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Förord 

Detta examensarbete har genomförts som en del i våran utbildning till byggnadstekniker vid 
högskolan i Borås. Rapporten beaktar kvalitetsfrågor inom byggbranschen. Intresset för 
kvalitetsfrågor i byggbranschen väcktes vid studerandet av det industriella kvalitetsarbetet. Vi 
såg tidigt ett intressant område men många intressanta frågor. Arbetet har varit givande men 
många diskussioner kring kvalitetsfrågor men samtidigt väckt mycket nyfikenhet på framtiden 
och dess möjligheter.  

Vi vill rikta ett stort tack till Jan Isberg vid institutionen ingenjörshögskolan i Borås som varit 
våran handledare i examensarbetet. Han har bidragit med idéer och skapat mycket av det 
intresse vi fått för ämnet.  

Vi vill också tacka dem personer på de företag vi gjort intervjuer. Vi har mött personer med 
stor kunskap och ett engagemang som har medfört hög kvalitet på intervjuerna. Detta har 
underlättat oerhört mycket vid formuleringen av de sista delarna i rapporten. Ett stort tack till 
er som tog er tid att besvara våran enkät som legat till grund för intervjuerna.  
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Sammanfattning 

De senaste åren har byggbranschen fått ta väldigt mycket kritik med hänsyn till kvaliteten i 
hela byggprocessen och i produktresultatet, det vill säga det färdiga byggnadsverket. 
Lösningar som inte har provats i tillräcklig utsträckning med godkända resultat och strävan 
från beställare efter att lyckas bygga mer komplexa byggnadstekniska lösningar i samband 
med en ständig jakt på pengar har från uppgången i mitten av 90-talet fram till senare år gett 
byggbranschen ett dåligt rykte. 

Anledningarna till att kvalitetsarbetet inte legat i fokus anses främst vara bristen på 
kompetens och förmågan att kommunicera för att få en samförståelse mellan parterna vad rätt 
kvalitet verkligen innebär. De senaste åren har dock branschen börjat inse sina misstag och 
börjat arbeta mer effektivt med kvalitetsarbete och försökt komma på nya arbetssätt som 
skapar ett arbetsklimat med bättre kommunikation och kompetens i projekten. 

Detta examensarbete syftar till att utvärdera kvalitetsutvecklingen och synen på 
kvalitetsarbete och vad som bör göras för att säkra framtiden. Utvärderingen sker genom att i 
en nulägesanalys skicka ut frågeformulär som ligger till grund för att sedan kunna intervjua 
aktörer i olika roller i byggprocessen för att kunna få en bredare grund att bygga slutsatsen på. 
Genom frågeformulär och sedan intervjuer har ett antal punkter inom synen på kvalitet kunnat 
arbetas fram och vad som anses vara positivt och negativt i branschen. 

Slutsatserna som kan dras efter denna studie är att branschen sakta men säkert har börjat med 
ett allt mer offensivt kvalitetsarbete, dock fortfarande inte i tillräckligt stor utsträckning. Men 
huvudsaken är att de stora företagen i branschen har börjat ta det på allvar och jobbar mer 
med det. De skeden i byggprocessen där det oftast brister är i projekteringen och 
anledningarna är brist på kommunikation mellan parterna om vad som efterfrågas. Detta ihop 
med pressade tidplaner där beställaren vill komma igång med själva byggandet så fort som 
möjligt bidrar till projekteringsmissar.  

Det arbetssätt som branschen i störst utsträckning satsar på idag är partnering som medför 
ökad kompetens och kommunikation i projekten. Det finns många former av partnering men 
själva grundtanken är god och om partneringen utförs rätt så finns det goda chanser till högre 
kvalitet i projekten. 

ISO 9000 certifieringen är i sig inget kvitto på att ett företags produktion utförs med hög 
kvalitet. Idag har en del av de stora byggföretagen certifierat sig medan andra utformar sitt 
kvalitetsledningssystem efter ramarna i ISO 9000. Slutsatsen här är att allt som främjar ett 
ökat kvalitetsarbete är bra för branschen och om det arbetas aktivt med kvalitetsutveckling i 
företagen så behöver det inte vara nödvändigt att certifiera sig.  
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Abstract 

The last years the construction industry has taken a lot of criticism with regard for the quality 
in the entire construction process and in the product result, i. e. the completed building 
agency. Solutions that do not have been tried in sufficient extent with validated results and 
endeavor from clients after succeeding to build more complex building technical solutions in 
connection with a permanent pursuit on money has from the upturn in the middle of the 90´s 
until later years given the construction industry a poor rumor. 

The reasons to that the quality work haven’t been the mainly focus for the companies is 
considered to be the deficiency on competence and the ability to communicate in order to 
come to one mutual understanding between the average parties what quality actually means. 
The last years have however the sector begun to realize their mistakes and begun to work 
more effective with quality work and tried to come on new approaches that create a work 
climate with better communication and competence in the projects. 

This diploma work aims to evaluate the quality development and the sight on quality work 
and what that should be done in order to create success in the future. The evaluation work is 
done through a present situation analysis with sending out questionnaires that clarifies what 
the questions should be to interview persons that are operators in different roles in the 
construction process. This is done in order to find one broader basis to build the conclusion 
on. Through questionnaires and later on interviews, a number of points within the sight on 
quality can appear and what that is considered to be positive and negative in the sector. 

The conclusions that can be drawn after this study is that the sector slowly has begun with 
more offensive quality work, however still not in sufficiently big extent. But the main thing is 
that the big companies in the sector have begun to take it seriously and works more with it. 
Those stages in the construction process where it is most likely that faults arise are in the 
planning process and the reasons often are lack of communication between the parties about 
what where requested. This together with pressed time plans where the clients want to get 
started with the building process as soon as possible contributes to planning misses.  

The work procedures that the sector in biggest extent invests on today are partnering that 
often results in increased competence and communication in the projects. There are many 
shapes of partnering but the alone basis thought is good and if the partnering is carried out 
right so are there good opportunities to higher quality in the projects. 

The ISO 9000 certification is in itself no guarantee that a company's production is carried out 
with high quality. Today, some of the big construction companies are certified while others 
design their quality management systems after the frameworks in ISO 9000. The conclusion 
here is that whatever promotes an increased quality work is good for the sector and if it is 
worked actively with quality development is it not necessary to certify according to the ISO 
9000 standard.   
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Begreppsförklaring 

För att få en klar bild över vad de olika aktörerna menar är det viktigt att tala samma språk. 
Det finns en rad olika benämningar som används. För att underlätta läsningen av rapporten 
beskrivs en förklaring till dem mest förekomma benämningarna i detta examensarbete.   

AB04, är en anpassad skrift för byggbranschen innehållande juridiska föreskrifter. Används 
som ett hjälpmedel vid träffande av avtal.   

Beställare, är den som beställer ett projekteringsuppdrag eller en byggentreprenad. 

Byggbranschen, I rapporten beskrivs byggbranschen på två sett. I den inledande 
litteraturstudien innebär byggbranschen alla medverkande aktörer såsom leverantörer, 
entreprenörer, beställare, intresseorganisationer. I den sista delen beskrivs dem intervjuades 
bild som byggbranschen. 

Byggherre, Den som genom upphandling av entreprenad eller i egen regi låter utföra ett 
byggnadsprojekt för egen räkning. Det är byggherren som ansöker om bygglov och ansvarar 
för att gällande lagstiftning följs.  

Byggprocessen, är den tid från det att en idé väcks tills det att det är klart och övergår till 
förvaltning.  

Entreprenör, är den som för kund uppför byggnad eller anläggning för kunds räkning. 

Lean, arbetssätt som syftar till att minska slöseri, tid för transporter och varor/material i lager 
och därigenom öka lönsamhet i verksamheten och spara tid. 

Partnering, arbetssätt som används av många beställare och entreprenörer i byggbranschen 
idag, ökar medbestämmande från alla inblandade parter redan från början och korrekt utfört 
sägs det medföra bättre samarbete och högre slutkvalitet.  

PBL, innehåller bestämmelser gällande kommunernas planläggning av mark och vatten, 
tillsyn och kontroller av byggnadsarbeten samt bygglov, rivningslov och marklov. 

Produktion, är den tiden i byggprocessen som består av byggnation. 

Sex-sigma, arbetssätt för att minska toleranser i produktionen, för att därigenom hålla en hög 
kvalitetsnivå. 

Visuell Planering, Är en metod för kvalitetsarbete. I rapporten förkortas Visuell Planering 
med VP. 
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1. Inledning 

Som inledande del i denna rapport ges en övergripande förklaring som ska få läsaren att 
förstå valet av ämne samt syfte, den bakgrund som motiverar syftet och den huvudsakliga 
frågeställningen som ligger till grund för examensarbetet. Vidare beskrivs också de mål som 
ställts för examensarbetet. 

De senaste åren har byggindustrin blivit hårt kritiserade i media för bristande kvalitet, media 
tar främst upp felaktiga konstruktionslösningar och kritiken riktas oftast mot 
byggnadsarbetarna. Kvalitet har blivit en allt mer efterfrågad del i byggprocessen, med 
ökande krav från samhället. I dagsläget har de stora byggföretagen fler och fler egna projekt i 
såkallad projektutveckling som är en form av helhetsåtaganden där byggföretaget genomför 
hela byggprocessen i egen regi. (Nordstrand, 2006)  

1.1 Problemområde 

Sedan byggandet i Sverige började öka igen på 90-talet efter den kraftiga nergång som var då, 
så har det bland annat blivit en väldigt stor kompetensförlust tack vare att 
byggnadsutbildningarna, inte bara på högskolorna och universiteten, inte fylldes upp utan 
även så långt ner som på gymnasienivå, där det var väldigt svårt att rekrytera ungdomar till 
utbildningarna. Denna förlust i samband med den ökande byggnadstakten som Sverige har 
stått inför har medfört problem, varav vissa, såsom de ökande kvalitetsproblemen som 
byggbranschen kanske inte riktigt har velat erkänna. Detta problem kan bara till en viss del 
skyllas på byggföretagen, då de ändå har lyckats hålla upp produktionsnivån trots mindre 
personaltillgångar. 

Svenska byggföretag hade behövt generationsväxlingen på 90-talet istället för den som sker 
för tillfället, som till stor del gör att utländska företag tar sig in på den svenska marknaden. 
Detta ska visserligen inte ses som ett problem ur marknadsmässig synpunkt, utan mer om man 
ser till de kvalitetsbrister i hela byggprocessen som orsakas av att allt vikt läggs vid att bygga 
så billigt som möjligt samtidigt som man försöker korta byggtiden.  

Dagens situation inom byggbranschen är ohållbar i längden, media har de senaste åren lagt 
allt mer fokus på problemen och stark kritik riktas gång på gång mot branschen och detta gör 
att de tappar i trovärdighet gentemot kunder.  

1.2 Bakgrund 

Idag är det fortfarande väldigt få av de stora byggföretagen som använder sig av erkända 
kvalitetsledningssystem, exempelvis ISO9000. Byggföretagen har egna 
kvalitetsledningssystem som bitvis dock är utformade i likhet med de erkända principerna. 
Beställare utan förankring till byggbranschen samt byggföretagen själva i form av byggherrar 
i sina egna projekt har idag allt större tidspress, som den enskilt största erkända orsaken, men 
också kravet, dels från andra och dels från sig själva att pressa ner kostnaderna. Dessa två 
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största faktorer anses vara de största bakomliggande orsakerna till den bristande kvalitet i 
arbetet från idé/förstudie fram till färdigt projekt och förvaltning.  

I den miljö byggindustrin arbetar i idag, är det oerhört svårt att jobba med ständiga 
förbättringar i sin egen process. Främst anser byggföretagen fortfarande att de arbetar i 
projektverksamhet, vilket inte är ett felaktigt påstående, men om man ser till den övergripande 
verksamheten så är även byggindustrin en processindustri. 

1.3 Frågeställning 

• Arbetar byggindustrin med någon form av offensiv kvalitetsutveckling idag? 

• Var i byggprocessen uppstår lättast kvalitetsbrister? 

• Vilka arbetssätt används idag och vilka anses vara hållbara för framtiden? 

• Vad anser byggbranschen om ISO9000 certifieringen? 

1.4 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att klargöra om byggbranschen ser om det krävs 
förändringar och vad de i så fall gör för att jobba med kvalitetsutveckling. Objektivt skall de 
olika aktörerna i byggprocessen utredas huruvida de har ett effektivt internt samt externt 
kvalitetsarbete i nuläget. Som avslutande del ska studien försöka ge förslag till vidare 
forskningspunkter samt förslag till förbättringar. 

1.5 Mål 

Den uttalade målsättningen med detta examensarbete är i första hand att genomföra en 
litteraturstudie som ger den fakta som krävs för att göra underlag för intervjuer. Därefter görs 
en sammanställning som anknyter till litteraturstudien och som används som underlag för 
slutsats och diskussioner. Utöver detta är målet att så bra som möjligt få svar på de 
frågeställningarna som arbetats fram. Samtidigt skall examensarbetet också ge den som är 
intresserad en insyn och en förståelse för det kvalitetsarbete som utförs i dagsläget och det 
som krävs i framtiden.  

