområden och försvarsanläggningar. 

Den största kunden är försvarsmakten men bland andra hyresgäster 
märks FMV, FOI, FRA och pliktverket. Man har 4,7 miljoner 
kvadratmeter lokaler. 

Fortifikationsverket är uppdelat i fyra verksamhetsområden, lokaler 
och mark, fortifikation, försäljning och domän. 

Examensarbetet är utfört vid Fastighetsområde Övre Norrland Här 
finns 63 civilt anställda, man förvaltar 425 000 kvadratmeter 
(byggnader), samt 35 000 hektar mark (övningsområden). 
Fastighetsområdet är uppdelat på 2 fastighetsenheter, Boden och BD 
län. Hos fastighetsenhet Boden arbetar ca 30 anställda. Under 2004 
investerade man 50 miljoner kronor inom avdelningen lokaler och mark 
i Boden. Efter det nya försvarsbeslutet 04 väntas nya investeringar och 
omstruktureringar vid Sveriges största garnison i Boden. 
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hos Fortifikationsverket 

Fastighetsområde 
Övre Norrland 

Fastighetsenhet 
Boden 

Fastighetsgrupp 
Boden 

Fastighetsenhet 
BD län 

Fastighetsgrupp 
BD län 

Fastighetsgrupp 
Väg och vatten 

 
Figur 1:1. Fortifikationsverkets organisation Boden 
Källa: FORTV intranät. 
 

Examensarbetet utfördes vid fastighetsenhet Boden. Jag har haft 
projektledare Berth Wiklund som handledare  

 
1.5 Från idé till upphandling 

 
Processen startar hos försvarsmakten Fastighetskontor Norr där man 

gör en behovsprövning. Denna ligger till grund för ett behovsunderlag. 
I behovsprövningen ser man vilket behov som kommer vad avser 
lokalytor och personal etc. När det sedan kommer till behovsunderlaget 
börjar man skissa på en lösning och layout för byggnaden och ibland 
uppskattas kostnad. Någonstans i detta läge kopplas FORTV in och 
man bidrar med specialkunskap hur lokalerna kan byggas och vad 
lagen kräver. 

FORTV tar fram en kostnad för projektet som ställs mot en framtida 
hyra för lokalerna. Byggnaderna lånefinansieras i vanlig ordning och 
driften ligger hos FORTV. 

Behovsunderlaget ligger sedan som grund för projekteringen där 
olika specialkonsulter bidrar med sitt kunnande. Man skapar då bygg- 
handlingar och ritningar över byggnaden. Det som bildas här är det 
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förfrågningsunderlag som ligger till grund för upphandlingen. Alla 
krav och ritningar över byggnaden finns då samlat (bygghandlingar) 
och man kan begära in anbud där entreprenörerna med hjälp av 
förfrågningsunderlaget räknar fram ett pris. När anbuden öppnas 
viktas priset sedan mot andra parametrar som kvalitet och miljö, 
erfarenhet och kompetens. 

Vid utvärdering av priset nyttjas en poängskala där lägsta pris 
tilldelas 5 poäng. Priser däröver tilldelas poäng enligt en fallande skala 
ner till 0 poäng för 1,5 ggr lägsta pris. Värdering av övriga parametrar 
görs i relation mellan angivna anbud med en skala där de/det bästa 
anbudet får 5 poäng och därefter i en fallande skala ner till 0 poäng. 

Anbuden värderas enligt en mall med procentsatser för pris 70%, 
miljö och kvalitet 15%, och erfarenhet, kompetens 15%. Poäng lämnas 
från 0-5 som sedan viktas. 

 
1.6 Målgrupp 

 
Alla aktörer i byggbranschen såsom beställare (byggherrar), 

leverantörer, konstruktörer, förvaltare och entreprenörer kan finna 
nytta och intresse i detta samt andra studenter och personal vid Luleå 
tekniska universitetet. Men även intresserade av kvalitetsarbete från 
andra branscher kan använda rapporten som inspirationskälla. 
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1:7 Rapportens disposition 
 
Kapitel 1. En introduktion till arbetet med företagspresentation. 
 
Kapitel 2. Den metod som använts för att uppnå syftet och 

målet med detta arbete. 
 
Kapitel 3. Den teoretiska referensram till vilken empirin sedan 

kan kopplas. 
 
Kapitel 4. Empirin som kommit av intervjuer och 

dokumentgranskning. 
 
Kapitel 5 . Analys där teori och empiri kopplas samman för att 

ge slutsatser. 
 
Kapitel 6. Resultatet av analysen byggs upp till verktyg . 
 
Kapitel 7. Diskussion och slutsatser. Här förs en friare 

diskussion och ges slutsatser från arbetet med 
författarens egna synpunkter. 

 
Kapitel 8. Framtida forskning. Tips för framtida arbeten inom 

rapportens ämnesområde. 
 
Referenser. De källor som bidragit till resultatet av detta arbete. 
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2 Metod. 
I detta kapitel beskrivs hur arbetet med rapporten har varit upplagt. 
 

2:1 Tillvägagångssätt 
 
Författaren har som grund i examensarbetet om kvalitets och 

miljösäkring, nyttjat universitetets bibliotek och sökt efter böcker samt 
artiklar till en litteraturstudie, för att öka sina kunskaper inom området. 
Dessutom hämtades information på Internet, där gällde dock att vara 
källkritisk eftersom all information inte är seriös. Vidare fanns en stor 
mängd dokumenterat material i pärmar och mappar om det specifika 
byggprojektet truppserviceförråd I 19 som studerades. 

När författaren inhämtat tillräcklig kunskap om projektets 
kvalitetsarbete förbereddes frågor till intervjuer med fortifikations- 
verkets personal respektive försvarsmakten och för projektets bygg- 
ledning anlitade konsulter. 

Den intervjumetod författaren använde för att skaffa informationen 
var en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder. Tonvikten 
blev en kvalitativ frågeställning med inslag av kvantitativa frågor se 
vidare kapitel 2:3. En undersökning med enkät bedöms för 
undersökningens syfte ge ett allt för tunt empirisktmaterial När svaren 
sedan ska tolkas uppkommer svårigheter att komplettera uppgifter. 

Då teori och empiriundersökningen är utförd kommer författaren att 
sammanställa och analysera resultatet till en rapport. Då lästes 
materialet igenom flera gånger och det var en fördel att intervjuerna 
bearbetats redan tidigare. Meningen var att se mönster, teman i 
materialet som kunde redovisas i rapporten. Utifrån detta arbete 
formades ett lämpligt verktyg för kvalitetssäkring och erfarenhets- 
återföring. 

 
2:2 Urval 

 
De kriterier som användes för att bestämma vilka personer som skulle 

intervjuas, var att de hade kännedom om det aktuella projektet hos 
FORTV. Samt att de i byggprojektet varit i kontakt med miljö eller 
kvalitetsarbetet. Under arbetet var behovet att intervjua personer från 
entreprenören mindre se kapitel 2:4. 
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Urvalet: 
Fortifikationsverket: Projektledarna 2st i aktuellt projekt och 

miljösamordnaren. 
Försvarsmakten: Objektsledarna i aktuellt projekt 2 personer och en 

representant för "nyttjaren". 
Carl Bro AB: 2 Konsulter engagerade i projektet som byggledare och 

biträdande byggledare. 
 

2:3 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
För att genomföra intervjuundersökningen finns kvalitativa och 

kvantitativa metoder att tillgå, den kvalitativa metoden ger 
respondenten en större frihet att besvara frågorna bredare med egna 
ord. Den kvantitativa undersökningen är mera styrd att ge enkätsvar 
som ja och nej utan ett fylligare resonemang. Repstad (1999) 

Att kombinera olika metoder ger ett bredare dataunderlag och en 
säkrare grund för studien. (ibid.) 

De intervjuer som utfördes i denna undersökning innehöll en 
blandning av kvalitativa och kvantitativa frågor, där respondenten hade 
möjligheten att utforma sina svar efter eget tycke. Övervikten låg på 
kvalitativa frågor och möjligheten fanns att på de kvantitativa frågorna 
ställa kompletterande frågor som gav ett fylligare svar.  

Vid undersökningen användes i första hand bandspelare detta 
beroende på om respondenten godkände inspelning. 

I Repstad (1999) finns tips att använda band med lång speltid och att 
kontrollera batterier innan för att slippa avbrott under intervjun. Det är 
även av vikt att klargöra hur inspelningen kommer att användas och 
om den raderas efter undersökningen. Sedan måste man alltid hålla de 
löften som avges. 

 
2:4 Reliabilitet och validitet 

 
Enligt Bell (2000) är reliabilitet eller tillförlitlighet ett mått på i vilken 

utsträckning ett instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat 
vid olika tillfällen under i övrigt samma omständigheter. 

När det istället gäller validitet eller giltighet är det ett betydligt mera 
komplicerat begrepp. Man kan beskriva det som ett mått på om en viss 
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fråga mäter eller beskriver det man vill att den ska mäta eller 
beskriva.(ibid.) 

I examensarbetet bedömer författaren att  reliabiliteten var hög i den 
information som framkom vid studien. Anledningen till detta är att 
informationen hämtades i dokumenterat material som finns arkiverat. 
Personer inom FORTV och Försvarsmakten som deltog i intervjuerna 
har intresse av utvecklig inom kvalitets och miljösäkring. Konsulterna 
som intervjuades har möjligen ett intresse av att inte ge allt för 
kontroversiella svar eftersom det berörde en betydande kund. 

Validiteten i detta arbete har ökats genom att frågor visats för 
handledaren som är väl insatt i ämnet för eventuella justeringar före 
intervjuerna. Sedan genomfördes intervjuerna personligt och frågor från 
respondenten angående intervjumaterialet kunde besvaras och 
uppkomna missförstånd rättas till. När det gäller entreprenörens 
medverkan gjorde författaren en bedömning att intresset för att besvara 
delar av frågeställningen kunde påverkas av rollen i projektet. Delvis 
kan en studie av denna art beröra entreprenörens utförda arbete. 

 
2:5 Primär- och sekundärkällor 

 
Bell (2000) skriver att källorna kan delas in i sekundära eller primära 

källor. En primärkälla är en källa som kommer till stånd eller man får 
tag i under projektets gång, till exempel ett aktuellt protokoll. 

En sekundärkälla innebär en tolkning av saker och ting som ägt rum 
(exempelvis under forskningsperioden) och som baseras på en 
primärkälla. Distinktionen kompliceras av det faktum att vissa källor är 
sekundära ur en aspekt men primära ur en annan.(ibid.) 

I detta arbete användes primärkällor vid intervjuerna, där anpassades 
frågeställningen för vilken roll de hade i det aktuella studerade 
byggprojektet. 

Sekundärkällor består av den litteraturgenomgång som var 
nödvändig för arbetet med frågeställning samt rapportskrivning och de 
dokument som granskades från aktuellt projekt. 
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2:6 Deduktion och induktion 
 
Ett centralt problem inom filosofin och allt vetenskapligt arbete är hur 

man relaterar teori och verklighet. De två begrepp som anger de 
alternativa arbetssätt som teoriproduktionen kan beskrivas på är 
deduktion och induktion. Patel och Davidson (1994) 

Ett deduktivt arbetssätt följer bevisandets väg. Man kan säga att det 
kännetecknas av att man utifrån allmänna principer och befintliga 
teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. Man drar slutsatser ur 
befintliga teorier och härleder hypoteser som sedan empiriskt prövas i 
det aktuella fallet. (ibid.) 

Induktivt är då det omvända förhållandet. Man kan beskriva det som 
upptäckandets väg. Forskaren kan studera forskningsobjektet utan att 
först tillgodogöra sig befintlig teori och utifrån den insamlade 
informationen, empirin formulera en teori. (ibid.) 

Examensarbetet är att betrakta som deduktivt där en vedertagen teori 
prövas mot utfallet av den empiriska undersökningen. Det kan även 
förutsättas att empirin som insamlades håller god kvalitet, då syftet var 
att förbättra rutiner hos den undersökta organisationen.  

 
2:7 Forskningsmetod 

 
Detta projekt är mest lämpat som fallstudie eftersom det medger att 

en forskare arbetar på egen hand och rymmer möjligheten att gå på 
djupet för att studera en avgränsad aspekt av ett problem under en 
begränsad tidsrymd. Bell (2000) 

Vid fallstudier är observation och intervju de vanligaste metoder som 
används för datainsamling. Men det är inget som utesluter att andra 
metoder används, man är fri att välja det som passar uppgiften bäst. 
(ibid.) 

