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Sammanfattning 
 
Examensarbetet har kommit till eftersom det finns frågor om hur beställarna 
uppfattar att entreprenörernas kvalitetssystem fungerar i praktiken. Blir det en fylld 
pärm i bokhyllan som ingen orkar ta del av, eller är det ett väl använt hjälpmedel? 
 
Övrig industri har ett försprång i jämförelse mot byggbranschen som genom sin 
speciella produktion skiljer sig från den traditionella tillverkningsindustrin. Ofta 
producerar man en specifik byggnad för att i nästa projekt bygga något helt annat. 
Detta gör att ett kvalitetssystem bör anpassas så det passar de förhållanden som 
råder vid ett byggföretag. 
 
Följande parametrar kunde identifieras genom undersökningen 
 

 Projekteringen. 
 Byggtiderna. 
 Ackordlönesystemet. 
 Egenkontrollen brister. 
 Kundrelationer. 
 Samordning. 
 Kvalitetsmedvetande. 
 Kvalitetssystemets implementering i entreprenörens organisation. 

 
Beställare talar om att de inte är riktigt nöjda med hur systemen fungerar idag och 
talar om att för mycket fokus på checklistor bara tar hantverkarens tid utan egentlig 
nytta. En hantverkare är praktiker och kan utöva egenkontroll medan arbetsledaren 
kan få tid till viktigare uppgifter än att övervaka yrkesfolk. 
 
Jag lämnar mina egna synpunkter på kvalité och kvalitetsarbete genom de egna 
erfarenheter jag själv har förvärvat vid arbete i byggbranschen och senare i 
tillverkningsindustrin. 
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Abstract 
 
This Master Thesis have came true because there are questions about how the 
building client apprehension how the building contractor quality system function in 
practise. Does it become a file on the shelf that nobody uses, or is it an often-used 
assistance? 
 
Other industries have a lead before building company because they have a special 
production that make a difference from other manufacturing companies. Builders 
produce a specific building and in next project something else. This fact does that a 
quality system must be adjusted to fit a building company. 
 
Following parameters could be identified through the investigation 
 

 Building design. 
 Building time. 
 Piece wages system. 
 Workers own control doesn’t work well. 
 Client relation. 
 Co- ordination. 
 Quality in mind. 
 Quality system put in the contractor organization. 

 
Clients talks about how they are unsatisfied how the systems function today and that 
building contractors are too reliable on writing checklists that only takes the workers 
time whiteout doing anything good. A worker likes to work with the hands and not 
writing papers and can do the checking himself. At the same time can the foreman 
take time to do more important things than supervise workers. 
 
I leave my own point of view on quality and quality work through my own 
experience by working in building companies and later in manufacturing companies. 
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Byggentreprenörernas kvalitetssystem, 
– beställarnas synpunkter och erfarenheter. 

___________________________________________________________________________  

1 INLEDNING 
 

1.1 Inledning till problemområdet 
Byggbranschen har under senare år genom krav från beställare infört ledningssystem 
med kvalitetssäkring. I huvudsak är det de stora rikstäckande bolagen som har 
ekonomiska och personella resurser. 
 
En certifiering kostar stora pengar och därför är det inte alla som väljer att gå hela 
vägen ända fram. Istället arbetar man ihop ett eget system som exempelvis har sina 
huvuddelar hämtade ur ISO 9000 serien. När man hänvisar till kvalitetssystemet 
säger man att man jobbar mot exempelvis ISO 9002. Ett kvalitetssystem blir lätt en 
tjock pärm med papper där paragrafer trängs med checklistor för olika moment. Det 
är ingen enkel uppgift för de ansvariga att implementera kvalitetsarbetet i hela 
organisationen. Det är dock en förutsättning att hantverkaren som är sista länken har 
god insikt i varför systemet finns och hur det ska fungera. 

1.2 Bakgrund 
Brister i byggprocessen, brister i samordning mellan entreprenörer vid installationer. 
Listan kan göras lång men den leder till samma resultat, kraftiga fördyringar av 
projekt och spruckna ekonomiska kalkyler.  
 
Allt fler företag inför någon form av kvalitetssystem och detta används flitigt i 
marknadsföringen. För entreprenören har det närmast blivit ett krav att kunna visa 
på något kvalitetssystem även om man inte är certifierad enligt ISO. En viktig 
parameter är att kommunikationen fungerar ned till ”gubbarna” det vill säga vad 
som finns i kontorets pärmar, vet vi om det fungerar i praktiken? En annan intressant 
fråga är huruvida arbetarna erhållit tillräcklig utbildning i kvalitetsarbete.  Genom 
undersökningen har man möjlighet att söka finna svar på hur systemen fungerar om 
de fungerar eller bara är ett måste utan egentlig betydelse. En väsentlig del i att 
utveckla byggandet är erfarenhetsåterföring och det är en mycket viktigt del i ett 
kvalitetssystem.  
 
Beställarna ställer allt oftare krav i sina anbudshandlingar på ett kvalitetssystem hos 
den entreprenör som räknar på projektet. Om han inte har något system får han inte 
chans att vara med i anbudsstriden. Detta ger en hård press och nu kan man börja 
fundera på om beställaren upplever att kvalitén har förändrats eller har den inte 
ändrats.  
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1.3 Beställarrollen 
Detta avsnitt är ämnat som en introduktion i beställarens organisation med en rapport från 
Statliga nätverket för entreprenad och kvalitetsfrågor byggd på intervjuer med statliga 
byggherrar. 

1.3.1 Allmänt om beställare 
På senare år har beställarens roll i byggprocessen och för utvecklingen av byggandet 
fokuserats betydligt i debatten. Nu känner man ett starkt behov att öka beställarens 
kompetens inom ett bredare område. Många beställarorganisationer har genomgått 
stora förändringar under 90-talet. Statliga beställare som anses leda utvecklingen har 
genomgått omfattande omorganisationer vilket på en del håll lett till kraftiga 
neddragningar. www.byggdok.se (030328) 
 
”Ett antal faktorer inom och utanför byggbranschen samverkar idag till den 
förändring som vi iakttar och som påverkar både byggandet och aktörerna i 
byggprocessen. Man torde utan överdrift kunna tala om ett paradigmskifte i svenskt 
byggande. Styrande faktorer är bl.a :” (ibid.) 
 
• Ökad marknads och kundorientering 
• Krav på effektivisering och kostnadsminskning 
• Krav på tydlig roll och ansvarsfördelning i byggprocessen 
• Avreglering med en större andel krav baserade på funktion 
• Internationalisering 
• Höga kvalitets och miljökrav 
• IT som verktyg i byggandet 
 
Dessutom har beställaren genom lagstiftningen fått ett utökat formellt ansvar. Plan 
och bygglagen kräver av byggherren att denna skall se till ”att arbetena utförs enligt 
bestämmelserna enligt lagen och föreskrifter”. Ansvaret gäller såväl funktion och 
gestaltning som tekniska lösningar och kontroll av arbetet. www.byggdok.se 
(030328) 
 
Arbetsmiljölagen ger byggherren ett ansvar att samordna projektering och byggande 
så att arbetsmiljön är tillfredsställande under både byggtiden och brukandet. (ibid.) 

1.3.2 Beställarrollen 
Byggherrens roll i byggprocessen anses som viktigare än någonsin och Kungliga 
Ingenjörsakademien (IVA) ser kompetensutveckling inom samhällsbyggandet som 
strategisk för samhällsutvecklingen: www.byggdok.se (030328) 
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”Förutsättningar och behov har emellertid förändrats drastiskt under senare år. 
Nyproduktionen har minskat, omsorg om den redan byggda miljön kräver allt större 
uppmärksamhet och en hållbar utveckling ställer nya krav. Samtidigt sker 
förändringar inom sektorn med nya aktörsroller och behov av nya synsätt och ny 
kompetens. "Vi kan tala om ett paradigmskifte.” (ibid.) 
 
Intervjuer med beställare visade en hel del gemensamt trots stor skillnad i storlek och 
verksamhet. Vissa dominerande trender kunde identifieras i följande nyckelord. 
(ibid.) 
 
• Decentralisering och integrering av byggherreroll och förvaltarroll. 
• Kundorientering och fokus på de tidiga skedena. 
• Renodling av rollerna beställare och utförare. 
 
Byggherrens (beställarens) process att skapa eller förändra byggnader och 
anläggningar kan översiktligt beskrivas enligt de följande punkterna. (ibid.) 
 
• Förstudie/program - analys av kundbehov, formulering av krav med hänsyn till 

användning, ägande och förvaltning. 
• Planering - planering av genomförandet, val av genomförandeform. 
• Upphandling – förfrågningsunderlag, anbudsinfordran, anbudsprövning och 

kontrakt, ett eller flera beroende på formen för genomförandet av projektering 
och byggande. 

• Projektering/ byggande – övervakning och styrning, hantering av 
kontraktsåtagandet under kontraktstiden. 

• Avslutning – besiktning, verifiering av resultat, godkännande, överlämnande till 
förvaltning. 
• Uppföljning – granskning av hela genomförandeprocessen och resultatet för 

att föra erfarenheterna vidare till nästa projekt. 
 

1.3.3 Kvalitetsarbete 
Inom byggområdet i Sverige kan kvalitetssystem sägas ha kommit igång på allvar 
under 1990- talet. Kvalitetssäkringssystem med ISO-9001 som utgångspunkt är 
ledande. Många företag har dock utvecklat egna system som de då kallar ISO-
liknande system. Man konstaterade att det för närvarande inte finns något 
heltäckande system som skulle kunna introduceras inom vare sig byggande eller 
förvaltning. www.byggdok.se (030328) 
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De olika aktörerna inom byggande och förvaltning borde få till stånd en gemensam 
analys av problemen i de olika leden med inriktningen att få en samordning av 
kvalitetsarbetet anser utredningen. På detta sätt kan man sedan ta fram ett 
heltäckande system. (ibid.) 
 
I diskussionen kring kvalitetssystem lyfts kundens roll fram alltmer. Behovet hos 
byggherrarna måste formuleras tydligt i upphandlingsvillkoren, såväl de tekniska 
som i ekonomiska termer. Förhållandet mellan pris och kvalitet framhålls som en 
nyckelfaktor vid prövning av anbud och antagande av leverantör. Bland annat har 
analyserats och debatterats huruvida ISO-standarden kunde etableras som ett 
gemensamt språk mellan byggherrar, entreprenörer och konsulter. På sikt anses 
påverkan kunna bli betydlig i ekonomiska termer, sänkta kostnader för teknisk 
kontroll, snabbare och mera lämpade insatser av aktörerna. Färre misstag genom 
förebyggande arbete, mindre tvister med ökad medvetenhet bland aktörerna i 
projektet om sitt ansvar. (ibid.) 
 
Beställarna anser frågor om kvalitetsledning betydelsefulla. Kunskap, erfarenhet, 
resurser, rutiner och processer varierar kraftigt mellan olika organisationer. Frågan 
om certifiering har diskuterats inom organisationer. Några har beslutat certifiera sitt 
kvalitetssystem andra tycker att det inte är nödvändigt, eller åtminstone lämpligt 
med certifiering för att skapa respekt för systemet. Inställningen till certifiering är 
inte odelat positiv, en del visar viss skepsis. En åsikt är att det inte är säkert att man 
presterar bättre kvalitet för att man är certifierad och utsätter sig för revisioner av 
certifieringsorgan. (ibid.) 
 
Kvalitetsarbetet fortsätter dock tränga in mer och mer. Kravet i PBL på 
kvalitetsansvarig kan vara en bidragande orsak. Detta har lett till en ökad utbildning 
i kvalitetssäkring enligt ISO 9001 av aktörerna som konsulter, beställare och 
entreprenörer. www.byggdok.se (030328) 
 
Många beställarorganisationer arbetar med kvalitetshandböcker och kvalitetssystem. 
Beställare med stora projekt satsar på utveckling av kvalitetssäkring vid 
upphandling och genomförande av projekt. Men samtidigt har organisationerna 
bantats på många håll och byggverksamheten minskat. Detta medför att resurserna 
minskar i många organisationer vad gäller utveckling. I en del fall har intresset mera 
riktats mot miljöledning än kvalitetsstyrning. (ibid.) 
 
Många i rapporten är självkritiska både vad gäller eget kvalitetsarbete och förmågan 
att ställa krav på konsulter och entreprenörer samt följa upp och dra nytta av 
leverantörernas kvalitetssäkring. Flertalet anser sig brista i kunskap om 
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kvalitetsledning. Detta kan ge konsekvenser vad avser att kunna ställa rätta krav i 
anbudsförfrågningar, svårigheter att bedöma anbudsgivares system för 
kvalitetssäkring, brister i förmågan att följa upp och övervaka leverantörens 
egenkontroll samt dåligt utnyttjande av entreprenörens egenkontroll inte minst i 
samband med entreprenadens godkännande. Iakttagelserna stöds av 
kvalitetsutredningen som konstaterade att kvalitetsplanerna följs inte upp mer än i 
vart tredje byggprojekt vid slutbesiktningen. (ibid.) 
 
Resultatet av de diskussioner som förts har lett fram till ett projekt ”kvalitetsstyrt 
godkännande” som ska behandla olika sätt att förenkla beställarens kontroll och 
godkännande av entreprenaden. Projektet ska undersöka om möjligheten finns att 
utnyttja entreprenörens system för kvalitets och miljöledning som underlag för 
godkännandeprocessen. Det ska även studeras behovet av ändringar eller 
kompletteringar av de allmänna bestämmelserna. (ibid.) 

1.4 Syfte och mål 
Syftet med studien är att bringa klarhet i hur beställaren upplever att 
entreprenörerna använder sina kvalitetssystem. Med hjälp av resultatet från analysen 
av denna undersökning identifiera problem i nuvarande system. Därefter ge förslag 
och idéer hur systemen kan utvecklas. 
 
Problemformulering. 
 
Hur ser beställaren på entreprenörernas kvalitetssystem? 
 
Innebär kvalitetssystemet ett bättre slutresultat? 
 
Fungerar byggbranschens kvalitetssystem i praktiken? 
 
Målet är att finna svar på frågeställningen genom en undersökning av hur 
beställaren upplever kvalitetsarbetet hos byggentreprenörerna. Efter utvärdering och 
analys ge synpunkter och råd som kan inspirera entreprenörer att göra förbättringar 
av sina kvalitetssystem. 
 

1.5 Avgränsningar 
Antalet intervjuer begränsas till sex beställare. Detta beroende på att tiden inte 
medger en större undersökning. En anledning att välja beställare är att det finns lite 
dokumenterat kring beställarrollen. Dessutom är beställaren kunden som drabbas av 
eventuella kvalitetsbrister. 
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• Litteraturstudien ger grunden till frågeställningen vid intervjuerna. 
 

• Studien omfattar inte något besök hos ett pågående byggprojekt. 
 

• Studien avser inte ändra rutiner i någon befintlig organisation. 
 

• Det medges inte tid till djupstudie i någon enskild parameter. 
 

1.6 Disposition och läsanvisning 
Kapitel 1: En bakgrund samt mål och syfte och gjorda avgränsningar  
 
Kapitel 2: Visar den metod som använts vid genomförandet av detta examensarbete. 
 
Kapitel 3: Ger en allmän introduktion i kvalitetssystem med goda och mindre 
lyckade exempel. Två olika kvalitetssystem presenteras kortfattat. Man får inblick i 
en rapport om kvalitetssäkring i byggsektorn.  
 
Kapitel 4: Här presenteras utdrag ur artiklar med intressanta synpunkter med 
anknytning till undersökningen. 
 
Kapitel 5: En kort presentation av de beställare som deltagit i intervjun. 
 
Kapitel 6: Ger en analys av de svar som intervjun gav med avseende på de inledande 
intervjufrågorna och de tre forskningsfrågorna. Samt identifiering av de parametrar 
som leder till problem. Därefter avslutas med en helhetsanalys. 
 
Kapitel 7: Egna slutsatser med diskussion kring de problem som kunnat identifieras 
genom undersökningen. 
 
Kapitel 8: Framtida forskningsförslag  
 
Referenser till den litteratur och de Internet adresser som använts samt de muntliga 
referenser som bidragit till examensarbetet. 
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2 Metod 
 
Arbetet startar med en litteraturstudie om hur kvalitetssystem används i olika 
företag inte bara i byggbranschen för att få en mera heltäckande bild av dagsläget. 
Detta eftersom övrig industri kan tänkas ha ett litet försprång i dessa frågor då man 
arbetat längre med kvalitetssystem. Även om byggbranschen är unik i sig finns det 
inget hinder att kunna använda stommen i systemen från industrin i övrigt.  
 

2.1 Urval 
Urval av fastighetsbolag (beställare) har skett på följande sätt. 
 
Företag valdes som i första hand beställer byggnads entreprenader. Ett krav var 
också att företaget haft pågående entreprenad under det närmaste året för att 
uppgifterna ska bli aktuella. För att inte bilden ska bli ensidig har undersökningen 
även velat hämta in synpunkter från privata företag och inte enbart offentliga. 
 
