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Sammanfattning 

Byggandet i Sverige är idag bundet till vissa bestämda lagar, förordningar och samhällskrav 

gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljö. För att säkerställa att man som byggföretag följer 

kraven finns idag framarbetade ledningssystem. Produktcertifieringsverktyget BF9k är ett 

speciellt anpassat kvalitetssystem för byggbranschen. Systemet ska på ett fördelaktigt sätt 

skapa trygghet och en systematiserad bild av vad verksamheten står för och strävar efter. 

KMA-handboken är en företagsspecifik verksamhetsbeskrivning där det framgår hur allt 

arbete kopplat till kvalitet, miljö och arbetsmiljö bedrivs. KMA-manualen är en del i den 

KMA-handbok som företaget lämnar in för att bli BF9K-certifierade. 

Rapporten har inriktats på att undersöka processer och arbetssätt i en bestämd miljö. Intresse 

för studien är att få kunskap om hur individerna i den studerade miljön uppfattar sin situation 

och omgivning. Syftet med undersökningen har inte varit att frambringa ett generaliserbart 

resultat som kan representera verkligheten i flera organisationer. Istället har fokus varit att ur 

en del av ett stort sammanhang få fram kunskap som kan leda fram till en större förståelse för 

ett komplext område.  

Syftet med rapporten är att skapa ett underlag för revidering av företagets KMA-handbok som 

i förlängningen kan underlätta för nyanställda. Genom att kartlägga företagets övergripande 

arbetsprocess kan avsteg och möjligheter identifieras som kan leda fram till ekonomiska 

fördelar. 

Övergripande arbetar företaget enligt verksamhetssystemet, dock förekommer vissa mindre 

avsteg, som kan förbättras. KMA-handboken beskriver i vissa hänseenden inte 

ansvarsområden och tidpunkter på ett önskvärt sätt. Undersökningen har visat att introduktion 

i ledningssystemet för nyanställda kan göras på ett bättre sätt.  

I kartläggningen har det åskådliggjorts aktiviteter som inte nämnvärt påvisats tidigare och hur 

olika dokument och moment i verksamhetssystemet samverkar över aktiviteter i 

flödesschemat.  
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Abstract 

The construction industry in Sweden is currently tied to specific regulations, societal demands 

for quality, laws, environment and safety. A company can use established quality systems to 

ensure that they follow law, demands on quality, customer’s needs and demands. 

 “BF9K” is a quality system made especially for the construction business and aims to create 

security, trust and a systematic picture of what the corporation stands for and strives to. 

The KMA-Guide is a company-specific business description, describing how all the work 

related to quality, environment and working conditions should be carried out. In order to 

become certified a company files an application to the Swedish construction organization. A 

company hands in the KMA-guide including documents such as the KMA-manual and when 

it gets approved the organization becomes certified.   

The study is focused on examining the processes and procedures within a specific 

environment. The interest of the study is to gain knowledge of how individuals perceive their 

situation and surroundings in their environment. The focus of the investigation is a part of a 

large context to produce knowledge that can lead to a greater understanding in a complex 

area, it is not to produce a generalized result which can represent the reality for many 

organizations. The report aims to create a base for the company to update their system which 

in the long term can help new employees to easier understand the working processes. This is 

made possible by identifying the company's overall processes, exceptions and opportunities in 

the process that could lead to economic benefits. 

The study shows that the established management system helps the organization to deliver 

high quality on their work, even though a quality system is always in constant update. During 

the survey the authors has seen that the system is in need of an update.      
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Förord 

Examensarbetet har varit en process som verkligen testat vår kunskap och utredningsförmåga. 

Stor möda har lagts på att förstå teoretiska forskningsmetoder som sedan implementerats på 

vår undersökning. Samtidigt som det har varit krävande har det varit lärorikt och spännande 

att undersöka ett verkligt fall. 

Ett tack riktas till företagets handledare Tobias Lundberg och Klas Taberman på MVB Öst 

AB samt alla respondenter som har gjort undersökningen möjlig. Ett tack riktas även till Sven 

Dahlström och Sten Hebert vid KTH för vägledning och råd under studiens gång.  

Tack!  

Marcus Ulander & Joakim Persson  
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Begreppsförklaring 

 
KMA     Kvalitet, miljö och arbetsmiljö 

KMA-plan    Kvalitets, miljö och arbetsmiljöplan 

KMA-handbok  Kvalitets, miljö och arbetsmiljö handbok   

EI      Entreprenadingenjör 

AC      Arbetschef 

KA (PBL)   Kvalitetsansvarig från byggherren som kontrollerar mot PBL 

PBL    Plan- och bygglagen 

PC      Platschef 

AL      Arbetsledare 

BH     Byggherre, Beställare 

BF9k    Byggmästareföreningens framtagna ledningssystem  

BF    Svenska byggmästareföreningen 

BN    Byggnadsnämnden 
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1 Inledning 

1.1 Företagsspecifik information 

Företaget som examensarbetet har bedrivits på är MVB Öst AB. Företaget bedriver 

verksamhet inom nybyggnation, ombyggnation, planarbete och projektering. Företaget är ett 

medelstort svenskt byggföretag med omsättning på 1 miljard kr och har totalt 270 anställda. 

MVB koncernen är uppdelad i tre regioner där öst är den som är aktuell för studien. MVB AB 

är certifierade och arbetar enligt riktlinjerna för BF9K. 

 

1.2 Bakgrund 

Byggandet i Sverige är idag bundet till vissa bestämda lagar, förordningar och samhällskrav 

gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Dessa är bland annat miljöbalken samt plan och 

bygglagen (Svensson, T 2007 s.34). Bryter man som företag mot dessa lagar och krav kan 

följderna bli omfattande, såväl företagsekonomiskt som rättsligt. För att säkerställa att man 

som bolag efterlever kraven och därmed skapar en trygghet i företaget finns idag 

framarbetade ledningssystem. Ett ledningssystem kan se olika ut beroende på vilken 

verksamhet som bedrivs och hur omfattande den är. Gemensamt är att det fungerar som ett 

redskap för att undvika att kvalitetsfel uppstår i produkter, miljö- och arbetsmiljöarbetet 

(Stintzing, R 2005 s.23).  

Vanligt för byggbranschens stora och medelstora byggentreprenörer är att man idag arbetar 

efter ett uppsatt system som omfattar hela verksamhetens kvalitetsarbete (Svensson, T 2007 

s.71). Dels för att på ett enkelt och strukturerat sätt följa de lagar och krav som finns inom 

branschen, samt för att nå ut till kunden med rätt kvalitet. Internt kan kvalitetsarbetet ses som 

ett processverktyg för att öka effektiviteten och optimera lönsamheten. Sandholm (2001 s.44) 

påpekar att förbättringar i företagets kvalitetsarbete med hjälp av systematisering kan minska 

kostnader för brister på relativt kort tid. Produktcertifieringsverktyget BF9K är ett speciellt 

anpassat kvalitetssystem för byggbranschen. Systemet ska enligt BF9K på ett fördelaktigt sätt 

ge trygghet och en systematiserad bild av vad verksamheten står för och strävar efter, för 

såväl enskilda projekt som för hela företaget. För att den slutgiltiga produkten skall vara av 

sådan kvalité att den kan certifieras enligt BF9K krävs att alla krav och bestämmelser för 

kvalitet, miljö och arbetsmiljö uppfylls enligt systemet.  
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1.3 Problem 

En KMA-handbok och manual upprättar företaget i enlighet med de riktlinjer som finns 

uppsatta för att bli BF9k-certifierade. Viktigt blir att samtliga i företaget följer dessa KMA-

dokument som innehåller mallar och rutiner för att hela verksamheten minst ska vara inom 

ramarna för vad som är godkänt. På individnivå krävs att alla i företaget vet vad som gäller 

och varför speciellt utformade rutiner och mallar ska användas. Det blir även viktigt att på ett 

tidigt stadium introducera nyanställda i systemets uppbyggnad och funktion. Denna rapport 

omfattar därför nedanstående frågeställningar i vart och ett av de olika stegen i 

byggprocessen.  

- Gör den enskilda individen avsteg från det utformade ledningssystemet?  

- Om det ovan nämnda görs, vad beror det på? 

- Får man som nyanställd snabbt en klar bild över företagets arbete? 

- Finns det inom systemet utrymme för förbättringsåtgärder? 

- Hur samverkar företagets olika avdelningar? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med rapporten är att skapa ett underlag för revidering av företagets KMA-handbok som 

i förlängningen kan underlätta för nyanställda. Genom att kartlägga företagets övergripande 

arbetsprocess kan avsteg och möjligheter identifieras som kan leda fram till ekonomiska 

fördelar.  

1.5 Avgränsning 

Arbetet syftar inte till att belysa brister i miljö, arbetsmiljö och kvalitetsarbetet utan hur KMA 

som processverktyg används i praktiken och vilka eventuella förbättringar som kan göras. 

Då arbetet är tidsbegränsat har författarna valt att avgränsa rapporten till de KMA-processer 

som samverkar med eller är inom produktionen.  Den undersökta processen omfattar en 

granskning av kvalitetsarbetet från kalkylarbetet till överlämnandet av dokumentation till 

byggherren. Utgångspunkten har tagits utifrån platschefernas och deras ansvarsområden.   

Anbudskalkylering 

Antaget anbud 

Projektering 

 Produktion 

Överlämnande 
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2 Forskningsansats 

2.1 Vetenskapliga utgångspunkter 

Författarna har under tidigare studier gällande kvalité, miljö, arbetsmiljö, 

organisationsekonomi samt processer i byggbranschen erhållit intresse för detta. Bristen på 

forskning lämnar området relativt outforskat och är således intressant för författarna. 

Problemställning och syfte har arbetats fram utifrån de erfarenheter och kunskaper som 

författarna förvärvat under studietiden samt genom dialog med det undersökta företaget. 

Rapporten har inriktat sig på att undersöka processer och arbetssätt i en bestämd miljö. 

Intresse för studien är att få kunskap om hur individerna i den studerade miljön uppfattar sin 

situation och omgivning. Individer påverkar och påverkas omedvetet av den sociala miljön 

omkring dem. Denna teoretiska ståndpunkt är tolkningsinriktad och bygger på uppfattningar 

och tolkningar av den miljö individen vistas i (Bryman, A 2007 s.250). Således har det för 

författarna och studien varit betydelsefullt att i så stor utsträckning som möjligt förhålla sig 

objektivt till teori och empiri. Detta för att rapporten skall vara av vetenskapligt värde. För att 

förhålla oss till detta och behålla objektiviteten förs en kritisk diskussion av metod och 

tillvägagångssätt.   

Vidare kommer analysen präglas av ledares egna uppfattningar och tolkningar av den sociala 

och materiella verklighet de arbetar i dagligen. De enskilda individernas uppfattningar och 

tolkningar kom tillsammans med författarnas teoribakgrund leda fram till kunskap om det 

ovan nämnda syftet. Den kunskapsteoretiska synen som studien förhåller sig till kan i många 

skeden liknas vid den kvalitativa forskningsansatsen, där intervjuer ofta tillämpas för den 

empiriska undersökningen (Bryman, A 2007 s. 73). Likväl förhåller sig den kvalitativa 

ansatsen ofta till individers upplevelser om och i den studerades miljö (Kvale, S 1997 s. 9). 
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2.2 Forskningsupplägg 

Syftet med undersökningen är inte att frambringa ett generaliserbart resultat som kan 

representera verkligheten i flera organisationer. Istället har studiens fokus varit att ur en del av 

ett större sammanhang få fram kunskap som kan leda fram till en större förståelse för ett 

komplext område (Ejvegård, R 2009 s.35). Rapporten kan dock ge en tydlig fingervisning och 

förhoppningsvis i framtiden ligga till grund för någonting större, när mer forskning gjorts 

kring området. Upplägget kan sägas göra anspråk på den fallstudiebaserade 

forskningsdesignen då studien har avgränsats till att endast belysa ett företags arbetssystem 

med kvalitet, miljö och arbetsmiljö (Patel, R & Davidsson, B 2003 s.54). 

Området som studien berör har många olika delar och kan vara relativt invecklat. Det har i sin 

tur frambringat ett upplägg då författarna har velat konkretisera och övergripa problemetiken, 

i form av ett flödesschema. Forskningsupplägget har tendenser av en kvalitativ fallstudie 

karaktär. Vilket ofta kan leda till att uppfattningar och upplevelser som framkommit under 

studiens gång kan presenteras genom schematiska beskrivningar av processer och skeenden 

(Bryman, A 2007 s.266).  

Författarna samlade och läste till en början teori, frågor som växte fram under tiden kom att 

skapa en grund som senare testades empiriskt. Det kan liknas med det deduktiva 

angreppssättet som Patel och Davidsson (2003 s.23) kallar för bevisandets väg. Man utgår 

från befintliga teorier för att testa dem i verkligheten.   

2.3 Litteraturansats 

Vår kunskapsteoretiska ram har utformats med teorier inhämtade från KTHs biblioteket, 

Stockholms universitet och stadsbibliotek samt bransch- och system information från bland 

annat Byggmästareföreningen. För att få mer information har författarna också tagit närmare 

kontakt med ansvariga på Byggmästareföreningen och företaget som är mål för studien. 