Den stora fördelen med fallstudier är att forskaren kan koncentrera sig 
på en speciell företeelse och arbeta för att lyfta fram de faktorer som 
påverkar förseelsen. Sådana processer kan förbli dolda i en 
surveyundersökning (som mera inriktar sig på att ta fram fakta). Men 
ändå ha ett stort inflytande på hur ett system eller organisation 
fungerar. (ibid.) 
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2:8 Forskningsdesign 
 
Avsikten med designbeskrivningen är att tydliggöra hela 

forskningsprojektets utformning Det finns fyra olika typer av 
forskningsdesign att välja eller kombinera efter det behov man har i 
undersökningen. Andersson och Borgbrant (1998) 

I huvudsak blev det i denna studie aktuellt att använda en 
utvärderande forskning som har följande moment i forsknings- 
processen. 

Forskningstyp: Utvärdering. 
Forskningsfrågan: Kartläggning. Vad karaktäriserar studieobjektet. 
Metodval: Utredningar, undersökningar. 
Datainsamling: Enkät och/ eller intervju. Kvalitativ och/ eller 

kvantitativ data. 
Analys och tolkning: Beskrivningar av delar och helheter, 

orsakssamband. 
Resultat: Ökad kunskap om det studerade fenomenet, i relation till 

uttalade mål och avsikter. 
Presentationsform: Interna och externa rapporter. 
(ibid.) 
Eftersom arbetet kan användas för att ändra rutiner i befintlig 

organisation finns ett inslag av förändringsinriktad forskning om än 
begränsad. Även kan det till viss del vara teori och modellutveckling för 
det verktyg att säkerställa kvalitet som man önskar. 
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3 Teoretisk referensram 
 
I kapitel 3 presenteras de teorier som finns beskrivna som bedöms relevanta 

för analysen av empirin. 
 

3:1 Kvalitet 
 
Från latinets ”qualitas” som betyder ”beskaffenhet” kommer ordet 

kvalitet. Det användes redan under antiken och man kan hitta en 
mängd definitioner på begreppet kvalitet. Den definition som 
rekommenderas i boken är ”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att 
tillfredställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar”. Denna 
definition lyfter fram det faktum att behov och förväntningar är två 
olika saker. Bergman och Klefsjö (2001) 

Ibland finns förväntningar på egenskaper, som egentligen inte behövs. 
Som kunder kan man ha behov som man inte förväntar sig att få 
uppfyllt. Vi kan exempelvis ibland inte alltid inse våra egna behov. Det 
talas vid en del tillfällen om ”krav, behov och förväntningar”. Man 
menar att krav inte behöver lyftas fram speciellt eftersom kraven är en 
del av behov och förväntningar. För att en kund ska bli riktigt nöjd bör 
vi överträffa dennes förväntningar eftersom detta är det som skapar 
goda relationer leverantör - kund. En regel att komma ihåg finns i figur 
3:1. (ibid.) 

Kvalitetsutvecklingens grundregel 
Det finns alltid ett sätt att åstadkomma 
högre kvalitet till en lägre kostnad 

 
Figur 3:1. Kvalitetsutvecklingens grundregel 
Källa: Bergman och Klefsjö (2001) 
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3:2 Processer 
 
I Sörqvist (1998) definieras en process som ”en ordnad rad av aktiviteter 

som syftar till att uppnå ett bestämt mål”. I en organisation förekommer en 
mängd företeelser som upprepas i tiden, dessa kan då ses som 
processer. Fördelen med att studera exempelvis upphandling som en 
process är att man fokuserar mot den verksamhet som verkligen sker i 
organisationen och inte bara ser funktionen som skapats för att utföra 
arbetet. Processerna skär horisontellt genom funktionerna och ger 
därför ett tvärfunktionellt synsätt som underlättar förbättringsarbetet. 

Enligt Bergman och Klefsjö (2001) är det som karaktäriserar en process 
att den har en början och ett slut, den har en kund (uppdragsgivare) och 
en leverantör (uppdragstagare), och den har ett ingående nätverk av 
aktiviteter. Slutligen producerar den ett värdeskapande resultat och den 
upprepas gång efter gång. 

Stora delar av organiserad verksamhet kan ses som process dvs. ”en 
uppsättning sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden”. En 
process har input i form av exempelvis material och information, det 
leder till en output av tjänster eller varor. Målet med processen är att 
göra kunden nöjd och förbruka ett minimum av resurser. Bakom 
processen finns en organisation med människor, hjälpmedel och olika 
relationer mellan människorna. Leverantörerna till processen 
identifieras och ges tydliga signaler om vad som krävs till processen för 
ett fullgott resultat. (ibid.) 

 
3:3 Offensiv kvalitetsutveckling 

 
För att nå offensiv kvalitetsutveckling är ett engagerat ledarskap en 

nyckelfaktor. Detta arbete kan vila på en kultur med sin grund i 
hörnstenarna figur 3:2. I arbetet ska vi använda lämpliga arbetssätt och 
konkreta verktyg för att stödja hörnstenarna och bilda en helhet. 
Bergman och Klefsjö (2001) 
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Engagerat ledarskap 

Arbeta med 
processer 

Arbeta ständigt 
med 
förbättringar 

  Skapa 
förutsättningar 
för delaktighet 

Sätt kunderna i 
centrum 

Basera beslut på 
fakta 

 
Figur 3:2. Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling 
Källa: Bergman och Klefsjö (2001) 
 

När man talar om kund är det viktigt att inte enbart fokusera på den 
externa kunden utan även se de interna kunderna/medarbetarna. 
Kvalitetsutveckling handlar till stor del om att vi som medarbetare får 
möjligheter att göra bra jobb och känna oss nöjda. I slutänden leder 
detta till att vi får möjligheten att få nöjda externa kunder.(ibid.) 

Att basera beslut på fakta är även en viktig hörnsten låt inte slump- 
faktorer få en avgörande betydelse. För att göra detta krävs tillgång på 
fakta som kan analyseras och en kunskap om att skilja verkliga orsaker 
från ”brus”. I arbetet samlar vi och strukturerar olika typer av 
information. Till detta arbete finns olika kvalitets verktyg som kan 
användas beroende på typ av verksamhet. (ibid.) 

Arbeta med processer beskrivs i kapitel 3:2. Det är en mycket viktig 
del i kvalitetsutvecklingen för organisationer 

Att arbeta med ständiga förbättringar är viktigt om man ska kunna bli 
bättre, slutar man bli bättre slutar man snart vara bra. En symbol för 
förbättringsarbete är förbättringscykeln ”planera – gör – studera - lär” 
figur 3:3.(ibid.) 

Alla medarbetare ska vara med i förbättringsarbetet genom att vara 
delaktiga och aktivt kunna påverka beslut. Nyckelord för detta är 
kommunikation, delegation och utbildning. Formuleringen av 
hörnstenen om allas delaktighet vill visa en positiv människosyn. 
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Genom förutsättningar att göra bra jobb kommer ett ökat engagemang i 
arbetet vilket bidrar till ökad kvalitet i processerna.(ibid.) 

 

 
 

Lär Planera 

Gör Studera 

 
Figur 3:3. Förbättringscykeln 
Källa: Fritt tolkad efter Bergman och Klefsjö (2001) 

 
Edvardsson et.al (1989) har 7 råd för att uppnå kvalitetsutvecklig: 
 
1. Kvaliteten på en tjänst måste ses med kundens ögon Om man 

tillhandahåller tjänster är det när man bestämmer kvalitet av vikt 
att man ser med kundens ögon. Genom att förstå vad som skapar 
värde för kunden kan man översätta kunskapen och förståelsen till 
en kravspecifikation vilken sedan omsätts i den konkreta tjänsten. 
Det är i slutänden kunden som bestämmer tjänstens kvalitet. 

2. Det räcker inte med att utveckla kvalitet i ”sanningens ögonblick”, i 
interaktionsmomentet mellan kunden och personalen, det kan till och med 
vara farligt att börja kvalitetsarbetet där. Det är i första mötet mellan 
personal och kund det kan uppstå en dynamik som påverkar 
kunden positivt eller negativt beroende på vad som sker. 
Personalen måste veta att man kan ställa kvalitetskrav som åtföljs i 
hela organisationen ett ”back up– system”. Det innebär att 
tjänstekvaliteten utvecklas internt innan man använder den externt. 

3. Kvalitetsbegreppet måste vara tydligt och kommunicerbart. Ett företag 
skall formulera sina egna begrepp på ett enkelt, begripligt och 
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entydigt sätt så att hela organisationen kan förstå dess innebörd. 
Det är också viktigt att alla tolkar kvalitetsbegreppet lika för att inte 
agera olika mot kunden. 

4. Kvalitetsmål skall vara uppnåeliga, helst mätbara och resultaten bör följas 
upp kontinuerligt. Ställ inte diffusa mål utan gör dem tydliga för att 
de skall gå att följa upp och se om de uppnås. Men ställ dem inte 
för högt så att medarbetarna finner dem ouppnåeliga. Finns 
möjlighet ska de vara mätbara. Mätningen ska kunna göras enkelt 
och snabbt för att inte ta tid och resurser. Följ upp resultaten och låt 
berörda ta del av dessa och kan se resultatet av sina 
ansträngningar. 

5. Högsta ledningen måste engageras i ett kvalitetsutvecklingsarbete. 
Ledningen visar med sitt arbete vägen vad som är viktigt och är 
som ett föredöme för andra. Det finns flera exempel på kvalitets- 
satsningar där ledningens bristande engagemang varit en starkt 
bidragande orsak till misslyckanden. 

6. För att utveckla kvalitet måste man organisera för kvalitet. För att ett 
kvalitetsutvecklingsarbete ska bli framgångsrikt krävs en 
fungerande organisation. Det gäller att röja undan hinder av olika 
slag. Strikta gränser, både vertikalt och horisontellt kan förhindra 
förståelse för andras arbete och blockera möjligheten till samarbete 
över avdelningsgränser eller över hierarkiska gränser. De 
vanligaste hindren är dock av mental art. Ett sätt att skapa 
förståelse och ändra attityder kan vara kvalitetscirklar, dessa kan 
bidra till att öppna gränser och överbrygga motsättningar mellan 
olika grupper. 

7. En satsning på kvalitetsutveckling från ledningens sida kan bli ett verktyg 
för att utveckla hela organisationen. Genom att utveckla kvalitén i alla 
funktioner i organisationen ges en ökad servicevilja och man ställer 
högre krav på varandra. Det ger goda cirklar i organisationen, en 
kvalitetskultur utvecklas och allt går i positiv riktning. 

 
3:4 Kostnad mängd och pris 

 
Kostnad är produkten av mängd och pris. ”Mängder bestäms av 

funktionell standard och lösning, som ger omfattning (kvantitet), och 
priset av teknisk standard och lösning som ger kvalitet”. Se figur 3:4. 
Om man ändrar i omfattning och kvalitet får man även ändring i tid. 
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Därav är faktorerna beroende av varandra och bestäms av de lösningar 
man valt. Nordqvist (2002) 

Faktorerna tid, kvalitet och kostnad kan utnyttjas för styrning men 
man ska då veta att faktorerna förhåller sig till varandra på ett visst 
sätt.(ibid.) 

Funktionell 
Standard 
__________________    Omfattning 
Funktionell 
lösning 

Kostnad 

Pris 

Mängd 

Teknisk 
Standard 
______________                    Kvalitet 
Teknisk 
lösning 

 
 
Figur 3:4. Kostnadscentrerad modell som visar hur funktionella och 
tekniska krav ger kostnad. 
Källa: Fritt efter Nordqvist (2002) 
 

3:5 Behovsunderlag 
 
Det är viktigt att noga tänka igenom vad man vill med byggnaden. 

Det är lång väg från idé till färdig byggnad och det är många krav och 
förväntningar som ska uppfyllas enligt Teknisk Trend 3/02. För att 
kunna få ett bra resultat ska kraven formuleras i kvantifierbara termer 
annars kan man inte kontrollera vad man får i slutänden. Är kraven 
otydliga är risken att man sannolikt får problem när fastigheten tas i 
drift. 

