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Sammanfattning 

 

I byggbranschen är det inte ovanligt att projekt kostar mer än planerat. Ineffektiva kvalitetsstyrande 
processer, omfattande kvalitetssäkrande rutiner och bristande kommunikation är betydande faktorer 
i problematiken som en del företag upplever i dagsläget. 

Grunden till den här rapporten är en uppfattning om att betydande mängder kvalitetsstyrande 
dokument och rutiner ser liknande ut hos olika byggföretag, samt att det finns en utmaning i att 
förhålla sig till de flertalet lagar och förordningar som dokument och rutiner grundas i. 

I den här rapporten undersöks därför om det finns möjlighet och intresse bland svenska byggföretag 
av en centraliserad branschstandard för kvalitetsstyrning, kopplad till svensk lagstiftning.  

Genom litteraturstudier, intervjuer och en enkätundersökning har möjligheten och intresset utretts 
med syfte att slutligen presentera resultatet för undersökningens uppdragsgivare, Svensk byggtjänst.  

Undersökningen begränsas till projekteringsskedet, men nämner även möjliga fördelar och nackdelar 
inom andra skeden i byggprocessen till följd av centralisering och standardisering. 

I undersökningen har 11 personer intervjuats och 63 personer har deltagit i en enkätundersökning.  

Majoriteten deltagande aktörer upplever en central branschstandard som intressant och anser att det 
finns flera fördelar med att arbeta efter gemensamma underlag, men många uttrycker också tvivel och 
nämner flertalet betydande risker och svårigheter i samband med utformning, omfattning och 
tillämpning.  

För att klargöra möjligheten att införa standarden rekommenderas därför vidare undersökningar. 
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Abstract 

In the construction industry, it is not uncommon for a project to cost more than planned for. Ineffective 
quality controlling processes, extensive quality assurance procedures and communication deficiency 
are significant factors contributing to the problems experienced by some companies. 

This report is based on the perception that a significant amount of the documentation used for quality 
control and quality assurance by companies in the construction industry are similar and that many 
companies face difficulties when trying to keep documentation and procedures up to date according 
to the continuous changes in laws and regulations. 

This report investigates the possibilities and interest that Swedish construction companies may have 
for a centralized quality management standard, based upon Swedish legislation.  

The investigation was carried out through literature studies, interviews and an electronic question-
naire, aiming to present the results to Svensk byggtjänst. 

This investigation is limited to the planning phase. However, possible benefits and drawbacks that may 
occur in other phases of the construction process due to centralization and standardization will be 
mentioned. 

In the investigation, 11 people were interviewed and 63 people took part in an electronic question-
naire.  

A majority of the participants find a centralized standard to be interesting and believe that there are 
many benefits to be gained from working from a common ground. However, they also express doubt 
and mention several significant risks and difficulties mainly regarding shaping, extent and use of a 
centralized standard.  

Therefore, in order to clarify the need and possibilities for a centralized standard further investigations 
are recommended. 
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Förord 

Detta examensarbete på 15 högskolepoäng är ett delmoment i utbildningsprogrammet Byggteknik och 
design vid Kungliga tekniska högskolan i Haninge. Arbetet har genomförts på uppdrag av Svensk 
Byggtjänst och i samarbete med företaget Erfator Projektledning. 

Vi som har utfört arbetet vill ägna ett speciellt tack till våra handledare Alicja Tykocka på KTH och 
Tommy Börjesson på Svensk Byggtjänst för deras stöd under arbetsgången. Vill också tacka företaget 
Svensk Byggtjänst för att ha gett oss möjligheten att arbeta från deras lokaler.  

Vi vill också ägna ett stort tack till Michel Bassili från företaget Erfator Projektledning för hans 
medverkan och stöd i vårt arbete. 

Sist men inte minst vill vi tacka alla de personer som har deltagit vid intervjuer och i enkät-
undersökningen, för att ha tagit sig tiden att hjälpa oss och för trevlig bemötande. 

 

 

 

Stockholm, Juni 2015  

Frida Nyberg & Silvio Prego 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det finns en bred uppfattning bland aktörer inom byggbranschen att det kvalitetsarbete som bedrivs 
inte uppnår önskvärd nivå av effektivitet och resultat. Teorierna kring vad detta beror på är många. 

En del i den problematik som upplevs med kvalitetsarbete är dock förhållandet till flertalet omfattande 
regelverk. Kvalitetsarbetets koppling till lagen medför krav på noggrannhet och kunskap om de olika 
regelverk som byggbranschen förväntas följa och resurser för att implementera lagarna i rutiner och 
dokumentation.  

De regelverk som ligger till grund för kvalitetsarbetet förändras och uppdateras dessutom regelbundet 
(Nilsson, 2012). Boverkets byggregler har exempelvis genomgått 21 förändringar sedan 1994. (Svensk 
byggtjänst u.å.) Detta medför att företagens framarbetade dokument och rutiner för kontroll av 
kvalitet regelbundet behöver ses över och uppdateras. 

Bakgrunden till den här undersökningen är den problematik som beskrivs ovan, men också en uppfatt-
ning om att många byggföretag i stor utsträckning arbetar efter liknande system och underlag för 
kvalitetsstyrning, särskilt i den utsträckning inom vilken lagstiftningen verkar.  

Under samtal med byggföretaget Erfator Projektledning AB har den situation som beskrivs ovan 
diskuterats. Som förslag på förbättring har möjligheten att införa en centraliserad branschstandard för 
kvalitetsstyrning tagits upp. Syftet med förslaget är att tillhandahålla uppdaterade och korrekta 
kvalitetsstyrande underlag till företag och undvika det dubbelarbete som uppstår om olika företag 
lägger resurser på samma aktiviteter som andra.  

Förutsättningen för att utforma en central branschstandard är att det finns ett centralt organ att utgå 
ifrån. AB Svensk byggtjänst arbetar sedan länge med att tillhandahålla information och hjälpmedel för 
att effektivisera verksamheter inom byggbranschen. Efter samtal med Svensk Byggtjänst har det 
bekräftats att även de är intresserade av att undersöka frågan vidare för att ta reda på om en central 
branschstandard är något som de skulle kunna utveckla som hjälpmedel inom byggbranschen. 

1.2 Problemformulering 

Mot bakgrund av den situation och det förslag som hittills beskrivits så har den här undersökningen 
utförts med utgångspunkt i ett åtgärdsförslag som innebär att ett centralt organ samlar, producerar 
och uppdaterar information och dokumentation som kan användas av olika företag och aktörer inom 
byggbranschen som en form av standardiserat underlag för kvalitetsstyrning, kopplat till svensk lag-
stiftning. Underlag och information ska kunna användas av olika företag med vetskap om att de är 
korrekta och uppdaterade enligt senast gällande lagkrav. 

Syftet med den föreslagna åtgärden är att underlätta och förenkla kvalitetsarbetet för byggföretag, 
men är det överhuvudtaget möjligt att genomföra åtgärden i verkligheten och anser byggföretagen att 
det finns behov för den? För att svara på det bygger den här rapporten på en undersökning av hur 
svenska byggföretag upplever förslaget att införa en centraliserad standard för kvalitetsstyrning. 
Rapportens problemformulering kan därmed beskrivas genom följande frågeställning:  

Skulle det vara möjligt att standardisera och centralisera rutiner och dokumentation för 
kvalitetsstyrning kopplat till svensk lag och i sådana fall, finns det behov och intresse för det inom 
byggbranschen, i vilken utsträckning kan det utföras och vilka nyttor, risker och tankar om 
förutsättningar och utformning bör då beaktas? 
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1.3 Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur svenska byggföretag uppfattar den föreslagna 
åtgärden och presentera resultatet för arbetets uppdragsgivare Svensk Byggtjänst som ett underlag 
för vidare beslut kring möjligheten att utforma en tjänst som motsvarar den åtgärd som undersöks.  

1.4  Målformulering 

Målet med undersökningen är att få en bild av hur svenska byggföretag uppfattar det presenterade 
åtgärdsförslaget och vilket intresse som finns för att genomföra den, samt att redovisa synpunkter 
kring eventuella risker och nyttor, förutsättningar och idéer kring eventuell utformning. Kärnfrågorna 
som ligger till grund för undersökningen och som besvaras i slutet av rapporten kan därmed 
sammanfattas enligt punkterna nedan:  

 Vilket intresse har svenska byggföretag av den åtgärd som undersöks? 

 Vilka nyttor och risker upplever man med den åtgärd som undersöks? 

 Vilka förutsättningar anser man vara nödvändiga för att åtgärden ska fungera? 

 Vilka synpunkter har företagen kring eventuell utformning av åtgärden? 

1.5 Avgränsningar 

Byggbranschen omfattar en mängd olika aktörer med olika funktion och arbetssätt. I den här rapporten 
ligger huvudfokus på att undersöka frågan inom projekteringsområdet. 

Den här rapporten är begränsad till att enbart undersöka förbättringspotential inom arbetsmetoderna 
med kvalitet och vad det kan ha för eventuell inverkan på kvaliteten i den färdiga produkten. Det ingår 
i rapporten därför ingen analys kring kvalitet inom företagens övriga verksamhet. 

Standarder av alla slag förutsätter att informationen är tillämpbar på alla berörda parter. Den här 
rapporten utgår därför i första hand enbart från de kvalitetskrav som ställs enligt svensk lag och 
vedertagna branschregler. Rutiner och dokumentation som företag själva arbetat fram för att 
ytterligare höja nivån på kvalitetsarbetet inkluderas inte i undersökningen och avsikten är inte att den 
presenterade åtgärden ska ersätta företagens hela kvalitetsledningssystem utan snarare verka som ett 
komplement till detsamma.  

Undersökningen är koncentrerad till Sverige och några jämförelser med andra länder görs inte i detta 
skede. 

Centralisering och standardisering kan i sig inte lösa alla de problem som finns kring kvalitetsarbetet. 
Det finns en rad andra faktorer som påverkar såsom tid, kommunikation och informationsflöden och 
inte minst attityder. Den här rapporten är begränsad till att enbart undersöka vilket intresse och 
eventuell effekt centralisering och standardisering skulle få på kvalitetsarbete. Rapporten exkluderar 
därmed djupare analyser av den påverkan som tidigare nämnda faktorer har på kvailtetsarbetet. Den 
eventuella påverkan som centralisering och standardisering kan ha på dessa faktorer kommenteras 
däremot längre fram i rapporten.   

I rapporten ifrågasätts inte den relevans eller mängd av krav och regler som ställs i lagstiftning och 
enligt branschregler. Undersökningen utgår från gällande omfattning av krav och regler. 

Rapporten kommer inte att på utförandenivå beskriva kvalitetsarbetet. Det kommer inte i detalj 
beskrivas hur man kvalitetssäkrar inomhusluft eller fuktsäkrar badrum. Syftet är att övergripande 
beskriva kvalitetsstyrningsprocessen. 



 

3 
 

1.6 Lösningsmetod 

För genomförandet av undersökningen och för bättre förståelse för kvalitetsprocessen, togs det stöd i 
boken Byggprocessen (Nordstrand, 2008). Sedan bestämdes att en kombination av kvalitativ och 
kvantitativ informationsinsamling i form av intervjuer och en enkätundersökning är lämpligast för 
ändamålet.  

Intervjuer ansågs som en lämplig metod då det rör sig om personernas upplevelse och syn på den 
undersökta problematiken och de åtgärder som föreslås, vilket ger möjligheten till bredare och djupare 
genomgång kring ämnet.  Det är också en subjektiv och induktiv metod, som går ut på att samla, tolka 
och analysera data och utifrån det komma fram till ett resultat. 

Eftersom antalet informanter vid intervjuer bara är ett fåtal så bestämdes det att också utföra en 
enkätundersökning, där man kan ta del av ett större antal informanter och basera enkätens frågor på 
informationen som fås vid intervjuer och därmed fungera som ett komplement som förstärker tidigare 
analyser och slutsatser. 

1.6.1 Intervjuer  

Intervjupersonerna har i den mån det varit möjlig valts ut med hänsyn till deras relation till kvalitets-
arbete. Detta beskrivs mer ingående under avsnittet Faktainsamling. 

För intervjuerna valdes att hålla de intervjuade anonyma med syftet att kunna få personerna att 

svara fritt och utan några restriktioner. Anledningen till anonymiteten är att det ställdes frågor kring 

den egna verksamhetens kvalitetsstyrning och kvalitetssäkrande processer, men även att det under 

intervjuer nämndes och beskrevs situationer som inblandar andra aktörer och företag. 

Personerna som intervjuades kommer från varierande företagsstorlekar. Det minsta av företagen var 

en enskild firma, medan det största hade cirka 5000 anställda. De hade olika positioner och 

funktioner inom verksamheten, bland annat, KMA-ingenjör, entreprenadingenjör, arkitekt, 

verksamhetsutvecklare, projektledare, arbetsledare, projektör, konstruktör och verkställande 

direktör. 

Intervjuerna förväntas ge en bild av nulägesproblematik och hur de intervjuade tror att kvalitets-
styrning inom branschen kan bli bättre. Det huvudsakliga syftet med intervjuerna är dock att 
undersöka intresset för centralisering av information och standarisering av dokumentation samt 
rekommendationer kring utformning av åtgärden genom diskussioner av följande frågor:  

 Hur skall det utformas? 

 Hur skall det  erbjudas till byggbranschen efter framtagning? 

 Viktiga punkter att tänka på vid utveckling av åtgärden? 

 Risker, nyttor med åtgärden? 

 Utmaningar vid utveckling? 

1.6.2 Enkätundersökning 

Enkätens huvudsakliga syfte i den här studien är som stöd till intervjuerna och för att bekräfta 
validiteten i den informationen om problematik, behov och intresse som framkommit under 
intervjuerna.  

En enkätundersökning som metodval för insamling av synpunkter gör det möjligt att kategorisera och 
lättare identifiera olika grundläggande mönster bland respondenterna som visar intresse för 
centralisering och standardisering.   
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1.6.3 Validitet och reliabilitet  

För att säkerställa att den information som samlats in under undersökningen är relevant och tillförlitlig, 
har de intervjuade valts ut baserat på den roll de har i företaget de arbetar inom och deras relation till 
kvalitetsstyrning. Fokus för såväl intervjuer som enkät har varit att komma i kontakt i första hand med 
projektörer och då i första hand projektörer med anknytning till utformning eller användning av 
kvalitetsstyrningsverktyg. Vid utformning av intervjufrågor har det eftersträvats formulering och 
struktur som medför att relevanta intervjufrågor besvaras under den begränsade tid som intervjuerna 
pågår, samtidigt som den intervjuade ges friheten att utveckla sina svar och ta upp andra ämnen av 
relevans. 