Internet har varit en annan viktig sökväg för att nå information. Arbetet började med 

litteraturinsamling för att skapa mer kunskap om byggprocessen, organisationsekonomi, 

processtyrning samt företagets KMA handbok. Samtidigt togs kontakt med det tänkta 

företaget för att i samstämmighet med dem hitta ett angreppssätt på området som båda parter 

kunde dra nytta av. Efter att författarna satt sig in i teori och skapat en djupare förståelse av 

vad ett KMA-system har för inverkan på en organisation formades en problemställning och ett 

syfte.  
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2.4 Empirisk ansats 

2.4.1 Urval 

Företaget där studien bedrivits omfattar 70 medarbetare totalt. Urvalet har följaktligen utgått 

från syftet med studien. För att kunna komma fram de resultat som eftersträvas, har 

författarna valt att koncentrerat sig på en positionsgrupp av individer som har en central roll i 

företagets kvalitet, miljö och arbetsmiljösystem. Den specifika gruppen av medarbetare 

arbetar på ledande positioner i produktionen och har troligtvis en väsentlig påverkan på 

KMA-arbetet genom hela byggprocessen, från kalkyl till färdig produkt. Urvalet av 

respondenter motsvarar 10 % av företagets medarbetare och 100 % av den tillfrågade 

gruppen. Urvalets storlek kan anses vara litet men då rapportens syfte är att ta reda på 

upplevelser och erfarenheter kring det specifika systemet har författarna lagt tyngden på att 

analysera dessa snarare än att få fram generaliserbara resultat i en större mening (Kvale, S 

2008 s.98).    

2.4.2 Utförande 

För att komma i kontakt med de tilltänkta respondenterna och få deras samtycke informerades 

alla om intervjuns syfte och tillvägagångssätt via e-mail. I informationen fanns en grov 

tidsplanering för när intervjuer skulle utföras. I informationsbladet framgick även att 

respondenterna skulle kontaktas via telefon. Vid telefonkontakten bestämdes tid och plats för 

intervjun. Respondenten informerades även om att intervjun skulle spelas in och att denne 

skulle vara anonym. Informationen var viktig att delge respondenterna för att motivera och 

skapa en förståelse för nyttan av intervjun (Patel, R & Davidsson, B 2003 s.70-71). 

Intervjuerna utformades noggrant och med hänsyn till några viktiga aspekter. Bland annat 

togs hänsyn till hur frågorna skulle ställas och hur en viss fråga eller följdfråga ställdes. 

Viktigt för studien var att inte ställa ledande frågor, detta för att erhålla ett resultat som 

stämde överens med respondentens verklighet. Intervjun utformades med standardiserade 

frågor i avsikt att inte få standardiserade svar. Följfrågor användes ibland för att få mer 

ingående svar (Kvale s.124).  

För att säkra att den initiala tanken med intervjuerna gjordes en pilotintervju (Kvale, S s.137). 

Den påvisade att vissa brister fanns i intervjuguiden. Vilket ledde till revidering av vissa 

frågor och en klarare bild för hur författarna som intervjuare skulle agera och förhålla sig till 

respondenten. Under pilotintervjun togs också tid. Det var viktigt för att kunna avgöra om det 
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krävdes fler eller färre frågor. Grundtanken var att tidsåtgången per intervju skulle vara 

mellan 45 och 60 minuter, vilket visade sig stämma. 

Alla intervjuer bandades i syfte att uppmärksamma respondenten i så stor utsträckning som 

möjligt och skapa ett förtroende (Kvale, S 2008 s. 147). Det föreligger en risk med att spela in 

intervjuer, respondenten kan känna sig utmålad och osäker vilket kan påverka dennes svar 

(Bryman, A 2007 s.311). För att inte orsaka stress och eventuellt osäkerhet hos respondenten, 

har det noga framgått före och precis innan varje intervju att inspelning skulle göras. 

Bandningen var också avgörande för författarnas vidare utformning av resultat- och 

analysskrivning.  

 

  

Utformning av 

intervjufrågor 

Pilotintervju Omformulering av 

vissa frågor 

Information via dator och 

telefon till respondent 

 

Intervjuer och Transkribering 

KMA-handbok 

och teori  

Figur 1. Empiriskt tillvägagångssätt 
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2.5 Bearbetning av empiri 

En transkribering har gjorts för att få en överblickande bild av den empiriska informationen 

och för att underlätta resultatskrivningen. En fördel med detta tillvägagångssätt är att empirin 

kan bevisas utan att riskera respondenternas anonymitet. Det var för författarna av största vikt 

att transkribera det bandade materialet så snart som möjligt efter de utförda intervjuerna för 

att inte förlora viktig information, då minnet försvagas ju längre tiden fortlöper. För att ge en 

klar och rättvis bild av intervjuerna har det så långt som möjligt skrivits ner pauser, ändringar 

i tonlägen, gester och poängteranden.  

Då transkriberingen blev mycket omfattande valde författarna att identifiera liknande och 

skiljande uttalanden som blev underlag för resultatet. Detta för att hitta liknande mönster som 

kunde öka förståelsen (ad hoc Kvale, S s184). Det har varit betydelsefullt för författarna att de 

resultat som erhållits skall kunna motsvara den verklighet som undersökts. För att kunna 

motivera det har citat lagts in som styrker vad som är sagt i resultatet. Utifrån resultatet 

skapades ett tillvägagångssätt för att kunna få fram lämpliga slutsatser. Allt efter studiens 

gång har valet av analysförfarande vuxit fram.  Väsentligt var att hitta en metod som var 

lämplig för undersökningen. Utgångspunkten för analysen har varit studiens syfte, teori och 

den företagsspecifika KMA-handboken. Ansatsen kan sägas likna den kvalitativa 

bearbetningen, där man som författare står inför ett eget val av analysmetod (Patel, R 

Davidsson, B, 2003s.121).  

 

TEORI KMA-handbok 

Intervjuer 

Resultat Analys 

Slutsatser 

Bearbetning 

Bearbetning 

 

Figur 2. Tillvägagångssätt metod 
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2.6 Metoddiskussion 

För att behålla objektiviteten under arbetet har det varit grundläggande att belysa risker som 

kan ha medfört att den gått förlorad.  

2.6.1 Undersökningsdesign 

Stor del av studien har lagts på att skapa en förståelse för hur företaget arbetar. Det har gjorts 

genom en omfattande granskning av företagets egna KMA handbok. Där det i text står hur 

företaget är tänkt att ledas och styras. Det har medfört frågeställningar och intervjuer som har 

kretsat kring processer och moment i handboken och hur individer upplever dem.  

Med syftet i åtanke har vi gjort vårt metodval och det kan sägas göra anspråk på den 

kvalitativa fallstudien. Vi vill få en bild av hur individer uppfattar och beskriver den miljö de 

arbetar och verkar i. Det var nödvändigt att använda sig av kvalitativa intervjuer för att gå 

djupare och höra utvalda personers egna tolkningar och upplevelser. Området vi undersöker är 

relativt komplext vilket inte motiverar kvantitativa undersökningsmetoder som exempelvis 

enkäter. Enkäter hade troligtvis inte, i samma utsträckning, frambringat de tolkningar och 

uppfattningar som har varit mål för studien.  Enkäter hade fungerat om vi hade velat 

undersöka flera respondenter. Då risken för bortfall oftast är större och möjligheten att 

påverka (ex: svara på funderingar, följdfrågor) är mindre vid enkäter i jämförelse med 

intervjuer (Bryman, A 2002 s.146).   

2.6.2 Datainsamling  

I undersökningen har det funnits risker då vi utgått ifrån enskilda individer och deras 

uppfattningar. Påverkningar av oss som intervjuare kan ha ingett vissa förutfattade meningar 

eller skapat stress, som gjort att respondenten svarat annorlunda eller undanhållit viktig 

information. Man kan även ifrågasätta de olika individernas svar då det finns möjlighet för 

respondenterna att halka ifrån ämnet. För att hindra det har vi försökt, så långt det är möjligt, 

att ställa strukturella frågor och om vi behövde en mer målande bild, ställt en följdfråga. 

För att skapa rättvisa förhållanden vid intervjun har det varit betydelsefullt att förbereda allt så 

långt som möjligt. Det har exempelvis varit utrustningen vi spelat in med, i vilken miljö 

intervjun skett eller tidpunkt på dagen. Uppstår det komplikationer under intervjun kan 

respondenten känna sig osäker och därmed påverka dennes svar. Viktigt för författarna har 

varit att intervjuns tidpunkt och plats har valts av respondenterna, detta för att i största möjliga 

mån förhindra stress som kan påverka respondentens engagemang i frågorna. Det bör 

poängteras att tidsaspekten har varit viktig då det oftast är snäva tidsramar inom branschen. 



9 

 

För att motverka risken att respondenterna känner sig otrygga under intervjuerna har vi valt 

att förbereda dem så långt det är möjligt, alla respondenter har tillfrågats om bandning är ok, 

respondenterna har kontaktas via e-mail och telefon där vi informerat om syfte, mål och 

innehåll i intervjun. 

Då båda författarna saknar erfarenheter av intervjuer genomfördes en pilotintervju där 

närmare bekantskap togs med intervjusituationen. Det kom att gälla relationen mellan 

intervjuare och respondent. Men även testa om frågor och teknisk utrustning fungerade på ett 

tillfredsställande sätt (Kvale, S 1997). Under pilotintervjun fick författarna reda på i vilken 

utsträckning en respondent kan komma ifrån ämnet samt när och hur följdfrågor kunde ställas. 

Väsentligt var dock att inte påverka så mycket att frågorna blev styrande och påverkade 

pålitligheten i intervjuerna (Bryman, A 2007). 

2.6.3 Bearbetning och analys 

Att Intervjuerna transkriberades kan tyckas vara väl ambitiöst då det är ett mycket 

tidskrävande arbete (Bryman, A s. 310). Men det har varit centralt att upprätthålla en viss 

kvalitet under arbetet, inte minst då studien behandlar ämnet kvalitet. Transkriberingen gav 

också utrymme för reflektion och diskussion som bidrog till resultatet och analysen. Risken 

för att glömma bort händelser och moment under intervjuerna blir större ju längre man väntar. 

För att minimera denna risk genomfördes transkribering direkt efter varje intervju. 

Transkriberingen blev mer omfattande än vad författarna hade väntat sig. Materialet hade 

aldrig gått att överskåda på ett önskvärt sätt om det inte bantats ned. Detta kan leda till 

trovärdighets brister, men för att styrka det som sägs har citat som styrker texten lagts in.  

Vidare har analysen präglats av en jämförelse av empiri, teori och KMA-manualen. En risk 

som funnits är att författarna haft relativt lite tid på sig att sätta sig in i verksamhetens 

ledningssystem. Trots att det lagts ned mycket tid på att förstå och följa handbokens olika 

delar, kan det finnas luckor. KMA-handboken i företaget har arbetets fram under lång tid, så 

det finns bakomliggande delar och interna processer som författarna inte kunnat ta del av. Det 

tyckts ändå vara så att slutsatserna är relevanta och att förståelsen för företagets arbete är 

stort.   
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3 Teori 
Nedan följer teorier vilka författarna inhämtat dels för att bredda sitt kunskapsområde i de 

olika processerna och skedena i byggprocessen dels för att lättare kunna förstå och arbeta 

med KMA-handboken som ligger till grund för undersökningen. Vidare följer en genomgång 

av KMA-systemet. 

3.1 Byggprocessen 

För att på ett tydligt sätt visa hur framtagandet av ett byggnadsverk kan gå till har nedan 

skapats en bild av byggprocessen och de delar som anses vara viktiga i en annars ganska 

komplicerad och komplex miljö (Söderberg, S 2005 s. 9). Ett företag använder sig ofta av 

många olika arbetsaktiviteter och system för att nå den rätta kvalitén och tillfredsställelsen. 

Nedan kommer en redogörelse framläggas där byggprocessens vitala delar behandlas.   

 

Figur 3. Byggprocessen 

3.1.2 Behovsstudie 

Behovsstudien syftar till att på basis av flera olika aspekter så som ekonomi, behov, 

exploatering, miljö och andra faktorer bestämma om man skall gå vidare med en idé och börja 

projektera eller inte (Nordstrand, U 2008 s. 58).  Olika instanser så som kommuner, 

byggherrar, entreprenörer och företag kan ta initiativet till att nya projekt och byggnader skall 

uppföras. Viktigt är att inse att byggandet är komplext och många olika aktörer kan vara 

inblandade (Söderberg, S 2005 s. 9). För att på ett generellt plan skapa sig en bild av hur det 

kan fungera har det nedan gjorts en figur som kan motsvara de aspekter man bör ta hänsyn 

till. 
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Vitalt är att byggherren inser att det bör finnas ekonomisk och byggnadsteknisk kunskap för 

att kritiskt kunna göra den granskning som krävs (Söderberg, J 2005, s.19). 