Studien ska inte uppfattas som kritisk utan visa negativa samt positiva synvinklar och förslag 
till nya synsätt i kvalitetsarbetet med nya ögon och ett fräscht förhållningssätt. Därigenom är 
examensarbetet också ett försök till att skapa debatt och ökad samarbetsvillighet för att 
åstadkomma förändringar.
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2. Metod 

För att få en objektiv och riktig utvärdering av de olika aktörernas kvalitetsarbete och planer 
på framtida kvalitetsarbete måste en forskningsmetod utarbetas. Denna forskningsmetod 
används sedan för att få tillförlitliga resultat som man kan dra en slutsats av och 
fortsättningsvis också bygga en diskussion samt förslag till förbättringar på. I följande kapitel 
redovisas med vilken hjälp denna studie får svar på sin frågeställning.  

2.1 Forskningstyp 

Vid alla forskningsprojekt måste typen av forskningsmetod väljas och enligt Andersson & 
Borgbrant (1998) finns det fyra övergripande metoder för forskning att tillämpa, de fyra följer 
nedan: 

• Förändringsinriktad forskning 

• Teori och modellbyggande forskning 

• Utprövande forskning 

• Utvärderande forskning 

Den sistnämnda typen av forskning är den som har valts till det här projektet, då den anses 
vara mest lämplig. Utvärderande forskning verkar för en objektiv beskrivning av den 
studerande företeelsen samt en analys av behov och/eller möjligheter för förbättringar 
(Andersson & Borgbrant, 1998).  

2.2 Datainsamling / Arbetssätt 

Som arbetssätt för denna studie används intervjuer och frågeformulär till de aktörer i alla led i 
byggprocessen som har eller som skulle kunna ha någon form av påverkan på 
kvalitetsutvecklingen i branschen idag och i framtiden. Frågeformuläret ligger till grund för 
formuleringen av intervjufrågor, för att lättare få en branschanpassad verklighetsanknytning. 
Intervjufrågorna är konstruerade på så sätt att det har anknytning till offensiv 
kvalitetsutveckling, i nuläge och framtid, där den som blir intervjuad lätt kan diskutera 
framtiden och hålla en god dialog.  

För att kunna förstå problem och frågeställningar bygger första delen i rapporten på litterär 
fakta så läsaren på ett lätt sätt kan komma med egna synpunkter på hur studien presenterar sitt 
resultat.  
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2.3 Intressenter 

Intressenter till denna studie är kunder som inte har någon anknytning till byggbranschen, 
som lätt kan få förståelse för vad som är förväntad kvalitet och vad det bygger på. Övriga 
intressenter är rena beställarorganisationer såväl som stora byggentreprenörer och små 
entreprenörer i form av måleriföretag, Elföretag och andra som på något sätt arbetar i 
byggprocessen. Borås högskola, institutionen för ingenjörshögskolan är också intressent då 
den dagligen lär ut delar av det som studien tar upp.  

2.4 Urval 

Det är av högsta vikt att urvalet till intervjuer är av mångfald, att inte bara inrikta sig på 
beställare eller entreprenör. Intervjuer kommer därför även att ske med tillsynsmyndigheter 
samt representant från dem som bedriver konsultverksamhet inom byggbranschen och 
slutligen en förvaltare. Urval har bestämts med råd från handledare, Jan Isberg vid 
institutionen ingenjörshögskolan i Borås. Vid intervjuer har även tips på andra i 
byggbranschen tagits från intervjuperson, för att underlätta kontakten med företagen.  

Eftersom alla intervjuade aktörer har en unik infallsvinkel på problemområdet är 
förhoppningen att intervjusammanställningen blir opartisk. Eftersom företag inte vill redovisa 
sitt egna kvalitetsarbete i detalj p.g.a. konkurrenssituationen  anser författarna inte det relevant 
att gå in på specifika kvalitetsdetaljer i systemen. Detta är också orsaken till att intervjuerna 
sker med anonymitet. Med anonymitet är förhoppningen att få en mer personlig och 
rättvisande bild.  
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3. Byggprocessen 

Byggprocessen innehåll är stort. Hela byggprocessen är från det att en idé om byggnation 
startar tills det att förvaltningen av den färdiga byggnaden, anläggningen tar vid. För att få 
en förståelse var kvalitetsfrågorna är viktiga ges i kapitel tre en kortfattad beskrivning av 
hela byggprocessen samt dess olika entreprenadavtal. För förtydligande av dem olika 
begreppen som används hänvisas läsning av begreppsförteckningen i början på rapporten.  

3.1 Bakgrund 

Innan ett byggprojekt överhuvudtaget kan starta är det många intressenter som måste säga sitt. 
Största orsaken till detta är miljön. Enligt PBL ska varje kommun ha en ständigt uppdaterad 
översiktsplan. Denna ska innehålla hela kommunens markyta. Som framgår av namnet är en 
översiktsplan en översikt över hur kommunen vill att dess mark ska fördelas. Exempelvis var 
ska bostäder byggas, var ska industrierna finnas. Syftet med en översiktplan är att få en 
strukturerad bebyggelse inom kommunens gränser. Till översiktsplanen skall en beskrivning 
finnas som motiverar besluten. Framförallt gäller detta de viktiga miljöaspekterna och 
riksintressena. Det förekommer också samverkan mellan gränsande kommuner för att få ett 
strukturerat och smidigt vägnät, vatten och avloppshantering m.m. Utifrån översiktplanen 
skapas mer specifika detaljplaner och områdesbestämmelser. Detaljplaner utarbetas vanligen 
av kommunens stadsarkitekt eller av en konsult. Exempel på vad en detaljplan innehåller är 
t.ex. husens storlek, färg, takbeläggning osv. Utifrån dessa planer beviljas bygglov. Enligt 
PBL krävs bygglov vid nybyggnad, tillbyggnad eller vid förändringar av befintlig byggnad. 
Endast placeringen och de yttre förändringarna berörs av bygglovet. Om kommunens 
byggnadsnämnd godtar byggnationen har byggherren två år på sig att projektera och påbörja 
produktionen. Byggnadsnämnden baserar sitt beslut på översiktsplanen och detaljplanen. 
(Nordstrand, 2006)  

3.2 Plan- och Bygglagen 

Plan- och Bygglagen förkortas vanligen PBL, så också i denna rapport. PBL trädde i kraft 
1987 och ersatte då den tidigare byggnadslagen. Syftet är att på ett entydigt och beskrivande 
sätt strukturera upp bestämmelser gällande, översiktsplaner, detaljplaner, bygglov, miljö, 
tillsyn m.m. PBL leder ofta till debatt och innehållet i den samma skapar ofta starka politiska 
oenigheter, strandskydd, friggebodar är kända ämnen som diskuterats flitigt i media. Eftersom 
samhället hela tiden förändras arbetas det också ständigt fram nya paragrafer. Bland de 
senaste förändringarna som syns är frågor gällande bygglov. Tidsbegränsningar samt 
möjligheten att bygga större friggebodar, högre murar m.m. utan att söka bygglov. 1995 
skedde en stor förändring gällande kvalitet. Idag ansvar byggherren för att gällande 
bestämmelser följs vid uppförandet vilket inte var fallet innan. När lagen kom befarade många 
att byggkostnaderna skulle stiga och kvaliteten bli sämre men utfallet har blivit istället blivit 
nya tankesätt och utökade möjligheter. (Nordstrand, 2006)  
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3.3  Byggherrens ansvar 

Av Plan- och bygglagen framgår det att byggherren har ansvaret för samhällskraven. Hans 
uppgift och ansvar är att byggnaden eller anläggningen uppfyller gällande bestämmelser 
enligt PBL.  Det är krav som kontroller under byggnationen, tekniska egenskaper samt att de 
specifika byggreglerna följs. Det är inte helt ovanligt att byggherren ställer högre krav än vad 
PBL gör. För att uppnå god kvalitet i ett byggprojekt finns två grundförutsättningar. 

• Byggherren ansvarar för att kvalitetssäkring sker. Denne utser en kvalitetsansvarig 
som kontrollerar byggherrens ansvar för att gällande bestämmelser i PBL uppfylls.  

• Om byggherrens egna kvalitetsansvar är tydligt preciserat underlättare det rätt kvalitet.  

För att uppnå god kvalitet formuleras därför byggherrens krav i anbudet. Beställaren har störst 
möjlighet att påverka kvaliteten i ett tidigt skede utan att kostnaderna för förändringarna stiger 
i höjd. Exempel på krav från beställaren kan vara att aktörerna har ett kvalitetssystem som är 
sammankopplat med ISO 9000. Detta underlättar samarbetet mellan de olika aktörerna. Det 
kan annars uppstå problem då en entreprenörs synsätt skiljer sig mot t.ex. en leverantör. För 
en ny byggherre är inte detta självklarheter vilket ofta kan leda till ett mindre lyckat resultat. 
Oerfarna byggherren väljer som oftast därför att anlita en extern projektledare. (Wermelin, 
1997) 

3.4 Varför Byggs det 

En vanlig anledning till att ett byggprojekt påbörjas är att det uppkommer ett behov. Vägar, 
sjukhus, skolor, bostäder är en rad av ständigt återkommande behov. Både när det gäller 
nybyggnation och renovering, samt behövlig infrastruktur. Byggandet har dem senaste åren 
varierat stort. Idag finns det brist på lägenheter framförallt i storstadsregionerna. Utvecklingen 
på bostadsmarknaden har bidragit till att det idag byggs flest bostadsrätter. Konjunkturens 
upp- och nedgång är något som också har stor påverkan på byggandet. Räntehöjningar ger 
snabbt rädsla hos byggherrar och nybuggnation stagnerar snabbt. (Nordstrand, 2006)  

3.5  Stegen i Byggprocessen 

Innan något kan börja byggas krävs grundliga utredningar. Förutsättningar och behoven måste 
klargöras tydligt, lagar och andra förordningar måste följas. De grundliga föreskrifterna som 
ligger som grund är PBL, BVL och BBR. Här framkommer krav gällande utförande, tekniska 
egenskapskrav, brand, hygien m.m. (Nordstrand, 2006)  

3.5.1  Förstudie 
Det första som måste göras innan ett byggprojekt kan starta är att klarlägga behovet. Råder 
det ingen tvekan om att en nybyggnation måste till är förstudien mycket enkel. 
Förutsättningarna finns och programarbetet kan påbörjas omgående. Om så inte är fallet syftar 
förstudien till att göra en behovsutredning. Frågeställningen som då ska beaktas är om det
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finns relevanta alternativ? Går det istället att bygga till, hyra andra lokaler eller organisera 
om. Alla alternativ måste analyseras för att få en så klar bild som möjligt av slutmålet. 
Framförallt är dem ekonomiska aspekterna viktiga. Finns det möjligheter att finansiera en 
nybyggnation. För att få en ekonomisk uppskattning av vad en nybyggnation kostar är det 
viktigt att vissa förutsättningar klargörs. Vart finns det mark? Vilken standard ska uppnås?  

Förstudien syftar till att byggherren ska få en klarbild av vad det innebär att bygga nytt och 
vilka konsekvenser det resulterar i. Med utgångspunkt från förstudien fattas sedan ett beslut. 
Antingen läggs planerna på nybyggnation ned eller så väljs ett annat alternativ. Om beslutet 
faller på nybyggnation vidtar programarbetet. (Nordstrand, 2006) 

3.5.2  Programarbete 
Programarbetet syftar till en fördjupning av förstudien. Alla krav och förutsättningar från 
byggherren måste preciseras. Om byggherren inte är erfaren av programarbete tas konsulter 
till hjälp. Det som måste preciseras är vad byggnaden ska användas för, antal rum, storlek på 
rum, vilka miljökrav som finns, ljus, värme samt erforderliga behov gällande kommunikation 
etc. Även önskemål och förväntningar om det gestaltiska bör framgå för att få ett så bra 
slutresultat som möjligt. Ju mer förutsättningar som preciseras i programarbetet ju lättare blir 
det att skapa tekniska och arkitektiska lösningar i projekteringsfasen. (Nordstrand, 2006) 

3.5.3 Projektering 
I projekteringen ska alla önskemål och krav från byggherren redovisas på beskrivningar och 
ritningar. I denna fas anlitar ofta byggherren en projektledare som styr arbetet med alla 
projektörer. Exempel på projektörer är arkitekt, bygg-, VVS- och el-konstruktör.  Projektering 
bygger mycket på samarbete mellan aktörerna. Flertalet olika kunskaper måste 
sammankopplas för att få en fullständig byggnad. När projekteringen närmare sig slutet ska 
förutsättningarna ha klarnat. Relativt exakta tidplaner, ekonomiska analyser och ritningar 
finns för byggherren. Utifrån dessa görs upphandlingen med den blivande entreprenören. 
(Nordstrand, 2006) 