Att påverka ett projekt är enklast i de inledande skedena och för 
byggherren är det viktigt att kvalitetssäkring börjar i projektstarten. 
Kostnaderna stiger snabbt efter projekteringsskedet se figur 3:5. 
Diagrammet visar att kvalitetssäkring och påverkansmöjligheten är 
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störst i inledningen och då förbrukar minst resurser. Om man väntar 
längre desto större resurser kräver förändringarna. 
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90

100

B-underlag FFU Bygghand. Byggskede

Kvalitetssäkring Påverkansmöjlighet Resursförbruk

 
Figur: 3:5 Valmöjlighet i byggprocessen 
Källa. Fritt tolkad från Wermelin (1997) 

Vid en precision av kraven gäller att de värderas med avseende på 
tekniska, ekonomiska och förvaltningsmässiga konsekvenser. Detta bör 
man ha slutfört före arbetet med tekniska lösningar. Beslut om kraven 
byggnaden ska uppfylla kommer tidigt i processen. En mängd olika 
modeller för hur detta ska ske finns och en av dessa presenteras här. 
IVA (1998) 

 
• Lokalprogram med verksamhet, krav på samband och 

lokalbehov. 
• Rumsfunktionsprogram med specifikationer av egenskapskrav. 
• Miljöprogram med särskilda krav ur ett miljöperspektiv. 
• Förvaltningsprogram med krav ur drifts- och 

underhållsperspektiv. 
• Kvalitetsprogram med krav på både produkt och process. 
 

Byggherren dokumenterar med modellen sitt programarbete vilket 
blir en sammanställning av de krav byggnaden skall uppfylla. Det 
samlade underlaget används i den fortsatta projekteringen. Den tänkta 
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byggnaden bör även vara belyst ur arkitektonisk synpunkt och i 
förekommande fall systemteknisk synpunkt för att ge ett bra 
beslutsunderlag. (ibid.) 

De slutliga fastställda kraven som ligger till grund i projektet 
sammanställs i en kravspecifikation, de är då ett resultat av den analys 
om konsekvenser och de avväganden som är viktiga i projektet. Man 
diskuterar med brukaren för att få dennes synpunkter och ser på 
kostnader för olika alternativ hur service och underhåll och framförallt 
driftskostnad utvecklas. Projektören ansvarar sedan för att 
överenskomna krav uppfylls med vald lösning. Viktigt är att kraven 
framförallt de tekniska funktionskraven åtföljs av uppgift om hur man 
kontrollerar att kraven blir uppfyllda och hur kontrollen skall ske. 
Akademiska Hus (2000) 

En statlig utredning har tittat på ”byggkvalitet för framtiden”. I denna 
finns en serie förhållanden under projekteringsskedet som påverkar 
kvalitetsarbetet, några av dessa presenteras här. SOU 1997: 177 

 
• Verksamhetsprogram upprättas sällan. 
• Konsulterna uppfattar att beställaren endast pliktskyldigast 

efterfrågar kvalitetssystem. 
• Projektörerna är dåliga på att uppskatta tidsåtgången för 

projekteringen. Tidplaner görs inte i varje projekt. 
• Beställaren preciserar inte sina krav. Detta måste ske tidigt för att 

undvika ändringar i efterhand. 
• Brister finns i bygghandlingar på grund av bristande samordning 

mellan konsulter. 
• Parametrar för att mäta kvalitén på utfört arbete saknas i stor 

utsträckning. 
 

3:6 Kravformulering 
 
Hanteringen av krav måste utvecklas. I dag har vi gått från 

regelstyrning till målstyrning och därför ska kunskapen om 
kravställande och krav samt kravhantering öka inom byggsektorn.  Ett 
behov finns för ett utvecklat synsätt på byggprocessen där 
kravformulering på olika funktioner i sin tur ställer krav på fortsatta 
steg i processen. IVA (1998) 
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I slutänden ska man kunna verifiera att kraven uppfyllts i samband 
med överlämnandet. Metoder för att verifiera funktionskrav måste 
utvecklas, eftersom vi idag inte alltid kan översätta gränsvärden 
angivna av medicinska eller andra kriterier till funktionskrav i ett 
systemtänkande. Det är viktigt att formulerade krav kan mätas under 
processen och vid driftsättning.(ibid.) 

Byggherren får ta ett särskilt ansvar med kompetensen att formulera 
funktioner och krav som byggnaden ska uppfylla. Bevaka helheten och 
ställa motiverade krav på övriga aktörer i processen. För att uppnå 
detta kan byggherrarna som kollektiv utveckla sin roll som beställare 
och agera för att erforderliga förändringar genomförs i sektorn. (ibid.) 

Det finns många typer av krav. När det gäller byggprojekt kan man 
indela dessa två grupper. 

 
• Verksamhetsspecifika krav, de krav som ställs för att byggnaden 

ska kunna användas till sitt ändamål. Exempel är temperatur, 
ventilation, värme och ljus. Kanske kommer även särskilda 
säkerhetskrav. 

• Byggnadsspecifika krav, de krav som måste ställas för att 
byggnaden ska bli en bra byggnad. Det är exempelvis 
driftförhållanden, energiförbrukning och livscykelkostnader. Här 
kommer också krav enligt PBL och andra lagar som berörs av det 
aktuella projektet. 

 
Verksamhetskraven styr vilka lösningar som är möjliga medan 

byggnadsspecifika krav mer kan betraktas som randvillkor. IVA (1997) 
 

3:7 Checklistor 
 
Det huvudsakliga syftet med checklistor för projektstyrning och 

kvalitetssäkring är att öka förståelsen, kreativiteten hos entreprenörer 
och konsulter för byggherrens krav på kvalitetssäkring i byggprocessen. 
Med checklistor kan man styra och kvalitetssäkra projekt med 
egenkontroll på ett enkelt sätt menar Wermelin (1997). Man måste dock 
alltid tänka på att checklistor inte löser alla problem, de besvarar inte 
alla frågor och man får inte bli för passiv. 

Ett projekt är unikt och därför blir innehållet av varierande tekniska 
problem som i vissa fall kräver extra krav på kvalitetsstyrning. När 
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projekten är mycket komplicerade ställs nya frågor under hela 
byggprocessen och då är kravet på aktivt planerad projektstyrning 
särskilt högt.(ibid.) 

I checklistan kan man inte ta upp alla problem utan det blir ett urval. 
Vid genomgången med konsulter och entreprenörer har man 
checklistan som mall och det blir då enkelt att med kunskapen om 
specifikt projekts unika egenskaper notera väsentliga saker som 
påverkar kvalitén och göra de tillägg som behövs på listan. Då kan 
sedan behovet av egenkontroller fastläggas och föra över ansvar till de 
som utför arbetet.(ibid.) 

 
3:8 Förfrågningsunderlag 

 
I byggprocessen bör alla parter sträva efter behovstillfredsställelse ur 

de ställda kraven. Möjligheten att nå målen kan ökas genom utökat 
produktansvar och genom att i förfrågningsunderlaget styra mot 
kvalitetssäkring, rätt funktionsnivå och livskostnadseffektivitet. Vidare 
borde förhållandena kunna förbättras väsentligt om parterna nyttjar sin 
sakkunskap på sina huvudområden. Beställaren får då ägna större kraft 
till att ta fram de funktioner som är nödvändiga och den nivå på 
egenskaper som behövs. Detta borde leda till bättre utformning av 
funktionerna och leda till att man får den önskade kvaliteten. Eriksson 
(1991) 

 
3:9 Fel eller fusk 

 
Ofta kräver byggnationer flera efterbesiktningar innan alla fel som 

hittats vid slutbesiktningarna blivit åtgärdade. Detta måste betraktas 
som ett misslyckande för alla inblandade som får ta sitt ansvar 
konstaterar SOU 2002:115. Kritiken bör få rimliga proportioner och man 
ska skilja på det som beror på slarv eller okunskap respektive fusk. Det 
är sällan fusk är orsaken till att fel uppstår. När man talar om fusk är 
det viktigt att komma ihåg att det är en medveten handling, med fusket 
finns därmed en avsikt. Den vanligaste orsaken till fel är slarv, 
nonchalans, okunskap samt otydliga beställningar. 
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Med omsorgsfull projektering, tydliga beställningar, bra tidsplanering 
och en fungerande kvalitetssäkring kan många fel i byggprocessen 
undvikas. Det är dock viktigt i sammanhanget att inte glömma bort det 
personliga ansvaret hos hantverkaren. Vissa fel som bristfällig täckning 
av material, läckande rörskarvar, fula fogar och felaktigt lutande golv 
går inte att skylla på tidsplaner eller arbetsledning. Arbetena måste 
utföras hantverksmässigt riktigt med ett personligt ansvar från 
hantverkaren.(ibid.) 

Inom byggsektorn finns ett särskilt problem vad gäller kvalitetsarbete 
när många olika aktörer är inblandade. Många gånger är aktören efter 
beroende av den kvalité aktören innan utfört. Ansvarsfrågan kan ibland 
bli svår att utreda då de inblandade skjuter skuldbördan på varandra 
och det finns flera led. Att reda ut skuldbördan underlättas inte av det 
faktum att kontrolldokumentation ofta saknas. SOU 1997: 177 

 
3:10 Miljöarbete 

 
Viktigt för en hållbar utveckling är resurssnålhet och en effektiv 

användning av våra resurser. Inom bygg och förvaltning uttrycker det 
sig i återvinning och återanvändning av byggmaterial, inredning och 
utrustning och framförallt att bygga rätt från början. Kretsloppstanken 
är en viktig bit i återanvändning och återvinning inom bygg och 
förvaltning. Den biten ställer höga krav på kompetens för att bygga 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt i drift och underhållsskedet. På 
olika håll pågår ett arbete att livstidsbestämma byggprodukter och 
komponenter samt därmed byggnader. Men även livscykelkostnader 
som en viktig del i miljöarbetet. SOU 1997: 177 

 
3:11 Miljö och kvalitetsledning 

 
Över hela världen sprids ISO 9000 och ISO 14000 inte minst genom de 

krav köpare ställer på säljare. När företaget kan visa att man uppfyller 
en eller bägge dessa internationella standarder ökas trovärdigheten 
gentemot köparna. Metodiken är i båda ISO - systemen likartad och en 
hel del av elementen överlappar vilket ger stora möjligheter att 
samordna systemen. Dessutom pekas på möjlighet att koppla 
arbetsmiljöarbetet i samma struktur och man får ett effektivt 
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ledningssystem. De skillnader som finns kan överbryggas med hjälp av 
egna rutiner i förekommande fall. Brorson och Larsson (2000) 

Det finns idag genom utvecklingen på kvalitetsområdet ingen 
anledning att uppfinna nya kvalitetsverktyg. Istället har vi problem att 
nyttja hjälpmedlen i praktiken menar Linnanen et.al (1996). 
Kvalitetsuppfattningen har nu utvidgats att motsvara det synsätt som 
miljöledarskapet har på företagsverksamheten. I framtiden kommer 
man att tala om dessa två separata fenomen som ett och samma. 
Eftersom de har mycket gemensamt är denna utveckling snabb. 

 
3:12 Vad är ISO 9001? 

 
ISO 9001 är en kvalitetsstandard som blir ett hjälpmedel för företagen 

att införa ett kvalitetssäkringssystem där kundfokusering och ständig 
förbättring är ledstjärnor. Emellertid tycker en del att dessa system 
genererar för mycket pappersarbete och att kostnaden för ett system blir 
för hög. Bergman och Klefsjö (2001) 

I den internationella standarden för kvalitetssystem ISO 9001:2000 
definieras kvalitet som ”den grad vilken inneboende egenskaper uppfyller 
krav, dvs. behov eller förväntning som är angiven, i allmänhet underförstådd 
eller obligatorisk”. (ibid.) 

En viktig orsak till kvalitetssystemens framsteg är de japanska 
framgångarna på 1970- och 80- talet. Detta berodde till stor del på 
japanska industriledares framsynthet. Man hade tidigt insett att kvalitet 
måste utgå från kundens behov och förväntningar och att kostnaderna 
för fel och lager var mycket stora. På senare år har vi i väst närmat oss 
japanerna genom att fokusera på kvalitetsfrågor. Bergman och Klefsjö 
(2001) 

Kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2000 är den del av 
organisationens ledningssystem som är inriktat på att uppnå de 
kvalitetsmål som fodras om vi vill uppfylla intressenternas krav. De mål 
vi ställer för kvalitet kompletterar övriga mål i företaget exempelvis 
miljö, finansiella och lönsamhet m.m. Andra ledningssystem i företaget 
kan integreras i kvalitetsledningssystemet och därmed underlätta 
planering och fördelning av resurser, därmed bidrar detta till 
organisationens totala effektivitet.(ibid.) 
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Kravstandarden skiljer sig från de tidigare versionerna eftersom man 
nu har ett ledningsperspektiv och en helhetsbild som tidigare saknats. 
Tonvikten på ledarskap, förbättringsarbete och kundfokusering ger 
grund för ett offensivt kvalitetsarbete. En fara är att man lägger för 
mycket energi på att kartlägga processer som egentligen kan ingå i 
större processer och därmed orsaka en stor byråkrati.(ibid) 

Certifiering i sig åstadkommer inga långsiktiga konkurrensfördelar. 
Chansen är stor att konkurrenterna följer efter och certifierar sig och då 
försvinner eventuella fördelar. Men detta kan undvikas om systemet 
används rätt. Det är en god grund för tydlig kundfokusering och 
vägledning för förbättringsarbetet. Dessutom finns en modern 
processyn som skapar en framgångsrik organisation. Noteras bör dock 
att standarden aldrig ensam kan åstadkomma dessa fördelar. 
Ledningen och kulturen i företaget måste lägga grunden i 
förbättringsarbetet och med detta blir standarden ett viktigt hjälpmedel. 
(ibid.) 
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4 Empiri 
 
Här redovisas hur arbetet utfördes och vilka data som framkom från 

undersökningen. 
 