Urvalet blev. Akademiska Hus, NLL division service fastigheter, Norrporten AB, 
Bodens Kommun fastighetskontor, Galären AB och FORT V (fortifikationsverket), 
dessa presenteras i kapitel fem. Avsikten var att söka prata med den person som 
sköter kontakter med entreprenörer och är insatt i frågeställningen kring 
kvalitetssystem. 

2.2 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
Det finns två metoder, den kvalitativa används för att genomföra en undersökning 
som ger den som intervjuas en stor frihet att själv utveckla sitt svar på ställda frågor 
Alternativt kan kvantitativa metoder användas och dessa är då mera statistiska med 
ett större underlag av enkätsvar t.ex. (ja eller nej) som presenteras i diagram eller 
tabeller. Detta avgör med andra ord hur man väljer att bearbeta och analysera 
informationen man har samlat in enligt Patel och Davidsson (1994). 
 
Denna undersökning utfördes i form av kvalitativa intervjuer med respektive 
företags kvalitetsansvarige. Eftersom det är ett begränsat antal intervjupersoner och 
undersökningen vill få svar hur beställaren ser på entreprenörernas kvalitetssystem 
passar en kvalitativ frågeställning bättre i undersökningen. Det ger respondenten 
möjlighet till en mera individuell syn när han besvarar frågorna. En kvalitativ 
frågeundersökning ger kunskaper om vad som sker utan att ta hänsyn till hur ofta 
eller hur vanligt det är skriver Repstad (1999). 
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Den kvalitativa intervjun ska vara helhetsorienterad men samtidigt målinriktad. En 
bra intervju kräver dessutom noggrann planering av vilka teman som ska beröras, 
genom detta undviker man att hamna i irrelevant prat som inte gagnar 
undersökningen. (ibid.) 

2.3 Analys 
Intervjusvaren analyserades för att finna problemområden kring hur byggbranschen 
brukar sina kvalitetssystem i praktiken. Detta gjordes med litteraturstudien som 
grund och flera genomläsningar av gjorda intervjuer. Det yttersta målet är att 
besvara problemformuleringen och kunna bidra med egna förslag och idéer till 
åtgärder som kan vara företagen till hjälp. 

2.4 Studiedesign 
Avsikten med en designbeskrivning är att tydliggöra studiens utformning. 
 
Det finns fyra olika typer av forskningsdesign nämligen ”utvärderande” 
”förändringsinriktad” ” teori och modellutveckling” samt ”utprövning” vilken av 
dessa man väljer att arbeta efter eller om man föredrar en kombination beror på 
vilken typ av undersökning man avser utföra enligt Andersson och Borgbrant (1998). 
 
För att besvara problemformuleringen i undersökningen beslutades att använda 
utvärderande forskning som den mest lämpade för mitt forskningsprojekt enligt 
Andersson och Borgbrant (1998). Denna undersökning ändrade inte rutiner i någon 
befintlig organisation ej heller utvecklades någon ny metod. Arbetet blev en 
utvärdering av de system som användes genom intervjuer med sex utvalda 
beställare. 
 
I ett avslutande kapitel ges förslag och idéer till lösning på de problem man kan 
vänta sig kunna identifiera. Möjligen kan detta anses vara av förändringskaraktär, 
dock kan man anse att det inte blir så eftersom man inte riktar sig till någon bestämd 
organisation. Istället får de som tar del av denna undersökning och identifierar ett 
liknande problem i sin organisation frihet att använda de synpunkter som lämnas 
efter eget bevåg. 

2.5 Målgrupp 
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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2.6 Reliabilitet och validitet 
Det gäller att hålla fokus och se att man undersöker det som man avsett att 
undersöka med andra ord en god validitet och en god reliabilitet dvs. på ett 
tillförlitligt sätt enligt Patel och Davidson (1994). 
 
Validitet och reliabilitet har ett särskilt förhållande till varandra. Detta gör att vi inte 
bara kan koncentrera oss på det ena eller andra. Det finns tre tumregler man ska 
tänka på. ”Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet”. ”Låg reliabilitet ger låg 
validitet”. ”Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet” (ibid.) 
 
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. 
 
Reliabiliteten visas genom den litteraturstudie i ämnet som jag redovisar den ligger 
till grund för frågeställningen. Därigenom ser man de bakomliggande teorier 
undersökningen bygger på. 

2.7 Definitioner 
Beställare: 
Byggherre och/eller uppdragsgivare i ett byggprojekt. 
 
Entreprenörer: 
I denna rapport avses byggentreprenörer verksamma inom husbyggnad utan en 
definierad storlek på omsättning eller anställda. Sålunda talas om både stora och små 
entreprenörer ner till enmansföretags nivå. 
 
SIQ 
Stiftelsen SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse som ingår i de sk. 
industriforskningsinstituten. Huvudmän är den svenska staten samt 
intressentföreningen kvalitetsutveckling. 
 
ISO 9001:2000 
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. 
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Kvalitet 
En produkts eller tjänsts förmåga att tillfredställa och helst överträffa kundernas 
behov och förväntningar. 
 
Kvalitetssystem 
Organisatorisk struktur, rutiner, processer och resurser som är nödvändiga för 
ledning och styrning av verksamheten med avseende på kvalitet. 
 
Uppbyggnad av kvalitetssystem 
Före produktionen utför man kvalitetssäkring. Under produktionen vidtar 
kvalitetsstyrning och efter produktionen sker kvalitetskontroll. För att få ständiga 
förbättringar sker kvalitetsutveckling före, under och efter produktionen. 

2.8 Rapportupplägg 
 
 
 

Litteraturstudie Intervjuer 

Resultat 

Slutsatser / Diskussion 

Inledning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 Visar en enkel bild hur examensarbetet är upplagt. 
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3 Introduktion om kvalitetssystem 
 
Detta avsnitt i undersökningen ska ge en allmän kunskap om kvalitetssystem och några 
viktiga grundbegrepp samlade i underrubriker. 
 

3.1 Kvalitetsarbete 

3.1.1 Kvalitet 
Ordet kvalité kommer från latinets ”qualitas”, som betyder ”av vad”. Det finns flera 
definitioner på begreppet kvalité en bra sådan är ”en produkts eller tjänsts förmåga 
att tillfredställa och helst överträffa kundernas behov och förväntningar.”. Bergman 
och Klefsjö (2001) 

3.1.2 Kvalitetsstrategi 
Kvalitetsstrategi i ett företag måste bygga på ledningens ständiga engagemang för 
kvalitetsfrågor. Ledningen bör fastställa en kvalitetspolicy för företaget och stödja 
kvalitetsaktiviteter både ekonomiskt, moraliskt och med ledningsresurser. Bergman 
och Klefsjö (1991) 
 
Med en kvalitetspolicy gör man klart vilken roll kvalitetsfrågorna spelar i företagets 
framtidsvision och långsiktiga mål. I policyn bör man även peka ut vägen att nå 
målen. (ibid.) 
 
Policyn ska sedan vara ett rättesnöre för allt arbete kring kvalité i företaget. Inte 
minst är det en förbindelse från ledningens sida. Om inte ledningen själv agerar i 
enlighet med kvalitetspolicyn lär inte heller dess medarbetare göra detta. Detta 
ställer stora krav på att företagsledningen noggrant tänkt igenom vad man vill 
uppnå. Ledningen ska i handling visa att kvalité värderas lika högt som exempelvis 
direkta kostnader och tidplaner för att skapa respekt för kvalitetssystemet. (ibid.) 

3.1.3 Kvalitetssäkring 
Genom kvalitetssäkring siktar man in sig på att förhindra att fel uppstår genom att 
försäkra sig om att arbetet görs rätt första gången och alltid därefter. Det betyder att 
alla individer i processen är ansvariga för sin egen kvalitet och att de måste tänka på 
allting de gör. Edsö (1999) 
 
Nödvändigt för att klara detta är. 
 
• Veta vad vi ska göra. 
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• Veta hur vi ska göra. 
• Mäta hur bra vi gör det. 
• Vidta korrigerande åtgärder. 
• Ha resurser att göra det. 
• Vilja göra ett bra arbete. 
 
För att inte bli offer för omständigheterna ska vi ha formella system som säkerställer 
att vi tillgodoser våra kunders krav effektivt genom att. 
 
• Vi bestämmer oss för det bästa sättet att göra saker, skriver ned det och håller oss 

till det. 
• Vi utformar tydliga och rätt skrivna instruktioner. 
• Vi utformar checklistor där det behövs så att det lätt går att följa dem. 
• Vi sparar uppföljningar som visar att vi har kontroll över verksamheten. 
 
Om saker ändå går fel måste vi rätta till dem och hitta ett sätt att förhindra att samma 
fel uppstår igen. (ibid.) 
 

3.1.4 Motivation 
Ett bra sätt att komma igång med kvalitetsarbete är en öppen dialog i företaget för att 
kunna öppna vägen till ett nytt tankesätt. Det är ställt utom tvivel att motivation är 
en av de starkaste drivkrafterna för människor. En motiverad medarbetare gör sitt 
arbete med kvalité om han från början tänker kvalité. Kanske låter det som ett enkelt 
recept men väldigt svårt att i verkligheten komma dithän. 
 
Stöd för detta finns att hämta i litteraturen Johansson et al. (1993) där man kan läsa 
att företag som infört kvalitetssystemet ISO 9000 hävdar att 80 % av problemen ligger 
i de anställdas inställning. Ett annat väldigt svårbemästrat problem som uppstår är 
den mycket omfattande dokumentation som måste ske. Det är lätt att alla pärmar, 
manualer och dokument hamnar på hyllan då de uppfattas som för tunga helt enkelt. 
”man vet ändå hur man brukar göra”. 
 
Därefter vidtar ett ständigt arbete med revideringar och uppdateringar vid alla 
förändringar. Det upplevs ofta betungande från personalen som känner ett 
merarbete utan att alltid se nyttan. Här kommer behovet att ledningen kan ge 
motivationen och skapa det engagemang som krävs för personalen. Annars är risken 
stor att svårigheterna med införandet i initialskedet tar stor energi som kunde 
användas bättre. Johansson et al. (1993) 
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Engagemang och delaktighet är de faktorer som uppges ha det största avgörandet för 
hur företaget kommer att lyckas med implementeringen. Det gäller att få personalen 
att inse att allt arbete egentligen är kvalitetsarbete och att detta ska överskugga och 
genomsyra hela verksamheten. I en del branscher har tolknings problem av 
standarden uppkommit och det kan vara en fälla av företaget att blint lita på sin 
kvalitetschef eftersom han bara är människa och behöver stöd och andras åsikter i 
sitt arbete. (ibid.) 
 
När väl certifieringen är genomförd tycker många företag att motivationen ökar och 
de anställda upplever sig som mera delaktiga. Vissa har dock en mer återhållsam 
hållning och i ett fall säger kvalitetschefen att ”personalen blir noggrannare”. Men 
han tror inte att standarden som sådan har ökat motivationen. (ibid.) 
 

3.1.5 Kostnad för kvalitetssystem 
Kostnaderna för personalen varierar kraftigt delvis beroende på storleken av företag. 
Några generella summor är svåra att ge och personalens kunskapsnivå och förmåga 
att ta till sig ny kunskap avgör hur stora utbildnings insatserna blir. Hos en del 
företag sker kontinuerlig utbildning vilket ger svårigheter att spåra kostnaderna till 
enbart införande av ISO 9000 skriver Johansson et al. (1993). 
 
Konsultarvoden är en annan stor utgift vid införandet av kvalitetssystem. Nu är även 
denna post starkt beroende av företagets policy vad gäller inhyrning av extern 
expertis. En majoritet av företagen i undersökningen har använt någon form av 
konsulthjälp. (ibid.) 
 

3.1.6 Kvalitetsbristkostnader 
Viktigt vid arbete kring kvalitetsfrågor är att inte tappa fokus på vad som egentligen 
medför kostnader. Att för en entreprenör göra fel och i efterhand rätta till uppkomna 
fel blir betydande fördyringar. I sin bok skriver Deming (Deming1986). Hur lågt kan 
man gå i kvalitet utan att förlora kunder? Den frågan kan leda till missförstånd 
beroende på alltför snävt sneglande mot resultat. I Japan däremot arbetar man mot 
kvalitetsförbättringar väl förvissade att de lönar sig i längden. 
 
I en enkel skiss visar Deming (Deming1986) att förbättrad kvalitet leder till 
kostnadsminskning på grund av mindre omarbete och mindre misstag, mindre 
förseningar och bättre utnyttjande av maskiner och material. Därmed ökas 
produktiviteten och man når marknaden med bättre kvalitet till lägre pris. Man blir 
kvar på marknaden och tryggar jobben. 
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Den kanske viktigaste aspekten i hela produktionskedjan är att se till kundens krav 
och önskemål både nu och i framtiden. Ledningen i företaget  måste ha ambitionen 
att driva mot kvalitet därigenom visar man arbetarna att man menar allvar.(ibid) 
 

3.1.7 Målformulering 
I sin analys säger Johansson et al. (1993) att metoderna för att nå målen varierat 
kraftigt från företag till företag. Det kan bland annat bero på olika målformuleringar. 
Dessutom säger de att ”vem man vänder sig till med kvalitetsarbetet” har nästan alla 
angivit som samtliga anställda. Det tyder på att man enligt policyn är medveten om 
att alla måste medverka för att kvalitetsmålen ska uppnås. 
 

3.1.8 Ständig förbättring 
Ständig förbättring får ses som ett av de viktigaste begreppen i kvalitetsarbetet. Man 
ska inte stanna i utvecklingen utan ständigt förbättra verksamheten. Hälften av de 
tillfrågade företagen i Johansson et al (1993) har angivit detta i sin kvalitetspolicy. 
Man tillägger att företagen ändå kan arbeta enligt ständig förbättring utan att ha 
detta i sin policy. 
 
Eftersom kundkraven på kvalitet ökar hela tiden, nya tekniska lösningar dyker upp 
måste man ständigt försöka förbättra kvaliteten på de egna produkterna och på den 
egna verksamheten med dess processer. Den som slutar att bli bättre slutar snart att 
vara bra. Bergman och Klefsjö (2001) 

3.2 ISO 9001:2000 Kvalitetssystem 
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”. 
 
En viktig orsak till kvalitetssystemens framsteg är de japanska framgångarna på 
1970- och 80- talet skriver Bergman och Klefsjö (2001). 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. 
 
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 underlättas 
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planering och fördelning av resurser, därmed bidrar detta till organisationens totala 
effektivitet.(ibid) 
 
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. Risken 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. Bergman och Klefsjö (2001) 
 

3.3 Hjälpmedel i kvalitetsarbete 
I en litteraturstudie om kvalitetssystem är det viktigt att nämna något omkring de sju 
ledningsverktygen. Detta eftersom de kan vara en väldigt god grund i ett aktivt 
kvalitetsarbete. 
 

3.3.1 De sju ledningsverktygen 
Allt förbättringsarbete startar med en vilja att förändra, här är det viktigt att reagera 
på orsaken och inte lägga krutet på symtomen. Problemlösningen innebär att gå till 
botten, med ursprung i Japan finns ett beprövat och bra sätt ”de fem varför”. Teorin 
är att om man frågar sig ”varför” fem gånger i följd kommer man ner till den 
verkliga orsaken. Klefsjö et al. (1999) 
 
I Japan tog man för att stärka förmågan att hantera verbal information fram en 
uppsättning verktyg. De kan användas enskilt var för sig men får bäste effekten om 
de används i kombination. Med hjälp av dessa kan man systematiskt strukturera 
ostrukturerad verbal information. Identifiera underliggande problem och utarbeta 
förslag på hur de ska kunna lösas. Verktygen kompletterar och ersätter inte andra 
verktyg i förbättringsarbetet. Avsikten är att de ska hjälpa oss i förbättringsarbetet av 
verksamheten, vara en generator för olika idéer och lösningsförslag. (ibid.) 
 
De sju ledningsverktygen 
 

 Släktskapsdiagram 
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 Relationsdiagram 
 Träddiagram 
 Matrisdiagram 
 Matrisdataanalys 
 Processbesluts diagram 
 Pildiagram 

 
Boken tar sedan upp mera konkret vad varje diagram står för och hur det används. 
Ett hjälpmedel i kvalitetsarbetet vid företag för att lösa problem utan att vara 
komplicerat. Här kan företagen finna enkla hjälpmedel i analysen av sin verksamhet. 
Klefsjö et al. (1999) 
 

3.4 Demingmetoden 
Ett av de stora namnen inom kvalitetsarbete på 1950 – talet var W Edwards Deming.  
 
Fokus för Deming låg i ledningens engagemang för kvalitetsfrågor, detta var 
nödvändigt för att kunna få med den övriga organisationen. Deming upprättade en 
14 punktlista som skulle ge en arbetsmanual enligt Andersson och Onnela (1999). 
 