3.5.4 Upphandling 
Upphandlingen bygger på ett förfrågningsunderlag som blir resultatet av projekteringen. 
Innan upphandlingen öppnas och entreprenörer kan lämna anbud. Måste 
förfrågningsunderlaget specificeras. Det är viktigt att alla förutsättningar finns i anbudet för 
att få en så lätt bedömning av anbuden som möjligt. En anbudsförfrågan ska innehålla 
administrativa föreskrifter, ritningar samt tekniska beskrivningar. Entreprenörens uppgift blir 
att skaffa en klar bild av vad bygget innehåller och hur det ska byggas. Vanligtvis gör 
entreprenören en okulärbesiktning ute på den kommande arbetsplatsen. Syftet med detta är att 
få en bild av hur bygget ska planeras. Placeringar av de olika förnödenheterna måste 
klarläggas för att kunna göra en bra uppskattning av priset. Byggherren hänvisar i regel till 
vissa branschföreskrifter, AB04, AF, AMA. Dessa fungerar som ett led i standardiseringen av 
vanligt uppkomna fel. Syftet är att kunna reglera hur tvister som utförande frågor ska 
behandlas. När anbuden inkommit till byggherren väljs det mest förmånligaste alternativet ut 
och kontraktsskrivningen kan ta vid. (Nordstrand, 2006)
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3.5.5 Produktion 
Enligt anbudet framkommer en tid för byggstart. Innan bygget påbörjas ligger dock ett stort 
arbete med planering hos entreprenören. Ett byggprojekt beskrivs ofta som ”den tillfälliga 
fabriken”. Som namnet beskriver krävs därför en rad resurser likt en fabrik. Beroende på 
byggets storlek varierar dessa men generellt behövs, inbyggnadsmaterial, hjälpmaterial, 
driftmaterial, underentreprenörer, maskiner, byggnadsarbetare, arbetsledning. Entreprenörens 
uppgift är att utifrån byggherrens tidskrav fastställa tidplaner för alla resurser. Planeringen för 
entreprenören är mycket viktigt då projektbudgeten lätt överstigs om misstag begås. Innan 
produktionen av byggnaden kan starta måste en etablering ske. Med etablering menas att 
marken iordningställs för byggnation. Bodar, vägar, kranar, vatten, avfallshantering är en rad 
av praktiska saker som måste etableras för att bygget ska kunna starta. När byggnaden är klar 
görs denna process igen fast du heter det avetablering. Under produktionstiden hålls 
vanligtvis veckomöten där byggherren och entreprenören stämmer av arbetet. 
Betalningsplanen grundar sig i regel på utfört arbete vilket entreprenören rapporterar till 
byggherren. Ofta diskuteras även tilläggs och ändringsarbeten (ÄTA). Med detta menas extra 
arbeten som ej ingår i entreprenadavtalet. (Nordstrand, 2006) 

3.5.6 Förvaltning 
När byggnaden är slutbesiktigad överlämnas den till byggherren som då måste förvalta 
byggnaden. Byggherren måste försörja driften av byggnaden. Ofta är inte byggherren själv 
brukare utan endast ägare och får då in inkomster på hyror. Dessa ska täcka ev. räntor och 
amorteringar sam driftkostnaderna i form av vatten, el och uppvärmning. En förvaltning kan 
delas in i tre huvudgrupper. Dessa är teknisk, ekonomisk, och administrativ förvaltning. 
(Nordstrand, 2006)  

3.6 Entreprenadformer 

Hur ett avtal mellan en byggherre och en byggentreprenör kan se ut varierar stort. Bakom 
valet av entreprenadform ligger ofta en strategi från byggherren. Denna strävar givetvis för att 
få det som för egen räkning blir det förmånligaste entreprenadavtalet. Det finns dock ingen 
form som generellt beskrivs som bäst utan det varierar beroende på byggnadsobjekt och 
förutsättningar. Nedan följer en kort beskrivning av dem idag vanligast förekommande 
entreprenadformerna.  

3.6.1 Delad entreprenad 
Vid delad entreprenad träffar byggherren avtal med flera entreprenörer. Detta innebär att 
byggherren får samordningsansvaret. Olika entreprenörer utför alltså olika arbeten, 
exempelvis el, bygg, mark, VVS. En variant av delad entreprenad är samordnad 
generalentreprenad. Upphandlingen sker på samma sätt men byggherren överlåter 
samordningsansvaret på den största entreprenören mot ersättning 
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3.6.2 Generalentreprenad 
Vid en generalentreprenad har byggherren gjort projekteringen själv. Vid upphandling skickas 
ett förfrågningsunderlag på alla arbeten ut. Den som sedan få anbudet har därför ansvar för att 
alla sina underentreprenörer utför arbetet enligt handlingarna. Vid generalentreprenad ingår 
alltså byggherren avtal med endast en part. Generalentreprenaden anlitar och ansvarar för 
underentreprenörerna. 

3.6.3 Totalentreprenad 
Vi totalentreprenad träffar byggherren avtal med en entreprenör i ett tidigt skede. 
Totalentreprenören projekterar och gestaltar byggnaden åt byggherren. Entreprenören får allt 
ansvar för utformningen och byggnationen. Totalentreprenören anlitar i sin tur de 
underentreprenörer som behövs. Vid stora projekt föredrar de flesta entreprenörer denna 
entreprenadform. (Nordstrand, 2006) 
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4. Kvalitet 

Kapitel tre i denna rapport redogör för begreppet kvalitet och alla dess olika definitioner som 
används. Dels behandlas kvalitet i allmänhet och hur det uppfattas och vilka metoder som 
övriga processindustrier använder sig av, och sedan redovisas de metoder som kan användas 
och används inom byggindustrin för kvalitetssäkring i alla skeden av projekt och processer. I 
detta kapitel redovisas också hörnstenarna i den offensiva kvalitetsutvecklingen. Dessa 
hörnstenar är tillämpbara i alla företag och organisationer oberoende av branschtillhörighet.  

4.1 Förklaring till begreppet kvalitet 

Ordet och begreppet kvalitet har och har haft åtskilliga definitioner genom tiderna, en 
beskrivande definition för kvalitet är: ”kvaliteten på en produkt är dess förmåga att 
tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar” (Bergman & Klefsjö, 
2007).  

Kraven på kvalitet och en gemensam standard för det uppkom redan i och med den 
industriella revolutionen. Då man började arbetade fram toleransgränser för att lättare kunna 
montera ihop saker och senare kunna reparera saker med enkelhet genom att detaljerna hade 
kvalitetskrav på sig för att kunna passa in i konstruktionen.  

W. Edwards Deming och Joseph M. Juran är de två personer som anses ha betytt mest för 
kvalitetsutvecklingen, i samarbete med Japan. Tack vare detta gränsöverskridande samarbete 
har Japan haft väldigt stora framgångar inom kvalitetsutvecklingen och deras industri har 
gjort enorma vinster tack vare densamma. Under 1970- och 1980-talen skördade Japan stora 
framgångar i västvärlden inom främst videoindustrin samt bilindustrin tack vare dess höga 
produktkvalitet. I mitten av 1980-talet anammades samma kvalitetstänkande även i 
västvärlden, då främst av USA som då också nådde samma kvalitetsframgångar som 
Japanerna gjort.  

Inom kvalitetsutvecklingen anses ledningens roll vara den viktigaste. Ledningen har det 
övergripande ansvaret för hur kvalitetsfrågorna implementeras i organisationen, de måste se 
till att alla är delaktiga, att kompetens finns och att alla arbetar mot samma mål. Det har 
konstaterats att bristande engagemang från ledningen har orsakat många företags fall, 
eftersom kvaliteten på den slutgiltiga produkten inte har uppfyllt de krav som kunderna haft. 
Engagerat ledarskap för kvalitet är enligt Bergman & Klefsjö (2007) fem olika hörnstenar, 
som har sin grund i offensiv kvalitetsutveckling, dessa hörnstenar är: 

• sätt kunderna i centrum 

• basera beslut på fakta 

• arbeta med processer 

• arbeta ständigt med förbättringar 
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• skapa förutsättningar för delaktighet 

Bergman & Klefsjö (2007) pekar också på att det dessutom är viktigt att dessa hörnstenar 
samverkar och att en helhetsbild skapas. 

4.1.1 Sätt kunderna i centrum 
Ur en kunds synvinkel handlar allting om behov och förväntningar, det är upp till företaget att 
utforma sin produkt så att den uppfyller dessa behov och förväntningar. Enligt Bergman & 
Klefsjö (2007) innebär synsättet, att sätta kunderna i centrum att man aktivt tar reda på vad 
kunderna vill ha och förväntar sig. Sedan sätter man sig in i detta och arbetar grundligt med 
att utveckla de varor och tjänster kunden har efterfrågat så att det antingen uppfyller eller 
överträffar kundens behov och förväntningar. Den stora utmaning företagen ofta ställs emot är 
att kunden i många fall inte själv ens vet vad denne efterfrågar. Därför krävs ett stort 
engagemang hos företagen för att verkligen utveckla och utarbeta en metod som fungerar för 
dem så att de verkligen kan ta reda på vad deras kunder verkligen vill ha.  

Som ett ytterligare perspektiv som företagen måste ta hänsyn till påstår också Bergman & 
Klefsjö (2007) att kundcentreringen absolut inte enbart får gälla de externa kunderna. Inom 
alla företag har varje medarbetare interna kunder också. Dessa interna kunder får inte 
glömmas bort, det är viktigt att kvalitetsutvecklingen hos företagen skapar bättre möjligheter 
för medarbetarna att göra ett bra arbete. Lyckas ett företag med detta medför detta i allmänhet 
att de externa kunderna blir nöjda också. 

4.1.2 Basera beslut på fakta 
Denna hörnsten i den offensiva kvalitetsutvecklingen är en av de viktigaste ingredienserna för 
att ha framgång med sin produkt på marknaden. Det handlar om att samla in data, analysera 
och utveckla utifrån den fakta man får fram. Enligt Kotler (1997) blir bara ungefär 25 % av 
alla nya produkter framgångsrika på marknaden. Utifrån detta påstår Bergman & Klefsjö 
(2007), att den bakomliggande orsaken till detta beror på att man helt enkelt inte har gjort 
erforderlig undersökning bland sina kunder vad de egentligen vill ha och vad, om de får de 
vill ha, egentligen vill betala för det. Det kan finnas flera viktiga orsaker till att det inte blivit 
det resultat man hoppats på, men i grunden har man helt enkelt saknat viktig fakta för sitt 
beslutsfattande i produktutvecklingen. 

Som verktyg för datainsamling och få en struktur på analyseringen av dels den numeriska, 
dels den verbala information som inkommer används idag två olika verktygsgrupper. De sju 
förbättringsverktygen som är avsedda för att kunna strukturera sitt arbete och analysera 
numerisk data: 

• Datainsamling 

• Styrdiagram
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• Sambandsdiagram 

• Uppdelning 

• Paretodiagram 

• Histogram 

• Orsaks-verkan-diagram 

Då man istället har verbal information att analysera används istället de sju 
förbättringsverktygen: 

• Släktskapsdiagram 

• Relationsdiagram 

• Träddiagram 

• Matrisdataanalys 

• Pildiagram 

• Matrisdiagram 

• Processbeslutsdiagram 

4.1.3 Arbeta med processer 
Begreppet process enligt Bergman & Klefsjö (2007); ”En process är ett nätverk av 
sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden, Den transformerar vissa resurser till 
resultat som ska tillfredsställa processens kunder med så liten resursåtgång som möjligt”. 
Processen är en viktig del i att knyta samman historiken med framtiden, via information som 
man fått fram och därigenom se hur väl den process man har tillfredsställer kundens behov 
och förväntningar.  

Egnell (1994), har delat upp processerna i tre olika typer som skiljer sig åt: 

• Huvudprocesser, är den process som, precis som namnet visar, är den genomgående 
huvudsakliga processen i företagets verksamhet. Denna har till uppgift att uppfylla 
externa kunders behov samt utveckla och göra företagets/organisationens produkter 
bättre. Som exempel, beroende på vilken verksamhet man har ges följande: 
produktutvecklingsprocesser, produktionsprocesser och distributionsprocesser. 

• Stödprocesser, vars enda uppgift är att se till att huvudprocesserna har de resurser 
som behövs. Dessa processer har interna kunder och typerna är, 
rekryteringsprocesser, underhållsprocesser samt informationsprocesser. 
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• Ledningsprocesser, denna har som uppgift att besluta och klargöra vilka mål och 
strategier som behövs för att huvudprocesserna ska fungera. En annan uppgift är 
också att genomföra förbättringar av de andra processerna. Precis som i 
stödprocesserna har man också här interna kunder. Typexempel är strategisk 
planering, målsättningsprocesser, revisionsprocesser.  

 

 

4.1.4 Arbeta ständigt med förbättringar 

Som det tidigare nämnts i denna rapport, så är det ett faktum att de externa kundernas krav på 
kvalitet ökar ständigt. Nya lösningar på tekniska detaljer och delar arbetas fram och 
utvecklingen för nya arbetssätt går starkt framåt. Utifrån dessa aspekter menar Bergman & 
Klefsjö (2007), att det är av yttersta vikt att man lägger stor energi på att ständigt försöka 
förbättra kvaliteten på allting i företaget/organisationen, dess processer, dess produkter och 
projekt. Ett viktigt ledord är att, den som slutar att bli bättre slutar snart att vara bra.  

W. Edwards Deming tog fram en symbol för den ständiga förbättringen den såkallade 
förbättringscykeln eller PDSA-cykeln som visas i figur 1 nedan: 

 

Figur 4.1 Förbättringscykeln, den svenska översättningen är, ”planera, gör, studera, lär”. 