4.1 Intervjuundersökningen 
 
För att kunna utröna om FORTV får den kvalitet och miljö man 

eftersträvar har jag genomfört en intervjuundersökning. En del av 
denna syftar till att ge en allmän bild av kvalitets och miljö tänkandet 
bland de berörda och hur man ser på dessa frågor. 

Andra frågor ger en bild hur man arbetar med kvalitets och 
miljöfrågor i projekt och hur man ställer krav. Frågeställningen finns 
redovisad i bilaga 1. Olika frågor finns för de olika funktioner man har i 
projektet eftersom alla frågor inte kan besvaras av vem som helst. 
Intervjun med konsulterna genomfördes med bägge konsulterna 
närvarande eftersom de hade olika roller i projektet. 

Samtliga tillfrågade har varit positiva att delta och kände till 
undersökningen. Intervjuerna gjordes hos respondenterna på deras 
arbetsplats. När det gäller nyttjaren gjordes ett besök på 
truppserviceförrådet I 19 där en rundvandring med pratstund kring 
projektet genomfördes. 

I följande kapitel 4:2, 4:3, 4:4 och 4:5 ges en sammanfattning av de svar 
och synpunkter som gavs vid intervjuerna. 

 
4:2 Intervjuer hos Fastighetskontor Norr 

 
Genom intervjuerna kan en viss oro skönjas för att fokus i allt för hög 

grad riktas mot byggkvalitet och att brukarkvalitet kommer i 
skymundan. Man påpekar att det naturligtvis ligger i eget intresse att få 
låga underhållskostnader men i första hand vill man ha för ändamålet 
lämpliga lokaler. 

När det gäller miljöfrågor är man mycket nöjda och det framkommer 
en del positiva synpunkter kring det miljöarbete som bedrivs i samband 
med olika byggprojekt. Under aktuellt projekt med samtidig 
produktion i lokalerna fungerade det inre miljöarbetet enligt de 
tillfrågade mycket bra. Yttre miljöarbete med sortering i containers och 
den allmänna ordningen beskrivs som god. 
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En fråga som ställdes riktad till FORTV är om man gör en tillräcklig 
analys av miljöeffekter efter avslutat projekt. Här handlar det om vad 
som händer när byggnaden är klar och vilken eventuell miljöpåverkan 
som kan ske under brukandetiden. Just i detta avseende ser man 
möjligheter att arbetet utvecklas mera. 

En tydlig signal från intervjuerna är att projektledaren hos FORTV bör 
finnas nära FK N för en god kontakt. Man framförde exempel på 
projektledning via distans som fungerat katastrofalt med hänsyn till 
utförandet. En orsak var att objektsledaren blev åsidosatt och 
verksamheten fick svara på frågor man inte kunde besvara med rätt 
krav etc. Slutsatsen man dragit är att en god kvalitets och miljöledning 
kräver ett nära samarbete som i detta exempel misslyckades. 

Man tycker sig ge klara direktiv till FORTV eftersom de tidigt kommer 
in i processen. Först tar man fram en behovsprövning där användaren 
beskriver den verksamhet han tänkt lägga i lokalen. När den är klar och 
man ställt alla frågor fortsätter man med att göra ett behovsunderlag. 
Det kan kopplas till en lösning och en kostnad och den lämnas till 
FORTV som kan ha kommit in i arbetet tidigare. Man beskriver arbetet 
som ett egenintresse för FORTV när det gäller att få delta tidigt, 
dessutom ser man spin off effekter eftersom man kan få värdefulla tips 
om byggnaders utformning. När underlaget lämnas till FORTV har man 
då redan deltagit i planeringen. 

Man ser det som positivt att finnas i processen hela vägen eftersom 
det under projektet dyker upp en del problem och förändringar. FORTV 
är inte alltid den rätte att svara på frågorna då slutresultatet ska passa 
försvarsmakten som är nyttjare. Byggnaden ska bli rätt utifrån de behov 
man har, däremot är typ av vägg och andra byggtekniska funktioner 
mindre intressanta. FORTV uppges lyhörda för de synpunkter man har 
och samarbetet är mycket bra. 

Vid truppserviceförrådet säger man sig inte ha erhållit förväntad 
kvalitet. Främsta orsaken är golvbehandlingen och belysningen. Man 
uppger att FORTV inte hade mera pengar till projektet och 
försvarsmakten kunde inte prioritera ned något annat för att flytta över 
medel till ändamålet. 

Byggledning via konsult upplevs som positivt och FK N känner att 
man är delaktiga i processen och har god kontakt med den externa 
konsulten och FORTV´s projektledare. Man poängterar att man hela 
tiden hålls informerad och deltar i beslut. 
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Efter avslutat projekt har FORTV genomfört NKI (Nöjd kund index) 
för att kontrollera om FK N är nöjda med projektet. Undersökningen 
har inte tagit del av resultatet från denna. 

 
4:3 Intervju hos Carl bro 

 
Konsulterna kontrollerar kvalitén genom de pärmar som lämnas av 

entreprenörer och underentreprenörer samt vid besiktningar. I aktuellt 
projekt tycker de att andelen fel legat på en vanlig nivå men påpekar att 
det borde vara noll fel om allt fungerade. Sedan är de även noga med 
att framhålla att man ska se upp med vad man betecknar som fel 
eftersom det ibland inte är "fel" i ordets bemärkelse. I aktuellt projekt 
har de flesta anmärkningarna varit skador på mattor och stötskador. 

Entreprenören har vad gäller bygg haft en fungerande egenkontroll 
anser man. Samtidigt säger man att det varit alldeles för många fel även 
om entreprenaden i detta avseende varit normal. 

När det gäller pärmarna upplever man problem med att få fram 
materialet från entreprenörer och underentreprenörer. Man vill gärna 
slira och det gör att man inte kan göra klart projektet utan tvingas 
pressa fram pärmarna. 

Kvalitets och miljökrav upplevs tydligt ställda från FORTV och man 
ser inget direkt problem att tolka kraven. Man vill också lyfta ett finger 
och peka på att dokumentationen inte får bli för stor utan måste ligga 
på en hanterbar nivå. Många kräver idag dokumentationen i digital 
form istället för pärmar. 

Checklistor tycker man är bra för att verifiera vad som är gjort ifall ett 
fel uppstår under garantitiden. Man kan då enkelt gå tillbaks och 
studera vad som hänt i projektet. 

 
4:4 Besök hos Truppserviceförrådet I 19 

 
Hos truppserviceförrådet blev det ingen intervju utan en rund- 

vandring där synpunkter på projektet med hänsyn till kvalitets och 
miljöfrågor lyftes fram. 

Golvet i lokalerna är endast målat fläckvis och det beror på att 
projektet saknat ekonomiska möjligheter att göra en heltäckande 
målning. Det är upphov till missnöje med slutresultatet. Från FORTV 
sida har man lagt in golvmålningen i underhållsplanen. 
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I korridor 151 (bilaga 6) finns avbärarlister monterade för att skydda 
väggar vid transporter. I lager 130 finns mot väggen till rum 129 M/87 
inga avbärarlister 34x145 glest monterat. Mot väggen finns även en 
olyckligt placerad brandpost. 

Några dörrar är felhängda och man väntar att nya beställda ska 
komma att monteras. 

131 Tvättbyte, ventilation körs nattetid av den anledningen att det blir 
för kallt inne eftersom luftombytet blir hastigt. Miljön är dock betydligt 
bättre än tidigare och personalen uppges vara nöjd. 

121 INFO, informationskuren har inget fönster i dörren och upplevs 
därför som en garderob Man tror inte dess tänkta funktion med dator 
för att anställda ska ta del av information via intranät etc. kommer att 
utnyttjas. Dörren byttes mot fönsterdörr i 110 INFO och det upplevdes 
positivt av personalen. 

101 Gods är ett öppet rum med några arbetsstationer, här har man sett 
att det för inköparna som arbetar i stationerna behövs avskärmning 
eftersom det vid godshanteringen skapas oljud som försvårar att prata i 
telefon vilket de som en del i sitt arbete ofta gör. 

113 Butik har upplevt problem att folk passerar genom lokalen och in 
bakvägen i övriga lokaler vilket är oacceptabelt eftersom obehöriga då 
kan vistas i lokalerna. Provisoriskt har man hängt upp en kedja med 
skylt om passage förbud och man vill utvärdera dess funktion 
eventuellt måste man försöka få en vägg byggd i vinkel mot 105A Gods 
och 124A Vapenkassun. 

Man är i huvudsak nöjda med projektet och punkterna ovan speglar 
de synpunkter som framkommit efter projektslutet. 

 
4:5 Intervjuer hos Fortifikationsverket 

 
Svaren på vad hög kvalité är i byggprojekt kan sammanfattas som att 

man får krävd kvalitet varken mer eller mindre. Ett bra materialval, 
noggrann projektering och samordning på arbetsplatsen. 

Försvarsmakten ger i behovsunderlaget sina krav i samråd med 
FORTV. Sedan finns de krav exempelvis generalläkaren ställer i vissa 
fall som tex. m2 per värnpliktig i logement. De flesta kraven fastställs 
vid projekteringen. Efter projekteringen skickas alla handlingar till 
försvarsmakten och de kan ge sin syn ifall FORTV missat något. 
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Att man talar samma språk som försvarsmakten är i vissa fall inte helt 
säkert. Ibland kan nyttjaren känna missnöje och tycka att det inte blev 
som de tänkt. Här sätter kanske främst kostnadsfrågor begränsningar i 
vad som är möjligt, det går helt enkelt inte att rymma allt man vill inom 
givna ramar. Vissa gånger tycker försvarsmakten att man bygger för 
fina ytor men samtidigt ska tex. en ROT i kaserner hålla trettio år och 
det ställer i sin tur en del krav på utförandet. 

Extern konsult tycker man fungerar bra men det är personberoende 
och ibland kan det bli mindre lyckat. När det kommer nya konsulter är 
informationen av största betydelse för att de ska känna till hur FORTV 
arbetar gentemot försvarsmakten. Det är mer folk inblandade och det 
gäller att veta vem som har rätt att beställa och göra förändringar. 

Att ställa kvalitetskrav är inte enkelt och man använder ProjLok 
(handbok) som hjälpmedel. Begreppet kvalité upplevs aningen diffust 
och man kan inte alltid kräva samma kvalitet beroende på projektets 
art. Vid möten diskuteras praktiska frågor som exempelvis kakel och 
klinker i sanitetsrum. Ibland används bilder eller studiebesök för att 
hitta rätt nivå. 

Konsulten sköter sin del vad gäller att säkerställa beställd kvalitet. 
Men man påpekar att projektledarna själva har sitt ansvar och inte kan 
lägga allt på byggledaren. En begränsande faktor är att man har svårt 
att tidsmässigt hinna med uppföljningar. 

Man har gjort försök två gånger att entreprenören själv sköter 
kontrollen och lämnar över färdigt objekt vilket varit misslyckat. Den 
mognaden finns inte i dagsläget. Det visade sig en hel del brister i 
efterhand. Man måste fortfarande besikta och göra kontroll för att det 
skall fungera. I framtiden ser man dock möjligheten att detta kan 
fungera. 

En höjning av procentsatsen för kvalitet och miljö vid upphandling 
bedöms inte rimligt idag eftersom bedömningsgrunderna är för dåliga. 
Man kan av de dokument som lämnas inte se hur verksamheten i 
praktiken fungerar och bedömningen vore för subjektiv. Det är idag via 
inlämnad dokumentation man gör bedömningen. Speciellt svårt är att 
bedöma de som har egna system eller har branschpärmar med system. 
En revision hos entreprenörerna för att utvärdera deras miljö och 
kvalitetssystem vore önskvärt och skulle ge ett bättre underlag i 
bedömningen. 
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Man ser en konflikt i att upphandlingen premierar den som har lägsta 
pris kontra kvalitetskraven men man tycker ändå inte att det är ett stort 
problem. 