Intervjuerna grundar sig i stor utsträckning på den personliga uppfattningen hos varje intervjuobjekt. 
Detta medför att någon garanti för att uppfattningen gäller för hela det företag som den intervjuade 
representerar inte kan ges. Dock anses det som troligt att uppfattningarna inte skiljer sig alltför mycket 
åt.  

Att intervjua aktörer som inte ligger i fokus för undersökningen och som har en svag koppling till 
kvalitetsprocesser och rutiner är en avgörande faktor som kan påverka kvaliteten på informationen 
som samlas in, dock kan informationen som fås av dessa personer inte anses helt irrelevant eller 
otillförlitlig då alla som arbetar inom byggbranschen arbetar på ett eller annat sätt med 
kvalitetsstyrande processer och kvalitetssäkrande rutiner, vilket ger ett bredare och djupare 
perspektiv. 

Enkätundersökningar som metodval för informationsinsamling är en bra metod för kvantitativa 
undersökningar, men en nackdel är de fasta svarsalternativ som kan leda respondenterna att följa en 
viss riktning. Om antalet svarsalternativ är för få eller variationen är för stor eller för liten, finns det 
risk att informationen mäts och/eller framtas på ett felaktigt sätt och blir otillförlitlig. Med syftet att 
motverka negativ påverkan av fasta svarsalternativ, har stor vikt lagts vid att formulera frågorna på 
bästa möjliga sätt. Som komplement till svårformulerade frågor har en ”övrigt”-ruta lagts till där 
respondenten kan skriva sitt eget svar om inte de alternativen som finns är tillräckliga.  
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2 Nulägesbeskrivning 

2.1 Kvalitet i dagsläget  

Kvalitet och kvalitetsstyrning är i dagsläget väl förankrade begrepp inom byggsektorn. Inom många 
byggprojekt är det såväl ett krav från beställaren, som ett säljargument för leverantörer att man följer 
rutiner för att säkerställa att ställda krav på kvalitet uppfylls. (Severinson 2014, 11)  

Inget tyder på att inställningen till kvalitet inom byggprojekt är på nedåtgående. Tvärtom tyder trenden 
på att arbetet med att utveckla och säkerställa kvalitet inom byggprojekt ökar. 2011 kom en reviderad 
version av Plan- och bygglagen ut där det noggrannare specificeras hur kontrollplaner ska utformas 
och vad de ska innehålla, med syfte att framförallt att åtgärda bristande dokumentation i kvalitets-
arbetet. (Tolstoy, 12) Ökad tillämpning av ISO 9001, en internationell kvalitetsledningsstandard är ett 
annat tecken på att intresset och kraven kring kvalitetsfrågor får större utbredning. (Nordstrand 2008, 
19) ISO 9001-certifieringar blir allt vanligare och i dagsläget är det inte ovanligt att det vid 
upphandlingar ställs krav på att företag är ISO 9001-certifierade eller på annat sätt kan bevisa att 
verksamheten bedrivs enligt kraven i ISO 9001 (SIS u.å.). 

Trots att trenden de senaste 20 åren har gått mot ökade kvalitetskrav och ett växande intresse för 
effektivisering av kvalitetsrelaterade processer så beskrivs kvalitetsarbetet fortsatt som en utmaning 
för byggsektorn. (Koch & Jonsson 2015, 5)  

2.2 Kort om Svensk Byggtjänst 

Svensk Byggtjänst är ett aktiebolag som sedan 1934 arbetar med att samla in, strukturera och sälja 
information som används av aktörer inom hela byggprocesskedjan från projektering till förvaltning. 
Det är en branschägd organisation som har som mål att erbjuda byggbranschen hjälpmedel för att 
uppnå lönsamhet och effektivitet och de står bland annat bakom tjänster som AMA och BSAB (Svensk 
Byggtjänst u.å.). 

  



 

6 
 

  



 

7 
 

3 Teoretisk referensram  

3.1 Bakgrundskunskap 

Under studietiden på programmet Byggteknik och design har flertalet kurser belyst problematiken 
med kvalitetsstyrning och kravhanteringen kopplad till kvalitet, men de kurser som framförallt gett 
förståelse för och inblick i frågan är:  

Byggprocessen (2014) – Grundläggande kurs som översiktligt förklarar hur byggprocessen är 
uppbyggd. Kursen behandlade även bland annat relevanta lagar, kvalitet, miljö och arbetsmiljö, olika 
upphandlingsformer och ersättningsformer.  

Samhällsplanering (2014) – Planeringskurs med syfte att förstå arbetssättet vid planering och 
utformning av ett bostadsområde. I kursen ingick bland annat att förhålla sig till de utformningskrav 
som gäller enligt PBL.  

Konstruktion och design (2015) – Planeringskurs med syfte att få en grundläggande inblick i och 
förståelse för projektering och sambandet mellan arkitektur, konstruktion och installationsteknik. I 
kursen ingick bland annat en stor mängd kravhantering av PBL, BBR och Svensk Standard. 

Projektering av ett husprojekt (2015) – Projekteringskurs med syfte att ge inblick i och kunskap kring 
projektering av konstruktionshandlingar. Kursen gav bland annat förståelse för komplexiteten i ett 
projekt som involverar flera aktörer och nyttan av bra underlag för att kontrollera och säkra utförda 
handlingar i projektet. 

3.2 Definition av kvalitetsbegreppet 

Det finns en mängd olika begrepp inom kvalitetsarbetet som inte alltid är helt lätta att förstå och hålla 
isär. För ökad förståelse kring de begrepp som används i rapporten följer i detta avsnitt en beskrivning 
av några av de mest grundläggande begreppen.  

 
I dagligt tal tolkas ordet kvalitet ofta som något positivt, det beskriver snarare god kvalitet. Det är 
viktigt att vara medveten om begreppets skillnad inom byggprojektsammanhang.  

I Plan- och byggtermer (1994, 139) definieras begreppet som ”alla sammantagna egenskaper hos en 
produkt som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov”. Det är en 
definition som inte nödvändigtvis behöver innebära god kvalitet i ordets vanliga bemärkelse utan 
enbart fastställer att de krav som ställs på produkten ska uppfyllas. (Wätte & Cassel 1989, 21) Man bör 
därför hellre tala om rätt kvalitet, eftersom definitionen i det här sammanhanget har samma betydelse 
för ett byggprojekt med exempelvis dyra material som för ett med billigare material (Wätte & Cassel 
1989, 10).  

Redan i ett definitionssamanhang är det viktigt att också göra skillnad på kvalitet i produkt och kvalitet 
i arbetsprocesser. Skillnaden beskrivs enligt punkterna nedan:  

 Kvalitet i produkt: Säkerställa att förväntad kvalitet uppnås i den färdiga produkten 

 Kvalitet i arbetsprocess: Utföra kvalitetsarbete på ett sådant sätt att det kan betraktas som 
effektivt och kvalitativt.  

(Wätte & Cassel 1989, 10) 
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I dagsläget ligger lika mycket fokus på att eftersträva kvalitativa processer och arbetssätt som kvalitet 
i den färdiga produkten. Kvalitet i den färdiga produkten är ingen garanti för att projektet i sin helhet 
kan betraktas som kvalitativt. Ett projekt med ineffektiva och bristfälliga arbetsmetoder och processer 
kan producera en färdig produkt som uppfyller kvalitetskraven, men istället inte uppnår så god 
lönsamhet. På samma sätt är det också viktigt att vara medveten om att kvalitativa arbetsprocesser 
ger bättre förutsättningar för att i slutändan också uppnå högre kvalitet i den färdiga produkten. En 
enkel beskrivning av undersökningens fokus och begreppens förhållande ges genom figuren nedan:  

 

 

 

 

 

 

 

Inom kvalitetsarbetet förekommer många olika begrepp som används för att beskriva de olika 
aktiviteter och funktioner som finns för att arbeta med, säkerställa och utveckla kvaliteten. Några av 
de mest vanliga och övergripande begreppen och dess definitioner följer i listan här under:  

 Kvalitetssystem: ”..organisatorisk struktur, ansvar, rutiner, processer och resurser för att leda 
och styra verksamheten med avseende på kvalitet.” (Wätte & Cassel 1989, 22). 
Kvalitetssystemet beskriver hur företaget fungerar med avseende på kvalitet och kan därmed 
ses som en övergripande beskrivning av kvalitetsarbetets utformning. 

 Kvalitetsledning: ”..den del av företagsledningens övergripande verksamhet som fastställer 
och omsätter kvalitetspolicyn i verkligheten.” (Wätte & Cassel 1989, 22). Kvalitetsledning kan 
med andra ord beskrivas som ett översiktligt arbete med verksamhetens kvalitetsmål och hur 
de ska förankras i praktiken. 

 Kvalitetsstyrning: ”..de operativa metoder och aktiviteter som tillämpas för att uppfylla 
kravet på kvalitet.” (Wätte & Cassel 1989, 22). Med andra ord så ingår i begreppet 
kvalitetsstyrning de praktiska verktyg som används för att säkerställa att kvalitetskrav 
uppfylls, såsom exempelvis rutiner och kontrollmetoder.  

 Kvalitetssäkring: ”..alla planerade och systematiska åtgärder för att ge tillräcklig tilltro till att 
en produkt kommer att uppfylla givna krav.” (Wätte & Cassel 1989, 22). Det är mycket vanligt 
att begreppet kvalitetssäkring används för all form av kvalitetsarbete vilket enligt 
definitionen är felaktigt. Kvalitetssäkring innebär systematiskt arbete med aktiviteter och 
processer med avsikt säkerställa att olika moment utförs effektivt. (Kvalitetsgruppen u.å.) 

 

 

 

 

Kvalitet i:

Produkt Arbetsprocesser

Figur 1-1 Kvalitet i produkt och arbetsprocess 
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Samtliga begrepp som förklarats här ovanför beskriver särskilda funktioner men det finns också ett 
nära förhållande och beroende mellan samtliga. Begreppens definitioner inte heller alltid så lätta att 
tolka så för att försöka ge en tydlig och enkel bild av begreppens syfte och förhållande så kan man 
beskriva begreppen som mål och verktyg för att uppnå målet enligt figuren nedan: 

 

                  Figur 1-2 Begrepp inom kvalitetsarbetet och deras förhållande till varandra 

 

Enligt definitionerna i det här avsnittet så kan fokusområdet för den här undersökningen beskrivas 
som en avgränsning kring kvalitet i arbetsprocesser genom effektivisering av de kvalitetsstyrande 
verktyg som används.  

 

3.3 Byggprocessen och kvalitet 

Följande avsnitt syftar till att ge en grundläggande bild av kvalitet inom byggprocessen. 

3.3.1 Kort om kvalitet inom byggsektorn 

Kvalitetsarbetet är idag väl förankrat genom hela byggprocessen. Från program till förvaltning finns 
det rutiner för att säkra att kvaliteten på utförda arbeten och produkter uppfyller olika krav.  

Vid upphandlingar av byggprojekt blir det allt vanligare med krav på att företaget som ska utföra 
arbetet kan uppvisa en handlingsplan för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas (Nordstrand 2008, 178). 
Samtidigt är det viktigt att fundera över hur den faktiska tillämpningen av hur handlingsplanerna 
utförs. I en rapport från 1996 har sju byggprojekt analyserats i ett försök att förklara problemen med 
kvalitetsarbete inom byggbranschen. I rapporten beskrivs att de företag som ingår i studien har utfört 
betydande arbete med kvalitetssystem, men att det kan konstateras att det är skillnad i avsikten som 
ligger bakom kvalitetsstyrningen och det kvalitetsarbete som verkligen utförs. I rapporten beskriver 
bland annat en arbetsledare att: ”Kvalitet har kommit för att stanna, men missbrukas. Som 
kontrollpunkter väljer man områden som är enkla att kontrollera” (Josephson & Hammarlund 1996, 
43)  

3.3.2 Syftet med kvalitet 

Syftena med kvalitetsarbete är många och kan beskrivas ur olika perspektiv. Ett sätt att se det är att 
företag bedriver kvalitetsrelaterade aktiviteter av olika slag för att uppnå nöjda kunder och en 
effektivare verksamhet (Sörqvist 1998, 20). Ett annat sätt att beskriva det är genom att säga att 
kvalitetsarbete helt enkelt handlar om att uppnå rätt kvalitet, både i produkt och arbetsprocesser 
(Wätte & Cassel 1989, 10). Genom att kombinera de båda beskrivningarna kan man säga att 
kvalitetsarbete handlar om att säkra att rätt produkt- och processkvalitet uppnås genom att se till att 
ställda krav uppfylls.  

Verktyg

Kvalitetssystem

Kvalitetsledning Kvalitetsstyrning Kvalitetssäkring

Mål

Kvalitet
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I detta avsnitt och de föregående så har kvalitetsarbetet beskrivits som ett medel för att uppnå ställda 
krav, effektivisera verksamheten och uppnå nöjda kunder och rätt kvalitet. Kvalitet har delats upp i 
produktkvalitet och processkvalitet. Samtliga begrepp och dess förhållanden kan övergripande sam-
manfattas i figuren under: 

               Figur 1-3 Förhållande mellan ställda krav och lönsamhet.  

 

3.3.3 Kravställare 

Kvalitet har hittills beskrivits som uppfyllande av krav. Här är det viktigt göra skillnad på vem som ställer 
kraven och varför.  Vissa kvalitetskrav är lagstadgade, andra ställs av beställarorganisationerna medan 
andra upprättas av byggföretagen själva. Kvalitetskravens hieratiska betydelse illustreras i figuren 
nedan: 

 

Figuren ovan visar den hieratiska ordningen av de krav som ställs vid byggprojekt. Samhällets, det vill 
säga lagstadgade krav och regler, går alltid först och alla är skyldiga att följa de lagar som finns 
(Lagpunkten, 2005).  