1. Skapa ett klimat för långsiktiga beslut och ständiga förbättringar. 
2. Övergå till nya kvalitetstänkandet. 
3. Sluta försöka kontrollera in kvalitet. 
4. Minska antalet leverantörer och värdera dem inte enbart efter pris. 
5. Förbättra ständigt varje process 
6. Ge alla möjlighet att utvecklas i sitt arbete. 
7. Betona ledarskap. 
8. Fördriv rädslan. 
9. Riv ner barriärerna mellan avdelningarna 
10. Sluta med slogans. Vidta åtgärder istället. 
11. Avskaffa ackord. 
12. Ta bort hindren för yrkesstolthet 
13. Uppmuntra till utbildning och vidareutveckling. 
14. Vidta åtgärder för att få igång förändringsprocessen. 
 
Sätten att införa kvalitetssystem är många och till sist är det företagets struktur och 
inriktning som avgör hur man går tillväga. Det finns otaliga metoder och att bland 
dessa peka ut rätt eller fel är inte möjligt, i ett företag A är en metod rätt medan den i 
företag B är helt fel och måste omarbetas. 
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Demingmetoden presenteras i Price (1992). Metoden handlar egentligen väldigt 
enkelt uttryckt om att man ska tänka rätt. Boken har sina exempel från vanlig 
tillverkningsindustri och de visar på hur svårt det är att implementera nya system. 
Ett kvalitetssystem handlar i grunden om ett sätt att tänka kvalité. Detta tänkesätt är 
egentligen en av orsakerna till Japanernas industriexplosion. (ibid.) 
 
Här pekas på hur viktig erfarenhetsåterföring är för kvalitetstänkande eftersom den 
klargör vikten av detta, att förebygga felet innan det uppstår inte rätta i efterhand det 
som blivit fel. Deming uppmanar till ”förvandling av ledningsstilen”. Detta innebär 
att vi måste lära oss den nya ledningsstilens principer och därefter handla enligt 
dessa. Han frågar därefter om vi verkligen kan det ? (ibid.) 
 
En stor del av införandet av ett nytt system förutsätter att ledningen visar sin 
organisation vägen. Price berättar hur det efter stora ord om kvalitet från chefer som 
inte själva förstått vad det innebär blir ett totalt misslyckande för företaget. För ett 
certifierat företag med stora pengar investerade i systemet kan det betyda katastrof 
när verkligheten hamrar utanför porten. Price (1992) 
 
Man tar även upp kundrelationer med ett exempel från Black & Decker vars vice 
koncernchef för Europa har myntat djärva idéer. Kortfattat betyder hans tes att man 
startar en kontinuerlig process för att försöka bli bäst i alla divisioner och garantera 
kunden en produkt av hög kvalitet. Att den är prisvärd och att kunden köper en ny 
när den gamla tjänat ut. (ibid.) 
 
För två år sedan inleddes vid Black & Decker en kulturförändring man kallar TCS 
(Total Customer Service) på svenska total kundservice. I boken citeras en chef hos 
Black & Decker. ”Vilket innebär att alla i vårt företag gör allt vad de gör för en kunds 
räkning. Kunden ”är närvarande” inom Black & Decker, en växel tillverkas till 
exempel i maskinverkstaden. Det är viktigt att växelfräsaren vet vem som är hans 
kund och identifierar sig med kunden, förstår kundens problem och hur han skall 
bära sig åt för att göra produkten mer prisvärd och ge bättre kundservice. Man kan 
tillämpa detta också på sekreterare eller omvänt, chefer som dikterar för sina 
sekreterare och så vidare”.(ibid.) 
 
”Det är en kulturförändring som det kommer att ta många år att genomföra, om vi 
över huvud taget lyckas”.(ibid.) 
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3.5 Kvalitetsarbete med SIQs hjälp 
Avsnittet ger en inblick i användbara verktyg för kvalitetsarbete via SIQ. 
 

3.5.1 SIQs Modell 
Institutet för kvalitetsutveckling lämnar utmärkelsen svensk kvalitet. Hur det går till 
att söka utmärkelsen kan man läsa i broschyrer vilka tillhandahålls kostnadsfritt från 
SIQ. Stiftelsen SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse som ingår i de sk 
industriforskningsinstituten. Huvudmän är den svenska staten samt 
intressentföreningen kvalitetsutveckling. Staten företräds av Nutek enligt 
www.siq.se (020526) 
 
Intresseföreningen består av cirka 100 svenska företag och organisationer. Detta ger 
SIQ en djup förankring i svenskt näringsliv. Samtidigt som det är en bred bas för 
informations spridning. (ibid.) 
 
Till stöd för SIQs verksamhet har även rådet för kvalitetsutveckling utsetts. I rådet 
finns personer med stort engagemang och kunnande i kvalitetsfrågor. Rådet utser 
sina egna medlemmar och ingår med en representant i SIQs styrelse. (ibid.) 
 

3.5.2 Kundorienterad verksamhetsutveckling 
Begreppet betonar att utvecklingen handlar om hela verksamheten och utifrån ett 
kundperspektiv. Det innebär således att utveckla verksamhetens förmåga att ta fram, 
producera och leverera varor och tjänster med rätt egenskaper utifrån kundens bästa, 
med en övertygelse om att detta i längden är det mest framgångsrika enligt 
www.siq.se (020505) 
 
Detta grundar sig på en genomgång av företaget som börjar med att man tar fram en 
översikt av sin organisation som en bra start på förändringsarbetet. När man 
utarbetar översikten slår man fast grundbegrepp som är viktiga och återkommer i 
verksamhets - beskrivningens olika delar skriver SIQ (2001). 
 
Detta ger en bild av organisationen och dess verksamhet som väsentligt underlättar 
det fortsatta arbetet. Om man önskar en mera formell utvärdering är detta ett 
nödvändigt underlag speciellt om den utförs av externa personer. (ibid.) 
 
Översikten ska vara kortfattad men tydlig, den bör sammanställas gemensamt i 
ledningsgruppen men var öppen och ta in synpunkter från medarbetarna. Genom 
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det försäkrar man sig om en samsyn på verksamheten och vad den står för. Försök 
begränsa till inte mer än fyra sidor. (ibid.) 
Översiktens innehåll i punktform. 
 
1. Verksamhetsområde och verksamhetsidé 
2. Visioner och värderingar 
3. Viktigaste kundkategorier 
4. Viktigaste varor och tjänster 
5. Viktigaste marknader 
6. Konkurrenssituation och marknadsposition 
7. Verksamhetens framgångsfaktorer samt hot och möjligheter 
8. Verksamhetens huvudprocesser och stödjande processer 
9. Organisationsschema 
10. Medarbetare (antal, kategorier, utbildningsnivåer ) 
11. Struktur och sammansättning på leverantörer och återförsäljare 
12. Viktigaste anläggningar och deras ändamål 
13. Ägarförhållanden 
14. Lagar och förordningar som har speciell betydelse för verksamheten 
 
Det finns sju olika kriterier som ger poäng, under varje kriterium finns flera 
delkriterium som tillsammans kan ge kriteriets maxpoäng. 
 
Exempelvis är första kriteriet ledarskap med 120 poäng. 
Under detta ligger fyra delkriterium som tillsammans ger 120 poäng nämligen : 
 
Verkställande ledning 45 P. 
Ledarskap för ständiga förbättringar 30P. 
Samhällsengagemang 15 P 
Miljöhänsyn 30 P. 
 
Nedan redovisas övriga sex huvudrubriker men under dessa finns alltså fler 
underrubriker. 
 
Information och analys 80P. 
Strategisk planering 60P. 
Medarbetarnas utveckling 150P. 
Verksamhetens processer 130P. 
Verksamhetens resultat 160P. 
Kundtillfredsställelse 300P. 
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Vill man veta mer hur man värderar de olika parametrarna finns utförligt och lättläst 
material hos SIQ. När arbetet är gjort sker en utvärdering av ett lag på tre till sex 
personer – examinatorer. De bör tillsammans ha så bred kompetens som möjligt. 
Laget kan även kompletteras med personer från andra organisationer. Man kommer 
att få en sammanlagd poäng som sedan grupperas i sju nivåer där den sjunde 
innebär maxpoäng. Erfarenheten visar att de flesta första gången hamnar kring nivå 
två enligt SIQ (2001). 
 
Ständiga förbättringar sker via återföringsrapporten där identifieras ett antal styrkor 
och förbättringsmöjligheter. Dessa utgör grunden till organisationens 
förbättringsplan för det närmaste året eller åren till dess en ny 
verksamhetsbeskrivning eller utvärdering görs. Förbättringsarbetet måste vara en 
naturlig del i organisationens dagliga arbete. Högsta ledningen bör leda, följa upp 
och stödja detta. Det är viktigt att alla medarbetare engageras och genomför 
förbättringsarbetet. Arbetet ger avkastning i form av bättre kundtillfredsställelse och 
högre effektivitet enligt www.siq.se ((2)020526). 
 

3.6 Kvalitetssäkring i byggsektorn 
Avsnittet visar bland annat utdrag från en rapport av byggforskningsrådet 
 

3.6.1 Kvalitetssäkring 
Kvalitetssäkring behövs bland annat för att komma tillrätta med byggfel, stigande 
byggkostnader, ”sjuka” hus och dålig trivsel hos de boende. Det görs också gällande 
att kostnaderna för kvalitetssäkring kan vinnas tillbaka och även ge en total 
besparing på grund av färre problem under byggprocessen”. Ström (1992) 
 
Man kan med anledning av detta se två i tiden närstående exempel, dessa är 
Hammarby sjöstad och Hallandsås. 
 
Hammarby sjöstad är ett av de största byggprojekten som pågår i Stockholm för 
närvarande (2002) där ett gammalt industri och hamn område blir bostadsområde. 
När det står klart blir ca 30 000 människor boende i området. Olyckligtvis har 
området redan innan inflyttning drabbats av mögel och fuktproblem, entreprenören 
har förklarat detta med den ovanligt regniga sommaren (2001). 
 
Hallandsås som är en del i moderniseringen av Västkustbanan har varierande berg 
och mycket stora mängder grundvatten vilket gör projektet svårt och har orsakat 
många problem. Oktober 1997 stoppades bygget och en stor giftskandal uppdagades 
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där ett kemiskt tätningsmedel läckt ut i grundvattnet. De färdiga tunnlarna skulle bli 
8,6 kilometer långa av detta är 1700 meter utsprängt i söder, 1200 meter i norr och 40 
meter i mitten plus en 900 meter lång arbetstunnel. Projektet har hittills kostat 2 
miljarder kronor och beräknas för att byggas färdigt kosta totalt ca 6 - 6,5 miljarder 
kronor. 
 
”Byggsektorn har med vissa undantag inte hunnit speciellt långt vad gäller 
kvalitetssäkring. Speciellt saknas helhetsgrepp där kvalitetssäkring tillämpas från 
början till slut” enligt Ström (1992).  Boken förklarar olika begrepp som felkostnader, 
kvalitetsfel, varför uppstår kvalitetsfel, vad är kvalitetssäkring och varför 
kvalitetssäkring. Det sistnämnda med tre viktiga skäl, som ett bristande trivsel bl.a. 
genom olämpliga material och lösningar som irriterar brukaren. Nummer två är 
hälsoriskerna, hus som gör människor sjuka har blivit ett stort problem. Som 
nummer tre de stigande byggkostnaderna måste hejdas. (ibid.) 
 
Ett annat intressant citat från boken är, ” Typen av beställare verkar inte spela någon 
roll för kvalitet och kvalitetssäkring. Såväl goda som dåliga exempel finns bland alla 
typer av beställare”. (ibid.) Vidare pekas på nödvändigheten av utveckling av olika 
slags hjälpmedel inte bara hos byggherrarna utan även projektören, även av mer 
generell forskning. För att kunna fånga upp de behov brukarna har som oftast 
sammanfaller med byggherrens. Det ger en bättre kvalitetssäkring och avhjälper 
många problem. Ström (1992). 
 
Ett exempel är med byggföretaget Byggpaul som har underrubriken ”Arbetarna görs 
delaktiga”. Vid en entreprenad i kvarteret Helge (centrala Västerås) provas ett nytt 
sätt att arbeta. Man säger bland annat ” åtgärderna man vidtagit för att förbättra 
information, engagemang, trivsel och kvalitet är mycket varierande och sträcker sig 
från det lilla till det stora”. Därefter har man delat upp åtgärderna i åtta punkter. 
(ibid.) 
 
Nummer ett var utökad information eftersom man upptäckte att många hantverkare 
inte vet vad de bygger innan huset nästan är klart. Teorin var att en ökad kännedom 
ger ett större engagemang och ansvarskänsla. 
 
Tvåan var rent bygge som går ut på att hålla snyggt. Både egen personal och 
underentreprenörer ska hålla rent för att öka trivseln och effektiviteten. Dessutom 
minskar olycksrisken som extra bonus. 
 
Punkt tre var datoriserat planeringsstöd, denna punkt är nog idag genomförd hos de 
flesta entreprenörer utom möjligen de allra minsta. 
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Fyran var kvalitetssäkring, dit hör bl.a. leveranskontroller och en särskild kontroll av 
de kritiska punkter som kunnat identifieras. 
 
Punkt fem var installationssamordning det löstes genom att en speciell samordnare 
anställdes på halvtid för att samordna i detalj de olika installatörernas arbete. Det 
lyckades inte helt men fungerade ändå bättre än vid tidigare byggen. Dessutom 
ingick fyra veckor med driftsättning där de olika tekniska systemen provas. 
 
Nummer sex var situationsanpassad utbildning vilket innebar att de anställda fick 
utbildning inför svårare eller mera komplicerade moment. 
 
Sjuan var byggjumpa, tiominuters morgongympa minskar risken för sträckningar 
och muskelskador och det gav resultat upplevde man. 
 
Sist som nummer åtta var produktionsplanering. Byggnadsarbetarna fick gå en tre 
dagars kurs i produktionsplanering. Detta gjorde det lättare att diskutera tidsplaner 
med de som gått kursen. Ström (1992). 
 
Gjorde Byggpaul några vinster på dessa moment? I boken presenteras fyra punkter 
som jag citerar. (ibid.) 
 

 Produktiviteten har varit högre än normalt. Bland annat har betongarbetena 
hittills gått snabbare än förväntat. 

 
 Kvalitén har hittills blivit mycket god. Man är särskilt stolt över betongarbetena, 

som har minimalt med gjutsår. Detta har bekräftats av ett examensarbete, utfört 
av studenter från KTH. 

 
 Trivseln har ökat. Ett utslag av detta är att bodarna helt saknar det brukliga 

klottret. Sammanhållningen har blivit så god, att arbetarna en gång drack vin i 
matsalen efter jobbet för att därefter gå ut och dansa. 

 
 Den ökade trivseln tros vara en huvudorsak till den låga frånvaron, 4% (mot 

Byggpauls genomsnitt på 6%). 
 
Byggpaul tänkte permanenta vissa av de nya åtgärderna enligt boken var dessa. 
”Startmöte/träningsläger, situationsanpassad utbildning, rent bygge, byggjumpa ” 
och när byggets karaktär så tillåter använda stormatsal. Ström (1992) 
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4 Aktuellt som berör kvalitet 
 
Här refereras artiklar där undersökningen funnit intressanta synpunkter i frågor som berör 
kvalitetsarbete. 
 

4.1 Erfarenheter som debatteras 
 

4.1.1 Byggföretag certifieras 
Hos tidningen Byggnadsarbetaren finns intressanta artiklar. Den första handlar om 
att byggföretag i Stockholm certifieras, Fransson (020124). Man vill skapa bättre 
planering som gynnar arbetsmiljö och kvalité. Det nya certifieringssystemet heter 
Bf9K och är framtaget av Stockholms byggmästareförening. Avsikten var att skapa 
ett kvalitetssystem för även små företag med femtio anställda och nedåt. 
 
Fransson har intervjuat arbetschefen hos Einar Mattsson Byggnads AB och han säger 
följande enligt artikeln. ”Ett exempel är att systemet innehåller en manual där man i 
detalj beskriver hur man gör fuktmätningar”. Detta kan vara en metod för att komma 
tillrätta med de problem som finns med fukt och mögel i branschen. (ibid.) 
 
Ett annat viktigt citat från artikeln är. ”Bland annat ska certifieringen borga för en bra 
planering i projekteringsskedet. Det innehåller helt enkelt rutiner för hur det ska 
göras på rätt sätt. En bättre planering är något som inte minst fackliga organisationer 
efterlyst”.(ibid.) 
 