Kvalitén på entreprenaderna har inte blivit bättre på senare år utan 
det är samma nivå som tidigare, på gränsen till sämre. Men samtidigt 
finns uppfattningen att det har blivit bättre, när byggaren ser att saker 
är fel säger de till. Det byggs inte in lika många fel nu som förr har man 
en känsla av. 

Att FORTV ska skapa ett eget kvalitetssystem ser man som ett sätt att 
öka trovärdigheten och oundvikligt i framtiden. Samtidigt kommer det 
fram tveksamhet om huruvida ett eget kvalitetssystem inom FORTV 
skulle underlätta arbetet. Beroende på hur systemet läggs upp, 
uttrycker man oro för en stor dokumentation. Däremot finns ett behov 
av checklistor eller annat verktyg för att underlätta arbetet och 
säkerställa att man får med allt i projekteringen. 

Kvalitetsarbetet inom FORTV är oklart och man har inte klart var man 
står i den frågan. Det upplevs som en individuell fråga vart man lägger 
ribban. 

Miljöarbetet i projektet har fungerat bra speciellt avseende den inre 
miljön där produktionen löpte jämsides med entreprenaden. De har 
städat och gjort rent efter sig, det ställdes speciella krav i 
upphandlingen och man höll ett särskilt möte om detta innan byggstart 
för att säkerställa att entreprenören kände till kraven. 

Ett miljöledningssystem är under uppbyggnad och certifiering är 
beräknad till sommaren 2005. Miljöfrågorna ska drivas av projekt- 
ledarna enligt de rutiner som är utarbetade. Intresset att driva frågorna 
är den största stötestenen men man upplever att det blir bättre 
efterhand som man utbildar och får bättre kunskaper. 

Ett integrerat miljö och kvalitetssystem på en rimlig nivå upplevs 
positivt. Frågorna går in i varann och man ser fördelar med en 
samordning. Dessutom ger god miljö i allmänhet en god kvalité 
framhåller man. 

Historiskt har miljöarbetet mera varit på ”känn”, men sedan arbetet 
med miljöledning börjat har det successivt förbättrats. Via intranätet 
sprids info och alla anställda kan gå in och se rutiner, policy m.m. 

FORTV har för upphandling utarbetat ett dokument som ska medfölja 
vid projektering och förfrågningsunderlag för att projektör och 
entreprenörer skall veta vilka krav som ställs ur miljöhänsyn. 
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Dokumentet innehåller policy och en lista med viktiga parametrar som 
är specificerade med av FORTV vald nivå samt hur verifiering skall ske. 
Med detta dokument kan man sedan göra efterkontroll för att se om 
kraven blivit uppfyllda. 

Under samtalet framkommer att ansvaret för miljöarbetet är 
överlämnat till projektledarna, de ska se till så att kravdokumenten 
medföljer i processen och efterlevs. Det är även projektledaren som ska 
kontrollera miljöarbetet under projektet om inte detta delegerats till 
byggledaren. 

Vid rivnings projekt får entreprenören lämna in kvitton på avfall och 
redovisa mängder för att på detta sätt förhindra att farliga ämnen 
deponeras förbjudet. Man har hård kontroll på att allt går rätt tillväga 
och systemet har fungerat bra. Det finns stora pengar i deponi och 
frestelsen att fuska skulle kunna locka mindre seriösa att dumpa avfall 
olagligt. 

 
4.6 Granskningen av projektmaterial 

 
Till hjälp att finna svaret på hur man idag arbetar med kvalitets och 

miljökrav hos FORTV finns ett rikligt dokumenterat material kring 
projektet truppserviceförrådet I 19. Detta består av förfrågnings- 
underlag, kvalitetspärmar och drift/ skötsel pärmar. De två sistnämnda 
lämnas av entreprenören till byggledaren för granskning efter avslutat 
projekt. Även det behovsunderlag som legat till grund för 
projekteringen har studerats. Slutligen finns dokument om anbud och 
olika besiktningsprotokoll samt ritningar. 

Behovsunderlaget i detta fall är tre skisser över byggnaden och ett 
antal dokument från flera möten där projektet diskuterats och där 
kraven listas upp. Från de ursprungliga skisserna till de ritningar som 
projekterats finns ingen likhet utan konceptet har ändrats under resans 
gång. När det gäller kraven har även dessa ändrats och en del ramlat 
bort meddans nya saker tillkommit. I detta projekt uppges 
förändringarna varit fler än normalt vilket gjort beslutsunderlaget mera 
rörigt med handskrivna anteckningar. 

Undersökningen har visat på brister i det material som FORTV har 
erhållit från olika leverantörer, Exempelvis är en pärm märkt 
"kvalitetsplan" som kommer från styr o regler entreprenören i 
huvudsak tom på dokument. I flikarna finns endast en dokumentmall 
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som är oskriven och inget mera. Däremot finns avvikelsedokument från 
denne leverantör i drift och skötselpärmen. Kvalitetspärmen saknar i 
detta fall helt betydelse och ger ingen information för granskning. 

Ventilationspärmen har en bulleranalys där många värden ligger över 
projekterat med noteringen bakgrundsljud. Det lämnas ingen förklaring 
vad detta består av och vilken ljudnivå som det ger. Det är i nuläget 
omöjligt att kunna bedöma om ljudnivån ligger inom angivet värde. 
Författaren anser därför att dokumentet är bristfälligt. Även om inte 
ljudnivåerna överskrids ska mätningen genomföras och dokumenteras 
på ett acceptabelt sätt där resultatet är tydligt. I övrigt finns god 
dokumentation för ventilationen och allt redovisas. 

El-entreprenörens pärm visar att kvalitetsplanen innehåller en allmän 
policy och beskrivning av företagets kvalitetssystem. Fliken egen- 
kontroll är tom, fliken avvikelserapporter är en oskriven mall. Fliken 
miljöplan innehåller policy. Det finns även en arbets- miljöplan för 
aktuellt projekt. 

Det finns också ytterligare exempel på information som rör- 
entreprenörens där dokumenten från egenkontrollen redovisas väl, 
dock är allt samlat i samma pärm drift och skötsel. 

När det gäller bygg finns kontrollplan som i sin utformning kunde 
vara av mera lättläst layout tycker författaren. Det finns ingen skillnad 
mellan exempelvis kontrollplan och egenkontrolldokumenten vilket 
förvirrar en hel del i början av granskningen. Kopplingen mellan 
kontrollplan-egenkontroll är inte given eftersom alla koder i 
kontrollplan som är markerade med redovisande dokument 
egenkontroll inte finns med i materialet. Många punkter i kontrollplan 
och egenkontroll är daterade samma dag noteras vid genomgången av 
dokumenten. 

Materialdokumentation finns samlad i en egen pärm och den följer 
ställda krav i förfrågningsunderlaget vad beträffar materialval. Men vid 
en granskning saknas avvikelseprotokoll eftersom besiktnings- 
anmärkningarna påtalat fel och brister bör avvikelser redovisas från 
byggentreprenörens egenkontroll. 

Besiktningsprotokollen har i stort sett samma anmärkningar hela 
projektet och de konstaterade bristerna har inte åtgärdats löpande. En 
påfallande stor del anmärkningar gäller stötskador, målningsmissar och 
märken på golvbeläggning. 
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5 Analys 
 
I analysen ska teorin jämföras med den empiriska undersökningen för att 

bygga upp generella slutsatser. 
 
Under undersökningen kan man konstatera att det är en mycket 

komplex uppgift att i efterhand komma in och se vad man ställt för krav 
och hur de blivit uppfyllda. Det vore naturligtvis lättare om man 
kunnat följa projektet från start i mål men det är inte möjligt med den 
tidsbegränsning som gäller för denna studie. Istället har arbetet 
koncentrerats i en tillbakablick ända till beslutsunderlaget och därifrån 
söka finna hur kvalitets och miljökraven ställdes samt väga in de svar 
intervjuerna gav. 

I kapitel 3:1 definieras begreppet kvalitet. I kapitel 3:3 visas att för en 
god kvalitetsutveckling fodras att man har en gemensam definition på 
kvalitetsbegreppet. Den empiriska undersökningen visar att det här 
finns utrymme för olika tolkningar av begreppet vilket kan leda till 
missförstånd mellan parterna. 

Här finns också en olika syn på byggkvalitet och brukarkvalitet vilket 
inte alltid nödvändigtvis är samma sak även om det många gånger är 
ett gemensamt intresse. Det finns utrymme för en diskussion kring 
kvalitetskraven ur detta perspektiv. Om försvarsmakten ställer lägre 
kvalitetskrav på byggnaden för verksamheten bör det finnas utrymme 
att tillmötesgå. Men på samma sätt måste försvarsmakten kunna 
acceptera att FORTV ställer krav för att sänka sina driftskostnader och 
hålla en ekonomisk förvaltning av lokalerna. FORTV har med hänsyn 
till rollen som förvaltare en blick främst på byggkvalitet, det framgår av 
intervjusvaren. De krav som riktas vid projekteringen blir därmed i hög 
grad inriktade på byggtekniska lösningar. 

Det är viktigt att ha en god grund inför projekteringen eftersom det är 
på detta stadium man enklast gör förändringar utan dyra kostnader 
Kapitel 3:5. Det behovsunderlag som ligger till grund i aktuellt projekt 
är behäftat med en del brister och i sin utformning otydligt. Klart är att 
man inte vet vilka muntliga tillägg som gjordes inför projekteringen. 
Sammantaget ger dessa dokument väldigt liten ledtråd till ställda 
kvalitetskrav och de är inte i denna form mätbara se kapitel 3:6. De 
kvalitetskrav som ställs finns nedtecknade i förfrågningsunderlaget, 
kapitel 3:8, som är ett trubbigt verktyg för kvalitetskontroll eftersom 
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kraven ligger utspridda i en stor dokumentation. Dessutom framgår 
inte brukarens önskemål på färdig byggnad i detta dokument. 

När det gäller projekteringen visar undersökningen att en del missar 
bland annat med felhängda dörrar gör att kvalitén upplevs sämre. Det 
kan konstateras att de är ritade med rätt hängning men i dörr- 
förteckningen är det fel angivet vänster istället för höger exempelvis 
Rum nr 125 M/87 dörr 127. Det är inte bra att man missar dörrar som 
öppnas mot en vägg exempelvis se bilaga 6. 

I korridor 151 finns avbärarlister monterade för att skydda väggar vid 
transporter. I lager 130 finns mot väggen till rum 129 M/87 inga 
avbärarlister 34x145 glest monterat trots att sådana föreskrivs i 
rumsbeskrivningen mot regelväggar. På väggen till rum 129 M/87 finns 
även en brandpost monterad vilket är en miss i projekteringen eftersom 
detta är en uppställningsplats. 

En brist för en betraktare som kommer in i efterhand är att kvalitets 
och miljökraven inte finns specificerade i någon checklista eller 
liknande vilket försvårar en efterkontroll se kapitel 3:5, 3:6, 3:7. För att 
kunna kontrollera måste man redan tidigt ställa mätbara krav på 
kvalitén och miljön. För att kunna ställa dessa krav är det en fördel om 
man från bägge parter är överens om vad som är kvalitet för aktuellt 
projekt. Risken finns att man annars satsar på fel saker och förvisso får 
en acceptabel kvalitet men kanske en missnöjd kund som inte får den 
kvalitet som han förväntade se kapitel 3:1. 

Med en klar rutinstyrd process se kapitel 3:2, förenklas arbetet med att 
göra behovsunderlaget och man får tydliga rutiner. Eftersom man är 
långt framme i sitt miljöarbete vore det dessutom fördelaktigt att 
sammanföra systemen till ett kvalitets och miljöledningssystem enligt 
kapitel 3:11, 3:12. Dessutom som man från FORTV påpekat i 
intervjuerna ökar trovärdigheten mot de man själv ska betygsätta vid 
upphandling. 

I fråga om miljöarbetet se kapitel 3:10, ger undersökningen i huvudsak 
positiva signaler och det enda som framkommer i förbättringssyfte är 
en klarare analys angående miljöpåverkan vid färdigt projekt. 
Bedömningen är att det skulle innebära en del merarbete men borde 
kunna integreras i miljöarbetet inför projekt utan större svårigheter. 
Alla fakta som berör projektet blir belysta i samband med förarbetet. 