En behovsstudie kan gå till på flera olika sätt, men övergripande handlar det om att diskutera 

och undersöka om en idé skall utföras eller inte. Olika lösningar till det tilltänkta behovet 

kanske finns runt hörnet.   

 3.1.3 Upphandling 

En upphandling kan liknas vid ett avtal mellan två parter (Nordstrand, U 2008 s.122). Olika 

upphandlingar sker under hela byggprocessen. Byggherrar upphandlar entreprenörer, 

entreprenörer upphandlar underentreprenörer och konsulter, förvaltare upphandlar 

underhållsarbeten. Upphandlingsskedet kan som nämnts ske vid olika tidpunkter under 

processen. Entreprenadformen är den avgörande faktorn (Svensson, T 2007 s. 40). 

Då en totalentreprenad upphandlas görs det oftast innan projekteringen eller rättare sagt en bit 

in i projekteringen då byggherren har specificerat sina krav och klarlagt alla förutsättningar 

och villkor som kan komma att ha påverkan på projekteringen i processen. Vilken innebär att 

byggherren direkt efter idé och behovsutredningen lämnar ut en anbudsräkning till 

entreprenörer som kan ta på sig ett helhetsansvar för projektering likväl som för produktionen 

av byggnadsverket. Entreprenören har vid totalentreprenad ett funktionsansvar.  

Vid upphandling av en generalentreprenad har byggherren arbetat fram, oftast tillsammans 

med konsulter, färdiga bygghandlingar så som ritningar, beskrivningar och administrativa 

föreskrifter. Det vill säga att projekteringen är gjord. En general entreprenör upphandlas och 

har ansvar för att produktionen och uppförandet av byggnaden görs. 

För att konkretisera var fokus ligger i denna del av byggprocessen kommer texten enbart 

koncentrera sig på entreprenadupphandling. I stora drag ser anbuds och upphandlingsskedet ut 

som följer. En anbudsräkning skickas till en eller flera entreprenörer från byggherren. 

Entreprenörerna i sin tur går noga igenom krav och beskrivningar på hur byggnaden ska 

uppföras och vad det kan ge för konsekvenser ekonomiskt (Nordstrand, U 2008 s.122). Då 

entreprenören gått igenom anbudsräkningen och uppfört anbudskalkyler lämnas anbud, en 

översiktlig tidsplan på hur man har planerat projektet samt en betalningsplan till byggherren 

(Nordstrand, U 2008 s.122).  

I steg två då byggherren tagit in alla anbud görs en anbudsöppning. Detta efterföljs av en 

anbudsgranskning där byggherren går igenom och granskar anbuden och ställer dem emot 

1. Anbudsräkning/Kalkylering/betalningsplan 2. Anbudsöppning/Granskning/Jämförelse 3. AVTAL
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varandra i en jämförelse. Efter jämförelsen väljer Byggherren den entreprenören vilken bäst 

motsvarar de ekonomiska och byggtekniska kvalitéer som denne eftersökt (Nordstrand, U 

2008 s.123). För att säkra att byggnaden kommer på plats och att alla lovord och ekonomiska 

kalkyler uppfylls skrivs ett avtal mellan den valda entreprenaden och byggherren som ett 

kvitto på att det som sagts och beräknats ska utföras inom ramen för vad som planerats.  

 

 

 

3.1.4 Projektering 

Oavsett vem som gör denna del av processen så är det här man kan påverka det slutliga 

resultatet mest (Svensson, T 2007 s.40). För att underlätta och göra det mer överskådligt har 

författarna valt att dela upp processen i två olika skeenden ett kallat programskedet och det 

andra projekteringsskedet (Nordstrand, U 2008 s.65).  Projekteringen är en lång, och många 

gånger en ganska krokig process som noga bör beaktas då den tidigare idén byggherren haft 

nu kommer arbetas fram och formas till färdiga bygghandlingar (Svensson, T 2007 s. 33). Här 

tas många av de beslut som kommer att ligga till grund för vad den färdiga produkten kommer 

ha för funktion, färg, miljöpåverkan, design, kvalité, byggtekniska lösningar och mycket 

därtill (Nordstrand, U 2008 s. 77).  

3.1.4.1 Programskedet 

Under programskedet görs en djupare undersökning av de studier och förundersökningar som 

gjordes under behovsutredningen. Detta för att med en bredare syn kunna avväga möjligheter 

och risker samt precisera de krav som man har på byggnadsverket (Nordstrand, U 2008 s. 65 

ff). Det är oftast byggherren tillsammans med en projektledare, sakkunniga inom olika 

områden som tillsammans upprättar programmet. Det sammanställda byggnadsprogrammet 

innehåller alltså byggherrens önskemål och behov samt de förutsättningar som krävs för att 

kunna fortsätta projekteringen och produktionen (Nordstrand, U 2008 s. 66).  

 

  

Figur 5. Anbudsprocessen 
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3.1.4.2 Projekteringsskedet 

Här formas och finslipas alla kraven och önskemålen till färdiga ritningar och 

entreprenadhandlingar (Svensson, T 2008 s. 41-42). Dessa kommer att vara produktionens 

redskap vid uppförandet av den tilltänkta produkten. I gestaltningsarbetet är många delaktiga 

och det finns oftast mängder av krav på kvalitet, miljö, byggtekniska samt arkitektoniska 

önskemål och lösningar som ska diskuteras och jämföras för att kunna komma fram till en 

slutgiltig bästa lösning. Många är delaktiga och arbetet bör samordnas så att allt kan flyta på 

enligt planerna i produktionsskedet. Ur ekonomisk synvinkel gäller det att tidsramarna följs 

och att den planerade budgeten inte överskrids. Viktigt blir att följa upp och kontrollera 

arbetet. Projekteringens huvudsyfte är att komma fram till slutliga bygghandlingar, som 

används vid uppförandet av byggnadsverket (Nordstrand, U 2008).  

 

 

 

 

 

 

3.1.5 Produktion 

Från bygghandlingar till färdig produkt. Normalt kan produktframställningen delas upp i tre 

olika skeden etablering, produktframställning och avetablering. Nedan går författarna 

kortfattat igenom de olika stegen och det mest väsentliga delarna. 

3.1.5.1 Etablering 

För att man på byggarbetsplatsen skall kunna arbeta rationellt och få en effektivitet i 

byggandet krävs att man har hjälpmedel. Etableringsverksamheten kan ses som en 

förutsättning för att den senare produktionen kommer flyta på enligt de riktlinjer som är satta.  

3.1.5.2 Produktframställning 

Produktionen kan delas upp i flera olika moment och aktiviteter vilka tillsammans utgör 

uppförandet. Under produktionen görs arbetsberedningar för vem eller vilka som ansvarar för 

vad. Kontrollplaner upprättas för att man i ett senare skede skall kunna visa för 
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besiktningsman och byggherre att de krav som ställts är uppfyllda. Kvalitet, miljö och 

arbetsmiljöplaner för arbetet arbetas fram för det enskilda projektet. Detta för att leva upp till 

byggherrens, samhällets, myndigheternas och de interna kraven som ställs på entreprenören 

idag. Under produktionen samordnas och arbetar en mängd olika hantverkare ute på 

byggarbetsplatsen. Tidsplaner och uppföljning på de olika arbetena blir här en viktig uppgift, 

då effektiviteten och framkomlighet skall uppehållas på bygget. Gränsdragningslistor är ett 

vanligt hjälpmedel för att uppehålla den samordning som krävs.  

3.1.5.3 Avetablering 

Avetableringen handlar om att ta bort befintliga bodar, containrar, maskiner, staket, skyltar 

och annan utrustning och anordning. Städning och eventuella åtgärder i omgivningen som 

påverkats under produktionen görs innan produktionen är fulländad och klar.  
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3.1.6 Överlämning 

Vid överlämningen ska beställarens krav på den färdiga byggnaden verifieras. Vid 

överlämnandet övergår ansvaret för byggnaden till byggherren. Arbetet för överlämnandet 

planeras i god tid innan slutbesiktning. Dokumentationen som överlämnas till byggherren 

kommer senare att skickas till BN som utfärdar slutbevis. Byggherren är således ansvarig för 

att byggnaden godkänns av BN medan entreprenören är ansvarig emot BH för verifiering av 

uppsatta krav.  
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3.2 Byggstyrning 

För att på ett tydligare sätt kunna påvisa komplexiteten i att styra byggprojekt kommer nedan 

en beskrivning av hur det kan gå till. Byggprocessen har ovan beskrivits och vilka delar som 

byggprocessen består av. Då studien kommer att avgränsa sig till produktionen och 

samverkande delar i företaget har författarna valt att djupdyka i arbetet som driver på och 

verkar under produktionsskedet, de processer som finns i produktionen och vilka olika 

aktiviteter som påverkas och påverkar det fortlöpande arbetet. 

Byggstyrning syftar till att med viktiga verktyg säkerställa kvaliteten på en produkt enligt de 

krav och beskrivningar som ställts på den i programskedet och projekteringen (Stintzing, R 

2005 s.286). Entreprenören använder styrverktyg för att så effektivt som möjligt utföra 

byggprojektet (Nordstrand, U 1996 s.1).                        

”Att leda projektering innebär att verkställa byggherrens beslut och fördela de uppgifter som 

ska utföras och se till att de blir gjorda” (Stintzing, R 2005 s.208) 

Upphandlingar inom byggsektorn omfattar stora entreprenadsummor och projekten sträcker 

sig över lång tid. Tidigare i rapporten beskrivs byggprocessen som invecklad och komplex. 

Om problem eller fel uppstår i ett senare skede under produktionen kan detta få stora 

konsekvenser vad gällande tidsförseningar samt ekonomiska förluster. För entreprenören blir 

det av intresse att försäkra sig om projektets genomförande inom uppsatta tids, ekonomi- och 

kvalitetsramar, detta kan göras med styrprocesser (Stintzing, R 2005 s.143). Entreprenören 

utreder risker och klargör byggherrens krav i program och projekteringsskedet. Om 

projekteringsavdelningen genomarbetar projekteringen väl minimeras risken för oförutsedda 

händelser senare i byggprocessen (Nordstrand, U 1996 s.107). Detta arbete kräver stor 

kunskap och erfarenhet, denna kunskap kan hämtas från flera instanser inom företaget men 

kräver då god samordning. 

”Projekteringsledaren behöver kunskap om upphandling och inköp, tillverkning, byggande, 

installationer, inredning och driftsättning och vara väl förtrogen med möjligheter och 

marknad” (Stintzing, R 2005 s.208) 

För att göra styrningen av ett byggprojekt effektiv bör entreprenören använda system med 

styrprocesser som är anpassat för företagets arbete (Stintzing, R 2005 s.145). Styrsystemet 

som det undersökta företaget tillämpar är produktcertifieringssystemet BF9k som senare 

kommer att beskrivas. Viktigt för projektets resultat är en god projektering, således måste 
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arbetet kvalitetssäkras innan nästa instans tar över, i detta fall produktionen. Parallellt med 

projektering upprättas listor för ansvarsområden, kontrollplaner, tidsplaner, disposition över 

arbetsplatsen, kvalitets- och miljöplan, kostnadsstyrning i form av kalkyler och budget. Mer 

noggrann projektering underlättar för produktionen när de skall ta över arbetet och utföra det 

som beslutats under projekteringen (Sandholm, L 2001 s.13). I studien har författarna valt att 

identifiera arbetsroller som har styrande arbetsuppgifter under produktion, dessa är 

arbetschefer, platschefer och arbetsledare nämnda efter hierarkisk-beslutsposition med början 

på den högsta. 

 

3.3 Kvalitetssystem 
 

I takt med samhällets utvecklig och dagens krav på en hög lägsta kvalitet, har byggbranschen 

också tvingats anpassa sig. Kvalitet kan sägas vara det som beställaren eller kunden förväntar 

sig av en produkt eller en utförd tjänst (Svensson, T 2007 s.71). För entreprenörer handlar 

kvalitet alltså om att kunna leverera en produkt eller tjänst som motsvarar dessa förväntningar 

(Sjölund, J-P 1996 s.7). Viktigt att poängtera är också att rätt kvalitet inte behöver motsvara 

den absolut högsta kvaliteten. Det kan vara andra avgörande faktorer så som ekonomi, tid 

eller service som uppfyller behovet hos kunden.  

”Kvalitet är alla sammantagna egenskaper hos en produkt som ger dess förmåga att 

tillfredställa uttalade eller underförstådda behov” (Engblom, M 1997, sida 11) 

Vanligt för byggbranschens entreprenörer är att man jobbar efter ett uppsatt system som 

omfattar hela verksamhetens kvalitetsarbete (Nordstrand, U 1996 s.107). Ett företags 

kvalitetsarbete bygger på att alla företagets medarbetare, hantverkare som ledning, känner till 

och förstår de krav och riktlinjer som gäller. Syftet är att dels få nöjda kunder men också 

skapa effektiva arbetsflöden under hela byggprocessen. Ett kvalitetssystem kan ses som ett 

levande dokument som ständigt ska ses över och förbättras i enlighet med företagets mål och 

krav. Idag är det vanligt att företag arbetar efter standardiserade kvalitetsledningssystem.  