När artikeln skrevs var tre företag i Stockholm certifierade och fick sitt ”körkort” av 
Sveriges provnings – och forskningsinstitut som utfärdar ett godkännande. Systemet 
har två nivåer en basnivå och en frivillig tilläggsnivå. Branschen behöver just denna 
typ av nytänkande som även om det inte är perfekt direkt ger en grund att bygga 
vidare. (ibid.) 

4.1.2 Ge oss mer byggtid 
I Göteborg handlade en stor konferens om pressade byggtider om detta kan man läsa 
i tidningen Byggnadsarbetaren i en artikel av Fransson (020307). Här vittnade 
arbetare om hur den alltmer pressade tiden medför att människor slits ut i förtid 
genom den ständiga stressen. Följande finns att läsa ”Han påpekade att alla vet 
varför byggtiderna är korta och det borde leda till handling. Man vet att det går att 
lösa men alla är inte eniga hur”. 
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På konferensen där representanter från byggföretag, byggherrar, konsulter, forskare 
och arbetsmiljöverkets chefsjurist medverkade diskuterades vad som påverkar 
byggtiderna, vilken effekt det har och hur man kan förändra. Mot bakgrund av 
branschens kvalitetsproblem och den tilltagande utslitningen av yrkesarbetare och 
arbetsledare redan i unga år, kombinerat med rekryteringsproblem gjorde alla eniga 
om att åtgärder måste vidtas. (ibid.) 
 
Ett problem som man tog upp är beställarnas kortsiktiga intressen av en kort byggtid 
utan hänsyn till produktens totala livslängd. Man ansåg beställarna okunniga om 
vilken produktionstid som fordras och manade till ökat ansvar. Även byggbolagen 
fick en släng av sleven för att de alltför lättvindigt lovar omöjliga byggtider som de 
vet inte håller. (ibid.) 
 
Det gavs konkreta förslag till förbättringar och jag citerar. ”Se över hela 
branschkulturen, hur den fungerar. Samla ihop alla aktörerna, få dem att sitta vid 
samma bord och samarbeta”. Trots att alla var för ett ökat samarbete var det oenighet 
om vad som borde göras och en del trodde att tiderna hellre kommer att pressas 
ännu mera. ”Kunderna kommer inte att ge längre byggtider”.(ibid.) 
 

4.1.3 Extrema byggtider skadar byggjobbare 
Fransson (020508) ger i ytterligare en artikel ljus kring frågan om de pressade 
byggtiderna. Här får en lagbas hos Interoc i Malmö ge sin syn på saken. Han menar 
att tiderna nu är så pressade att bygget redan skulle ha varit igång när jobbarna 
kommer till platsen. Vid hans senaste uppdrag på före detta Värnhems sjukhus som 
byggs om till studentbostäder hade som mest 120 man jobbat. Detta orsakar att flera 
yrkeskategorier trängs om utrymmet och hela tiden skapas stress när alla strävar att 
hålla sin del. 
 
Han var oroad för vad denna tidsjakt gör med honom och hans kollegor och lever 
med övertygelsen att utslagningen kommer att öka. Därför vill han att 
entreprenörerna nu gemensamt måste agera gentemot beställarna. Men han säger 
också ” tar inte vår arbetsgivare ett bygge med för korta byggtider gör en annan det. 
Det leder till att problemen bara flyttas runt mellan företagen. (ibid.) 
 
Byggnads försöker nu driva en kampanj mot de korta byggtiderna och har i detta fall 
kontaktat beställaren Malmö kommunala bostadsbolag (MKB). Men därifrån fick 
man ett kallsinnigt svar trots att man ifrågasatte om kvalitetskraven gick att uppfylla. 
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I ett brev svarade MKB ”att man tillsammans med byggaren bedömt byggtiden och 
funnit att den nuvarande tidplanen är acceptabel”.(ibid.) 
 
En ombudsman på byggnads i Malmö är mycket oroad över utvecklingen. Han säger 
bland annat. ”Beställare och byggföretag bestämmer tiden utan att fråga dem som 
ska göra jobbet. Sedan tvingas byggnadsarbetarna att jobba under orimliga 
arbetsförhållanden”. Vidare tycker han att Värnhem är ett exempel på väldigt dålig 
planering, delvis därför att jobbarna måste offra sin i kollektivavtal stadgade 
sommarsemester för att hålla tiden. (ibid.) 
 

4.1.4 Satsa på ackordet 
Detta är en artikel av Niklasson (020508). Inte mindre än 23 motioner till byggnads 
kongress handlar om lönesystemet. Majoriteten av dessa vill få bort resultatlöner och 
satsa på ackord som huvudlöneform i byggnads. 
 
Flera motionärer är bekymrade över de påtryckningar som görs mot byggjobbarna 
mot ackordet. Kalix avdelningen vill i kollektivavtalet få in en text som hindrar 
individuella löner. Men alla har inte den uppfattningen utan från Överkalix kommer 
en motion som vill överge ackord till förmån för månadslön. Förbundsstyrelsen har 
däremot en klar uppfattning. ”Full satsning på ackordet”. (ibid.) 
 

4.1.5 Minskad kontroll på byggen 
Kontrollen av byggnadsarbeten har fått minskade resurser hos många kommuner 
och nu befarar Boverkets generaldirektör att utvecklingen ska leda till sämre 
byggkvalitet. Detta underbyggs av en enkätundersökning länsstyrelserna gjort i 
landets kommuner. Dahlqvist(021119) 
 
Allt mindre satsas på kontroll av byggande och den tekniska kompetensen i 
kommunerna har urholkats. Enligt Boverkets analys har det medfört att samhällets 
regler om tillsyn och kontroll inte tillämpas på ett bra sätt. Man vill att den utredning 
som ser över plan och bygglagen ska föreslå hur kvalitetskontrollen ska bli 
bättre.(ibid.) 
 

4.1.6 Kritik mot kvalitetskontroll 
Fastighetsverket riktar kritik mot byggföretagens kvalitetskontroll. Efter en 
mögelskandal på Moderna Museet i Stockholm ska verket anlita oberoende 
fuktkonsulter att granska sina byggen. Man anser att projektörers och 
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byggentreprenörers egenkontroll inte fungerar. Nu vill man att garantitiden förlängs 
från två till fem år eller ännu längre. Fransson(020918) 
 

4.1.7 Då blir bygget rätt från början 
Ett hus ska stå i kanske femtio till hundra år och detta ställer krav på att allt blir rätt 
från början. Upphandlingen inför byggandet är den viktigaste processen i husets hela 
livscykel.  Det finns  många frågetecken och synpunkter kring byggandet och 
upphandlingsprocessen. Funktionsupphandling handlar om att se helheten och 
funktionen framför delarna. Fokusera på ändamålet med byggnaden och redan i 
upphandlingsskedet specificera krav som ska uppfyllas när byggnaden är i drift. Till 
sist handlar det om funktion och kostnad. www.af.se (030213) 
 
ABB fastighet driver byggprojekt för mellan etthundrafemtio och femhundra 
miljoner kronor om året. Detta gör dem till en stor kund hos byggföretagen. De 
arbetar uteslutande med funktionsentreprenad som metod. Den går kort ut på att om 
man vet vad man vill ha ska man ange det noggrant. (ibid.) 
 
Det kan man naturligtvis säga om organisationen har god egen kunskap i ämnet, 
långt ifrån alla beställare har det. En orsak kan vara att beställare och slutanvändare 
inte talar med varandra. (ibid.) 
 
Ibland finns diffusa kunskaper om vad som krävs när det gäller viktiga funktioner 
som värme, temperatur och ventilation. Den kunskapen kan man bara skaffa sig 
genom att känna den verksamhet som ska bedrivas i huset. För att nå ett gott resultat 
måste man dessutom kunna uttrycka sina krav i kvantifierbara termer, annars har 
man inget att kontrollera slutresultatet emot. (ibid.) 
 
Ofta får vi höra talas om fuskbyggen och fastigheter som inte håller måttet av någon 
anledning. Tidningsrubrikerna talar om byggfusk. Men det kan även handla om en 
dålig upphandling och det leder alltid till dålig ekonomi. (ibid.) 
 
Kompetensen hos beställaren är ofta otillräcklig och då är det lätt att lockas att 
konsekvent välja det billigaste alternativet. Något som kan ge ett tufft uppvaknande 
när dyra notor börjar trilla in. www.af.se (030213) 
 
Hos ABB fastighet har man upprättat en slags checklistor för upphandling. 
Huvuddokumentet är en rumsbeskrivning, i den definieras kraven på varje rum i 
minsta detalj. Alla installationer, luftkvalitet, temperaturkrav, kort sagt allt finns med 
i en sådan dokumentation av kraven, alla inblandade har tillgång till samma 
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information. Man vet exakt vad man vill ha. Därigenom tycker man också att man får 
det man vill och inget annat. (ibid.) 
 
Det finns mycket att hämta in i form av lägre kostnader om upphandlingen tar 
hänsyn till driften och den verksamhet som ska bedrivas i fastigheten. Här gäller att 
bygga in rätt typ av flexibilitet med tanke på de ändrade krav som kan komma att 
uppstå i framtiden. (ibid.) 
 
Specificera, verifiera och validera. Det är tre ben som ett bra program och en bra 
upphandling står på. Alla krav måste vara mätbara och det är inte alltid så enkelt 
som det kan tyckas. När det gäller färg och form är svårigheten estetiska tolkningar, 
men ifråga om klimatkrav respektive tekniska funktioner krävs det helt andra 
kunskaper för att ens tänka vilka frågor man ska ställa för att få de rätta svaren. 
(ibid.) 
 
Om man anlitar en konsult för hjälp med projektering och byggledning ska man ta 
den som är mest lyhörd. Förmågan att lyssna, diskutera och förstå kundens behov är 
avgörande för om han ska lyckas skapa en byggnad med just vad som önskas. Inte 
minst viktigt är det med tanke på driftskostnaderna som är omkring nittio procent av 
livscykelkostnaden för en fastighet. (ibid.) 
 
När det gäller livscykelkostnaden håller inte alla med om att driftskostnaden är 
avgörande. Det enda som räknas är att få ner investeringskostnaden tycker en del. 
Man betonar också vikten av en skicklig projektledning som ser och behärskar 
helheten. Det finns bevis på att projektledaren kan påverka byggkostnaden så 
mycket som tjugo till tjugofem procent och det gäller både uppåt och nedåt. (ibid.) 
 
Ett omständligt förarbete men för den uthållige finns det mycket att vinna i fråga om 
lägre kostnader och i tillfredsställelse över att ha fått det slutresultat som en gång 
avsågs. www.af.se (030213) 
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5 Presentation 
Här presenteras kort de utvalda beställare som intervjuats för undersökningen. I kapitel 2:1 
förklaras hur urvalet gjordes. 
 

5.1 Presentation av beställare 

5.1.1 Akademiska hus 
Företaget är ca 10 år och har sitt ursprung som byggnadsstyrelsen men är numer ett 
AB med "snällare" vinstkrav än andra fastighetsbolag. Man vill bygga långsiktigt och 
har inget egenintresse av försäljning utan det sker endast om verksamhet upphör så 
lokalerna blir överflödiga enligt Hortlund. Staten är ägare via finansdepartementet 
och man är en av Sveriges 10 största fastighetsägare. Investeringstakten är ca 3 
miljarder per år. 
Kontaktperson var Regionchef Tomas Hortlund Luleå. 
 

5.1.2 NLL Division Service, fastigheter 
Norrbottens läns landsting har en egen avdelning för fastigheter i division service 
som ska tillhandahålla lokaler och skapa större nytta av den totala lokalytan, bättre 
tillvarata fastigheternas långsiktiga värde och brukbarhet samt minska landstingets 
netto kostnader för lokaler. I Boden rivs gamla lasarettshuvudbyggnaden men man 
har kvar flera lokaler där nya verksamheter etableras. 
Kontaktperson var Byggnadsingenjör Jan Boman NLL, division service fastigheter. 
 

5.1.3 Galären AB 
Galären är ett av Luleås större privata fastighetsbolag med verksamhet även i 
Stockholm. Det har som inriktning fastighetsförädling och bostadsrättsombildningar 
i de egna hyresfastigheterna i Karl Ohlsson fastighets AB ca 210 lägenheter samt 
Lejontassen AB för kommersiella lokaler och p – hus ca 80 000 kvm. Därutöver 
förvaltar man fastigheter åt flera andra större fastighetsbolag i Luleå. 
Galärengruppen omsätter 30 miljoner kronor och har ca 15 anställda. 
Kontaktperson var Regionchef Gunnar Thålin Luleå. 

5.1.4 Norrporten AB 
Norrporten är ett rikstäckande fastighetsbolag med säte och huvudkontor i 
Sundsvall. Verksamheten bedrivs på tolv olika orter i Sverige varav en är Luleå. 
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Fastighetsbeståndet är värdemässigt totalt 12 miljarder kronor. Andra AP-fonden, 
Sjätte AP-fonden och Vasakronan AB är till lika stora delar ägare av Norrporten. 
 
Företagets strategi är att fastighetsbeståndet ska bestå av attraktiva fastigheter i bästa 
läge, med huvudsakligen kommersiella lokaler. I Luleå har man 25 fastigheter med 
en yta av ca 143 576 kvm. 
Kontaktperson var Förvaltare Michael Öhgren Luleåkontoret. 
 

5.1.5 Fortifikationsverket 
FORT V är uppdelat i tre verksamhetsområden, jag besöker anskaffning men det 
finns även, drift och underhåll samt avyttring. Verksamheten i anskaffning omfattar 
alla åtgärder som medför ny, om och tillbyggnad samt förvärv av fast egendom Den 
största kunden är försvarsmakten men bland andra hyresgäster märks FMV, FOI, 
FRA och pliktverket. Man har 4,7 miljoner kvadratmeter lokaler. FORT V är en av 
Sveriges största byggherrar. Rådande försvarsbeslut ger ramar för hur verksamheten 
ska bedrivas genom de direktiv försvarsmakten får. FORTV lyder under 
finansdepartementet. 
Kontaktperson var Projektledare Sune Heikkillä Boden. 
 

5.1.6 Bodens kommun fastighetskontoret 
Bodens Kommun fastighetskontoret lyder under tekniska förvaltningen. Kommunen 
äger och förvaltar en hel del fastigheter bland annat skolor, daghem och 
idrottsanläggningar samt ett äventyrsbad. Verksamheten omfattar mest om och 
tillbyggnad men i huvudsak underhåll av fastigheter. Befolkningen i kommunen är 
för närvarande omkring 28000 innevånare.  
Kontaktperson var Entreprenadingenjör Sven Andersson fastighetsavdelningen. 
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6 Empiri 
Här ges en redovisning av de svar som undersökningen inhämtat via intervjuer med utvalda 
beställare. 
 

6.1 Intervjusvar 
Avsikten är att ge en redogörelse för de tre första intervjufrågorna som var av mera 
allmän karaktär och därefter ge ett helhetsgrepp om hela materialet i kapitel 7och de 
mönster som kunnat uttolkas. 
 
Frågesvaren redovisas i bilaga 1 och analyseras i Bilaga 2. Dock redovisas inte de tre 
första frågorna annat än i kapitel 6.1.1.  
 

6.1.1 Inledningsfrågor 
Har ni någon pågående entreprenad? Om inte när hade ni senast en entreprenad igång? 
 
Alla utvalda beställare har haft pågående eller nyligen avslutade entreprenader 
vilket gör att deras synpunkter är aktuella. 
 
Finns det ett kvalitetssystem i er egen organisation? 
 
På fråga två är det egentligen bara en som inte har något kvalitetssystem. Även en 
andra beställare säger sig sakna ett system men man arbetar på ett sådant sätt att 
man kan säga att de har ett eget system, dock inte på papper.  
 
Vad anser ni allmänt om kvalitetssystem? 
 
Fråga tre visar att alla beställare är försiktigt positiva men att det finns allvarliga 
betänkligheter hur pålitliga kvalitetssystemen är. Flera visar skepsis mot 
byggentreprenörernas verkliga vilja att ta systemen på allvar. Det talas om att de 
lämnar en pärm för att kravet finns men sedan är det dåligt med uppföljning. 
Egenkontrollen sägs inte fungera och att man gör systemen för byråkratiska. 
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7 Analys 
Här vägs intervjumaterialet mot den samlade teorin i en analys. 
 

7.1 Analys av undersökningen 
Avsikten är här att försöka sammanfatta undersökningen och plocka fram viktiga bitar som 
framkommit i undersökningen både genom litteraturstudien och intervju undersökningen. 
Den intresserade kan via källhänvisningen hitta mera material att studera i ämnet. 
 
Det råder delade meningar om kvalitén har ökat eller ej. Bilaga 1 visar med svar på 
fråga 6 att uppfattningen hos beställarna ger en signal om att allt inte är helt bra. 
Precis hälften ansåg sig se en ökning medan två inte märkt någon större skillnad. En 
av de tillfrågade ansåg sig ha sett en minskad kvalité under senare år. 
 