Man kräver att entreprenören uppvisar miljöpolicy och miljöplan för 
projektet samt att avfallsmängder och omhändertagande redovisas och 
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att rutiner för avvikelsehantering används. I dokumentationen efter 
projektet har inte någon avvikelse inom miljöområdet kunnat 
identifieras. Om detta beror på att det helt enkelt inte funnits avvikelser 
att rapportera eller om systemet inte fungerat kan inte bedömas. Det har 
under undersökningen inte framkommit något som pekar på att fel 
skulle vara begångna ur miljöhänsyn. 

Kvalitén på golvmålningen är en fråga som kan kopplas till modellen i 
kapitel 3:4. Projektet har inte ekonomiska ramar att gå hela vägen och 
golvet ger intrycket en lägre kvalité trots att man får den kvalité man 
krävt. 

Anbuden värderas enligt en mall med procentsatser för pris 70%, 
miljö och kvalitet 15%, och erfarenhet, kompetens 15%. Poäng lämnas 
från 0-5 som sedan viktas. En frågeställning inför undersökningen var 
om denna värdering är för låg vad gäller miljö och kvalitet. Det 
framkommer av studien att man i dagsläget inte riktigt när det gäller 
kvalité är mogna för ett högre värde. Möjligen kan det bli aktuellt om 
man genomför revisioner hos anbudsgivarna och får ett bredare bättre 
material för poängsättning. 

Entreprenörerna i varje fall de större är duktiga på dokumentation och 
kan lämna ett fullgott material över sina kvalitetssystem. Att därifrån 
säga att kvalitetsarbetet fungerar är en helt annan sak. 

I aktuellt fall finns från entreprenören ingen redovisning av avvikelser 
från entreprenaden, det ger indikationer om att allt inte fungerar fullt 
ut. Om egenkontrollen utfördes enligt dokumenten i kontrollplan 
innebär det att de alla signerats av platschef och i så fall inte någon gång 
av yrkesarbetarna. 

En notering är att väldigt mycket i egenkontrollen har samma 
datering vilket gör att man drar slutsatsen att man inte har rutin att fylla 
i efterhand utan samlar ihop. Exempelvis punkt 53 fasad- 
beklädnad/ytskikt är markerad ”avsyning före 03-12 signerat ok ”men 
”avsyning efter 04” är ej signerat och därmed ej fullständigt antecknat. 
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6 Resultat 
 
De intressantaste resultaten och de förslag på förbättringar för att uppfylla 

undersökningens syfte som framkommit presenteras här. 
 

6:1 Behovsunderlaget 
 
Arbetet med byggprojekt hos FORTV startar med behovsunderlaget 

och redan på detta stadium ska grunden läggas i kvalitetssäkringen. 
FORTV kan med relativt enkla medel styra upp arbetet med underlaget 
för att få ett bra verktyg inför projekteringen. Förslaget att förbättra går 
ut på att skapa ett dokument för behovsunderlaget som kan användas i 
alla projekt med anpassning efter behovet. Där alla viktiga punkter 
finns med på en checklista som gör att alla bitar ingår och man riskerar 
inte att vissa bitar faller bort. 

Det är av yttersta vikt att FORTV och FK N gemensamt definierar vad 
kvaliteten är i ett projekt redan i starten av behovsunderlaget. Ett 
tydligt resultat i undersökningen är att man definierar kvalitet väldigt 
olika. 

Genom att lägga resurser i planeringsfasen håller man nere kostnader 
för ändringar eftersom ändringar här kostar mindre. Kostnaderna stiger 
raskt i takt med att arbetet fortskrider och redan under projekteringen 
ska helst ytterst få ändringar tillkomma (Kapitel 3:5). När underlaget är 
bristfälligt leder detta till onödiga kostnadsökningar och projektet 
undergrävs. Ser man att man ofta drabbas av ändringar i projektstadiet 
är det en tydlig signal att något i planeringsprocessen är fel och fordrar 
en omstrukturering. 

 
6:2 Förslag till utveckling av behovsunderlag 

 
Som förslag att underlätta arbetet med behovsunderlaget föreslås en 

checklista (bilaga 2), där man har uppstaplat punkter med viktiga 
parametrar för att säkerställa miljö och kvalitets krav. Med den som 
grund kan även diskussionen gentemot FK N bli givande och alla 
inblandade får chansen att ge sin syn, det kommer att berika hela 
processen. Vid den empiriska undersökningen framkom synpunkten att 
någon form av checklista kan underlätta arbetet. Inspirationen till 
checklistans utformning kom från Wermelin (2) (1997) 
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Checklistan är inte att anse helt klar i sin nuvarande utformning utan 
kan förändras efter de önskemål man har. Syftet med denna typ av lista 
är att underlätta och den får därför inte bli för stor. En oro som 
framkom i undersökningen var just otymplig dokumentation. I studien 
har det inte framkommit något redskap som bättre fyller funktionen 
som ett fungerande verktyg i arbetet. 

Det är också en tanke som undersökningen givit att man gärna i 
samverkan med FK N tar fram ett mera formellt dokument för 
behovsunderlaget gärna kopplat mot checklistan (bilaga 2). Där kan 
man på ett strukturerat sätt får med de viktiga kraven inför 
projekteringen. I aktuellt projekt var behovsunderlaget bristfälligt 
genom sin brist på struktur. 

Vidare för att säkerställa kvalitets och miljökrav kan man i den lista 
med allmänna miljökrav som redan existerar, fylla på med de fasta krav 
men har avseende kvalitet på material etc. Exempel finns i bilaga 5, som 
är en kopia av FORTV´s miljömall men med kvalitetskrav. Författaren 
vill med bilagan även visa att det går att förena miljö och kvalitet i 
dokumentationen. 

Man kan också rekommendera FORTV att hålla ett seminarium på en 
eller två dagar där projekt och objektsledare gemensamt skapar en 
agenda kring vilka kvalitets och miljöfrågor diskuteras så att man får en 
djupare insikt i varandras synpunkter. Här ges även tillfälle att reda ut 
den förvirring som råder inom kvalitetsbegreppet genom de speciella 
kundförhållandena (kapitel 6:8). 

 
6:3 Förslag till verifiering av handlingar 

 
När handlingarna är klara kan man även där använda en checklista 

(bilaga 3), för att kontrollera de viktigaste punkterna. Det bör vara 
sådant som vanligen kan orsaka problem vad avser miljö och kvalité. 
Här är det närmast en slags efterkontroll för att säkerställa att allt är bra 
inför byggstarten. Även till denna lista fanns inspiration i Wermelin (2) 
(1997). 

 
6:4 Anbudsvärdering 

 
När det gäller procentuella nivån för miljö och kvalitet vid 

anbudsvärdering kan man naturligtvis på olika sätt argumentera för 
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höjning eller oförändrad nivå. Det är inte aktuellt att sänka, det kan 
konstateras. Mot en höjning talar att arbetet inom miljö förvisso kraftigt 
förbättras och miljömedvetandet hos en bred allmänhet bara ökar, men 
när det gäller kvalitet är situationen mera komplex. Man kan inte se att 
entreprenörerna har den fulla mognaden i sitt kvalitetsarbete ännu. Det 
framkommer vid intervjuerna. 

 
6:5 Förslag för anbudsvärdering 

 
För att göra en riktig bedömning av entreprenörernas kvalitetssystem 

rekommenderas att FORTV bygger kompetens för revisioner hos 
entreprenörerna vad avser miljö och kvalitet. Detta ger en bättre 
bedömningsgrund och sätter press på entreprenörerna. Man kan på 
detta sätt både höja kvalitén på bedömningsgrunden och i projekten. 

En fördel är dessutom att man kunde låta kvalitet och miljö få en 
större procentuell andel vid anbudsvärdering och därmed ett ökat 
inflytande. Ytterligare en aspekt att värdera är om kvalitet och miljö ska 
stå tillsammans eller vara skilda parametrar. 

En tanke kan vara att entreprenören har ett bättre miljöarbete som 
kunde värderas högre än kvalitetsarbetet där man inte hunnit lika långt. 
Förutsättningen är förståss då att man har revisionsverktyget för att 
kunna göra den bedömningen. 

 
6:6 Entreprenörens egenkontroll 

 
Undersökningen ger frågor om entreprenörens rutiner vid 

egenkontrollen. Kontrollplanen kopplar inte på ett tydligt sätt mot 
egenkontrollen och kodningen är olika. Ytterligare en aspekt är att 
kontrollplan kunde kopplas tydligare mot förfrågningsunderlaget och 
de krav som där ställs inte enbart mot PBL- krav. Egentligen borde 
entreprenören kunna sköta kontrollen och dokumentationen fram till 
överlämnandet, där är man inte idag. 

FORTV har i två andra projekt testat att låta entreprenörerna arbeta 
självständigt tyvärr blev dessa försök misslyckade och man fick en 
mängd brister. Resultatet visar tydligt den omognad som finns för 
kvalitetsarbete där man inte förstår arbetssättet utan mera formar ett 
system för att uppfylla krav från beställarna. För alla parter vore det 
ekonomisk vinst om man fick avvikelsesystem med erfarenhets- 
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återföring att fungera. Kombinerat med en rutinstyrd process skulle 
många problem kunna undvikas. Den stora stötestenen är inställningen 
att kvalitetssystem är besvärliga och en massa papper. Visst blir 
dokumentationen större, men om man lär sig använda den och den blir 
en naturlig del i arbetet kommer fördelarna snabbt att överväga. 

 
6:7 Förslag på erfarenhetsåterföring 

 
Som ett hjälpmedel att höja kvalitén på byggprojekt är en fungerade 

återkoppling av största vikt. Man kan ordna detta på ett enkelt sätt med 
ett dokument (bilaga 4) som maximalt får innehålla 3 st A 4 sidor och 
med fördel kan publiceras i intranät där alla kan ta del av 
erfarenheterna. 

Man kan gärna använda bilder i publiceringen. Här beskriver man 
kortfattat de erfarenheter projektet givit och även de lärdomar man haft. 
När sedan liknande objekt blir aktuella finns en värdefull 
kunskapsbank. Denna blir även en stor tillgång vid nyanställningar 
eller omplaceringar inom organisationen. 

Arbetet med erfarenhetsåterföring knyter väl samman med offensiv 
kvalitetsutveckling (kapitel 3:3) och figur 3:3 förbättringscykeln. 

 
6:8 Kvalitén i projektet 

 
De flesta har ingen egentlig kritik på kvalitén i projektet utan man är 

nöjda med lokalerna. Den del som mest kritiseras är golvmålningen 
men den är utförd efter beställning som komplementmålning och därför 
upplevs golven fläckiga. På en del ställen finns även sprickor och 
skador efter infästning från en riven vägg. Här finns delvis en 
utredningsfråga om det inte finns missar i målningen men generellt är 
målningen utförd i den beställda kvaliteten. 

För projektet gäller att se vems kvalitet som man diskuterar. 
Byggnaden byggs om av en entreprenör som ska uppfylla FORTV`s 
kvalitetskrav som kund (byggkvalitet). FORTV har i sin tur FK N som 
kund och ska uppfylla den kvalitet FK N önskar (brukarkvalitet). Av 
detta kan resultatet konstateras som en kvalitetsmiss FORTV kontra FK 
N eftersom kundens önskemål på golven inte kunde uppfyllas per 
definition (kapitel 3:1). 
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Men bilden kan kompliceras än mera av det faktum att FK N i sin tur 
har en kund (nyttjaren) som i aktuellt projekt är FMLOG. Vilket i 
förlängningen betyder att FK N har en kund med krav som ska 
uppfyllas i sin tur. Med andra ord har i projektet FORTV och FK N 
enats om en lägre standard på golvmålningen för att klara de 
ekonomiska ramarna. Men FK N och FMLOG förefaller inte diskuterat 
den frågan eller möjligen har inte FMLOG förankrat i organisationen de 
beslut som tagits. När det gäller nyttjaren får man inte glömma att det i 
slutänden finns ett samband mellan kvalitet och arbetsmiljön. 

Från projekteringen finns en del brister som resulterat i felhängda 
dörrar och en olyckligt placerad brandpost. På en vägg saknas avbärare 
som skyddar väggen från skador vid pallhantering. I detta projekt kan 
dock inte andelen fel i projekteringen bedömas större eller mindre än 
normalt. Dock kan man konstatera att det finns kvalitetsbrister i 
projekteringen. 

Vid besiktningar konstaterades stötskador etc. vilket mera kan 
betraktas som slarv än regelrätta fel (kapitel 3:9). Anmärkningsvärt att i 
efterföljande besiktningar återkommer samma punkter vilka inte 
åtgärdats trots att man skrivit under på omedelbar åtgärd av upptagna 
brister. Här lyfter frågan igen om entreprenörens avvikelsesystem och 
hur återföringen fungerar. 