Det mest internationellt kända kvalitetsledningssystemet som finns idag är ISO 9000. 

Systemet innehåller principer och förklaringar till de standarder som används, 

kravbeskrivningar på kvalitetssystemet samt handledning och anvisningar till hur man som 

företag skall kunna förbättra och målfokusera sin verksamhet. Vid införandet av ett 
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kvalitetsledningssystem görs en noggrann kartläggning av verksamheten (se exempel bf9k 

nedan).  

Det finns olika fördelar med att införa och arbeta efter ett kvalitetssystem. Men införandet 

kräver tid och en organisation som är mottaglig för förändring för att fördelarna skall påvisas. 

Viktigt blir att alla i företaget är delaktiga i verksamheten, delaktigheten innebär också att alla 

i företaget strävar efter förbättring. Att man sätter upp långsiktiga mål, reviderar systemet 

kontinuerligt, förebygger eventuella fel som kan uppkomma och lär av varandra. Dessa 

byggstenar leder tillsammans verksamheten och systemet framåt. 

Som tidigare nämnts kan införandet av ett kvalitetsledningssystem medföra fördelar. Dessa 

fördelar beror på flera av de ovan nämnda faktorerna, vilken bransch man verkar inom samt 

samverkan mellan interna och externa intressenter.  

Viktigt för studien har varit att se kvalitetssystem som någonting som kan användas som en 

handbok för hela verksamheten. Det kan då enligt Engblom, M (1997) vara ett hjälpmedel för 

såväl nyanställda som kunder att skapa sig en bild av hur företaget arbetar. 

De vanligaste ledningssystemen som ett byggföretag kan certifieras enligt är idag: 

 ISO 9001:2008 – Kvalitet 

 ISO 14001:2004 – Miljö 

 OHSAS 18001:1999 – Arbetsmiljösystem 

 BF9k-Kvalitet,Miljö,arbetsmiljö 

 EMAS – Miljö 

 AFS – 2001:1 
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3.4 Processtyrning och processverktyg 

Som ovan nämnts så beskrivs verksamhetens olika moment och aktiviteter i 

Kvalitetssystemen. För att på ett tydligt sätt beskriva hur och när olika moment och aktiviteter 

hänger ihop, startas och avslutas kan man göra så kallade processer (Wiklund, BO 2004 s. 

24). Ett flöde där företagets viktigaste arbetsmoment och aktiviteter är identifierade. En 

process kan alltså förklaras som ett sätt att beskriva ett arbetsutförande.  

”En process är en repeterbar del av en verksamhet, till skillnad från ett projekt som kan ses 

som ett tillfälligt förekommande antal sammanbakade händelser med ett visst mål” (Engblom, 

M 1997 s. 35) 

Vad som också bör poängteras är att en process inte fungerar utan vissa verktyg. Det krävs 

olika verktyg för olika verksamheter, men generellt bör man i sitt processarbete använda sig 

av insatser, resurser, aktiviteter och styrmedel för att komma till avslut och nå det uppsatta 

syftet (Persson, G 2002 s.236). En process består ofta av flera olika aktiviteter som 

tillsammans med styrmedel och resurser utgör grundförutsättningarna för hur arbetet skall 

utföras.  

Processer har kommit att få en stor inverkan i de standarder som man efterföljer i 

byggbranschen idag. Processer eller förfaranden ses som ett bra sätt att utveckla en 

organisations effektivitet. Det är viktigt att dokumentera dessa processer för att överblicka 

verksamheten, men också för att förstå de olika flödena som finns (Lundström, J-E 2008 s. 

106). En kartläggning innebär också enligt Wiklund, BO (2004) att man förebygger misstag 

och fel, tydliggör ansvar, förenklar för nyanställda och skapar en klarare bild av vad företaget 

står för mot intressenterna. 
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3.5 BF9k 

Produktcertifieringssystemet Bf9k är framarbetat av Stockholm Byggmästareförening, syftet 

var att utforma ett specifikt produktcertifieringssystem anpassat för byggbranschen då det 

tidigare inte funnits. Idag år 2010 är det ca 110 certifierade företag och det innefattar både 

entreprenörer och byggherrar. Byggmästareföreningen började arbeta med systemet 1997 och 

2001 var det första företaget certifierat. Certifieringssystemet omfattar kontroll av arbetet 

inom kvalité, miljö och arbetsmiljö i syfte att svara och uppfylla lagar, krav och beställarens 

specifika önskemål. Det system som tillämpats i byggföretag tidigare var ISO 9001 samt ISO 

14001, detta var kostsamt för så små och medelstora företag. Marknaden efterfrågade ett 

enklare system. BF9k omfattar idag sex olika områden och dessa är:  

 Mur och puts.  

 Mark och anläggning.  

 Husbyggnad.  

 Ställningsbyggnad. 

 Håltagning.   

 Rivning och sanering.  

Inom dessa områden preciserar byggmästarföreningen minimikrav på kontroller som måste 

göras för produkten skall bli BF9k certifierat.  

 

Enligt byggmästarföreningen skall BF9K:s mål vara: 

 Svara mot kvalitets, miljö och arbetsmiljökrav från samhälle byggherrar och 

hyresgäster. 

 Ge företagen en systematik och struktur i både byggprojekten och i företaget. 

 Ge företagen kvalitetsstämpel och för att inge förtroende mot kund. 

 Alla på företaget skall jobba efter samma system (företagspresentation, semester, 

sjukdom, intro av nya medarbetare.) 

Punkterna kan sammanfattas till ett styrsystem för att kvalitetssäkra företagets produkter 

interna som externa. Sandholm (2001) påpekar vikten av total eller företagsomspännande 

kvalitetsstyrning där det är viktigt att alla funktioner i företaget täcks av 

kvalitetsverksamheten. Ett externt kontrollorgan gör varje år kontroll hos de certifierade 

företagen, detta görs för att säkra att företaget fortfarande bedriver arbetet enligt 
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certifieringsreglerna. Den myndighet som tidigare har agerat kontrollorgan var Sveriges 

Provnings- och forskningsinstitut men har nu övertagits av DNV (Det Norske Veritas). Bytet 

av kontrollorgan har gjorts för att stärka systemets pålitlighet ytterligare. 

3.6 Ekonomiska fördelar med kvalitetssystem 
Att mäta konkreta ekonomiska fördelar med ett processverktyg kan vara svårt. Ett internt mål 

vid arbete efter ett kvalitetssystem är ett effektivare företag (Svensson, T 2007) vidare 

påpekar han och även Statens offentliga utredning 2002:115 vikten av att göra rätt från början 

då det är kostsamt att reparera ett tidigare misstag. Att mäta och förbättra kvaliteten på arbete 

man utför har av många försummats menar Sandholm (2001). När en produkt inte uppnår 

kvaliteten som ställts på den utan brister i utförandeprocessen har uppstått, kommer det att 

kosta för företaget. Sandholm (2001) menar att kostnaderna för att rätta till felen kommer att 

vara dolda i form av tidsåtgång för möten, diskussioner och ändrade planer som man från 

början inte tagit med vid kalkyleringen. Tidigt i ett byggprojekt finns det möjlighet att 

påverka projektets utgång i hög grad. Att då använda sig av ett utarbetat arbetssätt för att fatta 

beslut, identifiera risker, ekonomistyrning och kvalitetsstyrning blir lönsamt. Statens 

offentliga utredningar påpekar att totalstyrning under hela byggprocessen är ett måste för att 

hålla produktionskostnaderna nere.   

  

Hög 

Projektering Produktion Överlämnande Program 

 Möjlig påverkan 

 Kostnad 

Låg 

Figur. 8sambandet påverkan och kostnad i byggprojekt 
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3.7 KMA- arbetet i det studerade företaget 

Författarna har med befintliga teorier skapat sig en kunskapsteoretisk ram för att på ett 

djupare sätt få en förståelse för hur systemet i det specifika företaget är uppbyggt. För att 

kunna utföra den senare undersökningen har studien fått tillgång till företagets egna KMA-

system. KMA-handboken och dess ingående delar har legat till grund för undersökningen och 

har gett författarna kunskaper som varit utgångspunkter för intervjuerna. 

3.7.1 Kort beskrivning av systemet 

Företaget har upprättat en KMA-handbok och en KMA-manual i linje med de 

certifieringsregler som BF9K har sammanställt.  

Systemet kan i korta drag illustreras med hjälp av bilden nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppförandet av handboken kan gå till på olika sätt då olika verksamheter kräver specifika 

arbetsprocesser. Certifieringsarbetet kan sägas vara en start i den kartläggning av företaget 

som krävs för att man på ett strukturerat sätt skall kunna överblicka och skapa sig en bild av 

var företaget står i dag och även en vision om vart man befinner sig i framtiden. Systemet 

skapar struktur och ett tydligt mönster som skall följas i alla led. Viktigt att påpeka är att efter 

KMA-Handbok 

Figur 9. Handbokens struktur 

BF9K 
Innehåller: 

1    Affärsidé 

2    KMA-policy 

3    Verksamhet och mål 

4    BF9K-beskrivning 

5    Ansvar, arbetsuppgifter 

6    KMA-manual 

7    Dokumentstyrning 

8    Processer 

9    Rutiner 

10  Kontrollplan 

11  Mallar/checklistor 

12  Hjälpmedel 

13  Revisionsplan 

14  Enkäter 

15  Begreppsförklaringar 

16  Mätinstrument 

17  Pärmsystem 

18  Egna anteckningar 

Innehåller: 

1    Inledning 

2    Affärside och policy 

3    Verksamhet och ledning 

4    system för KMA 

5    Resurser 

6    Identifiering av KMA-

aspekter 

7    Uppföljning och revision 

8    Projektering 

9    Inköp 

10  Produktion 

11  Överlämnande 

12  Begreppsförklaringar 
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det att arbetet har certifierats, och man har implementerat systemet i företaget, görs längre 

utbildningar för de som kommer agera som KMA-ansvariga och lite kortare utbildning för de 

andra i företaget. För att vara certifierad krävs att man efterlever vissa villkor samt följer upp 

sitt arbete för att kunna förbättra det. 

3.7.2 KMA- handboken 

KMA-handboken är en företagsspecifik verksamhetsbeskrivning där det framgår hur allt 

arbete kopplat till kvalitet, miljö och arbetsmiljö i företaget skall bedrivas. Från Affärsidé ned 

till hur enskilda kontroller skall utföras. Företagets KMA-handbok omfattar mycket fler 

kontroller och arbeten än vad som krävs för att bli certifierade i syfte att utveckla och 

garantera de interna processerna.  

3.7.3 KMA-manual 

KMA-manualen är en del i den KMA-handbok som företaget lämnar in för att bli BF9K-

certifierade. KMA-manualen innehåller alla styrdokument som krävs för att arbetet inom de 

specifika projekten minst skall garantera kunders och myndigheters krav. Följer man KMA-

manualens olika steg och använder sig av de rutiner kontroller och mallar som den hänvisar 

till försäkrar man sig om att den efterfrågade kvaliteten i de olika stegen uppfylls.   

I KMA-manualen klarläggs också de ansvarsområden som varje position i verksamheten har. 

Viktigt för studien har varit att kartlägga arbetsprocessen inom produktionen men också att se 

vilken samverkan som finns mellan kalkyl, projektering,  produktion och överlämnandet till 

byggherren. Utgångspunkten till detta har tagits utifrån platschefernas ansvarsområden, då de 

är med inom produktionen. Platscheferna på det studerade företaget har en central roll, och 

har möjlighet att delegera ned ansvar till såväl arbetsledare som hantverkare. Att följa upp och 

undersöka platschefens arbete och ansvarsområden utifrån KMA-handbok och manual har 

varit av största intresse för studien. Detta då en kartläggning av det övergripande arbetet 

kommer att kunna redovisas, vilka som gör vad samt hur aktiviteterna samverkar med 

varandra. Detta i sin tur leder troligtvis till att nyanställda enklare får en bild av hur 

arbetsprocessen fungerar i företaget och de avsteg och förbättringsmöjligheter som finns 

lättare tydliggörs. Det som ovan nämnts leder också fram till ekonomiska fördelar för 

företaget. 
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3.7.4 Utgångspunkter 

Som ovan nämnts har författarna utgått från platschefernas ansvarsområden vid 

kartläggningen av arbetsprocessen. I dennes ansvar ingår flera olika dokument och aktiviteter 

som har stor inverkan på produktionen. Viktigt att poängtera är att undersökningen inte 

omfattar alla dokument då detta skulle bli allt för tidskrävande. Vissa av dessa dokument har 

alltså varit av intresse att undersöka och titta närmare på. Främst när de uppförs och vem som 

uppför dem. Nedan följer ett tydliggörande av vilka dokument och moment som har stor 

betydelse för arbetsprocessen under produktionen, men också i de samverkande delarna 

kalkyl, projektering och överlämnandet till byggherren.  

 

3.7.4.1 Projektpärmarna 

Projektpärmarna upprättas i anslutning till projekteringsstart och är specifika för varje enskilt 

projekt. Beroende på projektets storlek och innehåll arbetas olika många pärmar fram enligt 

ett inarbetat system i företaget. Pärmarna fylls på med innehållsförteckningar och det som 

flikarna anger. Antalet pärmar kan variera beroende av storleken på projektet. Vem som 

upprättar dem bestäms på startmötet innan projekteringen.  