Tidningen Byggnadsarbetaren har i en artikel av Fransson (020307) redovisad i 
kapitel 4.1.2 samt 4.1.3 Fransson (020508) behandlat frågan om de pressade 
byggtiderna. Där ger byggnads sin syn på frågan via exempel. Klart är att frågan 
upplevs som väldigt besvärande och man vill gärna hitta utvägar för medlemmarnas 
välbefinnande. I förstnämnda artikel ges beställarna en stor del av skulden för de 
pressade tiderna. Men även byggbolagen som lovar tider som redan är omöjliga i 
starten. 
 
Byggtiden går delvis ihop med en annan parameter som är projekteringen vilken 
bland annat gav följande reaktion hos beställarna. Jobbaren kan inte göra ett fullgott 
arbete om inte byggnaden blivit ordentligt projekterad. Andra pekade på svårigheten 
att hinna granska handlingarna före byggstart. En beställare sade följande ”lite tid 
mellan projektering och byggstart för att med den utvalde entreprenören gå igenom 
ritningsunderlaget, för att bägge parter ska förstå vad vi tänkt oss med ritningen”. 
Han upplevde att starten kom alltför snabbt och parterna hann inte alltid hitta 
varandra. 
 
Förslag till förbättringar lämnades även till exempel. ”Jag tror ändå mer på det att 
den som ansvarar för slutprodukten ska också ha ett stort inflytande hur det 
projekteras. Det måste gå mera dithän att en entreprenör säljer en produkt där han 
ansvarar för projekteringen och utförandet”. 
 
Lite radikala idéer kom även fram under intervjun av beställare. Dessa ord var en del 
av ett svar på fråga 14. ”Genom att vara drivande och kanske våga ta till lite 
okonventionella metoder som att föreskriva att det inte får vara ackordslön”. Fråga 
15 gav dessa synpunkter. ”Det viktigaste för att uppnå högre kvalité är att se till att 
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få bort ackordslönen. Idag innebär inte bara ackordslönen att det blir stress, byggfusk 
och slarv utan det innebär dessutom ett motsatsförhållande mellan de anställda och 
arbetsledningen och därigenom även beställaren. Detta får till följd att hela processen 
blir lidande, "man drar inte åt samma håll”.  
 
I litteratur genomgången finns även exempel på hur ackordsystemet försvaras av 
byggnads kapitel 4.1.4. Här talas om att förbundsstyrelsen vill ha full satsning  på 
ackordet. (Niklasson (020508)) 
 
Vikten av att hantverkaren känner engagemang för att kvalitetssystemet ska fungera 
är en viktig del i arbetet. Men även i denna del spelar ackordsystemet en roll 
eftersom många känner pressen att det ska gå fort. En viktig synpunkt är att 
projekteringen har en central betydelse för slutresultatet. Blir det fel redan där kan 
det lätt följa hela vägen genom bygget oavsett om jobbarna är kvalitetsmedvetna. 
 
Gör systemen lättarbetade och inte för mycket papper är något som flera pekar på. 
Här ska praktiker motiveras att använda protokoll som en del av arbetet och i 
förlängningen spara pengar åt alla parter. Detta sker genom att felen minskar och 
kvalitén höjs kontinuerligt. Att entreprenörerna lyckas implementera systemet i den 
egna organisationen är en nyckelparameter. 
 
I kapitel 3.1.4 kan följande läsas, företag som infört kvalitetssystemet ISO 9001 
hävdar att huvuddelen av problemet ligger i de anställdas inställning. Ett annat 
väldigt svårbemästrat problem som uppstår är den mycket omfattande 
dokumentation som måste ske. Det är lätt att alla pärmar, manualer och dokument 
hamnar på hyllan då de uppfattas som för tunga helt enkelt. Johansson et al. (1993)  
 
 Beställare gav också uttryck för att egenkontrollen måste fungera. Därigenom kunde 
arbetsledarna friläggas och kunna arbeta mer med samordningen som man tyckte är 
ett problem. 
 
Ytterligare ett problem kan utläsas nämligen att beställaren ”ofta” känner att han inte 
får det som är beställt. Många gånger genom att det blir missförstånd mellan honom 
och entreprenören. 
 
Kapitel 4.1.1 visar att även små byggföretag kan skapa system och certifieras i ett 
kvalitetssystem utan alltför stora kostnader. Detta exempel ger ett ”körkort” till 
företaget som visar att man arbetar efter ett system och har en manual som hjälp i 
arbetet. 
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8 Resultat 
Här redovisas resultatet av undersökningen med hänsyn till problemformuleringen. 
 

8.1 Problemformuleringen besvaras 
Har intervjuerna gett den information som man strävat efter? 
 
Materialet har gett många tankeställare. Här kommer en analys av intervjusvaren 
som svar på problemformuleringen. 
 
Hur ser beställaren på entreprenörernas kvalitetssystem? 
 
Det varierar kraftigt vad man anser. En del ger en positiv bild och ser systemet som 
ett medel att få högre kvalité och i de flesta fall kräver man att entreprenören om inte 
annat presterar en kvalitetsplan för det specifika projektet. Sammanfattningsvis kan 
man säga att beställarna är positiva till kvalitetssystem men upplever att de inte 
fungerar fullt ut alla gånger. 
 
De har dock alla insikten att kvalitetsarbete är lönsamt även om det ger kostnader i 
en utökad administration för entreprenören och utbildning med mera som 
naturligtvis beställarna betalar via utförda entreprenader. I deras roll som beställare 
har utförandet en avgörande betydelse. Man konstaterar att inget kostar mer än 
dåligt byggda hus. Gemensamt är att beställarna kräver kvalitetsplaner i större 
projekt inte vid smärre ombyggnader, underhåll etc. eftersom det i tid och pengar 
inte motiverar ett sådant administrativt arbete. Alla beställare fordrar inte att 
entreprenören har kvalitetssystem i sin organisation däremot ska han visa en 
fungerande egenkontroll. 
 
I ett fall upphandlas småjobb på årsbasis via ett viktningssystem, Utvärderingen vid 
upphandlingen har flera parametrar som värderar de olika entreprenörerna efter 
företagens kvalitetssystem, erfarenheter, miljökännedom och pris. Det följer en 
viktning där t.ex. priset har en vikt av 70 % , poängen slås samman och man gör en 
jämförelse vem som får högst etc. Sammantaget är det pris, erfarenhet och 
kvalitetssystem som ger mesta utslaget. 
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Innebär kvalitetssystemet ett bättre slutresultat? 
 
Ett enkelt ja eller nej räcker inte till svar. Några beställare menar att inte systemen 
utan personen bakom hammaren avgör kvalitén. En annan synpunkt är att 
projekteringen är det som avgör om slutresultatet blir bra. Som svar på frågan kan 
man konstatera att enbart kvalitetssystemet ger inget bättre resultat om inte 
personerna i organisationens alla led är motiverade och engagerade. Majoriteten 
beställare hade dock inte upplevt någon höjd kvalité på senare år. 
 
En beställare uttryckte väldigt bestämt att det inte är någon skillnad på grundval av 
deras egen erfarenhet. Man hade exempel där certifierade riksbyggföretag inte 
klarade kvalitén. Att mindre entreprenörer som helt saknade system ändå uppvisade 
högre kvalitet förklarades med att de ofta själva sköter produktionen med sitt eget 
namn i firman och ett dåligt rykte kunde riskera företagets existens. 
 
Fungerar byggbranschens kvalitetssystem i praktiken? 
 
Inom industrin har kvalitetssystem funnits under lång tid. Många branscher har nu 
implementerat kombinerade kvalitets och miljöledningssystem. Ser man på 
byggbranschen så är man trots att en del jobbat med sina system under ett antal år 
bara i starten av arbetet. Uppfattningen i undersökningen är att många beställare 
upplever entreprenörernas system för pappers inriktade och man glömmer bort att 
implementera systemen i sin organisation. Flera beställare önskade att man skapade 
mer egenkontroll och frigjorde arbetsledare från dessa plikter. ”Den som gör jobbet 
borde få ta fullt ansvar och därigenom bli mera motiverade” är en röst från 
intervjuerna. 
 
Möjligen kan en förklaring vara som en beställare pekade på att man ser kostnaderna 
och vågar inte lita på vinsten. Att införa ett system oavsett om det certifieras kostar 
tid och pengar. Beställarna tyckte många gånger att de små entreprenörerna utan 
system klarade kvalitetsarbetet bättre. Möjligen kan förklaringen vara att de ändå 
jobbar med kvalitetstänkande eftersom de oftast själva arbetar i produktionen och 
deras framgång hänger på resultaten de presterar. 
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8.2 Problemområden 
 
Som introduktion till kapitel 9 presenteras ett antal citat ur intervjusvaren som pekar på 
problemområden i kvalitetsarbetet. 
 

Vi konstaterar att 
egenkontrollen inte 
fungerat och arbetet är 
felaktigt utfört. 

Ackordlönen det är 
största problemet i 
byggbranschen idag. 

Det avgörande för 
kvalitén är hela 
organisationens 
engagemang. 

Hantverkarens möjlighet att påverka är 
ju egentligen bara finishen. Den är nog 
så viktig men om det är projekterat fel 
spelar det ingen roll hur duktig han är. 

Det får inte bli en pappersprodukt 
som inte används 

Det vore absolut bra 
om byggbranschen 
kunde hitta nya 
löneformer. 

Få lite tid mellan projektering och byggstart 
för att med den utvalde entreprenören gå 
igenom ritningsunderlaget, för att bägge 
parter ska förstå vad vi tänkt oss med 
bygget. 

I slutänden vet vi 
nog allihop som 
sysslar med detta att 
kvalitet lönar sig. 
Även om det ibland 
utgör en kostnad 

Kaisen är inte dumt med 
ständiga förbättringar 

Den som utför arbetet sätter 
graden av kvalité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 Visar ett axplock ur intervjusvaren, det finns mycket mera i materialet i 
(bilaga 1) för den intresserade. De parametrar till varför kvalitetssystemen vållar 
problem som man kan identifiera listas nedan. Källa: Intervjuer i undersökningen. 
 

 Projekteringen. 
 Byggtiderna. 
 Ackordlönesystemet. 
 Egenkontrollen brister. 
 Kundrelationer. 
 Samordning. 
 Kvalitetsmedvetande. 
 Kvalitetssystemets implementering i entreprenörens organisation. 
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9 Diskussion/Slutsatser 
I detta kapitel ger författaren till undersökningen sin syn på kvalitetsarbete genom de 
kunskaper arbetet med rapporten gett. 
 

9.1 Kvalitetsutveckling  
Syftet med studien var att bringa klarhet i hur beställaren upplever att entreprenörerna 
använder sina kvalitetssystem. Samt dessutom kunna identifiera eventuella problem i 
nuvarande system och söka efter förslag och ge idéer hur systemen kan utvecklas. 
 
Den första delen i syftet har besvarats tidigare i kapitel 8. I detta kapitel ges förslag 
och idéer kring kvalitetsarbete. 
 
Ett problem är att det ofta sker flera missar redan på projekteringsstadiet, detta gör 
att fel uppstår senare i processen och vållar irritation på arbetsplatsen. 
 
Tyvärr leder kostnadsjakten till allt kortare tid mellan projektering och byggstart och 
handlingarna blir inte granskade så att fel kan upptäckas i tid. 
 
Samordningen mellan olika underentreprenörer är ett annat problem. En del 
beställare ville här frigöra arbetsledare från kontrollfunktionen till att kunna sköta 
samordningen och därigenom medge egenkontroll för byggnadsarbetarna. Detta är 
ett intressant förslag värt att studera närmare. 
 
Kanske den fråga som gav det mest oväntade svaret var om kvalitén hade ökat och 
detta sett över en längre tidsperiod där hälften svarade nej. Man upplever det 
alarmerande med allt arbete kring kvalité att det inte ska ha givit bättre resultat. En 
beställare uttryckte kraftfullt att det hellre minskat. Bara två tyckte att den klart hade 
ökat och en uttryckte en viss ökning men alltför liten. Oroväckande när beställaren 
som betalar kalaset känner att han inte får vad han betalar. 
 
Man tenderar att göra systemet alltför pappersinriktat. En massa checklistor som de 
berörda inte förstår varför de använder. Detta medför att det kanske viktigaste för att 
systemet ska fungera är att motivationen uteblir. I bästa fall fyller man nöjaktigt i 
dessa checklistor under fikarasten utan att reflektera över dess betydelse.” Redan där 
har luften gått ur kvalitetsarbetet sedan får bokhyllan braka ihop under tyngden av 
pärmar med checklistor”. 
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Hårda ord men är det inte så att den som utför arbetet måste tänka kvalité, de flesta 
byggjobbare gör det helt naturligt. Men det finns undantag som genar och inte bryr 
sig av okunskap eller bristande yrkesstolthet. Enda sättet att fånga upp dessa är via 
utbildning, leda in deras tankar i rätt banor och få dem att förstå hur oerhört viktigt 
det är att lämna ett fullgott arbete. 
 
Skäll inte bara på ”gubbarna” nej för det vore väl enkelt. Går man snett uppåt till 
arbetsledare och platschef gäller samma sak naturligtvis. Även här finns båda sorter 
och entreprenörerna måste från högre befattningar kunna identifiera individer som 
inte leder arbetet i rätt riktning. Receptet blir även för dem utbildning och 
förebyggande arbete. 
 
Vem bär skulden, vi har ju en tendens att söka syndabockar. När det gäller att 
utforma ledningssystem och implementera dessa så ligger ansvaret på 
företagsledningen. Men de kan inte utföra mirakel och behöver hjälp, men den 
tändande gnistan i organisationen måste gå denna väg. Nu är det som en beställare 
påpekade pappersmänniskor kontra praktiker och den förstnämnda gruppen gillar 
listor och liknande lösningar meddans praktikern närmast ser listor som ett hinder. 
 
Arbetare som har ackord vill bygga och det snabbt för då tjänar man pengar. 
Problemet är lönesystemet ackord som uppmuntrar till genvägar vilket kan orsaka 
fel eftersom snabbhet inte alltid ger bästa resultatet. 
 

9.2 Satsa på kvalitetssystem 
Man vill gärna att de stora beställare som saknar kvalitetssystem tänker igenom 
fördelarna med att själva införa något eget eller ISO anpassat. Det är bra för 
trovärdigheten när man ska granska entreprenörernas system. Kunskapen om hur 
systemen fungerar och dess teori går att förvärva men det är lättare att bedöma 
andra utifrån sitt eget arbete. Dessutom gör mycket goda kunskaper i kvalitetsarbete 
och klara rutiner det enklare att ställa rätt krav vid upphandlingen. Ett eget system 
kommer också snart att betala sig genom att andelen fel minskar och man får en 
enklare efterkontroll när man systematiserat arbetet. 
 
När man väl kommit igång med kvalitetsarbetet och det fungerar kan nästa steg bli 
att skaffa kompetens för revisioner hos entreprenörerna och skärskåda deras 
kvalitetsarbete i praktiken. Därmed får man sedan en utmärkt grund att värdera 
entreprenörerna och deras system. En bonus blir även den press det ger att verkligen 
arbeta med systemen och få dem att fungera i produktionen. 
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Små beställare kan inte ta den kostnad ett certifierande innebär, men det går att som 
undersökningen visat ha ett ”eget system” fast de som har det kanske inte tycker sig 
ha ett. Men har man fungerande erfarenhetsåterföring och klart uttalade kvalitetsmål 
så visst finns ett eget system om än det inte finns på papperet eller följer ISO normer. 
Det är rätt, man kan lika väl göra ett eget system, varför inte? Låt bli att krångla till, 
kvalitetsarbete är enkelt uttryckt ett ”rätt sätt att tänka”. 

Samma sak gäller de entreprenörer som tvekar eller anser sig vara för små. I kapitel 
fyra visas på ett arbete i Stockholm just med att ta fram kvalitetssystem för små 
företag. 

En certifiering är i sig inget värd om inte systemet ändå fungerar i praktiken. 
Producera inte bara papper utan lär er ett sätt att tänka som med egenkontroll och 
ansvar från den enskilde leder till ett gott arbete. Frilägg arbetsledarna från kontroll 
till viktigare uppgifter bl.a. med samordning. Man är övertygad att med relativt 
enkla medel kommer vi ett stort kliv på vägen med högre kvalité till allas glädje. 
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9.3 Byggtiderna 
Man har den uppfattningen att dagens snäva byggtider vilket också debatteras i 
arbetarnas facktidning måste förändras. Mera kunskaper i kvalitetsarbete kanske kan 
ge beställarna en tankeställare om att korta byggtider kontra kvalité inte alltid går 
ihop. Naturligtvis får inte entreprenörerna undandra sig sitt ansvar för att inte lova 
tider som skadar deras personal. I längden medför detta att företagen sågar den gren 
de sitter på, redan nu talas om problem med personalrekrytering. 
 