Källa: http://internet.dscc.uic.edu/medhome/images/PDSA2.gif

 

http://internet.dscc.uic.edu/medhome/images/PDSA2.gif
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Fördelarna i förbättringscykeln finns det många synsätt på hur man går tillväga i en verklig 
situation men Bergman & Klefsjö (2007), motiverar tankegången på ett bra sätt: 

• Planera, det viktigaste för organisationen när man identifierat ett problem är att utreda 
och fastställa orsaken till det aktuella problemet. Att inte bara åtgärda och sedan 
fortsätta, utan ta upp det till ytan och fråga sig varför problemet har uppstått och bryta 
ner det så att det blir hanterbart. Här sägs de sju förbättringsverktygen vara det bästa 
alternativet för att få fram de tänkbara anledningar till det ursprungliga problemet. 

• Gör, när första fasen är genomförd och man har funnit en viktig orsak till problemet 
måste man arbeta fram åtgärder på lösningar. Här pekas det på hur viktigt det är att 
samtliga inblandade personer är helt införstådda med problemet och vilka åtgärder 
som ska genomföras. 

• Studera, efter att man genomfört de åtgärder som beslutats om är det viktigt att man 
sedan studerar resultatet, om åtgärderna hade den önskade effekten. När det har 
konstaterats att den önskade effekten är uppnådd så måste man arbeta för att bibehålla 
den nya bättre nivån. 

• Lär, när dessa faser genomförs är det hela tiden viktigt att man stannar upp och tänker 
efter, tar lärdom av det som händer, för att kunna ta med sig det. Det finns alltid en 
risk att samma typ av problem dyker upp igen och då har man redan klart för sig hur 
man angriper och åtgärdar problemet. Om åtgärderna som arbetats fram visar sig vara 
lyckade måste man se till att nivån stannar där den är, om så inte är fallet, så tvingas 
man gå igenom förbättringscykeln ännu ett varv.  

4.1.5 Skapa förutsättningar för delaktighet 
För att förbättringsarbetet och den offensiva kvalitetsutvecklingen ska fungera så är denna 
hörnsten otroligt viktig, för att kunna genomföra förbättringar krävs motiverade medarbetare 
som känner sig delaktiga i beslut och kunna påverka åtgärder och sitt eget arbete. 

Enligt Bergman & Klefsjö (2007), Den som ges förutsättning att göra ett bra jobb och att 
känna yrkesstolthet, och som premieras för ett gott jobb, kommer också att engagera sig i sitt 
arbete och bidra till förbättrad kvalitet i processerna och på produkterna. Med detta inte sagt 
att allt ansvar ligger på ledningen, den enskilde individen måste också ta det ansvar man blir 
tilldelad. Personlig utveckling och förbättring bidrar också till att man lättare kan göra det 
jobb som krävs.  

Bergman & Klefsjö (2007) pekar också på hur viktigt det är att involvera även de leverantörer 
som organisationen har. Företagen har idag insett detta och väljer att minska antalet 
leverantörer utifrån hur bra de uppfyller deras önskemål och krav istället för att bara välja den 
som ger billigast pris och därigenom öka kvalitetsmedvetandet. 
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4.2 Kvalitetsbristskostnader 

Definition av kvalitetsbristskostnader enligt Juran (1989), ”de kostnader som skulle försvinna 
om ett företags produkter och dess olika verksamhetsprocesser vore fullkomliga”. Sörqvist 
(1998) menar dock att denna definition av kvalitetsbristskostnader är mycket vid och den 
orsakar oklarheter för den som inte är påläst. Definitionen ger en möjlighet att tro att alla 
kostnader, det vill säga även de som egentligen inte borde ingå, uppfattas som att de uppstår 
på grund av bristande kvalitet i företagets alla led. Sörqvist (1998) menar vidare att dessa 
oklarheter uppstår då innebörden av kvalitetsbegreppet är oklar hos personalen och associeras 
med produktkvalitet.  

Enligt Sörqvist (1998) bör begreppet kvalitetsbristskostnader benämnas som, ”de totala 
förluster som uppstår genom att ett företags produkter och processer inte är fullkomliga”. 
Vidare menar Sörqvist (1998) att man bör utgå från denna definition och avgränsa sig till den 
nivå som man önskar mäta på, genom att definiera aktuella kvalitetsbristskostnadsparametrar. 
Exempel på dessa kvalitetsbristskostnadsparametrar skulle kunna vara omarbeten som sker i 
verksamheten, kassationer, bristande effektivitet, marknadseffekter och reklamationer. Det 
påpekas dock att man måste tänka på att dessa parametrar är individuella för varje verksamhet 
och de måste identifieras inom varje specifikt område. 

Enligt Bergman & Klefsjö (2007) finns det fyra sorters kvalitetsbristskostnader: 

• interna felkostnader, som är de kostnader som är orsakade av att man internt inom 
företaget, innan leverans till kunden upptäcker att produkter eller material avviker från 
de kundkrav som ställts. Exempel som ges på dessa kostnader är, kostnader för 
kassation, omarbetning och stilleståndskostnader. 

• externa felkostnader, som beskrivs som de kostnader som orsakats av att produkter 
blivit felaktiga, men där felet inte har upptäckts förrän de redan blivit levererade till 
kunden. De kostnader som räknas som externa felkostnader är i allmänhet 
reklamationer, garantikostnader och goodwill-förluster. 

• kontrollkostnader, det vill säga de kostnader som uppkommer för att man måste 
kontrollera att produkter och material uppfyller de krav som ställts i de olika led som 
finns i tillverkningsprocessen. Sådana kostnader är generellt kostnader för 
mottagningskontroll, tillverkningskontroll och slutkontroll av produkterna. 

• förebyggande kostnader, då menar man de kostnader som ett företag måste få på grund 
av kvalitetsbefrämjande åtgärder genom hela utvecklings- och tillverkningsprocessen 
för att verkligen säkra kvaliteten. De kostnader som räknas som förebyggande 
kostnader är i allmänhet de för införande av ett kvalitetsledningssystem, kostnader för 
leverantörsbedömningar samt utveckling av den egna personalen.
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4.2.1 Användningsområden för kvalitetsbristskostnader 
Enligt Sörqvist (1998) finns det för företag tre olika användningsområden för ett 
kvalitetskostnadsbristssystem, nedan följer en kort beskrivning av de tre: 

Första användningsområdet är när man identifierar effekterna av bristande kvalitet och 
överför resultatet till kronor, då påverkas synsättet och kvalitetsbegreppet konkretiseras. Detta 
medför att alla chefer och medarbetare i hela verksamheten lätt förstår resultatet. Ledningens 
arbete blir därigenom lättare då de enkelt ser den vinstpotential som finns i att minska 
kvalitetsbristskostnaderna. 

Andra användningsområdet är att man lägger vikt vid att ta fram problemområdena och 
prioritera mellan dessa. Det förbättringsarbete man jobbar med blir därigenom mer effektivt 
genom att man ingående studerar kvalitetsbristskostnadernas fördelning i hela verksamheten. 
Sörkvist (1998) menar här också att i första skedet helst förbättra de områden där störst 
förtjänster kan göras. 

Tredje användningsområdet är att utnyttja den utveckling av kvalitetsbristskostnaderna som 
sker över tiden och sedan följa upp och utvärdera de kvalitetsinsatser man gör för att bedöma 
om resultat kan påvisas. Här sker även en betydelsefull effekt, då man gör uppföljningen så 
ser man dess effekter och hur avkastningen från kvalitetsarbetet visar sig. Detta är något som 
ledningen ofta efterfrågar. 

En sammanfattning av kvalitetsbristskostnaderna enligt Sörqvist (1998) är att ett företags 
kvalitetsbristskostnader kan uppgå till enorma belopp. Hur stora de verkliga kostnaderna är i 
företagen är omöjligt att bestämma exakt och blir därför i fortsättningen okända. Dock sägs 
det att man i praktiken kan säga att kvalitetsbristskostnaderna i allmänhet uppmäts till cirka 
10-30 procent av den totala verksamhetens omsättning.  

4.3 Kända metoder för kvalitetsarbete 

4.3.1 Kundcentrerad planering 
Den kundcentrerade planeringen är en översättning från det engelska: Quality Function 
Deployment, som förkortas QFD. Den syn som idag finns angående kvalitetsbegreppet QFD, 
är hur viktigt det är att kundens behov och förväntningar sätts i centrum.  

Enligt Slabey (1990) är en definition av kundcentrerad planering: ”Ett system för att översätta 
kundens önskemål till, för företaget, relevanta specifikationer i varje steg av 
produktframtagningsprocessen, från marknad till utveckling, produktion och försäljning och 
service.”  

Det finns fyra viktiga moment i den kundcentrerade planeringen enligt Bergman & Klefsjö 
(2007): 

- att genomföra marknadsundersökning för att kunna göra en bedömning av vilka behov 
och förväntningar kunderna har. 
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- att genomföra en konkurrentanalys för att kunna göra en bedömning av hur 
konkurrenterna infriar kundernas behov och förväntningar. 

- att göra en bedömning baserad på ovanstående moment för att kunna identifiera 
nyckelfaktorer för den egna produktens framgång på marknaden. 

- att som slutmoment måste man göra en överföring av de nyckelfaktorer man fått fram 
till krav och samtidigt utveckla och tillverka produkten. 

Själva metodiken i den kundcentrerade planeringen har främst utvecklats inom bilindustrin 
och för lättare förståelse har den delats in i fyra steg. Bergman & Klefsjö (2007) beskriver 
dessa steg såhär: 

• Produktplanering, i detta steg försöker man överföra kundernas önskemål till 
produktegenskaper. Här viktar man även kundönskemålen mot varandra och försöker 
göra en bedömning av ens konkurrenters förmåga att göra en lika bra produkt. Detta 
tar man sedan med sig till nästa steg i arbetet. 

• Produktutformning, där man ska försöka välja ett konstruktionskoncept, med givna 
förutsättningar motsvarar och uppfyller de målvärden som satts i steg ett. Här 
identifierar man också vilka komponenter och delegenskaper som kommer att bli 
kritiska och därigenom kunna göra en bedömning av var man behöver lägga energi på 
forskning och utveckling. 

• Processutformning, citerar Bergman & Klefsjö(2007): ”då man överför de kritiska 
detaljegenskaperna till tillverkningsmoment och identifierar dessa moments kritiska 
parametrar. Övervakningsrutiner bestäms, liksom metoder för processtyrning och 
övervakningsfrekvens”. 

• Produktionsutformning, citerar Bergman & Klefsjö (2007): ”då 
tillverkningsinstruktioner utformas så att operatören har noggranna anvisningar om 
vilka delar och mått som ska mätas samt hur många, hur ofta och med vilka verktyg”.  

Detta är dock en stark förenkling av den modell som används för genomgripande 
kundcentrerad planering. Bergman & Klefsjö (2007) menar också att de synsätt och arbetssätt 
som de här framhållit är detsamma både för tjänster samt varor.



Kapitel 4, Kvalitet 

 

18 

 

4.3.2 Kvalitetssystem 
När man idag talar om begreppet kvalitetssystem så är ISO 9000 serien det första många 
tänker på. De flesta företag har idag certifierat sig enligt ISO-9000 eftersom det är en 
internationell standard som gör kvalitetssäkringen gränsöverskridande och säker. En 
definition på kvalitetssystem är enligt Bergman & Klefsjö (2007), ”Ett kvalitetssystem är 
organisatorisk struktur, rutiner, processer och resurser som är nödvändiga för ledning och 
styrning av verksamheten med avseende på kvalitet”.  

Serien ISO 9000 blev år 1987 internationell standard världen över, men den har sina rötter i 
amerikansk militär standard. Sedan den blev internationell standard har den översatts i de 
länder där den brukas till såkallad nationell standard, med i stort sett identiskt innehåll men 
bara med en översättning för enkelhetens skull. 

Den senaste utgåvan av ISO 9000 serien benämns som ISO 9000:2000 eftersom den gavs ut 
år 2000. ISO 9000:2000 innehåller i sin tur fyra standarder: ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 
och ISO 19011. ISO 9000 beskriver de grundprinciper för vad enligt standarden kallar 
kvalitetsledning och specificerar de begrepp och termer som används inom ett 
kvalitetsledningssystem. ISO 9001 utgår från ett processangreppssätt och ger de krav som 
standarden ställer på ett kvalitetsledningssystem. ISO 9004 är att betrakta som en guide eller 
vägledning vid införande av ett kvalitetsledningssystem. Den ger också förslag på processer 
för ständigt förbättring. ISO 19011 är en vägledning för hur man bör genomföra revisioner 
med avseende på kvalitet och miljö. (Bergman & Klefsjö 2007) 

Standarden ISO 9000 ger åtta principer för kvalitetsledning som kvalitetsledningssystemet 
bygger på, det ska tilläggas att dessa principer är en vidareutveckling av hörnstenarna i 
offensiv kvalitetsutveckling. De åtta principerna är (Från ISO 9000:2000): 

Kundfokus. Organisationer är beroende av sina kunder och bör därför förstå aktuella och 
framtida kundbehov, bör uppfylla kundkrav och bör sträva efter att överträffa kunders 
förväntningar. 