I verkligheten är det dock viktigt att ha klart för sig att många företag ser stora ekonomiska fördelar 
med att bedriva ett aktivt kvalitetsarbete och att kraven därför ofta kommer inifrån företaget (Wätte 
& Cassel 1989, 16). Kvalitetsarbetet blir ett verktyg för företagen att utveckla och effektivisera 
processer och därmed öka lönsamhet och stärka den egna verksamheten. Vad figuren visar är alltså 
inte nödvändigtvis kvalitetskravens omfattning utan enbart ordningsföljd. Däremot så understryker 
figuren tydligt att samhällets krav gäller för alla och är grunden i kvalitetsarbetet.  

 

 

Uppfyllda 
krav

•Kvalitet i produkt

•Kvalitet i arbetsprocess
• Nöjd kund

• Effektivare verksamhet

Bättre 
lönsamhet

Företaget

Beställare

Samhälle

Figur 1-4 Kvalitetskravens hieratiska ordningsföljd 
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3.4 Kvalitet i lagen 

I detta avsnitt redovisas kortfattat de lagar och förordningar som byggbranschen är skyldig att följa, 
samt några av de hänvisningar om krav på kvalitetsstyrning som finns i regelverken. Syftet är att ge 
förståelse för regelverkens omfattning och kvalitetsstyrningens förankring i lagstiftning. 

 

3.4.1 Regelverk och bestämmelser 

Några av de författningar och branschregler som anger villkoren för byggande processer i Sverige och 
således ligger till grund för de kvalitetsstyrningsrutiner och kvalitetsledningssystem som byggföretagen 
upprättar är:  

Plan- och bygglagen, PBL Bestämmelser om planläggning, bygglov, tillsyn etc. 

Plan- och byggförordningen, PBF Föreskrifter för tillämpning av PBL 

Byggnadsverkslagen, BVL Tekniska egenskapskrav, byggprodukter etc. 

Byggnadsverksförordningen, BVF Föreskrifter för tillämpning av BVL 

Boverkets byggregler, BBR Allmänna regler, utformning, brandskydd etc. 

Europeiska konstruktionsstandarder, EKS Utformning av bärande konstruktioner 

Arbetsmiljölagen, AML Reglerar arbetsmiljöförhållanden 

Arbetsmiljöförordningen, AMF Föreskrifter om tillämpning av AML 

Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS Konkretiseringar av innehållet i AML 

Miljöbalken, MB Regler om avfall, miljökvalitet, områdesskydd etc. 

Allmänna bestämmelser, AB Reglerar kontraktsförhållanden mellan parter 

(Nordstrand 2008, 20, 48) 

Det har tidigare nämnts att kvalitetsarbete är ett medel för att utveckla den egna verksamheten och 
öka lönsamhet och att detta uppnås genom att tillgodose de kvalitetskrav som ställs från olika håll.   
Med lagkraven är det naturligtvis så att de ska uppfyllas oavsett vilka lönsamhetsmål företaget har. 

Ett fullständigt regelverk kan därmed ses som ett enda kvalitetskrav. Men det finns också avsnitt och 
hänvisningar i lagar och regler som särskilt anger hur kvalitetsarbetet ska bedrivas.  

Ett exempel är kravet om kontrollplan och kontrollansvarig i PBL. Enligt PBL ska det för alla byggnads-
verk som befattas av bygglovsplikt upprättas en kontrollplan, samt utses en kontrollansvarig av 
byggherren. (SFS 2010:900)  
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Syftet med kontrollplanen är att beskriva den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt 
för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen och andra lagar. Kontrollplanen ska: 

 Säkerställa att väsentliga krav uppfylls 

 Innehålla uppgifter om vilka kontroller som ska göras och av vem, vilka anmälningar som ska 
göras till byggnadsnämnden, vilka arbetsplatsbesök som ska göras och när, samt information 
om farligt avfall som kan komma att användas och hur det ska tas om hand.  

 Innehålla beskrivning av den omfattning med vilken kontroller avses utföras.  

(SFS 2010:900) 

Kontrollansvariges uppgift är att se till att kontrollplanen och övriga bestämmelser som gäller för 
byggprojektet följs. I uppgifterna ingår även bland annat att bistå byggherren vid framtagning av 
kontrollplanen, medverka vid tekniskt samråd, presentera underlag för slutbesked och vid behov 
rapportera avvikelser till byggnadsnämnden (SFS 2010:900). Den kontrollansvariges roll utgör därmed 
i stor utsträckning en försäkran till samhället om att ställda krav efterlevs.  

I BBR anges i flera avsnitt att verifiering bör göras av utförda arbeten, det vill säga bekräfta att ställda 
krav uppfyllts i arbetet. Här under följer ett exempel på ett utdrag ur BBR, med råd kring verifiering:  

För att säkerställa att den färdiga byggnaden uppfyller kraven i huvudförfattningarna 
och dessa föreskrifter bör byggherren i ett tidigt skede se till att detta verifieras. 
Verifieringen kan ske antingen under projektering och utförande eller i den färdiga 
byggnaden eller någon kombination därav. På vilket sätt verifieringen ska ske i det 
aktuella fallet fastställs i kontrollplanen. 

(BFS 2011:6) 

Allmänna bestämmelser är inte en tvingande lag, men används vedertaget inom byggbranschen som 
bestämmelser kring avtalsvillkor mellan olika aktörer i ett byggprojekt (Nordstrand 2008, 82). Även där 
finns särskilda anvisningar som tar upp kvalitetsarbetet. I AB04, som avser avtal med entreprenörer 
går följande villkor att läsa och samma villkor gäller även i ABK04 för avtal med konsulter:  

Entreprenören skall sedan avtalet ingåtts upprätta kvalitetsplan och miljöplan för 
entreprenaden och därvid inarbeta kvalitets- och miljöåtgärder som beställaren 
föreskrivit i förfrågningsunderlaget, om inte annat föreskrivits i kontraktshandlingarna.  

(AB04 2004, 11) 

3.4.2 Projektörens ansvar för lagkrav 

Vid hantering av lagkrav ligger ansvaret såväl hos byggherren som hos projektörerna. I utredningen 
som leder fram till byggprogrammet ingår det bland annat att för byggherren förhålla sig till alla de 
lagkrav som ställs i samband med ett byggprojekt och utforma programmet i enlighet med dessa 
(Nordstrand 2008, 70). Byggprogrammet ligger sedan till grund för den projektering som tar vid i 
skedet efter. Byggherrens ansvar för att säkerställa att lagkrav uppfylls fråntar dock inte projektörerna 
samma ansvar. Byggnadsprogrammet ger ofta möjlighet att utforma byggnaden på fler än ett sätt 
vilket innebär att många beslut om utformning och konstruktion tas i projekteringsskedet (Nordstrand 
2008, 77). Projektören måste under hela projekteringsskedet bevaka att byggherrens kvalitetskrav 
uppfylls, men också att olika bestämmelser i lagen följs (Nordstrand 2008, 77, 88). Projektören har 
alltså en betydande roll och ett ansvar för att ställda krav uppfylls och effektivt inarbetas i de rutiner 
som kvalitetssystemet bygger på. 
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3.4.3 Hantering av lagkrav 

Det finns flertalet regelverk att förhålla sig till inom byggindustrin och samtliga är omfattande. Lagar, 
regelverk och standarder genomgår dessutom förändringar som det är upp till företagen att informera 
sig om och inarbeta i sina rutiner.  

På den svenska marknaden finns idag olika tjänster som syftar till att underlätta lagkravshantering för 
företag både inom byggsektorn och andra branscher (Miljö och utveckling, 2012). Tjänsterna är många 
och kan se olika ut, men i huvudsak så innebär samtliga tjänster att företag på olika sätt får hjälp med 
att hålla sig uppdaterade om de förändringar som sker i regelverk som de berörs av.  

 

3.5 Kvalitetsprocessen 

Syftet med detta avsnitt är att ge en grundläggande bild av kvalitetsarbetet och kvalitetsstyrningens 
praktiska förankring i arbetet och vidare belysa inom vilka områden det finns anledning att undersöka 
om det genom centrala och standardiserade underlag finns möjlighet till förbättringar. 

 

3.5.1 Inledning 

Som ett verktyg för att enklare bedriva aktivt kvalitetsarbete upprättar idag många byggföretag 
kvalitetssystem som beskriver hur företaget säkerställer att produkter och tjänster uppfyller ställda 
krav (Björkman & Ranhem 1995, 20). Kvalitetssystemen ger företagen bättre möjligheter att på ett 
strukturerat och kontrollerbart sätt utveckla och följa det kvalitetsarbete som bedrivs eftersom de i sin 
tur innehåller verktyg och rutiner såsom kvalitetsstyrning som syftar till att förenkla kvalitetsarbetet.  

3.5.2 ISO 9001 som mall 

ISO 9001 är en internationell standard som beskriver och ställer krav på utformningen av kvalitets-
system. ISO 9001 används idag ofta som utgångspunkt för de kvalitetssystem som byggföretag 
upprättar och kommer därför användas som grund för den övergripande förklaringen av innehållet och 
utformningen av ett kvalitetssystem och kvalitetsstyrande verktyg som följer.  

Vid utformning av kvalitetssystem enligt ISO 9001 kan huvudparten av det innehåll som systemet ska 
innefatta specificeras med hjälp av följande punkter:  

 Ledningens ansvar 

 Kvalitetssystem 

 Kvalitet i affärsavtal 

 Kvalitet i projektering 

 Dokumentstyrning 

 Kvalitet i upphandling 

 Kvalitet i produktion 

 Kontroll och provning 

 Kontrollstatus 

 Kontrollutrustning 

 Hantering av fel 

 Korrigerande av förebyggande åtgärder 

 Kvalitetsrevisioner 

 Kompetensutveckling 

          (Björkman & Ranhem 1995, 8-9) 

Eftersom fokus för den här undersökningen är kvalitetsstyrning inom projektering så kommer beskriv-
ningen härefter koncentreras enbart till punkterna kvalitet i projektering och dokumentstyrning.  
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3.5.3 Kvalitet i projektering 

Under avsnittet konstruktionsstyrning i ISO 9001 beskrivs riktlinjerna för kvalitet i projektering. 
Avsnittet beskriver de krav på arbete och metoder som bör upprättas och efterlevas för att 
projekteringen ska kunna anses leva upp till den kvalitetsstandard som ställs. Avsnittet bygger 
huvudsakligen på 7 punkter med instruktioner om hur kvalitetsarbetet inom projektering ska bedrivas 
för att säkerställa kvalitetsnivån. I listan under framgår vilka dessa 7 punkter är:  

 Planering av konstruktion och utveckling 

 Organisatoriska och tekniska gränsytor 

 Konstruktionskrav 

 Konstruktionsresultat 

 Konstruktionsgenomgång 

 Verifiering av konstruktionen 

 Validering av konstruktionen 

           (Björkman & Ranhem 1995, 25) 

De mest relevanta punkterna för den här undersökningen är konstruktionskrav och verifiering av 
konstruktionen, därför avgränsas vidare beskrivningar till att endast innefatta dessa punkter.  

Under rubriken konstruktionskrav i ISO 9001 fastställs att projektören ska granska de uppgifter som 
lämnats av beställaren, samt identifiera och dokumentera de krav, inklusive lagar och förordningar, 
som ligger till grund för konstruktionen. Projektören ska gå igenom och klargöra oklarheter eller 
motstridigheter och även bedöma om de krav som ställs är ändamålsenliga (Björkman & Ranhem 1995, 
25-27). Det ligger alltså ett stort ansvar på projektören att utforma system som på ett säkert sätt gör 
det möjligt att kontrollera att alla krav uppfylls.  

Under rubriken verifiering klargörs det i ISO 9001 att ställda krav inte bara ska identifieras, det ska 
också verifieras att kraven uppfyllts genom exempelvis kontrolldokument, beräkningar och 
jämförelser. Verifieringarna ska dessutom dokumenteras på ett sådant sätt att de visar att 
konstruktionen uppfyllt projekteringskraven och svarar upp mot acceptansnivåer och myndighetskrav 
(Björkman & Ranhem 1995, 25-27). Det är viktigt att ha klart för sig att kvalitetsarbetet inte längre bara 
handlar om att uppnå rätt kvalitet i ett arbete eller en produkt, det måste även gå att bevisa att kvalitet 
och krav uppfyllts genom att uppvisa styrkande dokumentation.  

3.5.4 Dokumentstyrning 

Det finns två avsnitt i ISO 9001 som berör arbetet med dokumentation, dokumentstyrning och 
hantering av kvalitetsdokument.  

Om dokumentstyrning så säger ISO 9001 att det huvudsakliga syftet är att införa rutiner som 
säkerställer att rätt information och dokument ska finnas på rätt plats. Rätt versioner av dokument och 
information ska vara tillgänglig och ogiltiga eller föråldrade dokument ska tas bort (Björkman & 
Ranhem 1995, 28-29). Kravet för dokumentstyrning gäller all typ av dokumentation inom företaget och 
omfattar därmed även den dokumentation som används särskilt vid kvalitetsstyrning.  

Under avsnittet hantering av kvalitetsdokument säger ISO 9001 att den som upprättar kvalitets-
systemet också ska skapa och underhålla dokumenterade rutiner som bland annat anger hur 
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kvalitetsdokument ska identifieras, samlas in, registreras, arkiveras och underhållas. Det ska alltså 
finnas rutiner som styr kvaliteten på arbetet med kvalitetsrelaterad dokumentation. I avsnittet anges 
också vilka dokument som enligt ISO 9001 ska finnas tillgängliga som bevis på konstruktionens kvalitet 
efter att arbetet är avslutat.  

3.5.5 Sammanfattning av kvalitetsprocessen 

Företag och mer exakt projektörer i detta fall, upprättar kvalitetssystem som ett verktyg för att 
strukturerat och säkert följa krav och utvecklas i sitt kvalitetsarbete. Systemet i sin helhet ska 
underhållas och utvecklas, samt försäkra efterlevnad av regler och krav. Rutiner och åtgärder för att 
säkerställa kvalitet i arbete och produkt ska upprättas dokumenteras på systematiska sätt.  