Vi kan inte förenkla för mycket och i en av de artiklar från tidningen 
Byggnadsarbetaren i kapitel fyra som jag refererar till, där säger man att beställarna 
aldrig kommer att gå med på längre byggtider. Där ligger nog sanningen ,det är 
lättare att korta än förlänga vilket förklaras av ekonomiska orsaker. 
 
 För att se visionerna hos beställarna frågade jag i mina avslutningsfrågor om 
framtiden och hur de kunde få högre kvalité. Det var lite svävande svar och de flesta 
hade inte tänkt särskilt mycket på hur byggprocessen kan förändras. 
 
Frivilligt tar inte beställarna på sig ökade kostnader, brukarna ska kunna betala de 
hyror som är följden av byggkostnaden. Ska tiderna förlängas måste pengar sparas 
någonstans. Redan idag är ju byggkostnaderna höga och branschen behöver en 
genomlysning från start till slut. Här finns inte någon klar lösning utan det fordras en 
rad åtgärder på olika plan för att komma problemet närmare. Utan tvivel krävs att 
forskningen och utvecklingen av byggprocessen måste prioriteras. 

9.4 Lönesystemet 
Här gav en artikel i byggnadsarbetaren av Niklasson (020508) en avvikande syn på 
lönesystemet ackord. I kapitel fyra refereras denna, utifrån de svar beställarna gav i 
undersökningen var man inte på den linjen. Ackord och kvalitetsarbete fungerar inte 
tillsammans och signalerna från byggnads är oroande. Branschen borde nog söka sig 
nya lösningar istället för att fastna i gamla system som inte uppfyller dagens behov. 
 
Arbetarna är beroende av beställare för att få jobb. Om dessa beställare kräver 
förändringar får man vara lyhörd annars kan det skapa konflikter som inte leder 
framåt. Själva larmar även facket om den alltför uppskruvade takten och ackord är 
en faktor som driver upp tempot. Enbart byggtiden styr inte den saken utan alla har 
vi en morot att kunna tjäna mesta möjliga. Utan tvivel gynnas kvalitetsarbete av en 
”normal” arbetstakt. 
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Det finns ingen färdig lösning på ett nytt lönesystem men säkert kan parterna 
tillsammans, kanske med bredare diskussioner inbegripet beställare 
intresseorganisationer och forskare komma långt. 

9.5 Kundrelationer 
Det finns en modell beskriven under kapitel tre från SIQ kallad kundorienterad 
verksamhetsutveckling. Jag har i min undersökning och genom personlig erfarenhet 
funnit att det inte alltid är brukaren (slutkunden) som entreprenören ser. Även 
småfel kan vålla stor irritation och göra brukaren mera felsökande. Nu finns exempel 
att entreprenörer bygger och säljer direkt till brukaren och i dessa fall blir han 
tvungen att tänka på brukarens krav. Dessutom kan det tvinga fram förändringar av 
själva byggprocessen. 
 
I många fall blir sista chansen för entreprenören som kalkylerat snålt för att räkna 
hem ett bygge att utföra dyrare tilläggsarbeten. Detta skapar konflikter som kunde 
undvikas om man är kundvänlig och diskuterar fram lösningar med beställaren 
innan man presenterar räkningen för att göra jobbet. Oftast är det en miss i 
projekteringen och detta kan en erfaren entreprenör snabbt utnyttja. Man vill tro att 
alla beställare är medvetna om att entreprenören måste tjäna pengar det är ju en 
grundförutsättning. Rent generellt är det förkastligt att räkna så lågt att man måste 
granska handlingarna för att hitta fel som inbringar vinsten. 
 
I kapitel tre ges en kort redogörelse för ett experiment hos Black & Decker som infört 
ett extremt kundfokus. Egentligen vore denna modell lättare att tillämpa i 
byggbranschen där beställaren är mera i direktkontakt med producenten. Kanske 
kan någon hitta en lämplig nivå för kundrelationer genom det exemplet. 
 
En viktig parameter i ett kvalitetssystem är en fungerande kundvård hela vägen. 
Beställaren är aldrig besvärlig utan kräver enbart att få valuta för sina pengar. Ett 
gott kvalitetsarbete ger nöjda beställare och man slipper missnöjda beställare och 
dåligt rykte. Lyhördhet är honnörsordet som borgar för ett fruktbart samarbete 
mellan beställare och entreprenör. Man är inte motpoler utan arbetar mot samma 
mål. 
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10 Framtida studier 
För framtiden finns fortfarande mycket att undersöka. Ämnet har hög komplexitet och flera 
parametrar hänger intimt samman. Man kan rekommendera forskning på hela området, 
följande tips ges utifrån denna rapport. 
 

 Projekteringen: Här har bland annat tiden pekats ut som ett problem. En 
djupforskning kan säkert utröna fler parametrar och ge uppslag till lösningar. 

 
 Byggtiderna: Där pekar arbetstagare organisationen på ett ökande stressproblem 

som leder till ohälsa. Även detta är ett angeläget forskningsämne. Ur 
kvalitetssynpunkt är ämnet även motiverat till ytterligare forskning. 

 
 Ackordlönesystemet: Av flera parter utpekat som en stor orsak. Forskning 

bedrivs och behovet är stort att finna lösningar för alla inblandade. 
 

 Kundrelationer: Även detta en utgångspunkt för vidare studier som kan 
klarlägga samband och orsaker. 

 
 Samordning: Ett problem att få flera aktörer att dra mot samma mål och inte bara 

sitt eget revir, Här finns möjlighet till forskningsinsatser. 
 

 Kvalitetsmedvetande: Kan man få hela organisationen att gå mot samma väg?. 
Det finns behov av forskning till enklare modeller hur ett kvalitetssystem byggs 
upp i medvetandet bland även motsträviga medarbetare. 

 
 Byggprocessen: Där pågår forskning men mera behövs och behovet är stort att 

finna nya entreprenadformer gärna med ett mera integrerat kvalitetsarbete. 
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Redovisning av intervjusvar 
 
Här redovisas svaren från intervjuerna. Jag väljer att låta svaren vara anonyma och de följer 
alltså inte den ordning vilken beställarna redovisats i kapitel fem. De första tre allmänna 
frågorna har egen indelning. Detta därför att det inte är väsentligt vem som svarat utan vad 
som svarats. Rapporten syftar inte till att någon ska känna sig utpekad utan det är en analys 
av svaren hur kvalitetsarbetet fungerar som är det viktiga. 
 
För att min analys ska kunna bedömas av den som intresserar sig för denna rapport 
har jag strävat efter att återge svaren så ordagrant jag kan. 
 
1 Har ni någon pågående entreprenad? Om inte när hade ni senast en entreprenad igång? 
 
Beställare 1 
Ja vi har för närvarande tre större entreprenader, en börjar snart och är en 
omfattande ombyggnad Vi lämnar en riktad inbjudan till entreprenörer vi bedömer 
kan utföra uppdraget men om någon hör talas om jobbet och vill räkna är ingen 
utestängd. Vår verksamhet styrs inte av lagen om offentlig upphandling eftersom vi 
är ett AB. 
 
Beställare 2 
Ja vi har ju bl.a. i Boden takombyggnad vi bygger även om till väglaboratorium som 
ska flytta från universitetet. Vi har även en rivningsentreprenad (Bodens lasarett) 
som gjort konkurs och det är en väldigt speciell entreprenad. Vi har även en del 
andra projekt på gång. 
 
Beställare 3 
Det beror på beloppsgräns, vi har flera entreprenader på etthundra till 
tvåhundratusen kronor som pågår. Den senaste större som var på flera miljoner 
avslutades så sent som förra året. 
 
Beställare 4 
Ja vi har olika projekt och just nu två av lite större kaliber på gång. Vi har i vinter 
avslutat tre stora entreprenader, två kasernombyggnader och en skolbyggnad på I 
19. Nu startar vi upp en renovering / ombyggnad av en skolbyggnad på S3. I 
kasernerna på I 19 arbetar vi med att bygga om våtutrymmena så att de uppfyller 
dagens krav på antal duschar etc. då de i de gamla kasernerna ligger under lagens 
krav. 
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Beställare 5 
Ja det har vi, vi bygger om här uppe i huset (rättscentrum Luleå) för en ny hyresgäst. 
Det är största entreprenaden för tillfället. Sedan har vi två stora projekt som vi har 
löpande under året som avser underhåll. En större entreprenad är inte påbörjad ännu 
vi har hyresförhandlingar och lite projektering kvar på denna. 
 
Beställare 6 
Ja vi har flera projekt igång i huvudsak ombyggnader. 
 
2 Finns det ett kvalitetssystem i er egen organisation ? 
 
Beställare 1 
Ja vi har ett eget system för projekt som är ISO anpassat däremot ingen certifiering. 
Man har gjort en revision enligt utmärkelsen svensk kvalité och fick då betyg tre. 
 
Beställare 2 
Ja vi har ett kvalitetssystem som vi kallar byggstyrning, en byggstyrnings handbok. 
Det är vårt kvalitetssystem om vi tittar på bygg. Det är inte certifierat, en helt egen 
produkt. 
 
Beställare 3 
Inget certifierat system vi jobbar själva med uppföljning och erfarenhetsåterföring. 
 
Beställare 4 
Ja det gör det och huvudkontoret i Eskilstuna håller på att utforma ett nytt system 
som blir vårt eget huruvida det kommer att certifieras vet jag inte idag. 
 
Beställare 5 
Från 1 juni 2001 genomfördes en affär mellan Vasakronan AB och Norrporten där 
Norrporten förvärvade Vasakronans fastigheter i Luleå och andra städer utom 
storstäderna. Vi slog ihop all personal och alla fastigheter i ett bolag. Man håller på 
centralt i Sundsvall där vi har vårt huvudkontor att utarbeta ett kvalitetssystem / 
policy och vi vet idag inte hur det kommer att se ut. 
 
Beställare 6 
Nej egentligen inte, inget utarbetat kvalitetssystem. 
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3 Vad anser ni allmänt om kvalitetssystem ? 
 
Beställare 1 
Min personliga åsikt är helt ok när det gäller rutiner i processen. Men ett 
kvalitetssystem blir aldrig bättre än den som ska följa det. Kvalitetssystem är en bra 
insikt, men blir det ett slaviskt papperssystem är det inte bra utan improduktivt. 
Egenkontrollen fungerar inte ännu i byggsektorn utan det är ofta arbetsledaren som 
kontrollerar. 
 
Beställare 2 
De flesta byggare har ju tagit fram kvalitetssystem som säkert är väl fungerande och 
bra. Men frågan är ju alltid hur man sen orkar med att genomföra det arbete 
kvalitetssystemet innebär. 
 
Beställare 3 
De är inte mer värda än på det sätt de används. Vi har erfarenhet av entreprenörer 
som är certifierade både med ISO 9002 och 14001 där det inte är värt ett dugg medan 
andra entreprenörer som inte är certifierade håller väldigt bra egna 
kvalitetssäkringar. 
 
Beställare 4 
Avsikten är bra, det är egentligen att hitta rätt nivå så att folk accepterar och 
använder det. Det tenderar i början att bli alltför omständigt med för mycket papper 
och krav för de som ska använda systemet. Jag tror man ska försöka hitta rätt nivå 
sedan kan man bygga vidare och uppdatera kraven och möjligheterna, börja inte 
högst upp då får man bara backa för att folk ska vara med. 
 
Beställare 5 
Det är tillsammans med sunt förnuft det som vi behöver för att upphandla och 
genomföra en entreprenad. Det är viktigt. 
 
Beställare 6 
Man har inte från entreprenörernas sida tagit det så allvarligt utan plockat ihop en 
pärm. Sedan är det lite si och så med uppföljningen både från deras och våran sida. 
 
4 Kräver ni alltid att entreprenörer ni anlitar uppvisar ett kvalitetssystem ? På vilket sätt ? 
 
Beställare A 
Nej, det vi kräver är att dom jobbar med egenkontroll på utfört arbete dvs. vi ska inte 
vid besiktning upptäcka att de gjort fel utan de ska upptäcka och åtgärda felet själva 
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under arbetets gång, följa upp med egenkontroll. Helst så långt ner att de som utför 
arbetet själva sköter kontrollen och bockar av o kryssar de olika sakerna. Alla 
protokoll ska sedan vara underlag vid en slutbesiktning. Vi kräver inget certifierat 
system.  
 
Beställare B 
Nej, vi kräver kvalitetsplan speciellt på större jobb. Kvalitetsplanen är det 
intressanta. Vi anlitar oftast någon av de större entreprenörerna så vi har redan fått 
deras pärmar med kvalitetssystem och de är slängda. En ny entreprenör däremot kan 
vi kräva en pärm av för att kunna vikta anbuden bättre. Här finns det ca 5 
entreprenörer som klarar större jobb och det minskar behovet. 
 
Beställare C 
Vi kräver att dom tar fram någon sorts uppföljning av kvalitén det är inte alla som 
har det. Många små entreprenörer har inte utarbetat något. Någon sorts 
kvalitetssystem har vi som krav. Vi kräver en kvalitets dokumentation som då ser 
annorlunda ut beroende på vad det är för företag. Där framgår vem som är ansvarig 
för vad. 
 
Beställare D 
Inte alltid det beror på storleken på objektet och företaget som vi anlitar. Det kan 
vara småjobb och de köper vi upp på årsentreprenad basis, då har vi under 
upphandlingen utvärderat entreprenörernas kvalitetssystem. Det ligger då inbakat i 
kontraktet till entreprenaden. 
 
Utvärderingen vid upphandlingen har flera parametrar som värderar de olika 
entreprenörerna efter företagens kvalitetssystem, erfarenheter, miljökännedom 
gentemot försvaret som vi jobbar mot och pris. Det följer en viktning där t.ex. priset 
har en vikt av 70 % , deras poäng slås samman och vi gör en jämförelse vem som får 
högst etc. Sammantaget är det pris, erfarenhet och kvalitetssystem som ger mesta 
utslaget. 
 
Beställare E 
Inte någon uttalad skriven policy hur vi ska göra, men samtidigt finns det ett skrivet 
krav och min gissning är att vi kommer att få en liknande skrivning när 
huvudkontoret är klara med vår nya kvalitetspolicy. 
 
Beställare F 
Vi kräver nog inte alltid att entreprenören uppvisar ett kvalitetssystem. Vad jag 
brukar kräva är att man redovisar hur man planerar att genomföra kvalitetsarbetet i 
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ett projekt. Det kan innebära att dom säger att vi kommer att upprätta en 
kvalitetsplan för det projektet. Är det en större entreprenör är säkert planen i linje 
med kvalitetssystemet. 
 
5 Hur kontrollerar ni att det används på byggplatsen i praktiken ? 
 
Beställare A 
Vid besök på platsen. 
 
Beställare B 
Interna revisorer kan göra revision på projektet enligt ISO standard. Vi har ofta 
inhyrda projektledare men det kan också skötas internt. De som hyrs in är proffs som 
arbetar för beställarens bästa. Vi hyr in på kännedom vilka som är duktiga och jobbar 
mest mot ett par företag som har bra projektledare. 
 
Det finns två killar i Umeå med utbildning som kan göra stickprov vilket tar ca två 
dagar. Byggledare / Projektledaren jobbar mot entreprenören det finns inte längre 
någon kontrollant som går runt bygget. 
 
Beställare C 
Vi har byggmöten där vi brukar gå igenom dessa frågor med arbetsledningen. Men 
det är upp till entreprenören att utföra det. 
 
Beställare D 
Vi går in i entreprenörens bod och kontrollerar att deras pärm innehåller löpande 
redovisning med den egenkontroll de ska utföra. I slutänden har vi en genomgång 
där våran kvalitetsansvarige går igenom papperna en del är ju då gjort löpande. 
 
Beställare E 
Det är via byggledarna och byggmöten. Vi kräver till slutbesiktningen kontrollplan 
och att kontrollpunkterna är avbockade. 
 
Beställare F 
Våra byggledare gör då och då uppföljning att man fyller i och utför den utlovade 
kontrollen. Då förutsätter vi tills annat visat sig att uppgifterna är riktiga. Har man 
bockat för en kontrollpunkt förutsätter vi att det är på det viset. 
 
6 Har kvalitén på utförda arbeten ökat isåfall på vilket sätt ? 
 
Beställare A 
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Nej, det har de inte gjort. Hellre minskat, sett under senare år. 
Beställare B 
Nej, ingen märkbar möjligen generellt sedan miljonprogrammet. Jag tycker den hållit 
sig konstant på ungefär samma nivå. 
Beställare C 
Det är inte så stor skillnad, kanske något bättre men om det har med kvalitetssystem 
eller att materialen utvecklats är svårt att säga. 
 
Beställare D 
Ja förvisso har den ökat, det är på grund av att företagen har fått mer press på sig att 
uppfylla kvalitetskraven som vi ställer därför att poängsättningen blir beroende av 
de tidigare jobben. 
 