Ledarskap. Ledare åstadkommer enhetlighet när det gäller organisationens inriktning. De bör 
skapa och underhålla den inre miljö vari personalen kan engageras helt för att uppnå 
organisationens mål. 

Medarbetarnas engagemang. Medarbetare på alla nivåer är organisationens främsta tillgång. 
Deras fulla engagemang medför att deras förmåga kan användas för organisationens bästa. 

Processinriktning. Ett önskat resultat uppnås mer effektivt när aktiviteter och tillhörande resurser 
hanteras som en process. 

Systemangreppssätt för ledning. Att fastlägga, förstå och hantera sammanhörande processer som 
ett system medverkar till att organisationen blir effektiv i att uppnå sina mål. 

Ständig förbättring. Ständig förbättring av organisationens funktion och resultat bör vara ett 
beständigt mål. 

Faktabaserade beslut. Verkningsfulla beslut baseras på analys av data och annan information 
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Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer. En organisation och dess leverantörer är 
beroende av varandra, och ömsesidigt fördelaktiga relationer ökar förmågan hos båda att skapa 
värde. 

Vid införandet av ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9000 utförs det stegvis i en viss 
ordning. Det första som görs är att försöka identifiera och sedan precisera de mål som man 
vill uppnå med organisationen. Mål som vanligtvis brukar vara är tillexempel att uppnå fler 
nöjda kunder eller att öka sin effektivitet och lönsamhet. För att sedan kunna gå vidare måste 
organisationen ta reda på vilka förväntningar omvärlden har på den och sedan definiera dessa, 
genom att först identifiera sina intressenter och därefter se vilka förväntningar de har. Nästa 
steg är att analysera om det finns skillnader i det aktuella ledningssystemet jämfört med de 
krav som ISO 9001 ställer. Om skillnader finns ska de klarläggas och sedan skall det utarbetas 
en plan för att genomföra förändringen, med definiering av ansvar och tidplaner.  

Ett viktigt steg i processen att använda ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9000 är att hela 
tiden göra periodiska internrevisioner, här finns ISO 19011 till hjälp för organisationen för 
vägledning i arbetet. Det naturliga steget är att sedan certifiera sig enligt ISO 9000 och det gör 
man genom att kontakta ett ackrediterat certifieringsföretag som kommer ut och utför en 
tredjepartsrevision. Om ledningssystemet uppfyller de krav som ställs så utfärdar 
certifieringsföretaget ett certifikat som visar att organisationen uppfyller och överensstämmer 
med kraven i ISO 9001. Certifikaten är vanligen giltiga i två år. Det viktigaste är att sedan 
fortsätta jobba enligt ISO standarderna för att ständigt förbättra organisationens verksamhet. 
(http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabname=%40iso9000)  

4.3.3 Sex Sigma 
Sex Sigma är ett såkallat förbättringsprogram, som enligt resultatanalyser ger vinster då det 
genererar minskade kostnader i samband med högre kundtillfredsställelse. Sex Sigma 
kommer från början från det amerikanska företaget Motorola som under 1980-talet införde ett 
förbättringsprogram och valde att kalla det för Sex Sigma. Idag används det av några av 
världens största och mest framgångsrika företag. Målet med detta förbättringsprogram är att 
det inte får vara mer än ca 3.4 fel per miljon möjligheter. Dessa fel är i Sex Sigma benämnda 
som egenskaper som kund efterfrågar och riktlinjen menar att om dessa fel överskrids så blir 
kunden otillfredsställd.  

Sex Sigma ger en organisation ett systematiskt utarbetat arbetssätt som ger möjlighet att 
minska de oönskade variationerna i verksamheten. Bergman och Klefsjö (2007) menar att den 
oönskade variationen ligger till grund för kostnader och missnöjda kunder som påverkar 
verksamheten negativt. Genom att använda Sex Sigma som förbättringsprogram så kan man 
till viss grad eliminera men definitivt minska dessa variationer som i sin tur påverkar de 
egenskaper kunden efterfrågar, som slutresultat genereras en påtaglig förbättring. 

Som arbetsgång används en engelsk version som benämns DMAIC; Define, Measure, 
Analyse, Improve, Control. I samband med DMAIC så används också försöksplanering samt 
den kundcentrerade planeringen, som verktyg återkommer de tidigare omtalade sju 
förbättringsverktygen och de sju ledningsverktygen. Fortsättningsvis kräver Sex Sigma att 

http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabname=%40iso9000
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organisationerna satsar väldigt mycket på utbildning i form av förbättringsledare som har eget 
ansvar i sin del av processen. Det viktiga är att de som ska arbeta med arbetsgången 
tillgodogör sig kunskaper som de kan och skall omsätta i praktiskt förbättringsarbete snarast 
möjligt. I Sex Sigma används ett mätsystem som kallas för dpmo, som är engelska och står för 
”defects per million opportunities”. Detta innebär att man i verksamheten analyserar varje 
aktivitet och process och gör en uppskattning i förväg på det antal felmöjligheter som man 
anser skulle kunna uppstå, sedan tar man det totala antal verkliga inträffade fel som uppmätts 
och jämför med det föregående talet. (Bergman & Klefsjö, 2007) 

4.3.4 Lean production 
Lean production har blivit ett allt vanligare begrepp i den svenska industrin, många företag 
berättar om att de nått framgångar med ett införande av arbetssättet och tänkandet i sina 
verksamheter. I stora drag kan man definiera begreppet Lean production som att man i 
verksamheten försöker eliminera slöseri i alla dess former i hela processen och därigenom 
skapa värde för sina kunder och infria deras förväntningar. 

Enligt Bergman och Klefsjö (2007), är de grundläggande centrala idéerna i Lean production 
snarlika med de värderingar som återfinns i den offensiva kvalitetsutvecklingen. Man utgår 
hela tiden från ett kundperspektiv och ser om det man gör verkligen skapar värde för kunden. 
Allting som inte skapar värde, ska man se som slöseri som kan elimineras, till fördel för 
kunden.  

Det finns beskrivet ett antal olika former av slöseri, med begreppet Muda som kommer från 
Japan. I huvudsak handlar det om att inte överproducera och därigenom inte ha ett jämnt 
lagerflöde som annars tar upp plats, kostar pengar och blir gammalt. Väntetider ska försöka 
kortas ned eller, där det är möjligt, helt elimineras. Transporter anses i sig vara onödiga, då de 
i huvudsak inte skapar något värde. De övriga typer av slöseri som nämns är, felaktiga 
processer, lager, att producera defekta enheter som i sin tur måste omarbetas och slutligen 
säkerhetsbrister som kan bidra till att arbetsmiljön påverkas negativt med lägre effektivitet 
som resultat.  

Mycket av det som rör kvalitet härstammar från industrin. Framförallt bilindustrin har länge 
legat i framkant när det gäller kvalitetsarbete. Så även inom Lean, Toyota började redan 1945 
att arbeta med ett koncept som de kallade Toyota Production System. Grundaren hette Taiichi 
Ohno, han jobbade med konceptet fram till 1970 vilket ledde till stor framgång. Konkurrenter 
inom bilindustrin stod frågande och undrade hur Toyota kunde lyckas ”göra mer med mindre” 
Först i början av 1990 talet började idén att testas av övriga branscher och utvecklingen gick 
fort.  (Bergman & Klefsjö, 2007)  
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5. Kvalitet i Byggprocessen  

I följande kapitel i studien beskrivs lite mer ingående vilka arbetssätt som för närvarande 
används för ett effektivare kvalitetsarbete. Det ges en bakgrund till problemen samt nya 
tankesätt. En beskrivning som förklarar samarbete mellan parter som ska resultera kvalitet 
genom hela byggprocessen och som samtidigt effektiviserar byggandet med hänsyn till 
slöseri, byggtider och ekonomi. 

5.1 Bakgrund 

Byggsektorn är idag bland Sveriges största sysselsättningssektor. Bara vård och omsorg är 
större ur ett vidperspektiv. Med byggsektorn menas samtliga aktörer som medverkar vid 
uppförandet, ändringar och förvaltning av ett byggnadsverk. Vanligen benämns de aktörer 
som arbetar med byggnationer och anläggningar för byggindustrin. Det är således många 
aktörer som måste samverka för att få ett bra slutresultat. Byggindustrin har under årens lopp 
förändrats radikalt. Under 1950-talet rådde det stor bostadsbrist i Sverige. 1962 fattade därför 
regeringen ett beslut att en miljon bostäder skulle byggas. Benämningen blev 
miljonprogrammet. Kontentan av detta blev stora produktionsvolymer i ett högt tempo. De 
större entreprenadföretagen expanderade kraftigt och de allmännyttiga bostadsbolagen 
övergick mer och mer till att enbart förvalta fastigheter. Kvaliteten i miljonprogrammet är ett 
mycket omdiskuterat ämne. Själva husen i sig var homogena och syftade till att alla skulle ha 
en fungerande bostad. I dags läget med den utvecklade arkitekturen ses miljonprograms hus 
som omoderna och framförallt områdena där husen finns. När sedan cirka en miljon bostäder 
var byggda kom den största nedgången inom byggindustrin någonsin. På 1990-talet skedde 
nästan inga nybyggnationer. De stora entreprenadföretagen köpte upp mindre aktörer vilket 
skulle påverka branschen ännu idag. Den lågkonjunktur som samtidigt rådde i övriga 
branscher bidrog också i stor utsträckning. Detta är den förmodade orsaken till att de stora 
byggentreprenörerna idag ofta bygger i egen regi. När konjunkturen var som sämst krävdes 
nya affärssätt för att få lönsamhet i företagen. Sedan ett antal år tillbaka har byggandet 
återigen expanderat i kraftig fart. De stora byggentreprenörerna växer samtidigt som det finns 
plats för mindre regionala entreprenörer. Kvalitetsproblemen har blivit stora vilket resulterat i 
stor massmedialt intresse och kritik. 

Svårheten med byggsektorn och dess uppfattning är dess storlek. Det finns en så stor variation 
på företag och tjänster. Om en jämförelse görs med exempelvis bilindustrin och dess 
kvalitetsarbete syns direkt stora skillnader på arbetssätt. Själva kvalitetstänkandet är desamma 
men komplexiteten i vad som ses som en kvalitetsbrist är betydligt större och svårare i ett 
byggprojekt. När en bil levereras är det enkelt att kontrollera alla specifika detaljer som 
skapats systematiskt och maskinellt. När ett hus är klart förlitas det till checklistor och det 
som för ögat syns som en kvalitetsbrist. Huvuddelen ligger i det som inte syns och även i dem 
bitarna som sker oförutsett, exempelvis sättningar i marken, fuktinträngningar m.m. Det går 
eliminera det mesta genom kunskap och utveckling men ett hus byggs på ett sätt som 
förmodat är det bästa. Du kan aldrig vara säker att det blir som förutsagt på just det specifika 
stället. Varje hus är individuellt p.g.a. olika förutsättningar i mark, fukt, blåst mm. Till 
skillnad från bilindustrin finns inga garantier. Har det exempelvis byggts 250 000 bilar av en 
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modell går det enkelt att peka på brister och styrkor. Detta är inte möjligt i byggbranschen. 
Det byggs hus som är likadana men inte med samma förutsättningar. De gånger de gjorts, 
exempelvis i miljonprogrammet har detta skapat byggindustrins mest omtalade och ifrågasatta 
byggprojekt. (Fritze, SOU 2002:115 ”Skärpning Gubbar!”, 2002) 

5.2 Fel och brister i byggprocessen 

Om kvalitetsfel och brister kan minimeras eller undvikas anses byggkostnaden för exempelvis 
en nyproducerad lägenhet kunna sänkas med mellan 50 000-150 000kr, och det påpekas att 
göra saker rätt från början. Det som i media benämns som byggfusk är en komplex term som 
egentligen blivit alldeles för uppskriven. Benämning för byggfusk enligt Fritze (2002) är 
följande: då man med uppsåt och medveten handling gör något fel för att det ska kunna 
rubriceras fusk. Felen är dock fler, och visar sig oftast efter slutförda slutbesiktningar och 
efterbesiktningar i flertal där ofta mycket måste åtgärdas. 

Enligt resultat från Fritzes rapport skärpning gubbar (2002) kan man utläsa att de största 
underliggande problemen till fel som uppstår anses vara brist på kompetenta resurser i 
samband med slarv och nonchalans. Som tidigare nämnts i rapporten ligger de allt mer 
pressade byggtiderna också till grund för att dessa problem och fel uppstår. Tidplanerna är 
genomförda så att man hela tiden ligger på gränsen till förseningar om allting inte klaffar. 
Genom att rädslan för att förseningar ska uppstå med eventuella böter som reprimand så 
uppstår stress i alla led från platschef till arbetsledare som överför densamma till 
yrkesarbetarna som därigenom ofta väljer halvdana lösningar som inte använts om tiden räckt 
till.  