Beskrivningen av det arbete som krävs för att bedriva ett aktivt kvalitetsarbete genom kvalitetssystem 
lyfter upp några särskilt kritiska punkter som redovisas här under: 

 Kvalitetsarbetet kräver god kännedom om de regelverk som arbetet ska förhållas till 

 Resursinsatser krävs för att omsätta krav och regler i rutiner och beskrivningar som 
säkerställer att kraven uppfylls 

 Systemet ska inte bara upprättas men också underhållas, dokumentation och information ska 
vara korrekt och uppdaterad. 

 Systemet innebär inte sällan stora mängder dokumentation som kräver förståelse och 
underhåll. 

Beskrivningen av ett typiskt kvalitetssystem enligt ISO 9001 visar vikten av att ha kunskap om och hålla 
sig a jour med de regelverk som gäller för byggindustrin, samt vikten av att på ett effektivt sätt inarbeta 
kvalitetsstyrande rutiner i det dagliga arbetet. Införandet och underhållet av ett kvalitetssystem 
resulterar inte sällan i stora mängder dokumentation som ska underhållas och sammantaget innebär 
upprättande och underhåll av kvalitetssystem en stor resursinsats för många företag. Som med alla 
processer är det viktigt att fråga sig om det går att göra det effektivare på något sätt.  

Genom beskrivningarna ovan går det att se att ISO standarden tillåter flexibilitet och anpassning till 
olika företag, men den medför också att många system är uppbyggda enligt samma grund.  

 

3.6 Var uppstår kvalitetsfelen och varför? 

Det här avsnittet redogör för vanliga upphov till kvalitetsfel, med syfte att belysa de problemområden 
som finns och om de kan förbättras genom högre grad av central och standardiserad kvalitetsstyrande 
dokumentation. 

 

I en rapport från 1996 har 7 olika byggprojekt observerats med syfte att kartlägga de kvalitetsfel som 
uppstår. Kvalitetsfelen som observerats och kartlagts i studien kunde kopplas till flera olika aktiviteter 
inom hela projektprocessen och har kategoriserats efter vilket skede i processen de uppstått och 
anledningen till att de uppstått. 

Enligt studien stod vid tiden för undersökningen produktionsfasen för den största andelen av den 
totala felkostnad som uppstod till följd av kvalitetsfel, följt av projekteringsskedet. I jämförelse med 
fördelningen av antal fel kunde man från rapporten konstatera att de fel som uppstår i projektering 
kostar mer att åtgärda än de som uppstår i produktion. Inom projekteringsområdet stod arkitekterna 
för den största andelen fel, följda av installationsprojektörer och konstruktörer. 
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Upphoven till kvalitetsfelen var, när man tittade på hela byggprocessen, i första hand bristande 
engagemang, bristande kunskap och bristande information. Den största delen av felkostnaden inom 
enbart projekteringsområdet kunde kopplas till samordningsbrister, följt av fel till följd av olämplig 
eller felaktig konstruktion. (Josephson & Hammarlund 1996, 43) 

Från studien har man också konstaterat att över en tredjedel av de observerade felen skulle kunnat 
upptäckas i tidigare skeden och därmed kunnat reducera konsekvenser och kostnader (Josephson & 
Hammarlund, 1996).  

Resultaten av studierna redovisas i graferna nedan:  

 

Sammanfattningsvis visar studien att det dels finns ett stort antal fel som sannolikt skulle kunna 
upptäckas i tidigare skeden, men också att det finns stora samordningsproblem inom 
projekteringsområdet och att de ger upphov till kvalitetsfel som i slutändan kostar mer att åtgärda än 
de fel som exempelvis uppstår under produktionsskedet.  
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3.7 Samordning inom byggbranschen 

Följande avsnitt har som syfte att ge förståelse för vikten av god samordning inom byggbranschen, 
samt kortfattat beskriva hur byggbranschen idag hanterar samordningsfrågor och vilket utrymme det 
ger för den åtgärd som undersöks i den här rapporten. 

 

I en rapport från SBUF från 2003 skriver författarna att:  

Byggarbetet är inte en serie enskilda händelser utan en sammanhållen process som 
kräver samverkan mellan alla aktörer, leverantörerna måste bli våra partners liksom att 
kunderna är en del av vår organisation (Hörnfeldt et al. 2003, 25).  

I kontrast till påståendet ovan är det dock inte ovanligt att olika moment i en byggprocess utförs utan 
tillräcklig samordning mellan olika aktörer (Svensk byggtjänst & NCC 2013, 11). Även om 
byggbranschen i dagsläget inte uppnått den grad av effektiv samordning som eftersträvas så finns 
intresset och det pågår kontinuerligt arbeten och diskussioner kring hur informationsflöden, 
kommunikation och samordning ska kunna förbättras för att minska risken för kvalitetsfel i processer 
och produkter. 

Standarder, branschorganisationer och BIM är några exempel på initiativ till förbättrad samordning 
inom byggbranschen. Standarder används för att effektivisera och likställa arbetsprocesser och BIM 
innebär kortfattat att olika aktörer med hjälp av digitala verktyg arbetar i en projektgemensam 3D-
modell (Dehlin, 2011, s. 19). Branschstandarder syftar till att samla och stödja aktörer genom en 
gemensamma plattformar och byggbranschen är en av de marknader där det förekommer mest 
branschorganisationer (Ingemarsson & Näslund 2008, 6). 

Samordnande funktioner såsom de som beskrivits ovan är idag en förutsättning för att kunna bedriva 
en fungerande och effektiv verksamhet inom byggbranschen. Brister i samordning mellan olika 
kvalitetsstyrande processer är en av de faktorer som bidrar till kvalitetsbrister, varför det är viktigt att 
undersöka hur samordning kan utvecklas och implementeras på ett fungerande sätt för aktörerna 
(Koch & Jonsson 2015, 4).  

Det stora utbudet av tjänster och verktyg är ett tecken på att branschen har ett behov av 
stödfunktioner för samordning, organisation och information. Däremot går finns det anledning att 
fråga sig om strukturen på utbudet av de verktyg och tjänster som finns idag är optimal, eftersom 
branschen i nuläget inte uppnått de resultat som önskas. I en rapport från 2009 så uttrycker exempelvis 
en materialtillverkare behov av en bredare standard inom sitt område och ställer frågan: ”Varför skall 
det finnas 5-10 olika standarder inom endast prefabindustrin?” (Josephson & Saukkoriipi 2009, 33).  
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3.8 Standardisering 

För att förstå syftet med standardiserade processer och verktyg så följer i det här avsnittet en 
beskrivning av hur standardisering används idag och vilka utmaningar och möjligheter det innebär med 
standardiserade modeller. 

 

De ekonomiska fördelarna med fungerande standardsystem är stora och en vanlig strategi inom 
vinstdrivande företag är sträva mot minskade variationer i olika processer eftersom det i sin tur leder 
till minskade kostnader (Josephson & Lindström 2010, 17). 

Det finns idag flertalet mer och mindre vedertagna standarder inom byggbranschen, men enligt en 
rapport från 2009 så kan mycket av den frustration som idag uttrycks på lednings- och företagsnivå 
tolkas som ett behov av ökad standardisering (Josephson & Saukkoriipi 2009, 55).  

De stora företagen inom bygg och anläggningsbranschen genomför mellan 1000-3000 projekt varje år, 
vilket innebär stora möjligheter att utveckla standarder och gemensamma arbetssätt både inom och 
mellan företag. Särskilt eftersom byggprocessen och de olika roller som processens aktörer har, i stor 
utsträckning är likartade från projekt till projekt (Josephson & Saukkoriipi 2009, 27, 30).  

Byggbranschen har rykte om sig att vara konservativ och byggprojekt beskrivs ofta som unika vilket i 
sin tur gör det svårt att hitta standardmodeller som fungerar, men i en rapport om slöseri inom 
byggsektorn utmanar författarna det synsättet. De menar att olika projekt inom byggindustrin trots 
allt är med lika än unika och att påståendet att byggbranschen skulle vara mer konservativ eller unik 
än någon annan istället skulle kunna vara ett försvar för de problem som finns inom byggsektorn 
(Josephson & Saukkoriipi 2005, 43).  

Det finns dock påtagliga risker med standardisering och utformningen kräver noggrann övervägning. 
Två frågeställningar bör särskilt beaktas vid beslut om utformning av en standard:  

 Vad ska standardiseras  

 Omfattningen av standarden  

Att bestämma vad som ska standardiseras är en utmaning. Vanligtvis har projektledare i olika 
byggprojekt utrymme att med stor frihet bestämma hur projektet ska bedrivas. Det medför en 
uppskattad frihetskänsla, men ger också upphov till frustration över fel som uppstår till följd av att 
olika aktörer har möjlighet att arbeta på sitt eget sätt. Det är därför en känslig avvägning att hitta 
balans mellan vad som ska standardiseras och inte, för att utveckla effektiva och enkla arbetssätt men 
utan att störa frihetskänslan och möjligheten till flexibilitet i arbetet (Josephson & Saukkoriipi 2009, 
32).  

Omfattningen av en standardisering beror i stor utsträckning på konkurrenssituationen. En standard 
kan utformas för att gälla på exempelvis projekt-, företags-, eller branschnivå och det är vid utformning 
viktigt att besluta om eller veta vad det är företagen ska samarbeta kring och vad det är de ska 
konkurrera kring (Josephson & Saukkoriipi 2009, 56). Branschgemensamma standarder bör innefatta 
endast de områden som är av gemensam art för företagen. Det vill säga de arbeten och processer som 
företagen utför utan att de har möjlighet att därigenom särskilja sig från konkurrenterna. I den mån 
det är möjligt bör man dock se över möjligheten att standardisera över företagsgränserna. Ett av 
problemen är nämligen just den individuella utformningen av interna system och de konsekvenser som 
det får för någon som inte är van vid systemet. För en projektör som arbetar åt olika beställare så kan 
det innebära en stor tidresurs att behöva lära sig de olika systemen, tid som egentligen bör vara avsedd 
för rent projekteringsarbete (Josephson & Saukkoriipi 2009, 33). 
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3.9 Vikten av god kommunikation 

Effekten av väl utformade standardiserade system har positiv inverkan inte minst på kommunikationen 
mellan aktörer. För att få en uppfattning av den inverkan som den undersökta åtgärden kan ha så följer 
i det här avsnittet en beskrivning av vikten av bra kommunikation inom byggbranschen. 

 

Bristande kommunikation och problem till följd av tolkningsskillnader är ett problem inom 
byggbranschen. Enligt en rapport från Industrifakta (2014, 5) bidrog brister i kommunikation till att 
byggprojekt blev 13 % dyrare än nödvändigt under 2014, vilket motsvarar en kostnad på ca 32 miljarder 
inom byggsektorn på ett år (Svensk Byggtjänst u.å.).  

Anledningarna till att det brister i kommunikationen inom byggprojekt är flera, men en grundläggande 
orsak är att ett byggprojekt inte sällan består av stora antal aktörer som ska samverka och det är en 
komplicerad uppgift att utforma fungerande kommunikationskanaler och språk mellan alla aktörer. 
Variationen i yrkesspråk och uppgifter medför att kontakt och kommunikation aktörer emellan 
försvåras vilket i sin tur leder till svårigheter att fastställa kvalitetsansvaret (Karlén 1988, 17).   

En annan utmaning som särskilt utmärker byggbranschen är det faktum att i princip varje nytt projekt, 
består av nya konstellationer av företag och människor. Byggprojektens tidsbegränsning innebär en 
begränsad möjlighet för projektörerna att utveckla kommunikationen sinsemellan och medför därför 
större risk för missförstånd och ineffektiv kommunikation. I många andra industrier avslutas projekten 
men arbetsgrupperna förblir i stor utsträckning desamma (Wätte & Cassel 1989, 18).  

Både på företags och personnivå ser rutiner och processer olika ut. Alla utformar de system och de 
verktyg som de själva tycker fungerar bäst, men vid samarbete eller gränsöverskridande arbeten 
mellan olika aktörer så är det alltid en fördel om de olika aktörerna kan arbeta efter en gemensam 
grund (Wätte & Cassel 1989, 18). Inom byggbranschen finns framtagna verktyg som syftar till att just 
underlätta kommunikationen. Två exempel på detta är BSAB och AMA som båda är verktyg som 
används för att säkerställa att olika aktörer använder samma språk och beteckningar.  

Om kommunikationen förbättrades hur skulle den då påverka kvalitetsbristkostnaderna? I rapporten 
från 2014 svarar 73 % av de totalt 240 tillfrågade aktörerna att bättre information och beskrivningar 
skulle leda till högre och jämnare kvalitetsnivå och 67 % anser att det skulle minska risk för byggfel och 
skador till följd av missförstånd (Industrifakta 2014, 8).  
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4 Faktainsamling 

Information till grund för den här undersökningen har insamlats genom litteraturstudier, internets-
ökningar, intervjuer och en enkät. 

Litteratur till grund för rapporten har hämtats främst från bibliotek, Svensk byggtjänst och Sveriges 
utvecklingsfonds projektdatabas.  

Kontaktuppgifter till intervjukandidater erhölls från handledare på Svensk Byggtjänst och Erfator 
projektledning, samt handledare på KTH, men samlades också in genom sökningar på internet. 
Intervjukandidater har i den mån det varit möjligt valts ut med fokus på projektörer och 
intervjuobjekten är från olika företag av olika storlekar och inom olika delar av byggbranschen. 

Intervjukandidaterna har kontaktats främst via mail med uppföljande telefonsamtal vid behov. Totalt 
kontaktades 37 intervjukandidater varav 12 hade möjlighet att ställa upp på intervju. 

Intervjuerna har varat i genomsnitt mellan 45 och 60 minuter.  

Intervjufrågorna har utformats i tre delar. Första delen avser ge svar på företagets aktuella arbete med 
kvalitetsstyrning och den intervjuades generella uppfattning om kvalitetsarbetet inom företaget och 
inom byggbranschen i stort. Del två och tre tar upp möjligheterna, intresset och förutsättningarna för 
centralisering och standardisering av kvalitetsstyrande dokumentation och rutiner. Syftet med 
uppdelningen av centralisering och standardisering är att belysa att ett intervjuobjekt kan uppfatta en 
centralisering som något positivt men inte ser någon fördel med en standardisering och omvänt.  