 
6:9 Miljöarbetet i projektet 

 
Ett glädjande resultat från undersökningen är att miljöarbetet fungerat 

bra och även det inre arbetet under pågående produktion. För detta ska 
naturligtvis entreprenören få all heder. 

Detta faktum speglar samhället idag där miljöfrågor har en 
framskjutande roll och många är engagerade i dessa frågor. FORTV har 
dessutom höga ambitioner i sitt miljöarbete och siktar på certifiering av 
miljöledningssystemet. Man har en lista där fastlagda krav finns för 
miljöarbetet som entreprenörerna har att uppfylla. Genom dessa krav 
kan även en efterkontroll ske vid projektslut. 

Eftersom miljöarbetet genom den planerade certifieringen är en 
levande process har arbetssättet förändrats sedan aktuellt projekt 
startade. I studien hittades ingen information i dokumenterat material 
om avfallsmängder etc. Utan resultatet baseras på uppgifter från 
intervjuerna med involverade personer. 
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6:10 Förslag till ledningssystem 
 
Eftersom FORTV har lagt ned ett omfattande arbete i sitt miljö- 

ledningssystem har man en god grund till kvalitetssystemet. Det är 
nämligen två system som går utmärkt att kombinera. Vill man gå hela 
vägen är arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) möjligt att 
lägga in i systemet som då får tre ben. Visserligen är SAM ett något 
annorlunda uppbyggt system men det går att förena med tillägg på 
vissa skiljepunkter. 

Det kan dock vara realistiskt att uppskatta en period av cirka två år 
för att utarbeta och implementera ett kvalitetssystem. Undersökningen 
visar att det finns en viss mognad men även en del skepsis mot 
systemet. Främsta skälet är som tidigare nämnts en rädsla för en 
ohanterlig dokumentation. Därför ställs stora krav när man arbetar med 
systemet att påverka inställningen och personalens motivation och 
engagemang, deras medverkan i systemarbetet är den väsentligaste 
punkten. 

Ytterligare en aspekt som tillkommer för FORTV är att dess 
organisation finns spridd över landet och det är en fördel om man går i 
takt och har ett heltäckande system i hela verksamheten. Det vore 
olyckligt om man arbetade på olika sätt inom organisationen eftersom 
man då inte talar samma "språk". 
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7 Diskussion/ Slutsatser 
 
Här ges en friare diskussion kring arbetet och de egna synpunkter författaren 

har på undersökningen och resultatet. 
 
Det är viktigt att kvalitetsbegreppet är detsamma för alla i en grupp 

därför bör mötet kring behovsprövningen börja med att man definierar 
vad kvalité i det aktuella projektet innebär. Undersökningen pekar på 
att man inte har en likartad syn på begreppet och det är bra om alla 
förstår de olika synsätt som finns. 

Nu är det sällan enkelt att ställa krav speciellt om man i efterhand ska 
kunna mäta om de blivit uppfyllda. Hur mäter man kvalitet? Man är 
inte alltid ens överens om vad ordet betyder. Man kan tycka att färgen 
ska ha en viss lyster när det är nymålat men vad ska vi då ställa för 
krav? Förslagsvis kan man då ställa ett generellt krav tex. att all 
målning inomhus ska ske i en specifik färg där man vet att ens krav på 
färgen uppfylls. Genom att kräva verifikat i dokumentationen på 
använda färger kan man i efterhand kontrollera att rätt sort användes. 

Andra byggnadstekniska krav ställs via PBL och vi kan hänvisa i 
bygghandlingarna till AMA standard. Här är det lättare att kontrollera 
att vi får det vi kräver vilket också sker vid besiktningar samt verifieras 
i kontrollplan. Beställaren måste för att kunna kontrollera ställa de krav 
som krävs för att uppfylla målet och dessa krav ska vara mätbara. Den 
kanske bästa och minst tidskrävande metoden är att samla sina krav på 
en checklista som bilaga 5. Entreprenören får en klar uppfattning om de 
krav han ska uppfylla och beställaren får ett instrument för sin kontroll 
att kraven uppfylldes. 

Nu gäller det även att tänka på konsekvensen av de krav vi ställer ur 
en ekonomisk synvinkel. Vi kan ställa hur långtgående och detaljerade 
krav som helst. Men i slutänden kommer en prislapp och de ramar vi 
har uppställda kanske medför att vi får sänka ambitionen. I aktuellt 
projekt är besvikelsen över golvbehandlingen stor men de ekonomiska 
ramarna gjorde att nivån måste sänkas och man tvingas acceptera ett 
mindre gott resultat. Det är dock inte dålig kvalitet utan den kvalitet 
man efterfrågade i aktuella projektet om än sämre än den kunde varit 
per definition se kapitel 3:1. 

Kvalitet är ofta en komplex parameter med många olika synsätt, 
egentligen är inget fel utan vi kanske bara har olika utgångspunkt i vår 
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definition. Ibland tar vi rent av beslutet att köpa lägre kvalitet därför att 
priset avgör och här kommer anbudsvärderingsfrågan in. Är det priset 
som ska dominera vid upphandlingen inte hur bra man jobbar med 
kvalitet eller miljö? Ja, ibland kan det slå fel och man köper med priset 
en låg kvalitet, men det är inte säkert att en entreprenör som lägger ett 
lägre anbud har dålig kvalitet. Det finns många förklaringar till 
skillnader i pris tex. materialupphandling, löner, byggmetoder etc. 
Frågan är väldigt svår och det finns ingen enkel lösning, det är en 
balans. Men om vi kan få goda bedömningsgrunder i miljö och 
kvalitetsarbete kan vi låta dessa parametrar få ett större utslag vid 
värderingen. 

Genom att FORTV skaffar kompetens för revisioner av 
entreprenörernas system kan man få en utmärkt bedömningsgrund som 
dessutom sätter press på företagen att skärpa upp sitt arbete och inte 
låta systemen bli papper i pärmar. När man är beställare av den dignitet 
som FORTV når upp till blir man dessutom en motor i branschen och 
kan därigenom inspirera andra byggherrar att ta samma steg. Då kan 
utvecklingen påskyndas så att entreprenörerna verkligen börjar 
tillämpa systemen och i framtiden själva sköter kontrollen vilket 
FORTV i två projekt konstaterat att de idag inte klarar. 

En checklista efterfrågas för att kunna få med allt i beslutsunderlaget 
inför projekteringen, samtidigt finns en oro för en ökad dokumentation 
som blir tungarbetad. Det är naturligtvis en viss ökning av mängden 
papper/ dokument när man kvalitetssäkrar. Men på den andra sidan är 
det just dessa dokument som underlättar arbetet och möjliggör kontroll 
av slutresultatet. Alternativet är nuläget där en efterkontroll försvåras 
av det faktum att kravställandet är diffust. 

Det finns inom FORTV en mognad för kvalitetssystemet men alla är 
inte på samma nivå och det krävs en hel del arbete med motivation och 
utbildning. En fara som man kan varna för är att ta in experter utifrån 
som utarbetar systemet. Naturligtvis ska man kunna på valda delar 
köpa in tjänster men det är av yttersta vikt att personalen får vara med 
hela vägen. Risken med en konsult som skapar systemet är att han 
visserligen ger en utmärkt dokumentation men den blir inte 
implementerad i gruppen. Därmed är det inte säkert att personalen blir 
riktigt delaktig i processen. Om man gör arbetet internt i organisationen 
minskar den risken och det är av den största betydelse att de som ska 
använda systemet praktiskt även får delta i utformningen. 
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När FORTV börjar arbetet med ett kvalitetssystem bör man integrera 
detta i det miljöledningssystem som redan är långt framme. Att satsa på 
två skilda system är inget alternativ utan vore resursslöseri utan rimliga 
motiv. Nu finns även möjligheten att integrera systematiskt 
arbetsmiljöarbete på samma stomme vilket ger ännu större dynamik i 
systemet. Ett gott råd är att hålla dokumentationen på hanterbar nivå. 
Man skapar lätt en mängd papper men systemen ska vara till hjälp inte 
ett hinder i arbetet. Intranät är ett utmärkt medium men kom ihåg att 
även här ska det vara enkelt och hanterbart för alla, inte bara skaparen 
av dokumenten. 

I det studerade projektet hade entreprenören ett omfattande 
kvalitetssystem presenterat i en tjock bunt papper. Här fanns rikligt 
med paragrafer och rutiner men hur väl är systemet inarbetat? Har 
verkligen yrkesarbetarna kunnat ta del av detta väldiga dokument? 
Onekligen skulle en revision av entreprenören givit ett intressant svar, 
för dokumentationen är "bra" ur den synvinkeln att det mesta finns där. 
Frågan är ju hur hanterbart detta system är i praktiken där det ska 
fungera om vinsterna ska hämtas hem. 

Förvånande att entreprenören lagt ned ett så omfattande arbete på att 
dokumentera sitt kvalitetssystem men uppenbarligen inte har en 
fungerande avvikelserapportering som är en grundsten. Om han har 
det är det än mera anmärkningsvärt att det inte redovisas i 
dokumentationen med protokoll. Tyvärr har ofta just avvikelser och 
återkoppling en tendens att inte fungera tillfredställande. Det är också 
en förklaring till bristande kvalitetsutveckling i företaget, vilket får 
ledningen att tappa tron på kvalitetssystemet när det egentligen kan 
rättas till med enkla rutiner. 

Det förslag som lämnats i denna rapport på erfarenhetsåterföring är 
användbart även för entreprenörer och ger värdefull information för 
framtiden. Det är genom misstagen vi kan lära och då sparar vi pengar 
vilket kommer alla inblandade till glädje. Viktigt är att inte krångla till i 
onödan utan göra det enkelt och användarvänligt, var lyhörd mot de 
som ska nyttja rutinen för att de ska få ett kraftfullt hjälpmedel. 

Ytterligare en bra metod att öka sina kunskaper är benchmarking mot 
en annan byggherre och här kan Akademiska Hus AB ligga bra till 
eftersom man har ett liknande kundförhållande. En kontakt mellan 
företagen med erfarenhetsutbyte kan ge bägge parter nya insikter. 
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8 Framtida forskning 
 
Vad finns att forska kring för framtida examensarbeten och övrig forskning. 

Här lämnas förslag på områden där mera arbete är önskvärt. 
 
Inom byggbranschen finns en rad angelägna parametrar att studera 

närmare för att hjälpa företagen i sin utveckling. 
Kravspecifikation, hur ställer vi enkla mätbara krav? Man kan inte 

kontrollera om ett krav uppfylls om det inte går att mäta. Men vissa 
parametrar kan vara svåra att mäta och hur gör vi då? 

Checklistor, hur gör vi dem attraktiva för användarna och samtidigt 
får ett effektivt hjälpmedel? Listan ska vara lättförståelig och samtidigt 
visa relevant information för att kunna verifiera vad som gjorts och vem 
som kontrollerat. 

Projekteringen, vad kan göras för att minska fel vid projekteringen? 
Fel i projekteringen medför kostnadsökningar under byggtiden som 
snabbt eskalerar. 

Anbudsvärdering, hur får vi en rättvis värdering och hur poängsätter 
vi för att uppfylla de krav vi ställer? Inte bara priset får avgöra om vi 
ska få alla våra krav uppfyllda samtidigt är de ekonomiska ramarna 
strama, hur får vi den ekvationen löst? 

Entreprenadformer, kan vi skapa nya former som ger bättre styrning 
av processen och lämnar en hög kvalitet med god miljö? Dessutom vore 
det en fördel om entreprenören tog ett större kontrollansvar. 

Motivering av personal i kvalitets och miljöarbete för att skapa ett 
brett engagemang. Alla måste delta i kvalitets och miljöarbetet vi kan 
inte lämna till eldsjälarna att driva dessa frågor för den bördan kan 
ingen bära i längden. Hela vägen i organisationen från ledning ned till 
fotfolk ska känna engagemang och veta varför man fyller i listor och 
följer rutiner. 
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BILAGA 1 Intervjufrågor 

Bilaga 1 visar de frågor som ställdes vid intervjuerna och det är olika 
frågeställningar för olika organisationer eftersom de har skilda roller i 
projekten. 

 
Intervjufrågor Försvarsmakten 

Frågorna justerades efter första intervjun då det visade sig att det behövdes en 
komplettering. 
 
Vad innebär hög kvalitet för er (byggprojekt)? 
 