3.7.4.2 KMA-plan 

En KMA-plan står för kvalitet, miljö och arbetsmiljöplan och den anpassas för varje enskilt 

projekt. En KMA-plan beskriver hur man skall gå tillväga under produktionen med arbeten 

och aktiviteter som berör kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Syftet med att ha en anpassad KMA-

plan för varje projekt är att garantera produktens kvalitet då i enlighet med avtal och krav som 

ställs.  

3.7.4.3 Rutiner 

Rutiner för olika arbetsmoment, aktiviteter samt kontroller är viktiga för företaget att ha, dels 

för att kunna försäkra sig själva om att man följer systemet, också för att upprätthålla ett 

liknande arbetssätt.  En rutin kan beskrivas som ett blad där det klart och tydligt framgår 

vilket syfte den specifika aktiviteten eller momentet har, vem som ansvarar för att upprätta, 

införa och underhålla den, ange vilka krav som finns, när den ska tillämpas och inom vilka 

gränser den ska användas. Den anger också hur och vart den skall dokumenteras. 
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3.7.4.4 Total Kontrollplan 

Den totala kontrollplanen är nära knuten till KMA-planen och skall också den upprättas i 

enlighet med varje enskilt projekt. Viktigt är att den formas på ett sådant sätt att den minst 

innehåller de krav som finns uppsatta hos BF9k och beställarkrav.   

3.7.4.5 Kontrollblad 

Ett kontrollblad upprättas i enlighet med den totala kontrollplanen. Det framgår på bladet vad 

som skall kontrolleras för att företaget ska kunna verifiera det krav som ställs. För att man på 

ett trovärdigt sätt skall kunna påvisa att de kontroller som krävs verkligen är gjorda upprättas 

kontrollblad.  

3.7.5 Processer 

Företaget har framarbetade flödesscheman för att åskådliggöra vissa arbetsprocesser. 

Processerna är hjälpmedel och beskrivningar av vissa speciella arbetsmoment. Då författarna 

studerat KMA-handboken har vissa frågetecken dykt upp. För att kunna göra ett övergripande 

flödesschema som kan underlätta för nyanställda vill författarna få fram vad som görs i olika 

skeden, när vilka dokument görs och hur man arkiverar och förvarar viktiga dokument. Med 

utgångspunkt i det befintliga schemat har författarna valt att skapa fyra egna rubriker som 

grund för utredningen. Utgångspunkterna är markerade med grön färg som start och 

slutmoduler i flödesschemat på nästkommande sida. Förklaringar och symboler som följer 

nedan kommer ligga till grund för utformningen av författarnas övergripande processförslag. 

 

Start- respektive slutmodul     Moment, aktivitet, operation 

 

Beslut med alternativ     Databas med elektronisk information 

 

flersidigt dokument med skriftlig information Sammanbindning och riktning 

 

 

Ensidigt dokument med skriftlig information 
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Antaget Anbud 

Upprättande av projektpärmar 

enl. manualen 

Projektering 

Produktion 

Överlämning till BH 

De gröna start- och slutmodulerna visar aktiviteter där författarna anser att det finnas utrymme 

för utredning. De övriga momenten i schemat är taget ifrån ett befintligt flödesschema som 

beskriver upprättandet av projektpärmar. För att klarlägga vårt flödesschema har frågor kring 

de gröna modulerna utretts.  Målet är att som slutsats kunna beskriva dessa på ett enkelt sätt 

och vad som görs under respektive aktivitet.  Det bör även poängteras att vi utgått från teorin 

och anser att dessa skeden bör placeras enligt nedanstående figur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Platschefen fyller pärmen med 

innehåll 

Rutiner och kontroller 

utförs under produktionen 

Arkivering av 

projektdokument enl. rutin 

 

Färdigt projekt 

Manual Kap 8,9,10,11 

och bilaga 1 

Avvikelser dokumenteras 

enligt rutin 

 

Ledningens genomgång 

Beslut om 

ändrade rutiner 

Ifyllda kontroller 

och kontrollblad 

Reviderad rutin 

Anbudskalkylering 

 

Figur 10. Handbokens kompletterade 

flödesschema 



27 

 

4 Resultat 

4.1 Anbudskalkylering 

 

Flera respondenter upplever att deltagandet under anbudskalkyleringen normalt omfattar 

arbetschef, tilltänkt platschef och entreprenadingenjör, utöver kalkylavdelningen. 

Respondenter menar även att VD är med vid större anbudssummor och tar de slutgiltiga och 

viktiga besluten. 

”Det är VD:n som sätter klubban och som bestämmer hur stor risk vi ska ta, så att det 

går igenom…” 

Den allmänna uppfattningen bland de tillfrågade pekar på att platschefer är med i kalkylarbete 

i mån av tid. Deltagandet i anbudskalkyleringen varierar mellan platscheferna då enstaka 

platschefer aldrig har deltagit medan andra nästan alltid är med. Detta menar flera av 

respondenterna beror på faktorer som erfarenheter, kontakter i byggbranschen, 

entreprenadform samt hur projektet respondenten just då arbetar med har fortskridit.   

”Det är ju så att det har med ålder att göra naturligtvis... Jag har arbetat med det här i 

över 30 år och då har man en massa företagspersoner som man känner… Jag kan väl 

säga att jag inte har varit med så mycket därför att mina projekt har gått hand i hand.” 

Gemensamt för flertalet av respondenterna, som deltar i kalkylarbetet, är att de själva utför 

omkostnadskalkyler och bedömer risker som senare kan komma att påverka produktionen. 

Man menar då att omkostnadsarbetet motsvaras av att ta fram priser för etablering och 

produktion. Omkostnaderna ligger sedan som underlag för kalkyl och anbud. 

”Och sen alltid nästan och att göra omkostnadssidan… platsomkostnaderna är ju då i 

princip allt ifrån bodar, verktyg, manskap, tidsplan…” 

Vidare menar de tillfrågade att det är viktigt att redan i anbudsskedet gå igenom byggherrens 

förfrågningsunderlag och identifiera möjliga kontrollpunkter som kan komma att bli 

omfattande. Deltagandet varierar dock, då vissa är med mer frekvent och gör detta under 

anbudsskedet. Andra är medvetna om att arbetet görs, men på grund av annat arbete hinner de 

inte delta. Dock framhåller dem att de ser över byggherrens krav och beskrivningar i ett 

senare skede under projekteringen eller vid produktionsstart. 

”I anbudsskedet läser jag ju alltid igenom AF-delen först och främst så jag vet ju vad 

för krav som ställs, det gör man ju alltid…” 
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4.2 Projektering 

 
Uppfattningen bland de tillfrågade är att de är med under projekteringen och bidrar med sina 

byggtekniska kunskaper och sin problemlösningsförmåga. Vanligt för respondenterna är alltså 

att man mer konkret är med under projekteringen och diskuterar olika lösningar på det 

tilltänkta objektet som skall uppföras. En respondent menar att det är viktigt att man som 

platschef får arbeta med framarbetade ritningar och dylikt, inte arbeta från start med en idé. 

Samtidigt påvisar denne att det ibland uppkommer projekteringsfel som först får följder under 

den senare produktionen. Här blir det viktigt med erfarenhet och kommunikation mellan de 

som är ansvariga. 

”Man brukar vara med som ett bollplank tillsammans med projekteringsledaren... Jag 

stod och svor en kvart åt hur man kunde missa att sätta balkar mellan limträbalkarna, 

då har man en idé om hur man kan göra. Men det handlar om erfarenhet och att man 

bollar med varandra...” 

Respondenterna känner att de är delaktiga i utformningen av KMA-planen för det specifika 

projektet. Majoriteten av respondenterna uppger att KMA-planen uppförs i anslutning till 

antaget anbud. De svarande anser också att detta dokument är mycket centralt och viktigt. 

Uppfattningarna om var KMA-planen förvaras efter upprättandet är delad. Enstaka 

respondenter vidhåller att den lagras i en av företagets databaser. Andra respondent nämner 

att den förvaras i KMA-pärmen. 

Upplevelsen bland respondenterna är att om man är deltagande i projektet, deltar man även 

vid genomgången och specificeringen av byggherrens krav. Respondenterna upplever då att 

man vill få fram de kontrollpunkter som är viktigare och har en större påverkan än andra. 

Många av respondenterna menar också att flera positioner i företaget går igenom kraven och 

beskrivningarna. Då nämner man främst arbetschefen, entreprenadingenjören, platschefen och 

även inköp i vissa fall. Med andra ord främst de som har en ledande position i det specifika 

projektet. De kontroller som byggherren och KA (PBL) ställer, sammanställs i den totala 

kontrollplanen som platscheferna använder sig av. En respondent nämner att man sedan 

kompletterar totala kontrollplanen med egna krav som kontrolleras. Den generella 

uppfattningen bland respondenterna är att byggherrens krav är en lägsta nivå på kvalitén som 

ska levereras.  

”AC, PC och EI om han är med, inköp tror jag… den som är ansvarig från 

beställarsidan alltså den som är KA (PBL), han upprättar ju alltid en plan eller 
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riktmärke med lägstanivån av kontroller och om man nu tycker att det är bra kan man 

använda den, som regel är den aldrig projektanpassad och då styckar man naturligtvis 

ned den.” 

Olika uppfattningar råder mellan de tillfrågade när under projekteringen den totala 

kontrollplanen upprättas. Trots det så är den gemensamma uppfattningen att den ska vara klar 

innan man påbörjar produktionen. De tillfrågade hade också delade meningar om vem det är 

som upprättar den totala kontrollplanen. Delar av respondenterna svarar att den i vissa fall 

upprättas av kvalitetsansvarig från byggherren redan vid anbudsskedet. Andra hävdar att den 

tilltänkta platschefen ansvarar för att den totala kontrollplanen upprättas om det står i AF-

delen att entreprenören skall göra det.  

”…den totala kontrollplanen ska ju vara klar innan man sätter igång, sen kompletteras 

den också efterhand med kontrollpunkter efter vilka val man har gjort i inköp av 

underentreprenörer.” 

I diskussion kring när kontrollblad upprättas så är respondenterna eniga om att detta sker 

fortlöpande under både projektering och produktion. Det vanligaste är att man ser över vilka 

kontroller som bör göras redan i projekteringen. Men oförutsägbara händelser och moment 

under produktionen kan göra att nya kontrollblad måste göras. En respondent påpekar vikten 

av att välja ut rätt kontrollpunkter för att säkra en godkänd slutbesiktning. 

”Både och! Just för att det är levande… Det mesta ska ju också vara klart före start 

men om man hittar någon lösning så måste man också ställa upp egenkontroller efter 

det… om jag nu har hunnit göra den här kontrollen vid starten då tar jag ut den, har 

jag inte gjort det måste jag fort göra ett kontrollblad.” 

Respondenterna anser att gränsdragningslistor upprättas tidigt i projekteringsskedet och två 

respondenter poängterar att detta är ett mycket viktigt dokument då det beskriver vem som har 

ansvaret för olika arbetsområden. Dessa två respondenter menar också att den bör göras av en 

person med stor erfarenhet, exempelvis en installationssamordnare. Efter att 

gränsdragningslistor har upprättas menar respondenterna att de förvaras i företagets databas 

samt i fysisk form. Den fysiska listan sätts in i en av projektpärmarna. 
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4.3 Produktion 

 
Ansvarig för upprättandet av projektpärmar bestäms under startmöten menar en del av de 

tillfrågade. De framhåller också att mötet hålls snart efter att anbudet är antaget. Alla svarande 

vidhåller att det oftast blir entreprenadingenjören som gör detta, samtidigt påpekar 

respondenterna att de nästan alltid är med och ser över dem efter det att de är upprättade. Ett 

par av de intervjuade menar istället att de själva upprättar projektpärmarna om de fått arbetet 

delegerat till sig på startmötet. Majoriteten av respondenterna får tillgång till dessa pärmar när 

projektet går från projektering till produktion. I de fallen då platschefen själv upprättar 

pärmarna får han tillgång till dem vid samma tillfälle. Respondenterna nämner också att 

projektpärmarna är ett levande dokument. 

”Jag skulle nästan vilja säga att det bestäms vid projekteringsstartmötet! För det finns 

ingen anledning att ta fram de här projektpärmarna förrän man har jobbet… det är 

entreprenadingenjören normalt som gör det… Då beslutar man det där kan jag fixa 

ungefär.” 

Majoriteten svarade enigt då man förklarade vart någonstans i pärmsystemet eller i 

projektpärmarna man finner KMA- och den totala kontrollplanen. Flertalet menade att dessa 

förvaras i KMA-pärmen. 

Respondenterna menar att det finns kontroller bestämda av olika instanser. Man påpekar att 

det finns kontroller som ställs av byggherren eller KA (PBL), internt eller av UE. Flertalet 

tycker det är viktigt att poängtera mångfalden av personer som kan utföra kontrollerna. Det 

kan göras av platschefer, arbetsledare, egna hantverkare, sakkunnig eller underentreprenörer. 