Stor vikt har lagts vid att utforma frågor som ger tydliga och korrekta svar på de åtgärder som 
diskuterats och för att undvika att få svar på annat än det som undersökningen avser. Vid intervjuerna 
har det också lagts fokus på att tydligt förklara avgränsning och syfte med den tänkta åtgärden för ge 
den intervjuade en tydlig bild av vad som undersöks.  

Kontaktuppgifter för utskick av enkätundersökning har erhållits genom internetsökningar. Totalt 
samlades cirka 1200 e-postadresser in från olika företag med fokus på projekteringsområdet. Av de 
1200 utskicken erhölls 63 besvarade enkäter.  

Som stöd vid utformning av enkätfrågorna har information och synpunkter från intervjuerna använts. 
För att för förbättra svarsfrekvensen har mycket vikt lagts vid att hålla enkäten kort och enkel att svara 
på. Frågorna har därför utformats med betydligt mindre detaljeringsgrad än vid intervjuerna, men 
ändå så pass tydligt beskrivna att den som besvarar förstår vad den svarar på.  

Även frågorna i enkäten har delats in under olika rubriker med syfte att tydliggöra vad det är som 
efterfrågas och besvaras i svaret.  
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5 Genomförande 

Litteratur som har samlats in har använts under skrivprocessen som kunskapsstöd och referens-
material för relevanta beskrivningar av problematik och möjligheter med centralisering och 
standardisering av kvalitetsstyrande verktyg.  

Information, synpunkter och svar från intervjuer har sammanställts från nedskrivna anteckningar och 
inspelade intervjuer. 

För att lättare fånga upp förstå svar och information från intervjuer har intervjufrågorna som nämnts 
tidigare delats in i olika kategorier. Kategorierna redovisas mer detaljerat i listan här under:  

 Företaget: Information om företagets storlek, den intervjuades roll inom företaget, typ av 
aktör och område inom branschen. Företagets egna ledningssystem och rutiner, samt 
svårigheter och förbättringspotential i den egna organisationen. 

 Centralisering: Synpunkter på centralisering av dokumentation, visat intresse, 
rekommendationer, bedömning av utmaningar, risker och nyttor och tankar kring 
utformning. 

 Gemensamma underlag: Synpunkter över standardisering av dokumentation, visat intresse, 
rekommendationer, bedömning av utmaningar, risker och nyttor och tankar kring 
utformning. 

 Övrigt: Information om upplevda brister inom branschen, förslag på förbättringsåtgärder och 
möjliga tjänster. 

Liknande svar från olika intervjuer har sammanställts och sammanfattats till en och samma text, med 
så lite tolkningsingrepp som möjligt. 

Från enkäten lyftes tre kärnfrågor ut. Frågorna redovisas nedan:   

 Vad upplever Du som mest problematisk med kvalitetssäkrande arbete? 

 Hur stort behov har Du av en tjänst som på ett bra sätt samlar och strukturerar underlag och 
information för kvalitetssäkring? 

 Vad är din åsikt om att ha tillgång till färdiga företagsgemensamma underlag och mallar för 
kvalitetssäkring? 

Övriga svar har använts för att kategorisera respondenterna och som stöd för analys av kärnfrågorna. 
Kategorierna för övriga svar redovisas nedan:  

 Typ av aktör: beställare, projektör, entreprenör. 

 Antal år erfarenhet inom byggbranschen: 1-2, 2-5, 5-10, 10+  

 Utvecklare av ledningssystemet i eget företag eller användare. 

 Företagets område: anläggning, husbyggnad, el, vvs, m.m. 

 Effektiviseringsbehov av kvalitetssäkring inom aktuellt företag. Skala 1-10. 

 

Frågeformulär för intervjuer och enkäten finns tillgängliga som bilagor i slutet av rapporten. 
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6 Resultat 

6.1 Resultat från intervjuer 

6.1.1 Sammanställning av svar från intervjuer 

Samtliga av de företag som intervjuats bedriver ett aktivt kvalitetsarbete och 9 av 11 intervjuade 
företag är certifierade enligt ISO 9001. Majoriteten deltagare anser att företaget har ett 
kvalitetssystem och verktyg som lever upp till de krav som ställs på aktivt kvalitetsarbete, men många 
menar att systemen inte fungerar så effektivt som man skulle vilja och att det är svårt att säkerställa 
rätt efterlevnad.  

Dokument och rutiner för kvalitetsstyrning beskrivs som ramar som säger hur arbetet ska bedrivas och 
många menar att dessa ramar endast utgör en del i den problematik som upplevs. De intervjuade 
menar att kvalitetsarbetets framgång eller brister i stor utsträckning beror på hur dokument och 
rutiner efterlevs av de personer som använder dem och samtliga företag som intervjuats ser 
användningen av dokument och rutiner som den största utmaningen och inte utformningen av 
desamma. Som relaterat exempel har flera av de intervjuade påpekat problematiken i att dokument 
och rutininstruktioner ofta kan sparas ner i lokala lagringsutrymmen och att de sedan hämtas därifrån 
och används igen trots att förändringar kan ha skett i de dokument och rutiner som lagras på 
gemensamma plattformar. 

När de intervjuade får frågan vad det idag kostar företagen att upprätta och framförallt underhålla sina 
kvalitetsstyrande verktyg så är det ytterst få som kan svara. Endast 1 av 11 deltagare kan ange en 
ungefärlig siffra medan några få kan ange ungefär hur många procent i arbetstid som läggs ner på 
underhåll, men majoriteten kan inte svara alls.  

På frågan om det finns behov för bättre organisation av kvalitetsstyrande information så svarar 
majoriteten av de intervjuade att det finns behov för ökad centralisering av framförallt information i 
lagar och regler. De upplever momentet att hitta information i olika källor som väldigt resurskrävande 
i form av tid och därmed pengar. En del uttrycker även att informationen kan vara svårtolkad, vilket 
medför ytterligare ett svårighetsmoment som bidrar till att hantering av information om lagar och 
regler tar längre tid än nödvändigt. 

Projektörer tycker att centralisering är viktigt för att effektivisera arbetsprocessen för sökning och 
hänvisning i rätt dokumentation vid framtagning av bygghandlingar. Entreprenören ser positivt i att 
lättare och snabbare hitta rätt kravställningar efter hänvisningar. Vidare tycker alla som intervjuats att 
det är högst intressant om det skulle finnas en tjänst eller åtgärd som innebär att företagen lättare kan 
hålla sig uppdaterade och försäkra sig om att de arbetar efter de senaste lagkraven och samtliga anser 
att Svensk byggtjänst är en lämplig aktör att tillhandahålla en tjänst som underlättar i det arbetet.  

Intresset kring standardisering av mallar, checklistor och rutiner upplevs olika men överlag är 
inställningen positiv. Majoriteten av de intervjuade medger att det låter intressant, men uttrycker 
tvivel inför det faktum att utformningen av sådan dokumentation kan se olika ut mellan olika företag 
och mellan olika aktörer som exempelvis VVS och el-konsulter. De menar att det kan bli svårt att 
genomföra en standardisering av dokumentation, men att det låter intressant om det går att utföra 
eftersom det skulle medföra en resursavlastning och en ökad säkerhet kring relevans och aktualitet i 
de rutiner och den dokumentation som används. En mindre med ändå betydande del av de intervjuade 
tycker att stora delar av kvalitetssäkrande dokumentation ser upptill 70-80 % likadan hos alla företag. 
De anser att förändringen skulle vara positiv. Dels skulle de själva inte behöva lägga ner mycket tid 
med framtagning av dokument till varje projekt, vilket innebär att de sparar tid och pengar, men de 
nämner även att kommunikationen skulle påverkas på ett positivt sätt. Gemensam dokumentation 
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medför förbättrad tolkningsförmåga och förståelse mellan olika aktörer vid ett projekt. Av de 
intervjuade är det väldigt få som tycker att en standardisering inte skulle vara möjlig överhuvudtaget.  

Från intervjuerna har det också framgått att vissa företag ser kvalitetsarbetet som ett konkurrens-
medel och därför är skeptiska till att införa ett system som likställer arbetet bland alla aktörer. Andra 
menar dock att det inte bör finnas någon konkurrensfördel i att utföra arbeten enligt de lagar och 
regler som finns och att det skulle medföra en värdefull avlastning i tid och därmed pengar om de 
själva inte behövde utforma dokument och underlag och hålla sig uppdaterade om lagar och regler.  

Under vissa intervjuer har det också påpekats att det inte är fråga om att arbetet utförs kvalitativt utan 
att den huvudsakliga bristen är att arbeten och kontroller inte dokumenteras i den utsträckning som 
de ska. I samband med det påpekas även att det finns en kultur inom byggbranschen som bygger på 
att arbeten antas utföras efter de kvalitetskrav som ställs och att dokumentationen därför i vissa fall 
anses överflödig och onödig.  

Enligt flera intervjuer så är uppföljningen av kvalitetskrav högst bristfällig. Både uppföljning från 
beställare och myndigheter. En stor del av de intervjuade är överens om att kvalitetsnivån överlag 
skulle förbättras om det var vanligare med uppföljning från kravställare. Uppfattningen är att 
framförallt dokumentationen av kvalitetsarbetet skulle bli bättre, men att det också skulle resultera i 
mindre kvalitetsbristkostnader. 

6.1.2 Specifika synpunkter kring risker, nyttor, utformning och förutsättningar 

Härefter följer mer detaljerade kommentarer som framkommit under intervjuerna kring nyttor, risker, 
utformning och förutsättningar vid centralisering och standardisering av kvalitetsstyrande verktyg och 
underlag.  

6.1.2.1 Nyttor 

 Tillgång till uppdaterad information. 

 Undvika dubbelarbete 

 Det skulle kunna generera mer tid till övriga aktiviteter 

 Lättillgänglig information 

 Lättare informationssökning och hantering. 

 En fördel om man slipper ha så mycket information på den egna plattformen. Det vore en 
styrka om en aktör kunde knyta ihop all information om nya krav och regler. 

 Det skulle vara lättare att förstå varandra, bättre kommunikation 

 Avläsning och tolkning av dokumentation blir enklare, man skulle spara i tid för att tolka 
varandras system och dokument 

 Samma dokument för hela branschen vilket gör att man förstår språket.  

 Övergång mellan projektering och produktion skulle bli lättare eftersom entreprenör känner 
igen dokument och språk sen förut. 

 Större förståelse för arbete med kontroller och verifiering av kvalitet och lättare att 
uppdatera och revidera system vid lag och regelförändringar 

 Bättre förutsättningar att göra rätt utifrån mallar om det finns en gemensam mall som är 
godkänd och väl genomarbetad 
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 Ekonomisk fördel om man slipper lägga resurser på uppdatering och underhåll av rutiner och 
dokumentation 

 Kan hjälpa vid arbete med utländska aktörer, om de kan ta del av ett system som är 
standardiserat för hela byggbranschen 

 Kvalitetsansvarig skulle kunna vara ute i projekt och hjälpa till, istället för att sitta och 
uppdatera system 

 Att visuellt känna igen ett dokument kan förbättra kommunikation och göra det enklare att 
förstå varandra. Tror att gemensam layout kan ha positiv effekt 

6.1.2.2 Risker  

 Att det blir för generellt. 

 Att mycket dokumentation ändå kommer behöva anpassas efter enskilda företag. 

 Att man fortsatt har problem med att gamla eller fel mallar används.  

 Oavsett hur man skriver något så kommer det finnas utrymme för tolkningsskillnader 

 Risk att portal, med lösenordskrav kan göra det krångligt 

 Konkurrens med projektportaler 

 Tröghet mot förändring 

 Hitta balans i hur många och hur detaljerade kontrollpunkter ska vara  

 Tror att man kanske säger att det är en bra idé, men att man i slutändan ändå inte kommer 
att köpa tjänsten 

 Ifyllning av mallar och checklistor kommer att bli alltför standardiserat och användaren 
kommer till slut sluta lära sig iden bakom det.  

6.1.2.3 Utformning 

 Det bör göras heltäckande och företagsanpassat 

 Skulle kunna vara bra att ha tillgång till en portal där man kan fylla i vad som kontrollerats 
och låta exempelvis beställaren få tillgång till samma information 

 Skräddarsydda sidor utifrån företagets behov 

 Projekt och kundanpassat i viss utsträckning 

 Certifiering av kompetens på något sätt skulle kunna vara ett ide 

 Bäst vore om man kan länka in databas från Svensk Byggtjänst i projektportaler 

 Det skall vara enkelt att använda, kanske en applikation skulle kunna vara bra 

 Företagen bör kunna plocka ihop de hjälpmedel man vill arbeta med och komplettera med 
sina egna, annars så kommer företaget att ha vissa saker hos Byggtjänst och vissa saker på 
interna servrar och de anställda kommer inte att veta vilka hjälpmedel som ska användas 

 Viktigt att kunna ange vilka områden som är av intresse så man inte får hela 
informationsfloran 

 Någon form av databas där man skriver in projektspecifikationer t.ex. att byggnaden skall 
vara ett kontor, flerbostadshus, geografiskläge etc. och genom filter i databas sen få upp alla 
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dokument som krävs och relaterade dokument.  Det vore även bra om man dessutom kan 
fylla i checklistor online och att det kopplas till bygghandlingar 

 Tycker dokumentation skiljer sig väldigt mycket åt. Det måste i sådana fall handla om en 
bruttolista  

 Det vore idealt om regelverken fanns i digital databasmiljö, kopplade till varandra på ett 
smart och enkel sätt. Bra juridisk fördel, om man följer regelverken slaviskt 

6.1.2.4 Förutsättningar 

 Samma benämningar på all dokumentation, samma språkanvändning 

 Måste vara otroligt välbyggt infrasystem. Mer än innehållet så måste tillgängligheten och 
snabbheten och säkerheten vara felfri. 

 Systemet måste kvalitetssäkras – Någon måste ta ansvar för att information som finns 
tillgänglig stämmer och är uppdaterad. Någon form av molntjänst där all information är 
kopplad och som säkerställer att dokumentation inte kan laddas ner 

 Utformning måste ske i samarbete mellan olika branschaktörer som försäkran om att alla 
intressen beaktas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

6.2 Resultat från enkätundersökning 

Enkätundersökningen totala svarsrespons är 63 besvarade enkäter av 1200 möjliga, vilket motsvarar 
en svarsfrekvens på cirka 5 %.  