Det är dock fel att bara peka på tid och resurser som orsaker till de fel och brister som uppstår, 
då man idag allt som oftast väljer väldigt avancerade byggnadstekniska lösningar med 
designen som största krav. Eftersom byggbranschen idag är så stor och komplex som den är 
med så många olika intressenter och önskemål från dessa så har det tagits fram en mängd 
snarlika produkter att använda som byggnadsmaterial. Denna mängd i samband med att det 
ibland kan vara svårt att skilja på produkterna kan göra det väldigt svårt för 
byggentreprenören att välja rätt eftersom alla material inte är kompatibla med varandra. 
Fortsättningsvis är kvalitetsstandarden på dessa produkter väldigt varierande trots den ibland 
väldigt jämna prisbilden. Dock måste det här påpekas att det ibland byggs med material som 
varit för billigt i förhållande till kvaliteten på materialet, därigenom blir det svårare för den 
som ska montera materialet att göra ett godkänt jobb.  

Till byggbranschens försvar kan det sägas att de byggnadstekniska lösningarna bara de 
senaste 20 åren blivit mycket mer avancerade än tidigare, med högre krav på alla delar i 
konstruktionerna. Med detta föreligger ett mycket högre krav på kompetens och därför måste 
byggföretagen ihop med staten arbeta fram ännu bättre utbildningar, då detta är en gemensam 
fråga och kostnad som inte enbart får drabba en part. (Fritze, SOU 2002:115 ”Skärpning 
Gubbar!”, 2002) 
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5.3  Lean Construction 

Lean construction är en vidareutveckling som byggbranschen gjort, med Lean production och 
Lean-thinking som grund. Grundidén för Lean construction är densamma som 
tillverkningsindustrin har med Lean production, fast lite mer anpassat till byggbranschens sätt 
att se på processer. Slöseri i byggprojekt är det man vill försöka minska, att eliminera slöseriet 
är inte genomförbart, men önskvärt att sträva efter för att uppnå så bra resultat som möjligt. 
Den mest uppenbara typen av slöseri är felkostnader, som delas upp i synliga felkostnader 
som är felkostnader som man oftast kan registrera och åtgärda innan det ger för stor effekt. 
Den andra typen av felkostnader är dolda felkostnader, som man i regel har väldigt svårt för 
att upptäcka. Men genom att öka kunskap och kompetens och samtidigt effektivisera sina 
mätmetoder blir det lättare att upptäcka de dolda felkostnaderna och minska dem i den mån 
det går. Enligt Josephson och Saukkoriipi, (2005) består slöseriet i denna grupp av 10 % av 
den totala produktionskostnaden.  

En annan del av slöseri i ett byggprojekt benämns som resursanvändningen, då i form av 
väntetider för maskiner och arbetare och materialspill. De två andra betydande delarna som 
identifierats som slöseri i byggprocessen är hälsa och säkerhet som utgör ca 12 % samt 
system och strukturer som utgör ca 5 %. Enligt Josephson och Saukkoriipi, (2005) uppgår 
slöseriet totalt till ca 30-35 % av den totala produktionskostnaden för projektet.  

 

5.4 Partnering 

En exakt definition av partnering är svårt att hitta när litteratur genomsöks, det är fortfarande 
en relativt ny samarbetsform i den svenska byggbranschen. I grunden söker man med 
partnering som samarbetsform en effektivare lösning för byggprocessen för alla inblandade 
parter i ett traditionellt byggprojekt. Grundtanken med partnering är att jobba som ett team, 
fastän man kommer från olika företag och har olika ansvar och befogenheter i projektet, att 
vara samarbetsvillig och tidigt arbeta fram gemensamma mål för projektet och hur man ska 
lösa eventuella konflikter under processen. En av de viktigare delarna i partnering är att ha 
öppen insyn i ekonomin för de övriga i partneringsamarbetet. 

Det finns två typer av partnering att tillämpa, den första, projektpartnering är när avtal enbart 
tecknas för enskilt projekt, där samarbetet avslutas vid överlämnandet. Den andra typen är 
strategisk partnering, då man redan från början avser att samarbeta i flera projekt. 
Typexempel på strategisk partnering är till exempel det som Wäst-Bygg haft ihop med 
McDonalds vid nybyggnation av många av deras restauranger i Sverige.  

Det syfte som partnering har är att med effektiviserad planering, projektering och produktion i 
nära samarbete mellan parterna reducera kostnaderna samtidigt som man får en hög kvalitet 
genom hela byggprocessen. (J Nyström, 2003) 
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5.4.1 Partnering som koncept enligt NCC 
NCC delar upp partneringen i fyra faser, synen är att processen utgår från byggprojektet och 
att det spelar stor roll vilka människor som är med beroende på inställning och kunskaper. Det 
tydliggörs att samarbetet i varje fas är avgörande för att projektet ska kunna fortsätta och för 
att det ska bli ett bra resultat i slutändan. Partneringsamarbetet delas upp i fyra faser, med 
samarbetets start som fas 0, och sedan fortsätter man med projektets utformning i fas 1 för att 
sedan projektera och utföra projektet under fas 2, fram till fas 3 där slutbesiktning och 
utvärdering sker innan överlämnande av det färdiga projektet. 

Fas 0 – Här startar samarbetet, där man väljer ut partners och måste välja rätt personer med 
rätt kvalifikationer och personligheter för att de ska passa ihop med varandra. Den som agerar 
beställare väljer här ut personer med de kompetenser som erfordras och sedan företag som 
denne vet innehar rätt yrkeskunskaper och som kan göra ett bra jobb utifrån förutsättningarna. 
Innan själva partneringavtalet skrivs på så förutsätter det att parterna har känt på varandra, 
både yrkesmässigt och personligt, det krävs mycket från alla parter för att ett bra samarbete 
ska fungera. Avslutningsvis tecknas partneringavtalet som är utgångspunkten för det fortsatta 
samarbetet, fast det finns möjlighet för någon av parterna att bryta detta i slutet av fas 1 om de 
känner att man inte drar åt samma håll och har samma målsättning. 

Fas 1 – I samband med avslutning på fas 0 och början på fas 1 så fastslås även en ekonomisk 
ram för hela projektet. Som start på fas 1 har man en workshop där man fastslår de 
gemensamma målsättningarna för projektet och samarbetet. Här tillsätter man också ett 
projektteam där man utser personer med respektive ansvarsområden, som till exempel 
arbetsmiljö och kvalitet eller tidplaner och ekonomisk styrning. Här påbörjas också 
byggprogrammet utefter de förutsättningar som ges av beställare respektive användare. I 
denna fas är det viktigt att det föreligger ett öppet samarbete mellan de olika parterna, 
beställaren, användaren, arkitekten, entreprenören och konstruktören. Det är också viktigt att 
man är flexibel och lyssnar på de andra parterna för att kunna få med användarnas behov i 
byggnadens utformning. Som slutresultat av fas 1 har man åstadkommit ett konkret 
projektförslag. Viktigt att tillägga är också att projektets ekonomi diskuteras här och att 
kalkylarbetet är öppet så att man verkligen säkerställer att man följer de ekonomiska ramarna. 

Fas 2 – När fas 2 påbörjas har man gjort klart förstudien och kalkylen och börjar därmed gå in 
på detaljutformningen i form av projektering. Här bestäms ingående detaljer i inredning och 
materialval med mera. Med en god dialog mellan parterna får man här med behov och 
förväntningar och utarbetar de lösningar som anses vara mest optimala sett till funktionalitet, 
utförande och ekonomi. Här är det också vanligt att produktionen startar nästan parallellt med 
detaljprojekteringen, då man sparar väldigt mycket tid på det. Det är dock viktigt att ta med i 
beräkningarna att arkitekt och konstruktör måste spendera tid ute på bygget för att följa 
arbetet. Under tiden som denna process pågår så träffas projektgruppen och följer upp 
ekonomin, att tidplanen följs och att kvaliteten bibehålls, därmed säkerställs att processen 
håller de mål man tidigare satt upp. 

Fas 3 – Sista fasen i processen är överlämnande av färdigt projekt till beställaren, här sker 
också utvärderingen av samarbetet och det slutgiltiga resultatet. Det är viktigt att man här kan 
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vara självkritisk och betygsätta arbetet dels det individuella och dels det kollektiva samarbetet 
mellan parterna. Genom att mäta och granska processer och förväntningar under hela 
projektets gång kan man värdera rätt i slutändan. NCC har som standard att mäta produktens 
kvalitet, pris och att tidplanen följs under hela projektet för att sedan ha det som jämförelse 
vid liknande projekt.  

NCC menar att partnering inte är ett lätt arbetssätt utan kräver väldigt mycket arbete från alla 
parter, det kräver också kompetens och utbildning. En av hörnstenarna i partneringen är att ha 
en positiv inställning till team work, det vill till att alla är ödmjuka och flexibla och kan ha en 
dialog med andra. Kompetensen avgör vem som gör vad istället för vilket företag man är 
anställd på. En av de avgörande ingredienserna i partnering är att det verkligen råder öppenhet 
när det gäller ekonomin och alla ekonomiska förhållanden i projektet. För att resurserna ska 
kunna fördelas rätt och att projektet ska kunna göra rätt ekonomiska prioriteringar utifrån 
budgeten så är det en självklarhet att man har full insyn i varandras ekonomier. Med 
uppföljningar och utvärderingar av partneringprocessen med ett starkt fokus på mätbara mål 
så kan man uppnå ständiga förbättringar, eller kunna besluta vilka förbättringsåtgärder som 
bör göras. (http://www.ncc.se/sv/Projekt-och-koncept/NCC-Partnering/)  

5.5 Visuell planering 

Visuell planering härstammar likt lean från japanska Toyota. Syftet var att finna en metod 
som möjliggjorde en förkortning av ledtiderna för framtagning av nya bilmodeller. Ett av 
Japans största konsultföretag JMAC hjälpte Toyota med framtagandet av arbetsmetoden. I ett 
tidigt skede stod det klart att de tekniska resurserna redan fanns. Det som skulle kunna 
förbättras och det som VP bygger på är beteendet hos dem anställa. VP bygger på 
människorna och deras beteende oberoende av tekniska lösningar.  

Rent praktiskt består VP av möten där post-it lappar sätts upp och flyttas runt på olika tavlor. 
Anledningen till att allt skrivs ned och sätts upp är att skapa delaktighet och utbyte av 
kompetens och erfarenheter. Samt även för att synliggöra målet och vägen till målet för alla 
projektdeltagare. De olika tavlorna består i regel av ett huvudmål med krav och övriga viktiga 
aspekter. Dessa bryts sedan ned i mindre tavlor som innehåller problem som uppstår under 
vägen, månads-, vecko-, dag-planering. För att synliggöra problemen används olika färger på 
lapparna. Exempelvis kan röda lappar användas vid problem. På detta sätt får alla 
projektdeltagare en klar inblick i vilka problem som prioriteras först. För att lyckas med VP 
krävs att alla deltagare är väl införstådda i metoden och öppna för snabba och konkreta beslut. 
Eftersom möten ofta leder till diskussioner och långa protokoll finns speciella mötesregler vid 
användandet av VP. Framförallt gäller det att enbart diskutera saker som är relevanta för hela 
gruppen. En vanlig regel på ett VP möte är därför att alla interna diskussioner som kan lösas 
mellan fyra ögon tas efter mötet. En annan viktig aspekt för att få allas deltagande är att säga 
ifrån om något är oklart.  

VP bygger även mycket på erfarenheter från tidigare projekt. Det gäller att samla erfarenheter 
från tidigare projekt med checklistor. Innehållet i dessa är samlade utifrån tidigare problem. 
Detta ger en förenklad lösning på framförallt vanligt återkommande problem. Inom ett 
byggprojekt är det mycket svårt att uppskatta exakt hur lång tid en aktivitet kommer att ta. 

http://www.ncc.se/sv/Projekt-och-koncept/NCC-Partnering/
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Därför läggs ofta säkerhetstider in i alla aktiviteter i tidplanen. Kontentan av detta är att 
projektet förskjuts och inga tidsvinster kan göras. Vid användandet av VP går det eliminera 
dessa tider eftersom metoden gör det lättare att synliggöra dem kritiska aktiviteterna och på så 
sätt minska antalet säkerhetstider.   

Peab är det byggföretag i Sverige som satsat hårdast på VP. De har i flera olika projekt testad 
VP som pilotprojekt. Syftet med pilotprojekten har varit att ta fram en metod som fungerar i 
alla stegen i byggprocessen. Utfallen av försöken har varit mycket lyckade inom 
projekteringsdelen och stora tidsvinster har kunnat göras. Inom produktionssidan finns 
flertalet aspekter som gör arbetet mer komplext vilket förmodligen är orsaken till att 
effekterna inte var lika starka som under projekteringen. Men framtiden ser ut att kunna bli 
ljus för VP även på produktionssidan. Det mesta i VP bygger på erfarenhet vilket gör att ju 
fler projekts som bedrivs ju starkare blir också arbetssättet. (Dalman, 2005)  
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6. Diskussion litteraturstudie 

I delen litteraturstudie i rapporten har den litteratur vi anser vara relevant till studien 
behandlats. Det har varit ett komplext arbete att sortera och hitta just den information vi sökt. 
Problemet är att kvalitetsfrågor är mycket brett och ingen direkt vetenskap för specifika fall 
finns. Detta har gjort att vi varit tvungna att beskriva metoder som går att tillämpa i 
byggbranschen samt metoder som ännu inte prövats men som förmodligen skulle fungera. Till 
skillnad från fordonsindustrin jobbar byggföretagen ofta med sina egna unika kvalitetssystem. 
Dessa fyller sin funktion men är inte i tillräcklig grad standardiserade och synkroniserade 
emellan varandras. Här uppstår därför problem då de olika företagen inte uppfattar och arbetar 
med kvalitet på samma sätt. Framförallt är det svårt för mindre entreprenörer att stå 
konkurrenskraftiga. Dem större entreprenad företagen har resurser och kompetens till 
utveckling vilket kan resultera i ännu tydligare gränsdragningar mellan de stora och de mindre 
entreprenadföretagen.  