Beställare E 
Ja, det måste man säga om man jämför med tidigare. Vi har ju även nu en 
dokumentation på arbetena. 
 
Beställare F 
Ja jag tycker det har förbättrats, fast inte så mycket som man kunde förvänta sig sett 
på en lång tidsperiod. 
 
7 Hur är entreprenörens inställning till att använda kvalitetssystem ? 
 
Beställare A 
Det skiftar fruktansvärt, det är helt och hållet personrelaterat. De bästa och sämsta 
jobb vi har fått utfört är gjort av ett riksbyggföretag. Alltså ett av Sveriges största 
byggföretag efter att ha fungerat exemplariskt från början till slut till att ha fungerat 
urdåligt från början till slut och de använder samma certifieringssystem. 
 
Beställare B 
Positiv, de som lärt sig hantera det, går bra till hjälp för att se till att få rätt resultat. 
Fokus på pappershanteringen ger inte samma effekt. Svårigheten är att få systemet 
lätthanterligt. 
 
Beställare C 
Nog är man inne på det, alla entreprenörer. 
 
Beställare D 
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Visst finns det motstånd, man ifrågasätter nyttan, det kräver mycket jobb av 
arbetsledningen för att hantera och följa upp kvalitén. Men hittar vi rätt nivå då går 
det bra, det gäller att få acceptans. 
Beställare E 
Positiv och allt fler beställare efterfrågar kvalitetssystem så dom flesta har det även 
om de inte är certifierad. Men det kan ändå vara godkänt av någon typ av revisor. 
 
Beställare F 
Det tycker jag är lite varierande det beror väldigt mycket på platsorganisationen för 
de aktuella projekten. Företagen har förstås en positiv inställning, de kan ju inte säga 
annat heller. Hur man sedan har lyckats föra ner det i platsorganisationen det 
varierar. 
 
8 Händer det att ni anmärker på entreprenörer för att de inte följer kvalitetsplanen ? Vad 

vidtar ni för åtgärder då ? 
 
Beställare A 
Ja, vi konstaterar att egenkontrollen inte fungerat och arbetet är felaktigt utfört. De 
får då vidta åtgärder för att rätta till bristerna. 
 
Beställare B 
Det händer framförallt att det slarvas med ifyllande av checklistor men vi utdömer 
inget vite. Ingen stor misskötsel förekommer. Mest kontrolleras dokument kring 
ventilation och VVS med eget folk att de följer kraven på flöden etc. Det är inte så 
strikt hållet. 
 
Beställare C 
Det händer, vi kräver att de ska följa den kvalitetsplan som de visat. De ändrar då 
enligt våra önskemål, det brukar inte vara något problem. 
 
Beställare D 
Det händer men det är inte ofta vi behöver göra det, men visst händer det. Främst för 
att de inte följt upp kontinuerligt. Då får man rätta till felen.  
 
Beställare E 
Ja, det kan man säga. Vi tar upp det på byggmötet och ställer krav på förändring. 
 
Beställare F 
Vi anmärker om vi upptäcker att det slarvas med pärmarna, det talar vi om och de 
får vidta åtgärder. 
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9 Tycker ni att entreprenören har brister i sin organisation vad gäller utbildning i kvalité ? 
 
Beställare A 
Ja, helt klart. 
 
Beställare B 
I vissa lägen ja men bristen gäller mer mot yrkeskunnande. De är väl utbildade i 
kvalitetssystem. Äldre platschefer kan genom sitt yrkeskunnande lika bra som yngre 
med teoretiska kunskaper men mindre erfarenhet. Pappersmänniskor kan hamna i 
konflikt med praktiker men de flesta följer systemen så gott de kan. 
 
Beställare C 
Det varierar, mellan företag, det är olika och ganska varierande. 
 
Beställare D 
En svår fråga för företagen slåss ju på en marknad i konkurrens och utbildning 
kostar pengar. Många har upplevt att de tycker det kostar för mycket innan man 
kommer över tröskeln och accepterar saker o ting, helt klart att vissa gnäller över 
kostnaden. 
 
Beställare E 
Nej det kan jag inte säga. De stora har utarbetade system, fåmansföretagen har vi ofta 
arbetat med lång tid och vet hur de jobbar, blir det problem anlitar vi dem inte mera i 
fortsättningen. 
 
Beställare F 
Nej, det kan jag inte säga, utbildningen ser jag nog som största problemet. Då är det 
mera kanske ibland det brister i att man har lyckats förankra hur viktigt det är att 
jobba med kvalité. 
 
10 Är det hantverkarens personliga engagemang som styr graden av kvalité ? 
 
Beställare A 
Det som styr väldigt mycket är ackordlönen, det är största problemet i 
byggbranschen idag. Samt låg kompetens i samarbetet mellan installatörer och 
byggare. De förstår inte varandras bitar. 
 
Beställare B 
Ja, gör rätt så slipper du göra om. 
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Beställare C 
Ja, mycket ligger där. Har inte hantverkaren engagemang spelar det ingen roll vad 
som står i pärmen det kan inget kvalitetssystem fixa. Den som utför arbetet sätter 
graden av kvalité. 
 
Beställare D 
Ja det är det. Egentligen att få hantverkaren att känna den gamla hederliga 
yrkesstoltheten. Inte lämna ifrån sig något som man vet inte är gjort fackmässigt. 
 
Beställare E 
Det tror jag till stor del att det är. 
 
Beställare F 
Ja, bland annat. Det avgörande för kvalitén är hela organisationens engagemang. Om 
den längst ut inte är engagerad då blir finishen inte bra. Men de som har det mest 
avgörande inflytandet på kvalitén är projektörerna. Desto tidigare man kommer in i 
en kedja ju större saker kan man påverka. Hantverkarens möjlighet att påverka är ju 
egentligen bara finishen. Den är nog så viktig men om det är projekterat fel spelar det 
ingen roll hur duktig han är. 
 
11 Anser ni att entreprenörerna måste lägga mer kraft på att förbättra nuvarande system och 

isåfall på vilket sätt ? 
 
Beställare A 
Det viktigaste för att uppnå högre kvalité är att se till att få bort ackordlönen. 
 
Beställare B 
Ja det tycker jag, mera verklighets anpassat det är för byråkratiskt men vissa rutiner 
är bra. 
 
Beställare C 
Man måste kräva att entreprenörerna i slutfasen syr ihop projekten så att allt blir 
klart. 
 
Beställare D 
Ja förbättra på det sättet, kanske förenkla och få acceptans utav hantverkarna att det 
här är bra. Inte göra det för omständigt, en belastning utan lättfattligt som gör det lätt 
att acceptera och följa. Hitta syftet med kvalité, att motivera. 
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Beställare E 
Jag tycker man ska se det som att det ska vara ett verktyg och ett hjälpmedel. Det ska 
inte bara finnas för att jag som beställare efterfrågar ett. Entreprenören ska använda 
det som ett eget verktyg så att han kan se att han fått med allt. Säkert finns 
möjligheter till utveckling men för deras egen skull. Det får inte bli en 
pappersprodukt som inte används. 
 
Beställare F 
Nej, jag anser inte att entreprenörerna behöver lägga mer kraft på att förbättra 
nuvarande system. Jag tycker definitivt entreprenörerna måste lägga mer kraft på att 
genomföra ett anpassat kvalitetsarbete i varje projekt. 
 
12 Tänker vi fel om kvalitet i Sverige ? Behöver vi ett mer japanskt tänkande eller bör vi 

skapa ett eget? 
 
Beställare A 
Fördelen i Sverige är att det finns väldigt mycket duktiga hantverkare som skulle 
kunna ta betydligt större ansvar. Men idag innebär inte bara ackordlönen att det blir 
stress, byggfusk och slarv utan det innebär dessutom ett motsatsförhållande mellan 
de anställda och arbetsledningen och därigenom även beställaren. Detta får till följd 
att hela processen blir lidande, man drar inte åt samma håll. 
 
Beställare B 
Kaisen är inte dumt med ständiga förbättringar. Jag är inte säker på att vi har rätt 
kultur för att det ska fungera. Japanerna har ju fått problem med sina ungdomar som 
blir mera västerländska. Yrkesstoltheten vore det bästa, lära av egna misstag. 
Erfarenhetsåterföring fungerar dåligt men det är också en chefsfråga. Engagemang 
det viktigaste. 
 
Beställare C 
Man kör ju efter ständiga förbättringar och jag är inte så säker på att vi behöver 
skapa några egna system. Jag tror inte att system där vi har en massa listor att checka 
av är lösningen. Det kan vara lika bra med ett grövre system men se till att det 
fungerar, det får inte bli för mycket papper i pärmarna. Då hamnar den definitivt i 
hyllan. 
 
Beställare D 
Dom är ju väldigt duktiga på dessa frågor om man t.ex. jämför bilar. Det kanske 
ligger något i att ta det bästa från dem och överföra till oss. 
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Beställare E 
Man får väga det mot ekonomisk vinning lite sunt förnuft inte dra det till 
ytterligheter. 
 
Beställare F 
Byggbranschen behöver ju jobba fortfarande väldigt mycket mer med kvalité. Därför 
att det är fortfarande väldigt stora brister i byggbranschen. Ett är lönesystemet, det är 
en mycket försvårande faktor. 
 
13 Kan ni se skillnader mellan stora respektive små entreprenörer och vem anser ni jobbar 

bäst med kvalitet ? 
 
Beställare A 
De mindre entreprenörerna jobbar bäst med kvalité därför att de är beroende på ett 
helt annat sätt av vad de åstadkommer. Dessutom har de nästan aldrig ackordlön, 
utan där har de anställda fast lön. 
 
Beställare B 
Kvalitetssystemen fungerar bäst hos de stora eftersom de har större resurser. 
Slutförandet är det ingen skillnad på möjligen att de små är något bättre. Det kan 
förklaras med att ägaren själv ofta jobbar i de små företagen vilket gör honom väldigt 
motiverad. Personligt engagemang är stort hos små byggare. 
 
Beställare C 
Det finns en skillnad, många av de större har ett kvalitetssystem, men jag vill inte 
säga att de gör ett bättre jobb. De små kan göra lika bra jobb. 
 
Beställare D 
Tveklöst de större, det finns enstaka mindre med hög ambitionsnivå men flertalet 
mindre försöker slira på kvalitetsarbetet innan de ställs inför kravet. 
 
Beställare E 
Den dokumenterade kvalitén och ledningssystemen har de större men däremot 
utförandet i praktiken kan vara minst lika bra hos den lille. 
 
Beställare F 
De mest genomarbetade systemen har de större entreprenörerna. Hos en duktig liten 
entreprenör kan ju engagemanget uppväga brister i systemet. Visst kan man se 
skillnader men som jag säger väldigt mycket platsorganisations och personberoende. 
 

11 



Byggentreprenörernas kvalitetssystem, 
– beställarnas synpunkter och erfarenheter. 

Bilaga 1 
14 Som beställare kan ni tjäna pengar på rätt från början men känner ni ibland att arbetet 

kring kvalitetssystem fördyrar byggprocessen istället ? 
 
Beställare A 
Ja om vi skulle gå ut och kräva ett certifierat kvalitetssystem, så skulle det slå undan 
de små byggarna med bästa kvalitén. Det är vi inte intresserade utav. 
 
Beställare B 
Nej inte egentligen även om det tar ett par dagar i anspråk så förbilligar det snarare 
om det används rätt av engagerad person. 
 
Beställare C 
Nej, vi kräver en viss kvalité och då får vi förutsätta att vi får den. Vi betalar för en 
god kvalité, vi sätter nivån. 
 
Beställare D 
I slutänden vet vi nog allihop som sysslar med detta att kvalitet lönar sig. Även om 
det ibland utgör en kostnad. 
 
Beställare E 
Ja, det kan det nog göra men där får man titta tycker jag personligen på storleken av 
entreprenaderna. Resurserna bör läggas på stora och komplicerade projekt där finns 
mer att vinna än en mindre entreprenad. 
 
Beställare F 
Nej, det tycker jag inte. Det är en missuppfattning. 
 
15 Tror ni att det generationsskifte som sakta sker kommer att kunna innebära ett effektivare 

kvalitetsarbete eller arbetar skolorna för lite med dessa frågor ? 
 
Beställare A 
Vi ser absolut ingen skillnad på de som kommer som nya hantverkare / 
byggingenjörer från skolorna, att de skulle ha ett bättre kvalitetstänkande absolut 
ingen skillnad. Det fungerar alltså inte. 
 
Beställare B 
Skolorna borde bli bättre på att lära ut produktionsmetoder men även kalkylering 
och inte minst planering. Produktionsteknik och betonghandboken är bra att kunna 
ordentligt. Mera yrkeskunnande ger bättre kvalité. Det vore en ide att bygga nätverk 

12 



Byggentreprenörernas kvalitetssystem, 
– beställarnas synpunkter och erfarenheter. 

Bilaga 1 
för erfarenhetsåterföring det gäller att ta vara på de äldres kunskaper innan det är för 
sent. 
Social kompetens är viktig liksom ledarförmåga att lyssna på gubbarna som har 
mycket kunskap. Presentationsteknik är något som alltid kommer till användning. 
ISO kan behandlas mera översiktligt, ISO processer är då mer nyttigt. Processanalys, 
förbättringsmetoder en översikt av olika metoder. En del i kvalitetsutbildningen är 
att kunna identifiera olika problem och vidta åtgärder. Den känslan är viktig och 
fokuserar in på rätt saker. 
 
Beställare C 
Ja förhoppningsvis är det så att man blir mera insatt i att arbeta med kvalitetssystem. 
 
Beställare D 
I dagens läge är det för lite. Men det är en generationsfråga också, växer man upp 
med kraven då blir det naturligt. Om man är i slutet på karriären så är det jobbigare 
att ta till sig nya saker. 
 
Beställare E 
Jag tror att en ny generation har ett annat tänkande. Man ska från skolans sida vara 
medveten att alla behöver i framtiden vara medvetna om kvalité. Det är lite svårt att 
bedöma hur mycket kraft skolan lägger på att lära ut systemen. 
 
Beställare F 
Det kan jag inte svara på eftersom jag inte är insatt i vad de lär ut i dessa frågor. 
 
16 Vore en förändring av hela byggprocessen från ide till färdigt hus en möjlig väg för att öka 

ansvaret redan på ett tidigt stadium ? 
 
Beställare A 
Absolut, man måste skapa mera team så att dom som ska jobba med bygget får vara 
med från allra första stund. Om man ser på själva bygget måste de som utför arbetet 
sitta med på ett helt annat sätt än vad som är idag. De har oftast mer och bättre idéer 
om hur arbetet ska bedrivas, hur det ska utföras med tekniska lösningar, än vad 
deras arbetsledare har. Jag tror att det är bra om branschen börjar ifrågasätta sig själv 
mer och att det springer fram nya utbildningar som inte är födda ur byggbranschen 
så att de kommer in från sidan med nytt tänkande. 
 
Beställare B 
Vi har försökt partnering men det har inte varit bra. Sedan har vi provat med 
byggkonsulten direkt vid planeringen men det blir problem med konkurrensen då vi 
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binder upp oss tidigt. Jag tror inte det har blivit dyrare men det har heller inte blivit 
billigare. Mera av kostnaden kommer på projekteringen och det tar ut inbesparingen 
i produktionen. 
Enklare tycker vi det är med generalentreprenad det fungerar ändå bäst för vår del. 
Vi bygger långsiktigt och att vi får rätt hus är viktigast. Ska vi göra partnering eller 
motsvarande krävs en väldig insats av en duktig beställarorganisation. Vi har för 
många projekt igång för att kunna hålla i ett sånt projekt vid vårt kontor är vi två 
som är projektledare. 
 
Beställare C 
Det kan bero på vilken entreprenadform man använder. Vi förutsätter att de som gör 
handlingar åt oss gör det på rätt sätt och att vi ställer rätt krav i dom. Sen vem som 
styr själva projektet en arkitekt eller tekniskt sakkunnig det ska inte spela någon roll. 
 
Beställare D 
Visst finns det förbättringsmöjligheter och ett problem är de förkortade tiderna. Vi 
har ett exempel nu där vi har hunnit gå igenom ritningarna innan vi har satt oss ned 
med entreprenören och de berörda. Att i det här stadiet hitta problemen är 
egentligen det viktigaste då har man eliminerat kostnader. Speciellt vid 
ombyggnationer när man inte vet vad som kommer fram vid rivningen. Då finns 
mycket problem att diskutera med de som genomför det, de har oftast kloka idéer. 
 
Beställare E 
Ja, det tror jag finns mycket att vinna i kanske någon ny typ av entreprenadform. En 
enklare upphandling i förtroende man behöver inte ha någon mosebok till kontrakt 
skrivet. Man jobbar närmare mellan beställare och entreprenör och kanske brukare. 
Där man kan ta in kvalitetsfrågorna på ett naturligt sätt redan i en upphandling utan 
att behöva styra, ett förtroende uppdrag. Man är överens om dels kvalitén och 
ekonomisk uppgörelse med en enkel handling. 
 