I diagrammen nedan visas fördelningen av de olika typer av aktörer som deltagit i undersökningen, 
samt fördelning av områden inom vilka företagen som representeras arbetar. Graferna visar att det 
största antalet respondenter är projektörer, vilket förväntades då det är den grupp som det inriktats 
på under sökning av kontaktuppgifter. Fortsatta resultat från enkätundersökningen kan därför i stor 
utsträckning anses begränsad till projekteringsområdet. Över hälften av de företag som representeras 
arbetar inom husbyggnadsområdet och lite under en tredjedel kommer från anläggningssektorn.  

 

 

     Figur 6-1 Rollfördelning bland respondenter               Figur 6-2 Arbetsområdesfördelning bland  
                                                                                                  respondenter  

 

Grafen nedan visar indelning av respondenter baserat på det antal år av erfarenhet de har inom 
byggbranschen. Den största andelen av respondenterna (58 %), har mer än tio års erfarenhet inom 
byggbranschen.  

 

             Figur 6-3 Fördelning av respondenter med avseende på antal års erfarenhet 
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Av de som medverkat i undersökningen är 57 % med bidrar i arbete med utveckling och uppdatering 
av kvalitetssäkrande rutiner och dokumentation, medan 43 % endast är användare av de system som 
finns.  

 

 

På frågan om hur stor andel av ordinarie arbetstid som läggs på kvalitetssäkrande arbete så svarar 
majoriteten respondenter att de lägger mellan 1-20 %. Övriga svar redovisas i figur 6- här under:  

 

             Figur 6-5 Andel av den totala arbetsinsatsen som ägnas åt kvalitetssäkring 
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Figur 6-4 Indelning av respondenter med avseende på om de endast använder  
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På frågan om vad som är mest problematisk med kvalitetssäkring så har respondenterna haft möjlighet 
att välja bland 10 svarsalternativ, utan övre gräns för hur många alternativ som kan väljas.  

I grafen nedan redovisas hur många respondenter som tycker att respektive svarsalternativ stämmer 
in på vad de anser vara problematiskt med kvalitetssäkring.   
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Figur 6-7 Andel respondenter som upplever varje svarsalternativ som problematiskt 
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På frågan om det finns behov och utrymme för effektivisering av de kvalitetssäkrande arbeten som 
företagen bedriver vid tiden för undersökningen så svarar samtliga att det finns behov. En betydande 
del tycker att behovet finns men inte är så stort, men över hälften av respondenter tycker dock att 
behovet är stort eller väldigt stort.  

Frågan besvaras genom svar på en tio-gradig skala där 1 motsvarar att litet eller inget behov finns och 
10 anger att behovet av effektivisering är mycket stort. Svaren har i graferna nedan kategoriserats 
efter intervallerna 1-4, 5-7 och 8-10.  

 

            Figur 6-8 Effektiviseringsbehov bland respondenter 

 

Det finns inget arbetsområde som avviker kraftigt från uppfattningarna som illustreras i figur 6-8. 
Samtliga arbetsområden uttrycker betydande behov av effektivisering. Inom VVS- och el-området 
avviker svaren något men det är svårt att göra en analys på den avvikelsen eftersom deltagandet från 
de två grupperna har varit relativt lågt. 

 

 

             Figur 6-9 Effektiviseringsbehov inom olika arbetsområden 
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Företagens storlek har kategoriserats efter EU-standard och antal anställda och storleksfördelningen 
bland de företag som representerats vid enkätundersökningen ser ut enligt figur 6-10. Figuren visar att 
över 90 % av respondenterna kommer från micro-, små- och medelstora företag. 

 

             Figur 6-10 Representerade företag i enkätundersökningen, fördelade på storlek. 

 

I grafen under redovisas effektiviseringsbehovet bland olika företagsstorlekar. I stora drag så visar 
grafen samma tendenser som figur 6-8 och det finns behov för effektivisering inom samtliga 
storleksgrupper, men som tidigare nämnts så är det svårt att dra några tydliga slutsatser för de 
storleksgrupper där deltagandet varit lågt. 

 

    Figur 6-11 Effektiviseringsbehov beroende på företagsstorlek 
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Intresset för en tjänst som centraliserar underlag för kvalitetssäkring undersöktes genom följande 
fråga:  

Hur stort behov har du av en tjänst som på ett bra sätt samlar och strukturerar underlag och 
information för kvalitetssäkring? 

Respondenten gavs följande svarsalternativ med möjlighet att välja endast ett alternativ:  

 Inget behov alls. De tjänster och informationskällor som finns idag är tillräckliga och bra 

 Ett visst behov, informationskällor skulle kunna vara bättre organiserade men det är inget 
stort problem.  

 Ett stort behov, spridningen av de informationskällor som finns idag är för stor och borde 
kunna begränsas bättre.  

Svaren visar att den största delen respondenter upplever att de informationskällor som finns skulle 
kunna vara bättre organiserade, men det är ur svaren svårt att avgöra om respondenterna upplever 
det som ett stort problem eller inte. Det finns dock en nämnvärd andel respondenter som tycker att 
spridningen av informationskällor är för stort och borde kunna begränsas bättre. I kontrast till den 
uppfattningen finns en något större grupp som enligt undersökningen inte har något behov alls av 
bättre organiserade informationskällor. Svarsfördelningen redovisas detaljerat i figur 6-12 här under:  

 

 

                Figur 6-12 Behov av centraliserande tjänst 
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Figur 6-13 här under, visar att ett visst behov av bättre organiserade informationskällor finns oavsett 
företagsstorlek. Även i detta diagram bör hänsyn tas till det låga deltagarantalet i grupperna längst till 
höger och vänster och det är fortsatt svårt att lägga särskilt mycket värdering i svaren från dessa 
grupper.  

 

     Figur 6-13 Centraliseringsbehov beroende på företagsstorlek 

För att undersöka behovet av standardiserade mallar och underlag för kvalitetssäkring förklarades 
kortfattat syftet med en standardisering varefter respondenterna fick svara på följande fråga i 
enkätundersökningen:  

Vad är din åsikt om att ha tillgång till färdiga företagsgemensamma underlag och mallar för 
kvalitetssäkring? 

Respondenten gavs följande svarsalternativ med möjlighet att välja endast ett alternativ:  

 Det är inte intressant, jag ser inte hur det skulle vara möjligt att utforma gemensam 
dokumentation eller hur det skulle göra vårt kvalitetssäkrande arbete enklare eller 
effektivare. 

 Det kan vara intressant men jag har svårt att svara på i vilken utsträckning man kan utforma 
gemensam dokumentation och kan därför inte säga hur effektivt jag tror det skulle kunna 
vara.   

 Det är mycket intressant, stora delar av kvalitetssäkrande dokumentation är lika för alla 
företag och vi skulle vinna på att använda gemensam dokumentation.  

 

Figur 6-14 visar att en stor del av respondenterna anser att det skulle kunna vara intressant med en 
ökad standardisering av dokument, mallar och rutiner för kvalitetssäkring, men att de är osäkra på 
standardiseringens omfattning och därför har svårt att säga hur effektivt det skulle vara. Det finns dock 
en betydande del av respondenterna som svarar att stora delar kvalitetssäkrande dokumentation är 
lika hos olika företag och att det därför skulle finnas vinning i att använda sig av gemensamma 
underlag.  
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             Figur 6-14 Synpunkter kring standardiserade underlag 

 

Inte heller när det kommer till intresset för en utökad standardisering skiljer sig tendenserna mellan 
olika företagsstorlekar. Intresset finns eller är stort bland både små och medelstora företag, vilket 
redovisas genom figur 6-15 här under:  

 

Figur 6-15 Intresse för standardisering beroende på företagsstorlek 
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I enkätundersökningen ställs även frågan, hur mycket det årligen kostar företagen med tjänster som 
informerar om ändringar i olika lagar och regler. Bara 19 % kan ange en siffra medan 81 % svarar ”vet 
ej”.  

 

               Figur 6-16 Kostnader för lagbevakande tjänster 
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7 Analys av resultat 

7.1 Inledande reservationer 

Inledningsvis skall förtydligas att de slutsatser som följer av analyserad data grundar sin enbart på de 
undersökningar som gjorts. Studien drar således inte någon vetenskaplig slutsats om situationen i hela 
byggindustrin, även om resultaten kan anses vara vägledande även när det kommer till större delar av 
branschen än den som vidrörts. 

I undersökningen har en del äldre litteratur använts. Den äldsta publikationen utgavs 1988. Anled-
ningen till att äldre litteratur använts är för att det vid utförda intervjuer, konstaterats att mycket av 
den problematik som upplevs i dag är densamma som den problematik som upplevts under lång tid.   
Varför det ser ut så kan relateras till att byggbranschen bland de intervjuade anses vara en konservativ 
bransch, där förändringar sker väldigt långsamt och på lång sikt. Det är även av vikt att påpeka att 
syftet med kvalitet alltid förblir detsamma. Det har skett förändringar och effektivisering av processer 
med syfte att förkorta tider och minska kostnader inom byggbranschen, men fortfarande finns det 
brister inom kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring vad gäller dokumenthantering och kommunikation. 

Fortsättningsvis vill vi även göra en reservation inför analysdelen med avseende på de begrepp som 
använts vid intervjuer och enkät. I enkätundersökningen och i mallen för intervjufrågor beskrivs 
undersökningen som en studie av kvalitetssäkrande arbete. Under undersökningens gång har vi valt 
att istället använda begreppet kvalitetsstyrning eftersom det enligt definition beskriver de processer, 
rutiner och dokument som är målet för en central branschstandard.  

För intervjudelen anser vi inte att den begreppsförändringen har någon inverkan på de svar som 
erhållits eftersom vi i detalj har haft möjlighet att förklara undersökningen och de processer som varit 
mål för en eventuell centralisering och standardisering. Det är inte särskilda begrepp som i första hand 
varit i fokus, utan vikten har legat vid att på bästa sätt förklara de processer som avsetts och därigenom 
anser vi att vi fått svar på frågor kring det begrepp som avsetts och inte det begrepp som använts.  

För enkätdelen är det däremot svårare att säga hur begreppsanvändningen kan ha påverkat de svar 
som erhållits. Vi anser dock att det inte heller för enkäten har någon betydande inverkan. Till de frågor 
som ställts finns förklaringar som beskriver mer i detalj hur frågorna ska tolkas och vi anser att de 
främst är i dessa beskrivningar som respondenten får förståelse för de frågor som ställts.  

7.2 Analys utifrån litteratur, intervjuer och enkätundersökning 

Resultatet från framförallt intervjuerna tyder på att de flesta företagen är bra på att utveckla och 
utforma sina egna kvalitetssystem. Generellt så är systemen mer utvecklade och omfattande ju större 
företaget är. Företagens utveckling av kvalitetssystem och certifieringar enligt ISO 9001 tyder på att 
samtliga företag som deltagit i undersökningen är måna om att utföra ett bra arbete och leverera 
kvalitet i sina arbeten som ett bevis på erfarenhet och kunskap till sina kunder. Däremot så upplever 
deltagare från både intervjuer och enkätundersökning att det finns utrymme för effektivisering i de 
arbetsmetoder som används i dagsläget och de påpekar brister i de system som finns framförallt med 
avseende på uppföljning, användning, dokumenthantering och lagkrav. 

Resultatet från intervjuerna visar att även om kvalitetssystemen är välstrukturerade med tydliga och 
väl utformade rutiner är det fortfarande inte tillräckligt för att kunna säkerställa att det alltid arbetas 
enligt rätt dokument och rutininstruktioner och dokumenthantering upplevs på många håll som 
bristfällig. Detta trots att majoriteten av de intervjuade är certifierade enligt ISO 9001 där det ställs 
tydliga krav på dokumentstyrning inom verksamheten. De egna systemen måste fortfarande 
uppdateras kontinuerligt vilket innebär kostsamma resursinsatser från företagen och uppdateringarna 
måste sedan på ett säkert sätt förmedlas ut i företaget och användas på rätt sätt. Problematiken kring 
dokumentstyrning och dokumenthantering bekräftas även i resultatet från enkätundersökningen där 
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nästan 40 % upplever att det är problematiskt att säkerställa att rätt information används på rätt sätt 
inom företaget. Företagens utmaning med avseende på dokumentering ger anledning att tro att 
rutiner, dokument och andra hjälpmedel behöver utvecklas och förenklas. Användning av information 
och dokumentation som inte är relevant eller uppdaterad medför en riskfaktor inom företagets hela 
verksamhet, men när det gäller just kvalitetsstyrning så är konsekvensen att arbetet blir direkt 
kontraproduktivt. Ett dokument som ska användas för att garantera kvalitet, men som inte ens 
uppfyller sina egna kvalitetskrav medför en arbetsinsats som på sätt och viss är direkt bortkastad. 

Resultat från både intervjuer och enkätundersökning visar att många företag upplever svårigheter med 
att förhålla sig till förändringar som sker i de regelverk som gäller för byggbranschen. Under intervjuer 
har majoriteten deltagare beskrivit det som en utmaning att förhålla sig till de olika regelverk som finns 
och de förändringar som sker och även i enkätundersökningen svarar lite över en tredjedel att det är 
komplicerat att hålla sig uppdaterad om gällande krav och regler. Svaren tyder på att det finns behov 
av en bättre samordning av information kopplad till kvalitetsarbete och kvalitetsstyrning och 
majoriteten av deltagarna från intervjuerna anser att det skulle vara positivt med en centralisering av 
framförallt lagkrav.  

Att flertalet deltagare ser positivt på bättre samordning av den information som behövs för att 
upprätta kvalitetsstyrande verktyg är inte helt oväntat. Det är ett hjälpmedel som inte i någon större 
utsträckning inkräktar på företagens redan utvecklade arbetsmetoder och därför inte innebär någon 
större omställning eller risk. Deltagarna har däremot visat större tvivel inför möjligheten att också 
standardisera de underlag som ska användas.  