Som vi beskriver finns ett flertal metoder att använda. Dels för en kvalitetssäkring av arbetet 
samt verktyg för att försöka öka lönsamheten. Som vi ser det går de flesta beprövade metoder 
från fordonsindustrin faktiskt att tillämpa med ett bra resultat även i byggbranschen. 
Problematiken i det hela ligger dock djupare. För att kunna arbeta med jämna strukturer och 
uppföljning krävs ett mer processliknande arbete istället för projektarbete. Genom ett mera 
standardiserat byggande skulle många av dem projekt som ses som unika idag kunna vara lika 
i framtiden. Det handlar om nya arbetssätt, utökad standardisering av tekniska konstruktioner. 
Ju färre fallgropar det finns desto större chans att nå en nollvision. Att eliminera misstagen 
och jobba med ständiga förbättringar är ett måste. Skapas samtidigt en medvetenhet och 
delaktighet i kvalitetsarbetet kommer stora förändringar kunna ske genom att bara förändra 
det mänskliga synsättet. 

För att skapa den tänkta delaktigheten och medvetenheten är kommunikationen emellan dem 
olika aktörerna mycket viktig. Här finns idag stora problem. Många problem grundar sig i den 
dåliga insynen som finns mellan dem olika yrkesrollerna. Om arbetssättet i projekten istället 
skulle använda sig av ett partnering tänk internt skulle förmodligen flertalet kvalitetsbrister 
kunna elimineras. Det går inte nog poängteras hur viktigt det är med kommunikation och 
förberedelser för ett lyckat projekt. ”Riv murarna” är ett känt kvalitetsutryck som säger så 
mycket. Genom att släppa prestigen och arbeta tillsammans skapas samtidigt en hållbar 
utveckling.
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7. Intervjusammanställning 

I intervjusammanställningen återges den bild som byggbranschen själva har utifrån de 
frågeställningar som satts för examensarbetet. Med utgångspunkt från intervjufrågorna och 
de svar som vi har fått i samband med intervjuerna så har nio stycken rubriker arbetats fram. 
Genom att sammanställa detta kan sedan en slutsats dras och därefter en diskussion. 

7.1 Uppfattning om begreppet kvalitet 

Hur begreppet kvalitet ska definieras skiljer sig stort inom branschen. Framförallt ur vilken 
synvinkel det ska ses. Partena är överens om att rätt kvalitet på slutresultatet är relativt enkelt 
att bestämma och uppfylla medan det under arbetssättet finns stora olikheter om vad som 
uppfattas som rätt kvalitet. För att säkerställa rätt kvalitet krävs stort kvalitetstänkande internt. 
Dels skapar detta en bättre arbetsmiljö samt att det är en förutsättning för att uppnå ett bra 
slutresultat. Flertalet av dem intervjuade vill också göra jämförelsen med bilindustrin. Det är 
mycket svårt att göra uppföljningar och möjligheterna att kontrollera och utbilda varandra är 
mycket mer begränsande jämfört med bilindustrin. Detta kan ses som en förklaring till att det 
uppstår kvalitetsbrister men det är samtidigt ingen ursäkt. Företag kan ha bra kvalitetssystem 
och gott rykte men i slutändan utförs alltid arbetet av individer och därför kan inte det bästa 
kvalitetssystemet garantera bra kvalitet, såvida man inte kvalitetssäkrar individer. En annan 
viktig del är ambitionsnivån, man får vad man betalar för är en gammal slogan men är dock 
väldigt aktuell när det gäller byggbranschen och övriga tjänsteproduktioner. 

7.2 Byggbranschens uppfattade samhällssyn på kvalitet 

Den allmänna uppfattningen idag i byggbranschen är att allmänhetens bild fortfarande är stark 
kritisk och negativ. I vissa fall anser de själva att det är befogat, men ibland att de har fått för 
mycket kritik för de fel som uppstått. Alla orsaker till de fel som blivit är svårt att identifiera 
men det finns en del parametrar som står ut extra mycket. Vissa menar att det på många håll i 
branschen varit en alldeles för låg kunskapsnivå, hos både beställare och entreprenörer. En 
annan åsikt är att fokus legat allt för mycket på själva byggandet. Det har byggts enligt ett 
kortare perspektiv när man i själva verket borde ha byggt för dem som verkligen ska bo i 
huset och som får vara med och betala de fel som måste åtgärdas efter garantitidens slut. Stor 
kritik får branschen också genom stora konstruktionsskandaler som uppmålas i media. Bland 
det senast fallen är putsade fasader direkt på cellplast samt den kända asfaltkartellen. 
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7.3 Samhällets krav 

Ingen menar att samhällets krav på kvalitet är orimliga, men branschen tycker man ska ta 
hänsyn till att inga byggprojekt är likadana. Man måste vara medveten om att det i alla projekt 
uppstår fel, men att man givetvis måste ha en nollvision och sträva efter det. Det relateras 
mycket till bilindustrin, där man tar fram prototyper och provar sig fram på varje modell. 
Kunskapsnivån hos beställare, då också i form av privatpersoner har varierat väldigt mycket. 
De professionella beställarna vet exakt vad de efterfrågar och vad som går att genomföra 
medan ”engångsbyggarna” inte har samma kunskaper. Det ihop med att den 
kvalitetsansvarige oftast varit utsedd av entreprenören istället för tredje part kan också ha 
bidragit till att fel inte uppdagats förrän senare och därigenom bidragit till den negativa syn 
som samhället haft gentemot byggbranschen.  

7.4 Kvalitetsbrister i byggprocessen 

Dem intervjuade personerna är enade om att merparten av kvalitetsbristerna uppkommer vid 
projekteringen. Orsaken till detta är ofta komplexiteten i byggnaden samt pressade tidplaner. 
Sedan ligger kravbilden väldigt flytande när det gäller projektering. Kunden förväntar sig ett 
bra resultat för vanligen ett så lågt pris som möjligt. För att minska kostnaderna i ett projekt 
går det att förkorta ned projekteringen. Detta innebär att vissa detaljer bortses ifrån som i 
slutändan kan skapa ett mindre lyckat slutresultat. 

7.5 Kvalitetsutveckling 

Den största kvalitetsutvecklingen kommer förmodligen att ske via standardiserade 
konstruktioner samt nya arbetssätt och entreprenadformer. Att vara öppna för nya tankesätt 
och om det behövs helt tänka om är ett måste för att säkerställa och även höja kvaliteten. Idag 
går det genomföra kvalitetssäkra projekt med extremt noggrann projektering men detta sätt 
påverkar också den totala kostnaden stort. Genom att standardisera stora delar skapar detta en 
enklare projekteringsmiljö som dessutom är mer kostnadseffektiv. Även kompetensen på 
medarbetarna i alla led beskrivs som mycket viktigt. Medveten och välutbildad personal är en 
faktor med stor påverkan då kvalitets frågor ses som mycket komplext. 

7.6 ISO 9000 

ISO 9000 betydelse för kvaliteten i byggprocessen uppfattas på olika sätt. Vissa menar att den 
är ovärderlig och har haft och har stor betydelse för kvalitetsarbetet. Medan vissa ser den 
enbart som ett kvitto på hur företaget arbetar men inte en garanti för att dem levererar god 
kvalitet. Det ses också som ett sätt att sätta press på sitt egna arbete. Tankesättet med extern 
revision tycker de flesta skapar ett klimat med krav på prestation vilket är positivt. Samtidigt 
skapar inte certifieringen något kvitto på slutprodukten utan enbart på arbetssättet. Det finns 
också en problematik att det finns olika certifieringsformer och olika certifieringar. 
Framförallt gäller detta på miljösidan. 
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7.6.1 En eventuell branschstandard? 
Att införa en gemensam standard ses som mycket svårt. Det finns en tydlig tendens till att de 
ledande företagen skapar de normer som ska gälla. Därför krävs det att dessa tar initiativet 
och formar en tänkbar standard. Problematiken ligger dock i att få alla att delta i detta. Mindre 
företag saknar den kompetens och de resurser de större företagen har. 

7.7 Arbetssätt för framtiden 

Det arbetssätt som idag anses vara mest framgångsrikt inom byggbranschen är partnering. De 
företag som uttryckligen helst arbetar med partnering som arbetssätt lovordar det otroligt 
mycket. I partnering finns inga snabba pengar att tjäna i form av ändrings- och 
tilläggsarbeten, istället går alla parter vinnande ur projektet. Det bör förtydligas igen att 
vinnande inte innebär stora vinster i enskilda projekt utan att kunskaper och kompetens delas 
mellan parterna och bidrar till en höjd kunskapsnivå i hela branschen. Genom att 
entreprenörer och projektörer kommer in i byggprocessen i ett tidigt stadium är det tydligt att 
problem lättare löses och beställaren får projektet byggt efter de förutsättningar som getts. 
Byggbranschen anser själva att de med partnering kan uppnå högre kvalitet genom hela 
byggprocessen, minska kvalitetsbristskostnader och få en bättre slutprodukt som motsvarar de 
kundkrav som ställs.   

7.8 Förutsättningar för kvalitetssäkring 

En av de förutsättningar för ett högre kvalitetstänkande i branschen som nämns mest är 
behovet av en samsyn för alla de som jobbar i byggprojekt. Man menar att alla måste dra åt 
samma håll och förstå vad de själva anser vara kvalitet. Det är viktigt att bestämma om, som 
exempel ett hus ska stå i 30 år eller om det ska skrivas av på fem år och utefter det bygga de 
projektspecifika kvalitetsmålen. För att kunna genomföra det krävs en god kommunikation 
mellan beställare, konsult och entreprenör där det klargörs vad som egentligen gäller och att 
de olika parterna inte har för skilda åsikter. Det är viktigt att påpeka att rätt kvalitet varken är 
överkvalitet eller underkvalitet utan att det måste sambestämmas av alla parter för det 
specifika projekt man jobbar i.  

Andra viktiga förutsättningar som nämns är bemanning och kompetens, att ha rätt folk på rätt 
plats och att samtliga inblandade i ett projekt har den kompetens som krävs för att utföra det 
jobb som tjänsten erfordrar. Synen är att ett gemensamt ansvar måste tas i både 
byggbranschen och staten i form av den utbildning som lärs ut på universitet och högskolor, 
men också på gymnasiernas bygglinjer. De ledande företagen i byggbranschen måste ställa 
högre krav och skolorna måste se till att de som skickas ut i arbetslivet har rätt kompetens för 
det jobb som ska utföras.   
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7.9 PBL, uppföljningar och krav 

Den syn som branschen har på plan och bygglagen är att den i många sammanhang inte 
motsvarar den tekniska kunskap som idag finns. I vissa delar är kraven alldeles för lågt ställda 
i förhållande till vad som egentligen går att bygga. Kritik mot den ändring som medförde att 
en kvalitetsansvarig istället ansvarar för det som byggkontrollanter tidigare utförde är det som 
nämns mest. Det blir inte samma kontroll av de olika delarna som i regel utförs av olika 
entreprenörer eller underentreprenörer eftersom företagen inte kan ha en heltidsanställd 
tjänsteman som enbart går och gör kontroller som det gjordes förr i form av 
byggkontrollanter. Byggbranschen har svårt att reglera vad en kvalitetsansvarig får göra och 
inte göra, vilka krav som får ställas och vad som händer om kraven inte uppfylls.  

Den allmänna åsikten är att det måste ställas tydligare krav på dem som är kvalitetsansvariga 
och att de ska kunna ställa egna krav på egenkontroller ute på byggena med regelverket i 
ryggen och att de verkligen utförs, inte att den kvalitetsansvarige bara får reda på att 
egenkontrollerna är gjorda och sedan bara skriver på ett papper som kan visas upp. Det 
efterfrågas också att de ändringar som vill göras av föregående regering måste tas upp av den 
regering som tillträder. Lagar är tvingande och då kan man ha mer översyn om de verkligen 
efterlevs istället för idag då mycket fortfarande inte är tvingande och vissa företag följer 
kraven medan andra helt struntar i dem. 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 8, Slutsatser 

 

32 

 

8. Slutsatser 

I följande kapitel behandlas den teoretiska delen tillsammans med intervjuerna för att få en 
anknytning till syfte och frågeställningar. Utifrån slutsatsen redovisas ifall frågeställningen 
besvarats samt dess trovärdighet.  

8.1 Sammanfattande slutsats 

När vi började arbeta med examensarbetet och valt vårat ämne kvalitet hade vi en förväntad 
bild framför oss. Vi uppfattade byggbranschen som väldigt framgångsrik men samtidigt 
konservativ mot förändringar. Uppfattningen har visats sig vara riktig men samtidigt har den 
kompetens som finns i branschen överträffat våra förväntningar.  