Utöver egenkontrollerna gör UE egna kontroller efter sin kontrollplan.  

”… antingen säger jag till arbetsledaren i och med arbetsberedningar så kollar vi om 

det är utfört enligt kravet, vi tar kort, vi noterar arbetets utförande, vi kollar datum och 

noterar det. Och är det en egenkontroll som de har utfört begär jag ju in dem efterhand 

i utförandet.” 

De tillfrågade förklarar att tillvägagångssättet skiljer sig beroende på under vems 

ansvarområde kontrollen ska utföras. Om kontrollen skall utföras av en UE menar merparten 

av respondenterna att de sätter sig ner under ett startmöte med entreprenören och går igenom 

vad, hur och när kontrollen skall utföras. En svarande säger också att man under UE-möten 

frågar om underentreprenören innehar de kontrollblad som efterfrågas, eller om det ska tas 

fram av företaget. Vidare förklarar de tillfrågade att viktiga kontroller som utförs av 
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underentreprenörer krävs in under möten som sker under produktionen då de, enligt 

respondenterna, finns i underentreprenörernas förvar. En respondent påpekar svårigheten i att 

samla in kontroller och menar att man kan hålla inne utbetalningen, om de inte lämnas i tid. 

Kontroller som inte omfattas av UE utförs av de egna hantverkarna, platschefen eller 

arbetsledaren.  

”Vi försöker alltid ha ett internt startmöte med våra egna gubbar och ett internt möte 

med varje enskild underentreprenör. Där vi går igenom vad som ska göras och vad som 

ska fyllas i och det är egenkontroller och så vidare.” 

De svarande påpekar att kontroller som ska utföras under produktionen förvaras i KMA-

pärmen under fliken kontroller. Vidare menar respondenterna att dessa kontrollblad har 

upprättats i början av produktionen. Flertalet upplever också att man under produktionen kan 

stöta på moment som särskilt behöver kontrolleras. Då poängterar flera att man kompletterar 

med nya kontrollblad. Gemensamt för respondenterna är att de själva säger sig vara ansvariga 

för att kontrollerna utförs och att de förvaras på rätt plats. För att kunna säkerställa att de 

kontroller som ska göras blir utförda görs stickprov. En av de tillfrågade hävdar också att det 

är lättare att sköta kontroller då en utomstående KA (PBL) ansvarig kommer till bygget och 

för protokoll på vad som är gjort. Men det sker endast vid speciella projekt där byggherren har 

det som ett krav. 

”Det är ju jag eller arbetsledaren som är på plats, är det UE så har dem en egen pärm 

det kan vara el, rör och där ska det sitta en flik som heter egenkontroller och den skall 

vara anpassad efter den totala kontrollplanen.” 

 

4.4 Överlämning 

 
Ett par av respondenterna är eniga om att de själva sammanställer kontroller och dokument 

som senare ska lämnas över till byggherren. Enstaka respondenter menar att de själva kan 

ansvara för framtagandet men utför inte själva det fysiska arbetet. Det delegeras vanligtvis 

ned det till entreprenadingenjören eller arbetsledaren. En respondent upplever att 

sammanställningen görs i samråd med arbetschef och entreprenadingenjör. Denne menar då 

att resonemang förs om vilka delar som är väsentliga och måste redovisas för byggherren. 

Gemensamt säger respondenterna att det kan vara ett lagarbete, mellan två eller fler personer, 

när de slutgiltiga dokumenten överlämnas till byggherren. De poängterar dock att KMA-

ansvarig har det slutgiltiga ansvaret. 
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”Det gör ju vi som har jobbat i produktionen, de är arbetsledaren och platschefen 

naturligtvis för vi har ju störst kännedom om det, men där är ju entreprenadingenjören 

också… i det här projektet skriver AC, han är min arbetschef då, han skriver ju ett intyg 

att alla kontroller är utförda på ett korrekt sätt då! Sen signerar han, i slutfasen är det 

ju han som är ansvarig!”  

 

4.5 Övergripande KMA arbete 

 
Två av respondenterna menar att man inför produktionsstart sitter ned och har ett startmöte 

där man kontrollerar att alla dokument och förberedelser som behövs för att starta 

produktionen är gjorda. Deltagande är då platschef, arbetschef och entreprenadingenjör.  

”Man har ett möte och går igenom, det är AC, PC, EI och arbetsledaren som sitter på 

möte och går igenom, kollar av att alla delar finns med.”  

En respondent är medveten om att det finns en checklista, som man kan följa i början av 

produktionen. Checklistan finns där för att säkerställa att de dokument som man behöver i 

produktionen finns. En annan menar att byggprojekt är så komplexa att det inte går att säkra 

allt med checklistan. Det finns då punkter som man måste ta i beaktning utöver den. 

”Det är ett bra styrmedel att gå på helt klart. Men sen kan det vara saker man får 

komplettera med… det är checklistor på någonting som man ska komma ihåg. Sen 

kommer det ju TUSEN andra grejer … nu var det ett tag sen jag drog igång ett projekt 

… men jag tror att vi har en checklista inför projektstart, där man kan checka av att 

det här och det här finns.” 

En respondent tycker att det är viktigt, att för sin egen skull säkra alla dokument innan starten. 

Vidare sägs att det finns kriterier ifrån företagsledningen som måste uppfyllas. Det händer att 

efter produktionsstart inser man att viktiga delar som borde ha gjorts innan starten missats. En 

annan av de tillfrågande förklarar att det är svårt att komma ihåg hur man skall gå till väga vid 

start av olika projekt. Respondenten efterfrågar ett tydligare tillvägagångssätt. Det är lätt, 

menar respondenten, att missa vissa små förberedelser.  

”På startmötet så finns det ju några grejer som måsta vara uppfyllt innan vi får börja 

bygga kan man säga och det är ju det vi ska hålla liksom, är det här framtaget? JA! Det 

är liksom OK ungefär från företagsledningen, annars får man inte börja.” 

Hur man introducerades i företagets KMA-arbete skiljer sig mellan de tillfrågade. Två av de 

svarande förklarar att de varit med från start av företagets KMA-arbete. De förklarar även att 

de haft tidigare kunskap om liknande system. En av respondenterna upplever sig ha god insikt 
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i systemet men poängterar att det är på grund av egna kunskaper som inhämtats själv. En 

annan tillfrågad har tillsammans med arbetschefen gått igenom viktiga moment och dokument 

i systemet samt lärt sig att arbeta självständigt med dem. En intervjuad säger sig fått möjlighet 

att titta igenom KMA-fliken på servern och att någon större introduktion aldrig skett. Samma 

person påpekar att det hade varit givande med en ännu bättre introduktion.  

”Någon form av genomgång, typ så här nyanställnings intro! Att man tar en timma till 

det eller vad det nu kan behövas, varsågod här har du två pärmar läs igenom det här! 

Så här jobbar vi! Det behöver inte vara så mycket! Det viktiga är att väcka system 

tänket i ett tidigt skede.” 

Huvuddelen av respondenter svarar entydigt att platschefsmöten anordnas en gång i månaden, 

närmare bestämt den första måndagen i månaden.  Samtliga är också samstämmiga då de 

framhåller att mötena är frivilliga och att man deltar i mån av tid. En tillfrågad säger sig delta 

väldigt sällan. Samma person är osäker på när mötena hålls men tror att det är var fjortonde 

dag eller var tredje vecka. En av de tilltalade påpekar att det tidigare var obligatoriskt möten, 

då hölls de var fjortonde dag. Orsaken till att den obligatoriska närvaron tagits bort, beror på 

att mycket av det som gjordes då, sker över datorn idag. Vad som tas upp och diskuteras 

under dessa möten är enligt de svarande lite varierande. Flertalet framhåller att de inte är 

särskilt bra på att utnyttja varandras erfarenheter. Vidare nämner två av respondenterna att 

man försöker och bör byta erfarenheter med varandra men att man inte gör det i någon större 

utsträckning. Många anser att det beror på klimatet inom branschen och den yrkesstolthet som 

finns. De svarande förklarar att man inte vill tappa ansiktet utåt, generellt är man rädd för att 

vara den som inte kan. En tilltalad påpekar att det hålls 24-timmars seminarium där man i 

grupp får möjlighet att dela kunskaper och lära sig av varandra. På dem kan man mer 

inofficiellt dela erfarenheter och kunskaper.  

”Men vi är generellt dåliga på det i branschen, jag tror att det finns två saker, dels så 

är det så här att varje platschef är ju världsmästare, det ligger i sakens natur… 

Absolut, det måste man göra, sen kan jag göra det och anses som att jag inte kan det 

här men det måste man försöka få bort, man måste få hjälp av varandra” 

”Vi har platschefmöten, vi har infört det en gång i månaden, där pratar vi lite allmänt 

om vad som händer på firman, inte speciellt om KMA. däremot så har vi ju haft 

interna möten, eller kurser, dom är bra!” 

Majoriteten av respondenterna anser att man arbetar olika inom systemets ramar. 

Övergripande är arbetet ganska lika för alla platschefer, men de flesta hävdar att det i vissa 

fall finns delar eller moment som görs olika beroende på vem som gör de och vilken 
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erfarenhet man har. En gemensam uppfattning hos de tillfrågade är att tillämpningssättet för 

varje enskild individ utvecklas med tiden. Vidare menar en av respondenterna att vissa 

kontroller kan bli stötande, då man i princip ifrågasätter hantverkarens yrkeskunskaper. En av 

respondenterna menar även att beroende på hur hårda kraven är från beställare så varierar 

tillämpningen av systemet. En av respondenterna menar att arbetet borde vara likartat men på 

grund av att beställaren ställer hårda krav, skärps arbetet på vissa projekt. Den svarande 

beskriver också svårigheten med de olika projektens arbetssätt då arbetare får olika 

instruktioner om hur de skall arbeta. 

”Alla är vi olika och vi är olika generationer. En del är uppväxta i datavärlden och en 

del är inte det! man har olika sätt att jobba på helt enkelt… Jag är helt övertygad om 

att vi precis som i allt annat gör på olika sätt och delar av det kan bero på att systemet 

inbjuder till att man kan tolka på olika sätt. Sen så är det naturligtvis så att vissa 

moment är lite jobbiga, jag kan mycket väl tänka mig att man hoppar över att göra 

vissa kontrollblad” 

”Nej det tror jag väl inte men det ska ju vara likartat, nu har vi lite olika krav 

naturligtvis, företaget har ju väldigt hårda krav. Jag vet tillexempel att man kräver att 

när gubbarna går ut och jobbar så skall de ha rätt utrustning, att de har hjälm och att 

de tänker på de här, men så kommer man till byggen där man ser gubbar gå utan.” 

Majoriteten av de svarande uppfattar företagets KMA-system som ett hjälpmedel för att 

förbättra de interna processerna. Respondenterna påpekar också att det är skönt att kunna 

säkerställa att arbetsmoment är utförda på ett korrekt sätt. Vidare är systemet positivt då man 

inte glömmer något som kan få dyra konsekvenser i ett senare skede. Flertalet menar på att 

systemet hjälper till att spara tid för att det redan finns färdiga mallar och rutiner att arbeta 

efter. En respondent förklarar att alla medarbetare kostar mycket pengar i timmar och att det 

då är viktigt att inte behöva slösa med dessa. Av erfarenhet menar en av respondenterna att 

systemet hjälper till att minska fel som kan uppstå. 

”För det första så är det ju då skönt att känna att man faktiskt kan gå hem om 

dagarna och att man faktiskt har säkerställt och att man faktiskt har de kontrollerna… 

Till exempel att kontrollera fallet i badrummen, det kan man ju tycka är världens 

självklaraste grej, hur många badrum har man inte sett som inte tar hand om vattnet, 

för det hamnar där och brunnen är där. Vi har haft det också och då blev jag tokig! 

Och då gäller det ju att få koll på det här.” 

Vidare förklarar vissa svarande att det inte förenklar eller anpassar moment och aktiviteter 

inom sitt KMA-arbete. En respondent menar att systemet finns för att det ska fungera, denne 

upplever också att det gör det. Samma respondent har varit med om att ta över en annan 
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medarbetares jobb och tyckte då att det fungerade bra, med några få undantag. En annan 

respondent klargör att tiden inte räcker till och förenklar sitt KMA-arbete därmed i form av 

mallar. Mallarna används sedan för att inte uppfinna hjulet igen menar personen ifråga. Det 

sägs också att det finns en box dit nya mallar ska skickas för godkännande, men att 

respondenten inte gör det. Respondenten hävdar att man oftare borde dela med sig av mallar 

och förenklingar, som fungerar. En annan respondent säger bestämt att förenklingar och 

anpassningar görs, och menar på att det ska vara positivt i de fallen det görs. Det är viktigt att 

vinna någonting på att göra dessa förenklingar. Generellt upplever man att förenklingar görs 

och man borde bli bättre på att följa upp dem. 