Resultatet från intervjuer och enkätundersökning visar att många deltagare medger att det finns 
likheter i utformning av dokumentation och de ser positivt på en bredare gemensam utgångspunkt för 
kvalitetsstyrande processer och ett utökat gemensamt språk. Inblandningen av olika aktörer i olika 
skeden och den tidsbegränsade möjligheten att utveckla kommunikation inom ett projekt lyfter upp 
frågan om branschgemensamma språk och processer som kan användas över projekt- och 
företagsgränser. Många av undersökningens deltagare understryker dock att det också finns 
betydande skillnader i kvalitetsstyrande underlag och att det är svårt att avgöra i vilken utsträckning 
dokumentation och rutiner ser likadan ut från företag till företag. Utifrån studierna av kvalitetssystem 
som gjorts i den här rapporten och synpunkter från vissa av undersökningens deltagare så går det dock 
att se att grunderna i alla system i stor utsträckning är desamma och trots att företagens dokument 
och rutiner i dagsläget kan se olika ut så borde det finnas åtminstone vissa delar som kan likställas.  

Både intervjuer och litteraturstudier visar också att det vid en standardisering är viktigt att ta hänsyn 
till uppfattningarna om kvalitetsarbete som konkurrensmedel. De belyser vikten av att utforma ett 
hjälpverktyg med rätt omfattning, så att det inte inkräktar på företagens konkurrensmöjligheter. 
Eftersom den åtgärd som undersökts här är begränsad till att enbart innefatta lagkrav så bör inga 
konkurrensrelaterade problem uppstå i det avseendet. Under intervjuerna så har de flesta företagen 
varit överens om att de kvalitetskrav som ställs av samhället i form av lagar inte kan betraktas som ett 
konkurrensmedel utan en självklarhet. En standardisering skulle i det avseendet innebära att företagen 
får möjligheten att lägga större fokus på att utveckla och förbättra interna arbetsmetoder, krav och 
rutiner vilket är det verkliga verktyget för att konkurrera och särskilja sig från andra i branschen. 

I samband med analys av svaren kring framförallt standardisering så är det också viktigt att påpeka 
vikten av förståelse för förslaget. I den här undersökningen har det inte varit möjligt att visa ett konkret 
förslag på hur en standardisering skulle se ut, vilket medför att det blir svårare för de deltagande 
respondenterna att förhålla sig till förslaget och ge tydliga svar.  

I resultat från både intervjuer och enkätundersökningen har uppföljningen av kvalitetskrav pekats ut 
som en brist och riskfaktor. Synpunkterna på uppföljning och beställarens roll för förbättrat 
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kvalitetsarbete och kvalitetsstyrning visar att det är viktigt att beställarorganisationerna står bakom 
det åtgärdsförslag som undersöks i den här rapporten. Det är också av vikt att fråga sig om det kan bli 
enklare och kanske vanligare för beställare att faktiskt följa upp att kvalitetskrav uppfylls om det finns 
en tydligare standardisering av dokumentation.  

Oavsett om förslaget om en centraliserad standard för kvalitetsstyrning är genomförbar eller inte så 
går det genom undersökningen att se att många av de problem som upplevs skulle förbättras med 
hjälp av förslaget. Det angriper flera av de kritiska punkter som identifierats både i intervjuer, 
enkätundersökning och i de studier av utformningen av kvalitetssystem som redovisats i rapporten. 
Centralt lagrad information och dokumentation upprättas och uppdateras enligt de lagar och krav som 
gäller. Företagen undviker den administrativa resurs som det innebär att upprätta och underhålla 
underlag och försäkras även om att de är uppdaterade enligt senast gällande krav. Standardiserad 
dokumentation ökar möjligheten för förståelse och kommunikation mellan företag och aktörer 
eftersom de känner igen dokumentationen och har större möjlighet att snabbare förstå och sätta sig 
in i den dokumentationen som finns.  

Resultatet från undersökningen visar också vikten av att ta hänsyn till den mänskliga faktorn när det 
gäller inställning till arbetet, svårighetsgrad och omfattning eftersom det i slutändan alltid kommer ner 
till personlig nivå och de kraven som ställs på var och en.  Processer, rutiner och system kan utvecklas 
och ständigt förbättras för att minimera den mänskliga inverkan som kan leda till fel, men det innebär 
då att den frihet som människor har när det kommer till exempelvis dokumenthantering eller 
utformning av dokumentation måste begränsas. Ett exempel på det är just vad en centraliserad 
standard skulle innebära. 

Det faktum att så få av deltagarna i den här undersökningen kan svara på vilka kostnader det innebär 
att driva sitt kvalitetsarbete är intressant, men inte helt oväntat och det finns flera olika aspekter att 
ta hänsyn till vid analys av det utfallet. I vissa fall kan det handla om att företaget inte bedriver någon 
särskild analys av de kostnader som uppstår i samband med underhåll och efterlevnad av kvalitets-
systemen. En mer trolig analys är att de personer som medverkat i intervjuer och enkätundersökning 
inte har tillräcklig insikt i företagens ekonomi för att kunna svara. Frågan är också svår att svara på 
eftersom olika företag räknar olika på kostnaderna. Vissa inkluderar all tid som läggs på kvalitetsarbete 
medan andra inkluderar främst de kostnader som uppstår vid köp av tjänster för till exempel 
lagbevakning. Det är alltså svårt att analysera utfallet på den här frågan, men den visar tydligt att de 
flesta är omedvetna om de totala kostnaderna för kvalitetsarbete, vilket kan resultera i en mindre 
benägenhet att undersöka alternativ för förbättring.  
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8 Slutsats 

Bristande och ineffektivt kvalitetsarbete inom byggbranschen kan härledas tillbaka till en rad olika 
grundproblem. Brist i tid, engagemang, kunskap, samordning, kommunikation och uppföljning är några 
av de faktorer som bidrar till att det finns en allmän uppfattning i branschen om att kvalitetsarbetet 
inte utförs så effektivt eller uppnår de resultat som man skulle önska.  

Rapporten visar att en centralisering och standardisering av kvalitetsstyrande underlag har möjlighet 
att angripa endast en liten del av de problem som upplevs, men det framgår också att rätt åtgärder 
utvecklade och utformade på rätt sätt skapar goda möjligheter till positiv påverkan på många av de 
grundproblem som bidrar till bristerna inom kvalitetsarbetet. Det skulle lämna mindre rum åt fel i 
arbetsprocesser som uppkommer till följd av mänskliga attityder, samtidigt som de skapar ett bra 
underlag för enklare och effektivare planering och bra förutsättning för bättre kommunikation mellan 
aktörer i byggbranschen. Förutsättningen för att det ska fungera är att åtgärder ses som en nyttig hjälp 
i arbetet. Det måste innebära enkelhet, motverka trögheten mot förändring och innebära en lätt 
övergång från gamla vanor och rutiner och förbättring jämfört med tidigare metoder. 

Undersökningen visar att det finns stor variation i förhållningssättet gentemot kvalitetsarbete och 
kvalitetsstyrande metoder bland de företag som medverkat. Många är överens om att det är 
komplicerat att förhålla sig till regelverk och lagförändringar, men åsikterna går isär något vid frågan 
om en central branschstandard skulle kunna vara lösningen. Även om många ser positivt på att arbeta 
efter gemensamma grunder och ha lättare tillgång till rätt information och verktyg för kvalitetsstyrning 
så är det också många som frågar sig hur det skulle gå till rent praktiskt och det finns viktiga synpunkter 
att ta hänsyn till framförallt i fråga om omfattning och utformning.  

I undersökningen har den största utmaningen varit att avgöra om det överhuvudtaget är möjligt att 
utforma ett underlag som kan användas över företagsgränserna eller om det finns för stora skillnader 
mellan olika företag. Svaren från de deltagande aktörerna visar att inte heller de har förmåga att helt 
säkert svara på det eftersom vissa anser att dokument och rutiner i stor utsträckning ser likadana ut 
från företag till företag, medan andra menar att deras egna underlag skiljer sig alltför mycket från 
andra företag för att det skulle vara möjligt.  

De här skillnaderna visar dock att det finns anledning att fortsätta undersöka den här frågan vidare. 
Rapporten visar att det inte går att avfärda förslaget om en central branschstandard eftersom intresset 
för den finns bland byggföretag. Undersökningens respondenter och deltagare har behov av att 
underlag för kvalitetsstyrning såsom exempelvis lagkrav samlas ihop och centraliseras bättre, men 
inställningen till en standardisering är osäker och undersökningen visar att det slutgiltiga intresset är 
helt och hållet beroende på standardens utformning och funktion i verkligheten och i relation till dessa 
faktorer bör noggrann hänsyn tas till de synpunkter kring risker, nyttor, utformning och förutsättningar 
som redovisats under Resultat i den här rapporten.  
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9 Rekommendationer  

Baserat på våra intryck från företag som medverkat i den här undersökningen så rekommenderar vi 
Svensk Byggtjänst att vidare utreda möjligheten att införa en centraliserad branschstandard för 
kvalitetsstyrning. Vi upplever en positiv inställning till lösningen från de företagsrepresentanter som 
medverkat, men på grund av svårigheten som många har haft med att föreställa sig den praktiska 
utformningen och tillämpningen så anser vi att det bör utformas ett mer detaljerat förslag på lösningen 
innan det återigen presenteras för branschaktörer med syfte att få deras synpunkter.  

Som första steg anser vi det vara viktigast att göra en grundligare undersökning av de kvalitetsstyrande 
verktyg som används hos olika företag, än vad som har varit möjligt i den här undersökningen. Som 
exempel vill vi föreslå en inledande och noggrann jämförelse av kvalitetsstyrande underlag hos ett 
antal företag för att få en bättre bild av i vilken utsträckning dokumentation faktiskt är lika hos olika 
företag och om det finns särskilda dokument och rutiner som lämpar sig särskilt bra för en 
standardisering.  
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Bilagor 

Intervjufrågor vid fysiska möten 

 

# Fråga Svar 

 Företagets aktuella rutiner  

1 Hur ser era kvalitetsstyrningsprocesser ut idag? Har ni 
ett eget ledningssystem? Hur ser underlag och mallar 
ut? Hur går det till rent praktiskt att efterleva 
systemen? 

 

 Arbete med utformning  
2 Hur går ni tillväga för att utforma och utveckla system 

och rutiner? Vilka huvudsakliga processer? Vilka är de 
största utmaningarna med att utforma fungerande 
system? Vad är mest resurskrävande? 

 

3 Vad fungerar bra vid utveckling och utformning av 
system och rutiner? Vad kan fungera bättre? Vad har 
du för idéer för att förbättra utvecklings och 
utformningsprocessen? 

 

4 Hur förhåller ni er till nya krav och regler? Hur ser ni 
till att hålla er uppdaterade? I vilken utsträckning kan 
ni garantera att ni arbetar efter uppdaterade krav och 
regler? Hur ofta revideras underlag och information? 

 

 Användning/efterlevnad  

5 Vad fungerar bra vid användandet/efterlevnaden av 
era kvalitetssäkrande rutiner? Vad kan fungera bättre? 
Vad har du för idéer för att förbättra användning och 
efterlevnad?  

 

6 Hur viktig är användarvänligheten? Upplever du att ni 
har så användarvänliga rutiner som du skulle önska? 

 

7 Hur försäkrar ni er om att rutiner följs och följs på rätt 
sätt? Följs system och rutiner i den utsträckning och 
med den noggrannhet som du skulle önska? 

 

 Resultatet av er kvalitetssäkring  

8 Känner ni att ni kan garantera kvalitet utifrån era 
system och rutiner? Om inte, vad är det ni inte kan 
styra över? Är det primärt underlag och system som 
inte fungerar eller brukarattityden/utförande? 

 

9 Vad kostar kvalitetssäkring er idag? Tid? Utformnings- 
och uppföljningskostnad? Brukarkostnad/tid? 
Kostnader pga ofullkomliga 
system/kvalitetsbristkostnader? Har ni några tankar 
kring potentiella besparingar till följd av bättre 
kvalitetsstyrningssystem? 

 

10 Hur förhåller man sig till andra aktörer? Finns något 
områdesöverskridande informationsutbyte? Hur 
försäkrar man sig om att den egna aktiviteten fungerar 
i alla led i byggprocessen? 

 

 Önskemål om tjänster och hjälpmedel från 
Svensk Byggtjänst 

 

11 Vad är din/er spontana första ide på hur Svensk 
Byggtjänst skulle kunna bistå för att hjälpa er till ett 
enklare, bättre och effektivare kvalitetssäkrande 
arbete? Saknar du/ni någon tjänst/hjälpmedel? 

 



 

 
 

# Fråga Svar 

12 Gemensamma underlag  

13 Hur ser du/ni på att skapa gemensamma 
kvalitetssäkrande underlag för olika företag?  
(D.v.s. att samma underlag, mallar och information 
används av olika företag inom byggbranschen) 

 

14 Vilka risker och utmaningar ser du med gemensamma 
underlag? Är det möjligt utifrån din synvinkel?  

 

15 Vilken nytta ser du med gemensamma underlag? 
Skulle kommunikationen förbättras mha 
gemensamma underlag? 

 

16 Hur anser du att ett hjälpmedel som utvecklar 
gemensamma underlag bäst bör utformas? 
Hur skulle du önska att ett sådant hjälpmedel såg ut, 
vad tänker du om åtkomst/tillgänglighet, utseende på 
system, underlag och information? 

 

17 Centraliserad information  
18 Hur ser du/ni på att kvalitetssäkrande underlag och 

information finns samlad hos ett centralt organ såsom 
exempelvis Svensk Byggtjänst?  

 

19 Vilka risker och utmaningar ser du med samlad 
information och underlag? 

 

20 Vilken nytta ser du med samlad information och 
underlag? 

 

21 Hur anser du att ett hjälpmedel som samlar 
information och underlag bäst bör utformas? 
Hur skulle du önska att ett sådant hjälpmedel såg ut, 
vad tänker du om åtkomst/tillgänglighet, utseende på 
system, underlag och information? (Beskriv i grova 
drag)  

 

22 Med utgångspunkt i de kostnader som ni idag har för 
kvalitetssäkrande aktiviteter, kan du uppskatta vad en 
tjänst som förenklar ert system och rutiner vara värt 
för er?  