Beställare F 
Det är en viktig sak att jobba med byggprocessen från ide till färdig produkt på ett 
annat sätt och få ett engagemang och ett ansvar för slutprodukten och det väldigt 
tydligt, där har kvalitetsarbetet mycket att göra. Jag tror ändå mer på det att den som 
ansvarar för slutprodukten ska också ha ett stort inflytande hur det projekteras. Det 
måste gå mera dithän att en entreprenör säljer en produkt där han ansvarar för 
projekteringen och utförandet. 
 
17 Kan ni som beställare göra något ytterligare för att säkerställa en hög kvalité redan tidigt i 

ett projekt och i såfall vad ? 
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Beställare A 
Genom att vara drivande och kanske våga ta till lite okonventionella metoder som att 
föreskriva att det inte får vara ackordslön. Dessutom tror jag det skulle gynna 
branschen väldigt mycket om vi fick in nytt tänkande. Gärna att vi får in mera 
kvinnor i branschen. 
 
Beställare B 
Visst vi kan öka gransknings insatsen och driva på konsulterna. Men en van 
platschef som får gå igenom A och K ritningarna ger lika bra resultat. Nu är de bästa 
cheferna redan engagerade i firmor därför är de inte motiverade att jobba om andra 
sedan tar bygget. 
 
Vore bra om de kunde gå igenom för att se installations problem trots allt är det 
vanligt med ritfel där. Entreprenörerna köper ju vid en totalentreprenad samma 
konsulter därför har dom inga bättre lösningar. Vill man köra totalentreprenad 
kräver det bra rambeskrivning annars blir det lätt missförstånd om vad man tänkt 
och konflikter uppstår. 70 – 80 talet gav dåligt rykte då många beställare kände att de 
inte fick vad de beställde. Ingen accepterar att köpa en ny bil som har 10 – 15 fel 
redan vid leverans. 
 
Varje hus är unikt eftersom arkitekten sätter sin prägel och det tycker jag är 
tjusningen. Att bygga i moduler som det också pratats en del om är inte intressant. 
För framtiden tror jag den stora risken är bristen på yrkesarbetare. 
 
Beställare C 
Genom att genomarbeta projektet. Dels under projekteringstiden men även innan, 
funderar över vad vi vill ha och göra någon slags förprojektering. 
 
Beställare D 
Få lite tid mellan projektering och byggstart för att med den utvalde entreprenören 
gå igenom ritningsunderlaget, för att bägge parter ska förstå vad vi tänkt oss med 
ritningen. 
 
Beställare E 
Mycket det personliga engagemanget, i alla skeenden, ju fler som är involverade i 
kvalitetstänkandet hjälper det till att få ett bra resultat. 
 
Beställare F 
Där har vi som beställare kanske varit lite fega. Vi kanske är rädd att i pengar för det 
är i slutänden pengar det handlar om värdera de som jobbar bra med kvalité och 
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därmed gör en bra produkt. Där kan vi som beställare vara modigare och betala mer 
för kvalité för vi tjänar ju på det. Vi kan premiera när vi får bra produkter  
 
18 Anser ni att dagens löneform ackord i byggbranschen försvårar kvalitetsarbetet ? 
 
Denna fråga kom till när två beställare i den övriga frågeställningen kommenterade 
ackordlönen. Tyvärr medger inte tiden för undersökningen att komplettera hos de 
tre som inte gav sin syn på lönens påverkan av kvalitén. 
 
Beställare A 
Det viktigaste för att uppnå högre kvalité är att se till att få bort ackordslönen. Idag 
innebär inte bara ackordslönen att det blir stress, byggfusk och slarv utan det innebär 
dessutom ett motsatsförhållande mellan de anställda och arbetsledningen och 
därigenom även beställaren. Detta får till följd att hela processen blir lidande, man 
drar inte åt samma håll. 
 
Beställare D 
Ja det gör det, lönen är ju moroten för hantverkarna. Det finns en risk att man 
förenklar när man kan och genar lite. Ackordsystemet går ju ut på att 
arbetsmomenten ska gå snabbare. Det vore absolut bra om byggbranschen kunde 
hitta nya löneformer. 
 
Beställare F 
Lönesystemet, det är en mycket försvårande faktor. 
 
Dessa tre har inte haft chansen att besvara frågan. 
 
Beställare E 
Beställare B 
Beställare C 
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Analys av enskilda frågesvar 
 
De tre första frågorna har analyserats i kapitel 6 samt en helhets analys av undersökningen i 
kapitel 7. Här i Bilaga 2 ges min syn i analysen av de enskilda frågesvaren för de resterande 
15 intervjufrågorna. 
 

Analys av fråga 4 
 
Här svarar kanske till min förvåning de flesta att man inte kräver något 
kvalitetssystem däremot säger flera att de kräver en kvalitetsplan för det specifika 
projektet. Varför man blir lite förvånad är för att de flesta anser att entreprenörerna 
inför systemet för att det krävs av beställaren. Men givna svar ger vid handen att 
entreprenören egentligen inte behöver ett system i organisationen men däremot för 
sina projekt. Naturligtvis kommer då följdfrågan om organisationen klarar att jobba 
mot en kvalitetsplan om de inte har ett system inarbetat ? 
 
Jag upplever att det finns en viss förvirring när det gäller kvalitetsarbete. En 
koppling kan finnas här mot fråga två. Det man menar är om en beställare saknar 
eget kvalitetssystem hur bra bedömer han andras system ? Den andra förvirringen 
kan bli i skillnaden mellan kvalitetssystem och kvalitetsplan som ju gäller ett 
specifikt projekt. 
 
Beställare D har ett mycket intressant system för viktning av olika parametrar 
däribland kvalité. Här kan man säga att entreprenören får press att visa ett system, 
vad jag kan undra i den klassningen är om inte kvalitén är undervärderad. Priset är 
70 % och resterande trettio är fördelade på flera andra parametrar. Jag vet inte det 
exakta värdet men min spontana reaktion är att kvalitén egentligen inte ger så stort 
genomslag man kanske skulle vänta sig. 
 

Analys av fråga 5 
 
Här gäller en förtroende fråga. Egentligen alla har hänvisat till besök på byggplatsen 
och de flesta vill då titta i pärmen. Den gamla tidens byggkontrollant finns inte och 
man anser att ifyllda uppgifter får vara trovärdiga. Om det fungerar i praktiken är 
naturligtvis detta det bästa sättet att arbeta. Man upplevde under intervjuerna att 
man mest var inriktade mot att på slutbesiktningen göra den huvudsakliga 
kontrollen att allt var bockat och klart. Detta kan orsaka att oupptäckta fel blir dyra 
att åtgärda då de blivit inbyggda i konstruktionen. 
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Analys av fråga 6 

 
Här gavs intressant svarsbild om kvalitén ökat sett över en längre period. Precis 
hälften ansåg sig se en ökning medan två inte märkt någon större skillnad. En av de 
tillfrågade ansåg sig ha sett en minskad kvalité under senare år vilket är ganska 
allvarligt. 
 
Beställare D verkar även här genom sitt viktningssystem hålla en lite högre press på 
entreprenörerna. Skulle de misslyckas så kan jobb i framtiden hotas då 
poängsättningen dras ner. Det verkar som en intressant väg för att skapa lite tryck. 
 

Analys av fråga 7 
 
Här varierar svaren lite från positiv till positiv för att man är tvungen vilket inte alls 
är bra. Är man positiv av tvång kan ju inte resultatet bli bra eftersom tvekan från 
ledningen ofelbart fortplantar sig i organisationen. Många varnar för att systemen 
ofta blir för byråkratiska, något som kan tyda på omogna organisationer. Kanske har 
man gått för snabbt fram och inte hunnit implementera kvalitetsarbetet. 
 

Analys av fråga 8 
 
Alla beställare säger sig ha anmärkt på att kvalitetsplanen inte följs. Lite 
anmärkningsvärt eftersom entreprenören själv ofta har ansvaret att presentera en 
kvalitetsplan för projektet. Detta speglar lite tillbaks på fråga fem där de flesta inte 
tog så allvarligt innan slutbesiktningen. Eftersom det ändå är vanligt att påpekanden 
görs så är nog besök befogade under projektets löptid. Annars riskerar man att en del 
problem byggs in och kommer fram först i ett senare skede. 
 

Analys av fråga 9 
 
Även på denna fråga om brister i utbildning av kvalité är det viss oenighet i svaren. 
En beställare har upplevt en viss klagan över kostnader för utbildning och det är en 
klar signal att det företaget inte har nått sin mognad. De förmår inte införa ett 
fungerande system med den inställningen och förmodligen kan förändringar i 
ledningen vara befogade. 
 
En annan synpunkt är att bristen på yrkeskunnande bidrar till sämre kvalité och det 
är en viktig iakttagelse. Kanske spelar även stressen på byggplatsen en roll där de 
som saknar erfarenhet gör fel i oförstånd och man hinner inte kolla med sina erfarna 
kollegor. 
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Analys av fråga 10 

 
Det personliga engagemanget från hantverkaren är något alla tror spelar stor roll. Ett 
par beställare pekar på lönen och hela organisationens engagemang och dessutom 
projektörens inflytande. Om bygget är felprojekterat är det inte hantverkarens fel att 
det blir brister. Hans möjlighet att påverka är ju begränsad. 
 

Analys av fråga 11 
 
Beställare E har gjort en bra sammanfattning i sitt svar på denna fråga. ”Jag tycker 
man ska se det som att det ska vara ett verktyg och ett hjälpmedel. Det ska inte bara 
finnas för att jag som beställare efterfrågar ett. Entreprenören ska använda det som 
ett eget verktyg så att han kan se att han fått med allt. Säkert finns möjligheter till 
utveckling men för deras egen skull. Det får inte bli en pappersprodukt som inte 
används”. 
 
Vad som finns att tillägga är att en svarar klart nej medan de övriga tycker att det 
fordras mer arbete kring systemen. Ytterligare en beställare anför att ackordlönen är 
kvalitetsboven. 
 

Analys av fråga 12 
 
Japanerna känner vi till men intrycket är att ett eget utarbetat system med bra idéer 
från österlänningarna är att föredra. Ingen kände sig manad att kopiera japanernas 
metoder men otvivelaktigt finns det impulser som vi bör fånga upp och överföra i 
vårt arbete. Frågan kom till efter en artikel i tidskriften byggindustrin som jag 
redogjort för i kapitel två. 
 

Analys av fråga 13 
 
Jag är inte överraskad av resultatet. Man kan sammanfatta det genom att säga att de 
större entreprenörerna har bättre utarbetade system. Medan de mindre har kvalitén i 
jobben eftersom de oftast är själva ute i produktionen och deras namn hänger 
samman med slutresultatet. Att utarbeta ett system kostar naturligtvis pengar och tid 
för de små företagen är det inte lätt att kunna hänga med. Trots allt är det resultatet 
som räknas så de små kan glädjas över beställarnas omdöme. 
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Analys av fråga 14 

 
Glädjande att konstatera att arbetet kring kvalitetssystem inte uppfattas som 
fördyrande av byggprocessen. Som en beställare uttrycker det är det ett 
missförstånd. Ett fel som innebär att man tvingas göra om arbetsmoment är en 
förlust hur man än tänker. 
 

Analys av fråga 15 
 
En svår fråga och en del upplevde nog att det var lite tung att besvara. En beställare 
ville inte ha någon uppfattning men de övriga tyckte sig se att det behövdes mer 
arbete kring dessa frågor inom skolan. Jag ser svaren som väldigt lika och ingen 
större oenighet. 
 

Analys av fråga 16 
 
Här gavs chansen för beställarna att vara lite visionärer och ge lite av sin 
framtidsdröm. Tyvärr var det bara ett par som spontant hade en uttalad ide hur man 
kunde förändra byggprocessen. De övriga fick efter lite draghjälp med små förslag i 
alla fall en del tankar kring framtiden. Jag tycker beställare A hade väldigt intressant 
synpunkt med teamwork från första början. Även beställare D var inne på denna 
linje fast där var det beställaren och entreprenören som gick igenom jobbet innan, 
fast utan hantverkarnas medverkan. Det fanns även en diskussion om behovet av 
nya entreprenadformer. 
 
Beställare F gav detta förslag. Det är en viktig sak att jobba med byggprocessen från 
ide till färdig produkt på ett annat sätt och få ett engagemang och ett ansvar för 
slutprodukten och det väldigt tydligt, där har kvalitetsarbetet mycket att göra. Jag 
tror ändå mer på det att den som ansvarar för slutprodukten ska också ha ett stort 
inflytande hur det projekteras. Det måste gå mera dithän att en entreprenör säljer en 
produkt där han ansvarar för projekteringen och utförandet. 
 

Analys av fråga 17 
 
Tiden mellan projektering och byggstart upplevs för kort. Jag känner att många 
tycker att det är alltför bråttom att komma igång och där skapas en del problem. 
Bland annat kanske entreprenören och beställaren inte är riktigt på samma nivå vad 
gäller vad som ska göras. Detta orsakar missförstånd och leder till att beställaren 
upplever att han inte får vad han betalar. 
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Ett annat problem är att eventuella missar i projekteringen kan bli oupptäckta innan 
byggstart och orsaka extra kostnader vilket naturligtvis inte beställaren upplever 
positivt. 
 
Här talar en del om ökad granskning, att branschen skulle må bra av fler kvinnor. 
Men här kommer också frågan om inte en extra betalning för kvalité kanske någon 
slags kvalitetsbonus vore en ide. 
 

Analys av fråga 18 
 
Ackordsystemet är inte populärt bland de tre som besvarade denna fråga men jag 
har känslan att de övriga om de haft chansen också givit liknande svar. Det blir på ett 
sätt svårt att ha ett lönesystem som uppmuntrar till genvägar för ett snabbt resultat 
om man vill hålla hög kvalité.  

5 


	1 INLEDNING
	1.1 Inledning till problemområdet
	1.2 Bakgrund
	1.3 Beställarrollen
	1.3.1 Allmänt om beställare
	1.3.2 Beställarrollen
	1.3.3 Kvalitetsarbete

	1.4 Syfte och mål
	1.5 Avgränsningar
	1.6 Disposition och läsanvisning

	2 Metod
	2.1 Urval
	2.2 Kvalitativa och kvantitativa metoder
	2.3 Analys
	2.4 Studiedesign
	2.5 Målgrupp
	2.6 Reliabilitet och validitet
	2.7 Definitioner
	2.8 Rapportupplägg

	3 Introduktion om kvalitetssystem
	3.1 Kvalitetsarbete
	3.1.1 Kvalitet
	3.1.2 Kvalitetsstrategi
	3.1.3 Kvalitetssäkring
	3.1.4 Motivation
	3.1.5 Kostnad för kvalitetssystem
	3.1.6 Kvalitetsbristkostnader
	3.1.7 Målformulering
	3.1.8 Ständig förbättring

	3.2 ISO 9001:2000 Kvalitetssystem
	3.3 Hjälpmedel i kvalitetsarbete
	3.3.1 De sju ledningsverktygen

	3.4 Demingmetoden
	3.5 Kvalitetsarbete med SIQs hjälp
	3.5.1 SIQs Modell
	3.5.2 Kundorienterad verksamhetsutveckling

	3.6 Kvalitetssäkring i byggsektorn
	3.6.1 Kvalitetssäkring


	4 Aktuellt som berör kvalitet
	4.1 Erfarenheter som debatteras
	4.1.1 Byggföretag certifieras
	4.1.2 Ge oss mer byggtid
	4.1.3 Extrema byggtider skadar byggjobbare
	4.1.4 Satsa på ackordet
	4.1.5 Minskad kontroll på byggen
	4.1.6 Kritik mot kvalitetskontroll
	4.1.7 Då blir bygget rätt från början


	5 Presentation
	5.1 Presentation av beställare
	5.1.1 Akademiska hus
	5.1.2 NLL Division Service, fastigheter
	5.1.3 Galären AB
	5.1.4 Norrporten AB
	5.1.5 Fortifikationsverket
	5.1.6 Bodens kommun fastighetskontoret


	6 Empiri
	6.1 Intervjusvar
	6.1.1 Inledningsfrågor


	7 Analys
	7.1 Analys av undersökningen

	8 Resultat
	8.1 Problemformuleringen besvaras
	8.2 Problemområden

	9 Diskussion/Slutsatser
	9.1 Kvalitetsutveckling
	9.2 Satsa på kvalitetssystem
	9.3 Byggtiderna
	9.4 Lönesystemet
	9.5 Kundrelationer

	10 Framtida studier
	REFERENSER
	Litteratur
	Internet
	Muntliga referenser