Ger ni FortV klara direktiv vad avser era krav på byggnader vid om, ny 
eller tillbyggnad? (skriftligt) 
 
Vilken roll har ni i projekteringen? Deltar ni regelbundet med 
synpunkter (under processen)? 
 
Tycker ni att FortV är lyhörda för era synpunkter? 
 
Skulle ni vilja delta mera i processen med projektering av projektet? 
 
Fick ni vid serviceförrådet den kvalitet ni förväntade er? 
 
Om nej 
Vad saknade ni, på vilket sätt är ni missnöjda? 
 
Tycker ni att FortV arbetar bra i kvalitetsfrågor? 
 
Tycker ni miljöarbetet från FortV bedrivs på ett bra sätt (i stort)? 
 
Ställer man nog stora krav på miljö vid byggprojekten (inne, ute under 
byggnation)? 
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Diskuteras kvalitets och miljöfrågor speciellt vid något möte inför 
projektet? 
 
Fungerar det bra för er del att FORTV lämnar byggledning till extern 
konsult? 
 
Får personalen delta vid färgsättning dylikt? 
 
Har FORTV frågat er om ni är nöjd med kvaliteten efter ombyggnaden 
av serviceförrådet? 
 
Vill ni göra tillägg när det gäller FORTV och deras kvalitets och 
miljöarbete? 

Intervjufrågor FORTV 
 
Vad innebär hög kvalitet för er (byggprojekt)? 
 
När ställer ni upp vilka kvalitetskrav som finns för aktuellt objekt? 
 
Kontrollerar ni mot Försvarsmakten att ni är överens om kraven på 
lokalytorna i byggnaden? 
 
Vid vilken tidpunkt sker detta, innan, under eller efter projektering? 
 
Fungerar kontakten mot försvarsmakten bra dvs. talar ni samma 
”språk” (kvalitet, miljö)? 
 
Fungerar byggledning med extern konsult som ni önskar? 
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Hur visar ni konsulten vilka kvalitetskrav ni ställer, sker det via 
bygghandlingar eller sker det på annat sätt? 
 
Är konsulten bra på att se till att FORTV får sin beställda kvalitet? 
 
Skulle ni kunna ställa hårdare krav på entreprenörens egenkontroll (ex. 
genom egna besiktningar väl dokumenterade)? 
 
Tycker ni entreprenören haft ett gott miljöarbete under projektet? 
 
Har ni upplevt att kvaliteten på entreprenaderna blir bättre? 
 
Sker ofta kompletteringar efter sista slutbesiktning? 
 
Skulle ett internt kvalitetssystem kunna underlätta ert arbete med 
byggprojekt? 
 
Ser ni ett integrerat miljö och kvalitetssystem som en möjlig 
framtidsutveckling för FORTV? 
 
Vid upphandlig värderas kvalitet och miljö relativt lågt, vore en höjning 
av värderingen kombinerat med större krav på E en möjlig utveckling? 
 
Vore det möjligt att i framtiden ställa krav på entreprenören att han 
sköter sin egenkontroll under projekttiden och endast en överlämnande 
besiktning sker? 
 
Finns en konflikt att upphandlingen premierar lägsta pris med hänsyn 
till den kvalitet man önskar (kvalitet är i allmänhet dyrare)? 
 
På vilket sätt bedömer ni E`s kvalitets o miljösystem? 
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Upplever ni problem att kunna göra denna värdering? 
 
Vore det önskvärt att kunna göra revisioner hos aktuella entreprenörer 
för att få en likvärdig bedömning och kunna upptäcka brister? 
 
Har du egna synpunkter på kvalitets och miljöarbetet hos FORTV som 
inte framkommit under intervjun? 
 
Hur arbetar ni med miljösäkring av byggprojekt? 
 

Frågor till byggkonsulterna 
 
Vad innebär en hög kvalité på ett byggprojekt för er? 
 
Arbetar ni efter något kvalitets eller miljösystem i er organisation? 
 
Får ni klara direktiv när det gäller kvalitets och miljökrav från FortV? 
 
Ja det tycker jag, de är väldigt tydliga. 
 
Hur kontrollerar ni att de efterlevs? 
 
Anser ni att entreprenören haft en fungerande egenkontroll (I19)? 
 
Fungerar systemet med pärmar bra? 
 
Tycker ni att andelen fel vid besiktningar varit för högt (aktuellt 
projekt)? 

4 



BILAGA 1 Intervjufrågor 

 
Tycker ni att kvalitetssystem med checklistor fungerar bra? 
 
Har denna entreprenad serviceförrådet varit bättre eller normal med 
hänsyn till fel? 
 
Är det samma typ av fel som normalt uppträder vid olika 
entreprenader? 
 
Tycker ni att det kan uppstå problem i kommunikationen mellan FortV 
och kunden Försvarsmakten?  
 
Hur kontrollerar ni att man följer de miljö o kvalitetskrav som man 
ställt upp? 
 
Har ni något att tillägga om kvalitets eller miljöarbetet hos FortV? 
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Checklista för behovsunderlag 
 
1 Verksamhetsbeskrivning. 
 

• Vad för slags arbete personalen övervägande arbetar med. 
• Hur många anställda finns? 
• Förväntade förändringar av verksamheten under överskådlig tid. 
• Delverksamheter i lokalen/lokalerna. 
• Arbetsmoment i respektive delmoment. 
• Förekommer störningar från delverksamhet typ buller, transport, 

lukt, vibrationer eller värme. 
• Arbetsmoment i respektive rum och alstras där någon typ av 

störning. 
• Verksamheter med speciella säkerhetskrav. 

 
2 Lokaler. 
 

• Vilket behov av lokalarea har verksamheten idag? 
• Delverksamheternas behov av lokalarea. 
• Behöver delverksamheterna samma lokalarea i den överblickbara 

framtiden? 
• Finns önskemål att lokalerna är flexibla och möjliga att förändra? 
• Önskas annan kvalitet på delverksamheters lokaler än normal 

standard. 
• Ställs speciella krav på ytskikt i rum/rumsgrupper? 
• Vilka krav finns på rumskomplettering, inredning och utrustning? 
• Vilka krav finns på bullerisolering, transportvägar etc.? 
• Vilka krav finns på säkerhet, larm etc.? 

Glöm inte bort övriga rum i byggnaden som inte finns i lokalprogram 
t ex hygienrum, kapprum, korridorer etc. skall dimensioneras. 
 
3 Samband. 
 

• Finns krav på samband mellan speciella delverksamheter? 
• Finns krav på extra stor avskildhet mellan vissa 

rum/rumsgrupper? 
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Använd gärna någon typ av sambandsschema och ange 
angelägenhetsgrad där det är möjligt. Alternativt hänvisa till dagens 
layout men visa vad som är bra/dåligt. 
 
4 Tekniska krav. 

• Har man speciella krav på läge, mark och grundförhållanden? 
• Ska någon/några lokaler vara speciellt befriade från störningar 

som buller, lukt, vibrationer, el störningar etc.? 
• Fodras åtgärder mot utsläpp och miljöpåverkan från 

verksamheten? 
• Krav på särskilda tekniska installationer i rum/rumsgrupper. 
• Krav på speciellt klimat i rum/rumsgrupper. 
• Finns utrustning av sådan art att det ställs speciella krav på 

byggnadens utformning genom t ex storlek, tyngd eller 
installationskrav. 

 
5 Miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Redovisa de krav som ställs på lokal/byggnad avseende: 

• Ekologiskt byggande. 
• Emissioner 
• Allergier 
• Om verksamheten själv påverkar omgivningen så att åtgärder i 

anläggningar krävs. 
Tillse att FORTV miljökrav finns med i dokumentationen 
 
6 Standardkrav på byggnad och material. 
 
Redovisning av FORTV eventuella standarder för byggnader och 
lokaler exempelvis: 

• Krav på flexibilitet. 
• Krav på byggnaders livslängd. 
• Krav för ett rationellt underhåll och drift. 
• Krav på speciella material. 

 
7 Ekonomi. 

Vilka ekonomiska ramar är realistiska för projektet? 
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BILAGA 3 Checklista för verifiering av handlingar 

Checklista för Verifiering av handlingar 
 
 
1 Samgranskning. 
 
Kontrollera att redovisad lösning: 
 

• Medger tekniska lösningar som ger rimliga byggmetoder. 
• Beaktat en god total miljö. 
• Beaktat en god arbetsmiljö. 
• Har specifikationer av byggdelar som är anpassade till lämplig 

standard och som inte i onödan begränsar marknaden för 
produkter. 

• Uppfyller krav på funktion, driftsäkerhet och beständighet. 
• Lämplig att sköta och underhålla med rimliga insatser. 
• I möjligaste mån beaktat kombinationer och ömsesidig påverkan 

mellan material. 
• Med rimliga metoder gör byggvaror och komponenter som har 

kortare livslängd än andra utbytbara. 
• Kan uppnå föreskrivna toleranser med rimliga arbetsmetoder. 
• Minimerat risker och konsekvenser av att lösningar inte kommer 

att uppfylla kraven. 
 

Samgranskning av handlingar och kontroll av att redovisningen är 
tillfyllest samt kontroll av gränssnitt och vilken konsult som redovisar 
vad. 
 
2 Gränsdragningar 
 

• Gränsdragning mellan tomt och byggnad samt tomt och 
omgivning. 

• Dränering av byggnad och markområde. 
• Stom- och modulmått. 
• Inredning och utrustning. 
• Inkoppling av installationer. 
• Inkoppling av utrustning. 
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BILAGA 3 Checklista för verifiering av handlingar 

3 Generell kontroll av redovisning av planer, sektioner etc. 
 

• Hänvisning till detaljer, sektioner etc. 
• Hänvisning till andra facks ritningar. 
• Kontroll av brandcellsgränser och brandklasser. 
• Kontroll av dilationsfogar, brunnar, lutningar etc. 
• Kontroll av höjder, tvärfackligt trånga sektioner etc. 
• Kontroll av infällda byggdetaljer. 
• Kontroll av ingjutna byggdetaljer. 

 
4 Allmänna frågor 
 

Uppfylls kraven enligt PBL med gjorda förändringar? 
Finns behov av kompletterande utredning? 
Är FORTV kvalitetskrav på byggnaden tydligt uttalade? 
Är FORTV miljökrav implementerade? 
Har nyttjarens krav beaktats på ett tillfredställande sätt? 
Finns mätbara miljö och kvalitetskrav? 
Har referensobjekt studerats och lärdomar dragits från tidigare 

projekt? 
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BILAGA 4 Erfarenhetsåterföring 

Erfarenhetsåterföring 
 
Nedan följer förslag på rubriker som kan hjälpa vid utformningen av 
dokumentet, med fördel kan bilder infogas. 
 
Kortfattad data om projektet. 
När? Var? Hur? Omfattning? 
 
Lärdomar från planeringen. 
Vilka problem uppstod? 
 
Lärdomar efter projektering 
Vilka missar fanns i projekteringen? 
 
Förbättringsförslag 
Hur planerar vi bättre? 
Hur undviker vi problemen i projekteringen? 
Byte konsult? 
 
Lärdomar efter byggskedet. 
Fungerade entreprenörens miljö och kvalitetssäkring? 
Åtgärdades besiktningsanmärkningar? 
Lämnades begärda handlingar efter byggslut? 
Var våra krav mätbara? 
 
Förbättringsförslag. 
Vad gör vi för att det ska fungera bättre? 
Kan vi ställa precisare krav? 
 
Har nyttjaren besökts sedan byggnaden varit i drift en tid? 
Har vi gjort efterkontroll för att dra lärdom? 
Vilka synpunkter finns hos nyttjaren? 
 
Vad kan vi lära oss? 
Vad kan vi göra bättre? 
Vad blev bra och kan rekommenderas i nästa liknande projekt? 
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BILAGA 5 Kvalitetskrav 

Fortifikationsverket kvalitetskrav 
 
 
 
Målning 
Parameter Av FORTV vald nivå Verifiering 
Väggar inomhus 
 

För målning av tak och 
väggar inomhus skall 
latexfärg användas 

Entreprenören 
skall i kvalitets- 
pärm redovisa 
använd produkt 

Klarlack För klarlackering av 
trösklar, socklar od 
används vattenburen lack 

Entreprenören 
skall i kvalitets- 
pärm redovisa 
använd produkt 

 
 
Här visas ett exempel hur fasta kvalitetsnormer kan redovisas i en tabell 
som följer FORTV´s egen miljökravslista och därför kan dessa enkelt 
sammanföras och fungera som en enhet. De upptagna punkterna är 
enbart exempel på hur utformningen kan göras 
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