 

 Innehåll och utformning  

23 Vilka målgrupper bör eventuella hjälpverktyg främst 
vändas till? 

 

24 Hur ska en eventuell hjälptjänst vara utformad? 
- Utförande, uppdelning, utbildning, 

individuell/organisation 

 

25 Hur ska efterlevnaden av eventuella hjälpverktyg 
kontrolleras? 

 

26 Känner du till någon motsvarande tjänst? Något du 
använder idag? Likheter/skillnader, vad kan vi ta med 
oss? 

 

 Övrigt  

27 Från ert perspektiv, vad behövs för att branschen ska 
ta frågan om kvalitetssäkring på större alvar? 

 

28 Är det något jag glömt fråga/något du vill skicka med? 
Är det någon annan jag bör prata med? 

 

 

 

 



 

 
 

Intervjuunderlag för e-postintervju 

 

Den här mail-intervjun är en del av underlaget i det examensarbete som vi skriver på uppdrag av AB 

Svensk Byggtjänst och i samarbete med Erfator Projektledning AB.  

Syftet med intervjun är att undersöka vad du/ni har för önskemål om förbättringsåtgärder av 

kvalitetssäkrande rutiner vid byggprojekt.  

Målet är inte främst att peka på problem utan snarare att undersöka möjligheter att göra arbetet med 

kvalitetssäkring lättare och effektivare. 

Vi hoppas att du ser detta som ett enkelt tillfälle att uttrycka åsikter och önskemål och tycka till om 

våra förslag på vad som skulle kunna hjälpa dig och ditt företag till enklare och bättre arbete med 

kvalitetssäkrande aktiviteter. 

 

Upplägg och hantering av svaren 

 Svaren kommer sammanställas tillsammans med svar från övriga intervjuade företag i vårt 

examensarbete och presenteras som underlag i den rapport som arbetet leder fram till. 

 

 Rapporten kommer publiceras som en offentlig handling via KTH, men intervjuade företag 

förblir anonyma om företaget inte föredrar motsatsen. 

 

 För att vi ska ha möjlighet att på bästa sätt kunna sammanställa svaren från er så behöver 

vi era svar senast den 25/5 2015.  

 

 Det går naturligtvis lika bra att svara i fråga/svar-mallen på nästa sida, som att skriva svaren 

på en separat bilaga. 

 

 Vi har förståelse för att vissa frågor är svårsvarade. I det fall du/ni inte kan svara på frågan så 

skulle det vara till hjälp för oss om du/ni då istället anger anledningen till varför du/ni inte kan 

svara. Ex: Ingen statistik finns, frågan är inte applicerbar på vår verksamhet, jag arbetar inte 

med och kan därför inte svara på detta, se svar fråga nr ”x” etc. 

 

 Vissa frågor kan upplevas som överlappande. Om du anser att du/ni redan svarat på en fråga 

så hänvisa bara till det svaret. Ex. Se svar fråga nr ”x” 

 

 Vi inser att mycket kunskap bygger på ackumulerad erfarenhet och att det är en förutsättning 

för att kvalitetssäkrande arbete ska fungera på bästa sätt, men vi vill ändå uppmana dig att i 

detta fall också försöka tänka lite i banorna ”Vad hade hjälpt mig vid min första kontakt med 

kvalitetssäkrande frågor och rutiner?” 

 

 Uppstår det några oklarheter eller frågor så är det naturligtvis bara att kontakta oss! 

 

 

 



 

 
 

 

# Fråga  Svar 

 Allmänt om dig och företaget  

1 Företagets område? (Anl., Hus, El, VVS etc.)  

2 Antal anställda? (ungefärligt antal)  

3 Din roll/område?  

4 Sammanlagd personlig erfarenhet av arbete där du på 
något sätt kommit i kontakt med kvalitetssäkring. 
Antingen som användare eller utformning. 

 

 Företagets rutiner för kvalitetssäkring  

5 Arbetar ni idag efter något särskilt 
kvalitetssäkringssystem? 

 

6 Beskriv grovt hur system och rutiner är utformade?  

7 Har ert system och rutiner förankring i något 
kvalitetscertifieringsprogram (t.ex. ISO9001, BF9K)? 

 

 Utformning   

8 Arbetar du något med att ta fram och utforma rutiner för 
kvalitetssäkring? Beskriv din roll vid utformning. 

 

9 Vilka huvudsakliga processer går du/ni igenom vid 
utformning av kvalitetssäkringssystem och rutiner?  

 

10 Vilken aktivitet är mest resurskrävande och vad fungerar 
bäst vid utformning av system och rutiner? 

 

11 Hur förhåller ni er till nya krav och regler? Hur försäkrar 
ni er om att rutiner och system är uppdaterat? 

 

 Användning/Efterlevnad  

12 Är du själv användare av de kvalitetssäkrande rutiner 
som företaget arbetar efter? 

 

13 Beskriv efterlevnad av system och rutiner, hur försäkrar 
du/ni er om att rutinerna följs och följs på rätt sätt? 

 

14 Vad är din upplevelse av efterlevnaden, följs rutinerna i 
den utsträckning och noggrannhet som du önskar? 

 

15 Hur viktigt är det med användarvänlighet av systemet?  

16 Upplever ni att ni lyckas skapa så användarvänliga system 
och rutiner som ni skulle önska?  

 

17 När enligt din erfarenhet uppstår de största 
utmaningarna, vid utformning eller efterlevnad av 
rutinerna? 

 

 Resultatet av er kvalitetssäkring?  

18 Känner ni att ni kan garantera kvalitet utifrån era system 
och rutiner? Om inte, vad är det ni inte kan styra över?  

 

19 Har du/ni någon uppfattning om vad följande 
kvalitetssäkrande aktiviteter kostar er idag?  
(det går bra att svara i tid/vecka/person och antal 
personer) 

 

- Tid och resurskostnad vid utformning?  
- Tid och resurskostnad vid användning?  
- Kostnader till följd av kvalitetsbrister p.g.a. 

ofullständig rutinutformning eller användande? 
 

 Önskemål om tjänster och hjälpverktyg från 
Svensk Byggtjänst 

 

20 Vad är din/er spontana första ide på hur Svensk 
Byggtjänst skulle kunna bistå för att hjälpa er till ett 

 



 

 
 

enklare, bättre och effektivare kvalitetssäkrande 
arbete? Saknar du/ni någon tjänst/hjälpmedel? 

 Gemensamma underlag  

21 Hur ser du/ni på att skapa gemensamma 
kvalitetssäkrande underlag för olika företag?  
(D.v.s. att samma underlag, mallar och information 
används av olika företag inom byggbranschen) 

 

22 I vilket utsträckning anser du att man skulle kunna 
utforma gemensamma underlag? 
(D.v.s. vilka typer av dokument skulle kunna utformas 
för att passa olika företag) 

 

23 Vilka risker och utmaningar ser du med gemensamma 
underlag? 

 

24 Vilken nytta ser du med gemensamma underlag?  

25 Hur anser du att ett hjälpmedel som utvecklar 
gemensamma underlag bäst bör utformas? 
Hur skulle du önska att ett sådant hjälpmedel såg ut, vad 
tänker du om åtkomst/tillgänglighet, utseende på 
system, underlag och information? (Beskriv i grova drag)  

 

 Centraliserad information  

26 Hur ser du/ni på att kvalitetssäkrande underlag och 
information finns samlad hos ett centralt organ såsom 
exempelvis Svensk Byggtjänst?  

 

27 Vilka risker och utmaningar ser du med samlad 
information och underlag? 

 

28 Vilken nytta ser du med samlad information och 
underlag? 

 

29 Hur anser du att ett hjälpmedel som samlar information 
och underlag bäst bör utformas? 
Hur skulle du önska att ett sådant hjälpmedel såg ut, vad 
tänker du om åtkomst/tillgänglighet, utseende på 
system, underlag och information? (Beskriv i grova drag)  

 

30 Med utgångspunkt i de kostnader som ni idag har för 
kvalitetssäkrande aktiviteter, kan du uppskatta vad en 
tjänst som förenklar ert system och rutiner vara värt för 
er? (Hänvisa gärna till tidigare frågor, 20 -29) 

 

 Övrigt  

31 Hur förhåller du/ni er till andra aktörer i 
byggprocesskedjan? Hur försäkrar ni er om att era 
rutiner för kvalitetssäkring fungerar i andra led? 

 

32 Är det något vi glömt att fråga eller något annat 
som du/ni vill skicka med eller har synpunkter på? 

 

 

Stort tack för din medverkan! Dina svar är till stor hjälp för oss! 

  



 

 
 

Enkätundersökning 

 

Byggbranschens upplevelse av kvalitetssäkring i byggprojekt 

Som ett stort bidrag till vårt examensarbete om kvalitetssäkring i byggprojekt så hoppas vi att du vill 

avsätta några minuter för att svara på vårt korta formulär nedan. Sammanställda svar kommer att användas 

som vägledande underlag i vårt examensarbete och din medverkan är till stor hjälp för oss. Svaren hanteras 

naturligtvis helt anonymt. Arbetet utförs på uppdrag av AB Svensk Byggtjänst. 

*Obligatorisk 

 

Om företaget 

1. Antal anställda på företaget? * 

Ungefärligt antal 

 

2. Vilken roll har företaget? * 

Flera svarsalternativ möjliga 

 Beställare 

 Projektör/projektledning 

 Entreprenör 

 Förvaltare 

 Övrigt:  

 

3. Inom vilket område verkar företaget? * 

Flera svarsalternativ möjliga 

 Husbyggnad 

 Anläggning 

 El 

 VVS 

 Övrigt:  

 

Din upplevelse 

4. Vilken är Din arbetsroll? * 

Flera svarsalternativ möjliga - skriv din titel eller beskriv din tjänst under övrigt om inga 

svarsalternativ passar just Dig 

 Beställare 



 

 
 

 Arkitekt 

 Konstruktör 

 Projektledare 

 Produktionsledare (platschef, arbetsledare) 

 Förvaltare 

 Övrigt:  

 

5. Hur många års erfarenhet av byggprojekt har Du? * 

 1-2 år 

 2-5 år 

 5-10 år 

 Över 10 år 

 

6. Är Du själv med och bidrar i arbete med utveckling och uppdatering av kvalitetsstyrande 
rutiner och dokumentation? * 

 Ja 

 Nej, jag är endast användare av färdiga rutiner och dokumentation 

 Övrigt:  

 

7. Hur många procent av Din arbetstid lägger Du på kvalitetsstyrande arbete? * 

Grov uppskattning 

 0% 

 1-20% 

 20-50% 

 Mer än 50% 

 Vet ej 

 Övrigt:  

8. Hur mycket kostar det företaget årligen med tjänster som informerar om ändringar i olika 
lagar och regler för kvalitetssäkring? * 

Grov uppskattning angiven i kostnad per år - skriv "vet ej" om du inte kan svara 

 

9. Hur mycket arbetstid ägnas årligen till att uppdatera ändrade regler och krav i företagets 

egna kvalitetssäkringssystem? * 

Grov uppskattning angiven i arbetstid per år - skriv "vet ej" om du inte kan svara 

 



 

 
 

10. Hur stort upplever Du att behovet av effektivisering av kvalitetsstyrande rutiner är inom 

Ditt företag? * 

Svara på en skala från 1-10 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Inget behov, vi har 

mycket effektiva 

rutiner 
          

Mycket 

stort behov 

11. Vad upplever Du som mest problematiskt med kvalitetssäkrande arbete? * 

Flera svarsalternativ möjliga 

 Tiden räcker inte till för att tillräckligt noga följa de rutiner som finns 

 Regler och krav om vad som gäller vid kvalitetssäkring är otydliga och svårtolkade 

 Det är svårt att hitta rätt information om kvalitetssäkring 

 Det är komplicerat att hålla sig uppdaterad om gällande krav och regler för 

kvalitetssäkring 

 Underlag/mallar som ska fyllas i är otydliga och tar tid att bearbeta 

 Det saknas tillräcklig utbildning inom kvalitetssäkring 

 Det är onödigt svårt och resurskrävande att tolka andra aktörers kvaliltetssäkrande 

dokumentation 

 Det görs inte tillräcklig uppföljning på att kvalitetskrav följs 

 Det är svårt att säkerställa att rutiner och dokumentation följs och fylls i på rätt sätt 

av användare 

 Inget 

 Övrigt:  

 

Gemensamma underlag och centraliserad information 

Många byggföretag arbetar idag efter likartade kvalitetsrutiner, -mallar, -underlag, -program, -

checklistor etc. Vi vill undersöka om olika företag skulle kunna använda sig av gemensam 

kvalitetssäkrande dokumentation i större utsträckning. Vi vill även veta vad Du har för åsikt om 

centralisering av kvalitetssäkrande information och underlag. 

12. Hur stort behov har Du av en tjänst som på ett bra sätt samlar och strukturerar underlag 

och information för kvalitetssäkring? * 

 Inget behov alls, de tjänster och informationskällor som finns idag är tillräckliga och 

bra 

 Ett visst behov, informationskällor skulle kunna vara bättre organiserade men det är 

inget stort problem 

 Stort behov, spridningen av informationskällor är för stor och borde kunna begränsas 

och organiseras bättre 



 

 
 

 Övrigt:  

 

13. Vad är Din åsikt om att ha tillgång till färdiga företagsgemensamma underlag och mallar 

för kvalitetssäkring? * 

 Det är inte intressant, jag ser inte hur det skulle vara möljigt att utforma gemensam 

dokumentation eller hur det skulle göra vårt kvalitetssäkrande arbete enklare eller 

effektivare 

 Det kan vara intressant men jag har svårt att svara på i vilken utsträckning man kan 

utforma gemensam dokumentation och kan därför inte säga hur effektivt jag tror det skulle 

kunna vara. 

 Det är mycket intressant, stora delar av kvalitetssäkrande dokumentation är lika för 

alla företag och vi skulle vinna på att använda gemensam dokumentation 

 Övrigt:  

 

14. Har Du egna tankar och ideer kring hur Svensk Byggtjänst skulle kunna bistå Dig och 

Ditt företag i arbete mot bättre kvalitetssäkring? 

Beskriv då gärna dina synpunkter och önskemål här under: 

 

Vill Du vara med och påverka med Dina åsikter i vårt fortsatta arbete med kvalitetssäkring, 

fyll då i Din e-post här under: 

 

Tack för din medverkan! 

När du klickar på skicka så skickas svaren automatiskt till oss 

 

 

 

 