”Jag kan inte konkret peka på någonting just nu, det får man ju ta från fall till fall och 

vilken typ av produktion det är men det finns nog mycket man kan förenkla i det hela… 

Ja det försöker man väl göra, men det ska ju vara positivt i sådana fall man ska ju vinna 

någonting av det.” 

Ett par respondenter ser ledningssystemet som ett processförbättringssystem. De menar också 

att om systemet verkligen följs och aktualiseras så blir det indirekt marknadsföring. Ingen av 

de tillfrågade ser att systemet direkt används som ett marknadsföringsverktyg, dock hävdar 

vissa att det är många beställare som ställer kravet. Då kan det vara mycket värt att kunna 

påvisa att man faktiskt arbetar efter ett system och att man tar ansvar för de krav som ställs. 

Uppfattningen är att man kan se systemet från två sidor, dels som ett 

processförbättringsverktyg som underlättar för arbetet, dels som ett marknadsföringsverktyg 

för att visa för intressenter att man verkligen tänker på dessa viktiga aspekter.    

”Processförbättring! Men indirekt så tror jag att det kan vara ett 

marknadsföringsverktyg också! Men det finns mycket, vårt företag har jobbat med det 

här länge! Vi har en hel del beställare som ställer kravet.” 
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5 Analys 

5.1 Anbudskalkylering 
En tydlig bild i KMA-systemet av vilka ansvar som omfattas av platscheferna under 

anbudskalkyleringen verkar inte finnas beskrivet. Det påvisas dock i handboken under 

arbetsuppgifter och ansvar att platscheferna kan ha ett ansvar inom kalkyl och anbud, om AC 

anser att behovet finns. Platscheferna själva uppger att de deltar under detta skede i mån av 

tid. Tiden verkar bero på om man som platschef har avsluta sitt tidigare projekt och inte fått 

ett nytt. Uppfattningen är att deltagandet beror på vad man har för erfarenheter, vilka 

kontakter man har samt vilken entreprenadform som projektet kommer att upphandlas i. 

Deltagandet är behovsanpassat och inkallas om arbetschefen anser att det är aktuellt.  

Om platschefer deltar i detta skede tycks de utföra omkostnadskalkyler och hjälpa till vid 

bedömning av risker. Det finns alltså tendenser som pekar på att platschefer kan bidra med 

produktionsspecifik information redan under anbudsskedet i syfte att säkra byggtekniska 

moment och aktiviteter. 

Det är inte nödvändigt för alla nya medarbetare att få en klar bild över företagets 

anbudskalkylering, vilket kan motivera varför det inte beskrivits närmre i systemet. En del av 

arbetet som bedrivs i anbudskalkyleringen är känsligt och därför dolt. Dock kan det vara bra 

att påvisa detta skede övergripande utan att äventyra eventuell sekretess. Det kan bidra till en 

helhetssyn på företagets arbetsprocess. 
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5.2 Projektering 

Uppfattningen är att man tidigt under projekteringen har ett startmöte där ansvarsfördelning 

sker. Den generella åsikten är att platscheferna är med under projekteringen. Deltagandet 

uppfattas variera mellan olika individer då de själva uppger att de medverkar i mån av tid. Det 

tycks vara så att platschefer kan bidra med erfarenhet om produktionen och hur man kan 

avvärja eventuella risker. Undersökningen påvisar erfarenheter av projekteringsfel som 

uppkommit så sent som i produktionen. Platscheferna tillsammans med flera ledande 

positioner tycks identifiera och följa upp krav från byggherren i projekteringsskedet, som är 

viktiga för den kommande produktionen. Uppfattningen är att man redan här lyfter fram 

viktiga delar som bör kontrolleras.  

Åsikten är att en KMA-plan specifikt för ett projekt upprättas under projekteringsskedet. I 

systemet har det inte preciserats när i projekteringen den upprättas, då upprättandet sker vid 

olika tillfällen beroende på projektet. KMA-planen är ett viktigt dokument som platschefen 

kommer ha stor användning av under hela produktionen. På startmötet innan projekteringen 

kan platschefer få i uppgift att upprätta en KMA-plan. Efter att författarna studerat företagets 

pärmsystem framkommer det att KMA-planen bör förvaras i KMA-pärmen. Mycket pekar på 

att KMA-planen även kan lagras i företagets egen databas. Det tycks vara så att platscheferna 

följer de anvisningar som finns i systemet gällande KMA-planen. Tolkningen är att 

platschefer kan komma in i produktionen till ett nytt projekt direkt från ett annat och har då 

inte deltagit i förberedelserna. 

Vid studerande av företagets handbok framkommer att platscheferna ansvarar för upprättandet 

av den totala kontrollplanen samt kontrollbladen. Den tillfrågande gruppen medger att de 

ansvarar för den totala kontrollplanen, men att de inte alltid är dem som upprättar den. Vem 

som upprättar den bestäms på startmötet. Undersökningen visar att kontrollplanen även kan 

presenteras av en kvalitetsansvarig (KA, PBL) från beställarens sida, om så sker lyfts den in i 

företagets egna kontrollplan tillsammans med krav uppsatta i riklinje med reglerna i BF9K. 

Anledningen är att den inte till en början är projektanpassad. Mycket tyder även på att flera 

ledande positioner i företaget är inblandade vid detta arbete. Den allmänna uppfattningen hos 

platscheferna är att den totala kontrollplanen skall vara klar innan byggstart. Vidare anses den 

totala kontrollplanen kompletteras under projektets gång, då man senare exempelvis kan 

upphandla underentreprenörer. Det är också i linje med systemet som påvisar att den totala 

kontrollplanen är ett levande dokument över flera aktiviteter i processen. 
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Kontrollblad är ett dokument som kan upprättas löpande under både projektering och 

produktion. Så långt det är möjligt upprättas kontrollblad för sådant man vet skall 

kontrolleras. Anledningen till att det sedan sker löpande är för att det kan dyka upp händelser 

under produktionen som kräver nya kontrollblad.  

Uppfattningen är att gränsdragningslistan är ett viktigt och speciellt dokument, mycket pekar 

på att den bör göras av en person med erfarenhet och då oftast av en installationssamordnare 

eller projekteringsansvarig.  

Under startmötet beslutas det om vem som ansvarar för ett specifikt dokument, det kan 

exempelvis vara KMA-plan, total kontrollplan och kontrollblad. Mycket av 

produktionsförutsättningarna bestäms under projekteringen vilket också motiverar en 

samverkan mellan produktionschefer och projekteringsansvariga. Det blir viktigt för personer 

som ska ta över arbetet i ett senare skede att veta var dokumenten finns, hur de utformats och 

när man kan påverka utformningen av dem. 
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5.3 Produktion 

I samband med produktionsstart anses platscheferna alltid ha ett startmöte tillsammans med 

bland annat AC, EI, inköp och kalkyl helt i riktlinje med systemet. Vidare är det endast ett 

fåtal platschefer som arbetar med den checklista som finns tillgänglig i ledningssystemet. 

Checklistan upplevs som bra, men det verkar finnas vissa punkter som bör tillföras. 

Checklistan är utarbetat för platscheferna och bör användas i varje projekt.  

Det är så att man många gånger fördelar ansvar, bland annat vem som upprättar 

projektpärmarna, under ett startmöte inför projekteringen, så fort man är säker på att anbudet 

antagits. Oftast är det entreprenadingenjör eller platschef som upprättar projektpärmarna. De 

tillfällen då en entreprenadingenjör upprättar pärmarna får platschefen tillgång till dem vid 

projektstart. Då görs kompletteringar för att säkerställa att man har de viktigaste dokumenten 

klara. Pärmarna upprättas därför i anslutning till antaget anbud. När pärmarna skapats är de 

levande under hela byggprojektet fram till överlämnandet till byggherren.  

Det finns dock i systemet en process för framtagandet av projektpärmarna vilket kan vara 

tvetydig då den ger intentionen att de ska upprättas under produktionen. KMA-manualen 

pekar också på att pärmarna upprättas under produktionen vilken styrker denna tolkning. 

Uppfattningen om var man förvarar och har sina dokument under produktionen verkar vara 

bra. Man tycks ha en relativt bra koll på vart de viktigaste dokumenten och handlingarna skall 

förvaras. Detta blir också mycket viktigt om någon annan skall ta över projektet. Det finns i 

undersökningen erfarenheter av detta som tyder på att arbetet då utförts relativt bra, dock med 

vissa små undantag. 

Uppfattningen är att man har en total kontrollplan med kontroller från byggherren och 

kvalitetsansvarig (PBL), UE och det egna systemet. Alla dessa tillsammans kallas för 

egenkontroller.  

Vanligen har man startmöten och arbetsberedningar med underentreprenörer och de egna 

hantverkarna där man sitter ned och går igenom de arbeten som omfattas av olika kontroller. 

Det blir här mycket viktigt att man under upprättandet av kontrollbladen har infört vilka 

toleransnivåer och mätvärden som är godtyckliga. Platschefen för det specifika projektet 

ansvarar för att ta in kontrollerna och placera dessa i rätt pärm. Det verkar till största delen 

fungera väl och vara i linje med verksamhetens ledningssystem. Man tar dock lite olika vägar 

beroende på vilket projekt man arbetar i. En vanlig tendens är att man som platschef förenklar 
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vissa arbetsmoment för att underlätta det egna arbetet. Ett nyckelord i ledningssystem är och 

har varit att lära av varandra. Det tycks finnas ett system där man kan skicka in nya mallar och 

idéer, som senare ska bli godkända. Dock framgår det inte i företagets ledningssystem. 

Dessutom verkar det som att man vanligtvis inte skickar in sina nya tankar och idéer då dessa 

mycket sällan följs upp. Uppfattningen är att de kontroller som finns med i totala 

kotrollplanen kontrolleras och följs upp enligt KMA-systemet.    

Uppfattningen är att man i företaget har försökt att arbeta fram processer och flödesscheman 

för vissa viktiga moment under produktionen, vilka underlättar till viss del. Vid granskning av 

dessa processer i samband med KMA-manualens beskrivningar blir dessa flödesscheman 

något svårtolkade.  

Tendenser pekar på att flera av platscheferna inte använder sig av den checklista inför 

produktionsstart som finns framarbetat i ledningssystemet. Varför det inte görs konsekvent 

kan bero på flera faktorer. Det tycks till exempel vara så att man också går igenom moment 

och dokument som ska vara färdigställda, under ett startmöte inför produktionen. Det finns 

andra viktiga saker som måste checkas inför produktionsstart som inte står med i checklistan. 

En åtgärd kan vara att se över checklistan och de aktiviteter som gås igenom.  Uppfattningen 

är alltså att man går igenom momenten och dokumenten men på olika sätt inför produktionen 

antingen genom att använda checklistan eller gå igenom viktiga punkter på startmötet. Många 

gånger finns informationen i företagets ledningssystem, men då på något oväntade ställe, detta 

kan ge upphov till missförstånd och förvirring. Den generella uppfattningen är att platschefer 

faktiskt förenklar sitt KMA-arbete i form av olika mallar och mindre system, allt för att 

underlätta sitt eget arbete. Det verkar finnas ett internt system för hur man skall handskas med 

dessa. Men då bara några få verkar använda sig av det, får det ingen genomslagskraft. Det kan 

här vara viktigt att förmedla ut, varför det är viktigt att lära sig av varandra för att 

ledningssystemet skall utvecklas i linje med verksamheten.  Det blir lika viktigt att de 

personerna som ser över dessa verkligen följer upp och analyserar de nya metoder och mallar 

som tas upp.  
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5.4 Överlämning 
 

Uppfattningen är att arbetet för framtagandet av slutdokumentation kan utföras på olika sätt. 

Det tycks vara så att plastcheferna i viss mån själva står för detta arbete men har även 

möjlighet att delegera utförandet ned till en annan position. Undersökningen har visat att 

företaget i vissa projekt sitter ner tillsammans och går igenom alla viktiga dokument som skall 

vara med i slutdokumentationen. Det råder delade meningar om vem som är ansvarig för 

överlämnandet av slutdokumentation till byggherren. Uppfattningen verkar vara att man är en 

grupp som deltar vid överlämningen.  Oftast är det en person som har det slutgiltiga ansvaret 

och godkänner överlämnandet, personen tycks vara olika från projekt till projekt. Hur detta 

arbete skall bedrivas framgår inte fullt ut i det befintliga ledningssystemet vilket kan motivera 

varför man utför arbetet på olika sätt, denna möjlighet till uppfattning kan vara nödvändig för 

att systemet skall kunna omfatta olika projekts utformning och storlek. Det kan således inte 

sägas att några avsteg görs i detta skede därför att instruktionerna är öppna för egen tolkning.   
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5.5 KMA-arbetet 

Introduktionen av nyanställda i företagets ledningssystem upplevs variera. Det tycks vara så 

att medarbetare som varit med under implementeringen av systemet fått en bättre förståelse 

och en mer övergripande bild än andra som kommit in i företaget senare. Vad detta beror på 

kan det endast spekuleras om, mycket pekar på att det finns ett behov av introduktion i 

ledningssystemet där man mer systemetiskt går igenom det. Undersökningen har också 

påvisat att detta efterfrågas av medarbetarna själva. Troligtvis skulle en kortare introduktion 

skapa en större förståelse samt mer tid åt andra sysslor, istället för att personen ifråga skall 

skapa sig en uppfattning på egen hand. Detta kan inte tolkas som ett avsteg utan snarare som 

en utvecklingsmöjlighet för företaget i framtiden. 

Företaget anordnar platschefmöten varje månad, där olika saker tas upp och diskuteras. De är 

inte obligatoriska och man är med i mån av tid. daltagandet varierar således mellan 

platscheferna och det upplevs att man skulle kunna lyfta frågor som har med KMA-arbetet att 

göra oftare. Det efterfrågas också fler möjligheter att ta lärdom av varandra. 

Dock tycks det anordnas, ett par gånger om året, seminarium där grupparbeten är i fokus och 

diskussioner kring KMA-systemet är öppen. Dessa verkar vara mycket viktiga då man 

upplever en mer avslappnad miljö och att det sker ett utbyte av erfarenheter och givande 

diskussioner. Det har också under undersökningen framkommit en attityd i branschen som 

tyder på en stark yrkesstolthet, som många är rädda för att tappa. Samtidigt finns det ansatser 

som pekar på att man inte vågar fråga då man kan uppfattas som att man inte kan. 

Uppfattningen är att platscheferna i det övergripande KMA-arbetet arbetar på liknande sätt. 

Det är en mycket viktig ingrediens för att systemet skall kunna användas. Dock finns det som 

tidigare påvisats vissa delar av arbetet som utförs olika. Det tycks finnas några dokument och 

moment av systemet som kan uppfattas som otydliga och ger upphov till egna tolkningar. 

Självklart kan det vara så att företaget valt att inte precisera detta på grund av att det skall 

finnas utrymme för tolkningar. Det kan vara av värde att tydligt påvisa att det finns utrymme 

för vissa tolkningar eller egna förenklingar av vissa moment. En bristfällig introduktion kan 

också ge upphov till att systemet inte följs på ett korrekt sätt. Generellt anses det individuella 

tillämpningssättet på systemet utvecklas med tiden och man skapar själv erfarenheter och 

preferenser som man har stor nytta av.  
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En uppfattning är att vissa kontroller är så pass självklara att de blir som en förolämpning mot 

hantverkarna som utfört arbetsmomentet att kontrollera dessa.  

Det tycks trots några få avvikelser vara så att platscheferna är nöjda med KMA-systemet som 

man arbetar efter dagligen. Uppfattningen är att systemet hjälper till på flera olika plan inte 

minst att effektivisera de interna processerna. Systemet upplevs som bra då man sparar tid, 

minskar fel och påminns av viktiga delar som har stor påverkan på processen. 

Uppfattningen är att om man efterföljer systemets olika delar och krav på ett korrekt sätt 

skapar man också marknadsfördelar. Följer man systemet och aktualiserar det, blir det 

marknadsföring i sig. Upplevelsen är att intressenter observerar detta och då inser att man som 

företag är seriösa och kunniga.  
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6 Slutsatser 
 

Övergripande arbetar företaget enligt verksamhetssystemet, dock förekommer vissa mindre 

undantag, som kan förbättras. KMA-handboken beskriver i vissa hänseenden inte 

ansvarsområden och tidpunkter på ett önskvärt sätt. Detta har gjort att det funnits utrymme för 

tolkningar och förenklingar av vissa moment i systemet. De problem som framkommit under 

studien kan förhindras och förbättras om ett tydliggörande av några moment och dokument i 

handboken görs, det införs en tydligare introduktion för nya medarbetare i systemet och att 

man arbetar fram en bättre plan för hur man skall revidera systemet allt eftersom 

verksamheten fortgår. Det är viktigt att förmedla ut till medarbetarna varför det är 

betydelsefullt att lära sig av varandra för att ledningssystemet skall utvecklas i linje med 

verksamheten. Det blir lika viktigt att de personerna som ser över revideringar verkligen följer 

upp och analyserar de nya metoder och mallar som tas upp.   

Studien har påvisat att platschefer inom produktionen kan ha arbetsområden i tidigare skeden 

under processen än vad som framgår i systemet. Det kan vara betydelsefullt att lyfta fram 

dessa moment. Under projekteringsskedet sker mycket arbete som kommer att påverka 

platschefernas kommande arbete. Det blir viktigt för personer som ska ta över arbetet i ett 

senare skede att veta var dokumenten finns, hur de utformats och när man kan påverka 

utformningen av dem. Mycket av produktionsförutsättningarna bestäms under projekteringen 

vilket motiverar samverkan med produktionscheferna i hög grad. 

En väsentlig del av studien har varit att underlätta för företaget genom att sammanställa ett 

övergripande flödesschema. Flödesschemat är ett försök till att klarlägga grundläggande delar 

i platschefernas arbete. Kartläggningen har gjorts med utgångspunkt i ledningssystemet och 

hur hjälpmedel som rutiner och mallar kan underlätta för förståelsen av arbetsprocessen för 

både nya medarbetare och ledande positioner i produktionen. Det har åskådliggjorts 

aktiviteter som inte nämnvärt påvisats tidigare och hur olika dokument och moment i 

verksamhetssystemet samverkar över aktiviteter i processen.  

 

 

 

 



45 

 

Genomgång av 
krav/beskrivningar

Anbudskalkylering/tids
plan/betalningsplan

Anbud lämnas

Antaget anbud

Produktion

Anbudskalkylering

Projektering

Startmöte

Rutin 09-03,
Mall 11-08-10, 

process 08-01 

Genomgång av 
krav/beskrivningar

Upprättande av 
KMA-plan

Upprättande av total 
kontrollplan/kontroll

blad

Rutin 09-03
Mall 11-08-10, 

lathund

Upprättande av 
projektpärmar

11-08-05 Checklista 
arbetsberedning

Startmöte

Överlämnande till BH

Upprättande av 
produktions 

dokument

KMA-handbok flik 17, 
process 08-02 

rutin 07-03

Rutiner och 
kontroller utförs 

enligt kontrollplanProjektpärmar
Pärm 10 (KMA)

Kontrollblad

Nej
JaBH beslutar

11-08-08 
Checklista start 

PC

Under anbudskalkyleringen kan platschefen bidra med:
• Ge råd och tips för att underlätta vid bedömning av risker.

• Upprätta omkostnadskalkyler
• Idepartner gentemot kalkylavdelningen

• Dokument som arkiveras i projektpärmen är kalkyler, 
tidsplaner och projektrelevanta dokument.

• Gå igenom förfrågningsunderlag och identifiera 
kontrollpunkter som är omfattande för projektet.

Sammanställning av 

dokument till BH

Platschefernas arbete kan omfatta:
• Gå igenom krav från byggherren för att identifiera 

moment med särskild risk som behöver kontrolleras. 
Detta görs i samråd med AC, EI, Inköp.

• Upprätta KMA-plan.
• Upprätta eller komplettera total kontrollplan.

• KMA-plan och total kontrollplan arkiveras i KMA-
pärmen och i databas. 

• Kontrollblad kan upprättas löpande under 
projekteringen.

• På startmötet tas beslut om ansvarsfördelning
•Upprätta och fylla projektpärmarna medviktiga 

dokument dessa kan hittas i projektpärmen från 
projekteringen men även upprättas i detta skede.

Platschefernas arbete omfattar
• Kontrollblad fylls i och arkivers i KMA-pärm 

(arbetsplatspärm).
• Kontrollblad kan upprättas löpande under 

produktionen.
• Det är viktigt för platschefen att i detta skede ha 

kännedom om vilka kontroller som beställaren kräver 
senare vid överlämningen. 

• UE/interna möten hålls löpande då man går igenom 
arbetsmoment och kontroller.

Övergripande flödesschema 
för arbetsprocessen i företaget

Överlämnande av 

dokumentation till BH

Rutin 09-13 framtagande av 
slutdokumentation

Kvittens på överlämnade 
handlingar mall 11-07-08

Mall slutmöte 11-07-11

Platschefens ansvar och arbete omfattar:
• Dokumentation gås igenom med beställaren.

• Kopior sammanställs till beställare och original 
arkiveras. 

• Slutmöte hålls och nöjd kundenkät överlämnas 
efter godkänd slutbesiktning.

Färdigt projekt

Överlämnande av

nöjd kund enkät
Nöjd kund enkät 

Rutin 14-01 

Mall 14-02
• Avvikelser presenteras och revideras enligt rutin 
09-08 och mall avvikelserapport 11-08-04

6.1 Flödesschema 
 

 

 

 

  

Figur 10. Övergripande flödesschema 
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7 Förslag till vidare studier 
 

Intresse för studien har varit att belysa ett företags arbete med KMA. Närbesläktade 

problemområden som skulle kunna vara mål för vidare forskning är att jämföra olika företags 

ledningssystem med varandra. Under studien har det framkommit tendenser som pekar på att 

ledningssystem oftast har en mycket liknande struktur. Men vart skiljer sig olika 

ledningssystem åt och varför fungerar vissa bättre än andra? Intressant skulle vara att jämföra 

ett icke bygginriktat system med ett bygginriktat. Vad skiljer sig emellan dem och vad är likt? 

Finns det kanske metoder i andra branschers ledningssystem som kan tillämpas i bygg? 

Ett annat problemområde som skulle vara intressant att studera närmare är den attityd och 

yrkesstolthet som verkar finnas i byggbranschen. Det har i undersökningen påvisats att den 

finns där både på gott och ont. Vilka traditioner har skapat dessa och varför är det svårt att 

släppa dem vid tillfällen då man faktiskt skulle vinna på det? 

En sista tanke som skulle kunna vara medryckande är att studera ”vi och de” känslan i 

byggföretag. Finns det olika attityder mellan de positioner som har mer administrativa sysslor 

och de som arbetar i produktionen? 
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Bilagor 
 

1. Intervjuguide 

 

 

 

Hur introducerades du i företagets KMA-arbete när du blev anställd? 

Fick du snabbt en klar bild över företagets övergripande arbete? 

 

Hur ofta anordnas platschefsmöten, där diskussion kring revideringar av olika moment är 

öppen? 

 

Hur upplever du KMA-arbetet? 

 

Förenklar och anpassar du olika moment inom KMA arbetet?  

Om ja, ge exempel! 

Finns det i ditt KMA-arbete några moment som du vill förbättra eller ändra på? 

Tror du att alla platschefer utför arbetet på samma sätt enligt KMA-systemet? 

 

 

Vilka poster (personer) i produktionen är inblandade i kalkylarbetet utöver kalkylavdelningen? 

Är du med under kalkylarbetet och vad har du för arbetsuppgift/arbetsuppgifter? 

Om ja, vad utför du för arbete inom det området? 

Utförs det krav och riskinventering i detta skede (anbudskalkylering)? 

Är du med vid genomgång av byggherrens krav och beskrivningar?  

Om ja, vilka arbetsuppgifter har du då? 

Görs urval av kontrollpunkter i syfte att säkra en korrekt anbudssumma i kalkylskedet? 

 

Vilka hjälpmedel använder du i form av mallar och beskrivningar under kalkylarbetet? 

 

 

Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter i projekteringen? 

När under projekteringen upprättas KMA-planen? 

Vem upprättar KMA-planen (en eller flera tillsammans)? 

Är du med vid utformningen av KMA-planen?  

Anbudskalkylering 

Projektering 

Övergripande frågor 
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Om ja, vad gör du? 

Var förvaras KMA-planen inför produktionen? 

Går man igenom och preciserar krav från byggherren som måste kontrolleras under 

projekteringen? 

Om ja, vem/vilka gör detta? 

När i processen görs första urval av kontrollpunkter? 

När upprättas den totala kontrollplanen? 

Vem upprättar den totala kontrollplanen? 

När upprättas kontrollblad?   

Om i projektering, var förvaras dem? 

Vem och när görs en gränsdragningslista för entreprenör och projektering? 

Var förvaras den?  

 

 

Vid produktionsstart vill man säkra att alla dokument och förberedelser är gjorda, hur går det 

arbetet till? Vilka hjälpmedel använder du dig av (checklista är vi ute efter)? 

Vid projektstart skapas projektpärmar, vem förbereder dem inför produktionen? 

När får du tillgång till dessa pärmar? 

Vilka dokument sätter du in i pärmarna vid produktionsstart (ge exempel)? 

Vart någonstans i pärmsystemet hittar du Totala kontrollplanen och KMA-planen? 

Hur går du tillväga vid utförandet av en kontroll? 

Var förvaras utförda kontroller, och vem ser till att de blir utförda på ett korrekt sätt? 

Vid vilken tidpunkt upprättas kontrollblad? 

Vart arkivers dessa kontrollblad innan dem blir ifyllda och arkiverade i projektpärmen? 

Hur förmedlas kontrollblad ned till den person som skall utföra kontrollen? 

Vem ser till att kontrollen hamnar i rätt pärm, och att den är ifylld på ett korrekt sätt? 

 

   

Vem sammanställer och tar fram väsentliga kontroller inför överlämnandet till byggherren? 

Vem ansvarar för överlämnandet av projektpärmar/dokument till byggherren? 

 

Produktion 

Överlämning 
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