Det sägs att det förlegade tankesätt som fortfarande finns ute i byggbranschen är att ett 
byggnadsprojekt är unikt. En jämförelse med fordons och elektronikbranschen är enligt oss 
svår att göra då byggbranschens produkter skiljer sig hela tiden. Fordons och 
elektronikbranschen kan hela tiden jobba utifrån samma förutsättningar inom fyra väggar där 
de är oberoende av väder och geotekniska förutsättningar. Majoriteten av alla projekt inom 
byggbranschen skapar en unik produkt som är resultatet av en byggprocess som oftast ser 
likadan ut i varje projekt. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att man i byggbranschen kan 
använda sig av de kvalitetsverktyg som idag finns och som även används av andra branscher.  

• Arbetar byggindustrin med någon form av offensiv kvalitetsutveckling idag? 

För att finna ett svar på denna fråga krävs en enighet i vad som är kvalitet och vad som är rätt 
kvalitet. Byggbranschen arbetar inte direkt utifrån den offensiva kvalitetsutveckling med de 
fem hörnstenar som tidigare beskrivits i rapporten. Men sättet att tänka kvalitet har till stor del 
förändrats, främst har de större aktörerna insett att den konkurrenssituation som idag finns och 
som dessutom kommer att hårdna ställer otroligt höga krav på deras eget kvalitetstänkande. 
En viktig hörnsten i offensiv kvalitetsutveckling är att skapa förutsättningar för delaktighet. 
Genom delaktighet kommer också ansvar. Om information delges samtliga aktörer måste 
också alla ta sitt ansvar. Delges inte informationen går det heller inte att lasta någon för fel. 
Ett tydligt exempel på detta är snickarna. De kommer ut på plats när etableringen sker utan 
relevant information om bakgrunden och beställarens kravbild. Snickaren utför därefter jobbet 
utifrån begränsade förutsättningar. En utökad kommunikation mellan projekteringen och 
produktionen skulle samtidigt skapa ständiga förbättringar och ett mer processinriktat 
tänkande. 

• Var i byggprocessen uppstår lättast kvalitetsbrister? 

Projekteringsmissar är den överlägset största orsaken till kvalitetsbrister. Här handlar det 
väldigt mycket om vad som är rätt kvalitet och kommunikationen mellan beställare och 
projektörer. En brist som är tydlig är att konsulter ofta gör handlingarna med för hög kvalitet 
för att göra det säkert för sig själva, följderna av detta blir att entreprenören sedan får väldigt 
svårt att läsa handlingarna och i sin tur bygger fel och får längre ledtider som resultat. 
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Beställarna måste vara tydliga med sina mål och krav och gärna ta in entreprenören i ett tidigt 
skede för att säkerställa att alla talar samma språk och jobbar efter samma mål och krav. Den 
största bakomliggande orsaken till detta på senare år har varit att kunderna helst har velat ha 
ett så lågt pris som möjligt och samtidigt förväntat sig att få ett resultat med hög kvalitet. 
Detta har medfört att projekteringens tidplaner och pris har pressats och därigenom hinner 
man inte diskutera detaljer som kan ha stor betydelse i produktionsskedet. Genom att minska 
de kvalitetsbrister som uppstår i projekteringen kan man i slutändan sänka kostnaderna för 
produktionsfel och de kostnader som felaktigt uppstår i förvaltningsskedet.  

• Vilka arbetssätt används idag och vilka anses vara hållbara för framtiden? 

Utvecklingen går mot ett mer integrerat samarbete mot gemensamma mål. Partnering är en 
arbetsform som fått mycket uppmärksamhet ur en positiv bemärkelse. Fördelarna är många 
och möjligheterna att lösa komplexa problem ökar markant i partnering. Strukturen i 
arbetsättet skiljer sig dock från fall till fall. De större företagen har resurser att utveckla 
formen och samla på sig erfarenheter. Problemet är dock att mindre företag får det tufft att 
skapa konkurrenskraftiga former av partnering. Helt klart är ett öppet klimat med 
gemensamma mål tillsammans med god kommunikation en arbetsform för framtiden. Det 
gäller att se byggherre och entreprenören som en samarbetspartner istället för att se dem som 
två parter som gör allt för så stor egen ekonomisk vinnings skull. Så är ofta fallet med t.ex. 
ÄTA arbeten. Detta gynnar ingen för en hållbar utveckling.  

• Vad anser byggbranschen om ISO9000 certifiering? 

Grundtanken i ISO9000 är bra och framförallt nödvändig. Som i så många andra frågor är 
dock byggbranschen speciell. Eftersom ISO bygger på ett sätt att strukturera upp sitt arbete på 
och inte på sitt sätt att utföra arbetet på finns skepsis till ISO certifiering. Samtidigt bygger 
merparten av entreprenörernas unika kvalitetssystem på grunder från ISO och byggherrar 
ställer ofta som krav i anbudsförfrågan på ISO baserade certifieringar. I många andra 
branscher där ISO certifieringar är mer utbrett finns en annan mentalitet till det. Där ses 
certifieringen som ett kvitto på att deras produkt håller god kvalitet. I byggbranschen ligger 
dessa faktorer istället på rykten och tidigare referensprojekt.  
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9. Diskussion 

I följande kapitel ges en diskussion som berör hela examensarbetet. Frågeställning, syfte, 
metod diskuteras. Slutligen ges en beskrivning av den fortsatta forskningen som anses viktig 
och relevant för fortsatt utveckling. 

9.1 Allmänt 

I ett tidigt skede med examensarbetet stod det klart att kvalitetsfrågor i byggbranschen är 
mycket komplext. Dem första tankarna som mötte oss var, om det inte ens går säga vad bra 
kvalitet är, hur rapporten då ska kunna ge en tydlig bild av nuläget. Med det som 
utgångspunkt uppkom också rätt kvalitet. Rätt kvalitet är mycket viktigt och en 
kommunikationsfråga. Det är här byggbranschens rykte fått mycket stryk i media. Vikten av 
att alla uppfattar kvalitet på samma sätt är därför oerhört viktigt, både för beställare, 
entreprenör och för byggbranschens allmänna uppfattning.  

Det är viktigt att poängtera att vi i denna studie inte har tagit med de mindre byggföretagen 
och leverantörerna. Som utvecklingen går framåt så verkar det som att med det 
partneringarbete som blir allt mer utbrett så drabbas de mindre och medelstora företag som 
innan kunnat kämpa om en del större jobb. Vi tror att företagen i framtiden måste acceptera 
den här utvecklingen och kanske i större utsträckning utföra jobb som underentreprenörer åt 
de större företagen i partneringprojekt eller projekt som har arbetssätt som liknar partnering 
för att kunna fortsätta ha en relativt god omsättning.  

Man får inte heller glömma alla de enmansföretagen och små byggmästare ute i branschen, de 
bidrar främst till hur privatpersoner som kunder uppfattar byggbranschen. Den allmänna 
åsikten ute hos privatpersoner är otroligt kritisk idag efter allt som skett de senaste 5-10 åren. 
Det är här myndigheter och branschorgan som Sveriges byggindustrier måste gå in och börja 
ställa högre krav, lagstadgade krav. Idag finns det allt för många entreprenörer som utför 
bristfälliga konstruktioner utan att ha någon yrkesetik eller yrkesstolthet överhuvudtaget, 
deras mål är att göra så mycket vinst som går per jobb.  

De nyare kraven som ställts för att få sitt yrkesbevis inom sitt hantverk är givetvis ett steg i 
rätt riktning, men detta räcker inte i dagsläget. Det måste bli hårdare krav och man ska även 
kunna bli av med sitt yrkesbevis om felaktigheter som kan bevisas kommer fram. Utan sitt 
yrkesbevis ska man inte heller få utföra några jobb överhuvudtaget, är man svartlistad så 
måste myndigheterna se till att man inte utför jobb.  
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9.2 Metodval 

På grund av den vida uppfattning om begreppet kvalitet som finns så är det svårt att säga 
vilken metod som egentligen passar bäst för en studie i ämnet. Vår bedömning var att med det 
frågeformulär som skickades ut kunna utforma intervjufrågor och intervjuämnen som skulle 
inspirera intervjupersonerna att vilja tala, att tycka det var intressant och bidra till en 
diskussion i ämnet. Vår uppfattning är att vi under omständigheterna fått en stor del av de 
svar vi ville ha och att vi framför allt fått komma ut och möta personer med otroligt hög 
kompetens, som verkligen bryr sig om branschen och som också jobbar effektivt med 
förbättringar inom kvalitetsområdet.  

Vi har velat få med det ”kvalitetstänk” som finns i fordons och elektronikindustrin och 
redovisar också det som eget kapitel i litteraturstudien. Det finns otroligt mycket mjuka 
parametrar i arbete med kvalitetsutveckling. Man måste ha en mer filosofisk inställning och se 
till individerna för att kunna sätta sig in i det mer effektivt.  

9.3 Fortsatt forskning 

Partnering är ett hett ämne i byggbranschen idag. De flesta som medverkat i partnering har 
endast positiva erfarenheter. Framförallt när det gäller komplexa tekniska lösningar och större 
byggprojekt. Problemet är dock att det krävs stora resurser gällande kompetens och personal. 
Hur ska de medelstora entreprenörerna kunna stå konkurrenskraftiga? Desamma gäller 
beställare och byggherrar. Om framtiden går mot mer partnering projekt måste liknande 
arbetssätt arbetas fram för att inte öka glappet mellan dem stora och mindre 
entreprenörföretagen. Hur en sådan samarbetsform skulle kunna se ut ger inte denna rapport 
svar på utan skulle kunna vara en mycket intressant forskning att fördjupa sig i.  
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Hej!      Borås 2008-02-07  
 
 
Vi är två studenter på Byggingenjörsprogrammet på Högskolan i Borås. Vi håller för närvarande 
på med våran c-uppsats varför vi vänder oss just till dig. Inriktningen på våran uppsats är 
kvalitetsutveckling i byggprocessen. Vi strävar efter att få en klar inblick hur läget ser ut idag och 
vilka åtgärder som ligger för framtiden.  
 
Syfte  
Syftet med denna studie är att klargöra om byggbranschen ser om det krävs förändringar och vad 
de i så fall gör för att jobba med kvalitetsutveckling. Objektivt skall de olika aktörerna i 
byggprocessen utredas huruvida de har ett effektivt internt samt externt kvalitetsarbete i nuläget. 
Som avslutande del ska studien försöka ge förslag till vidare forskningspunkter samt förslag till 
förbättringar.  
 
Metod  
Via det bifogade frågeformuläret är våran förhoppning att få en relevant jämförelse mellan teori 
och praktik ute i byggbranschen. Vi skulle bli tacksamma om DU tog dig tid och svarade på det 
bifogade frågeformuläret med dina egna åsikter och i den mån du kan. Frågeformuläret är 
anonymt och ligger som en del av den grund som förhoppningsvis leder till ett bra 
forskningsresultat. Du besvarar frågorna i det bifogade Word-dokumentet och mejlar detta tillbaka 
till oss.  
 
Intressenter  
Vi har valt att skicka detta frågeformulär till personer i byggbranschen som vi anser ha inflytande 
och möjlighet till påverkan av kvalitetsutvecklingen i byggprocessen.  
Vi hoppas ni fått en inblick i vad våran studie handlar om och att du vill bidra med din erfarenhet 
och kompetens.  
 
Med Vänliga Hälsningar  
Carl-Johan Laurell Alexander Sandstedt  
0702 59 71 22 0735 10 66 85  
s062055@utb.hb.se s061549@utb.hb.se 

 

 



Bilaga 2 

 

 

           Frågeformulär 

 

1. Vilken är din uppfattning och syn på begreppet kvalitet? 

Svar: 

 

2. Är ni ISO 9000 certifierade? 

Ja – Vad gör ISO 9000 för ert kvalitetsarbete som är specifikt för byggbranschen, anser ni att 
den borde utökas så att den blir lättare att tillämpa inom just byggbranschen? Vad gör ni för 
att säkra att ert kvalitetsledningssystem används i enlighet med ISO 9000 och inte bara är en 
certifiering? 

Svar: 

 

Nej – Varför tror du att ni inte valt att certifiera er än?  Anser ni att ISO 9000 inte är 
tillämplig inom byggbranschen och i så fall på vilket sätt?  

Svar: 

 

3. Skulle en gemensam kvalitetsstandard anpassad enbart för företag/organisationer som 
verkar inom byggbranschen behöva utvecklas, och bli tvingande för alla? 

Svar: 

 

4. Bör byggindustrin titta på hur bil- och elektronikindustrin m.fl. arbetar med 
kvalitetssäkring och kanske arbeta på liknande sätt? 

Svar: 

 

5. Vilka brister anser du finnas i kvalitetsutvecklingen i branschen idag? 
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Svar: 

 

6. I vilka skeden i byggprocessen anser du att kvalitetsbrister lättast uppkommer, vilka 
kvalitetsbrister kan det vara och vilka orsaker tror du ligger bakom de i så fall?  

Svar: 

 

7. Hur är din syn på Lean Construction och vad tror du behövs för kvalitetssäkring i arbetet, 
för att inte tid och kostnad ska bli prioritet på bekostnad av kvalitet i 
projekteringen/produktionen? 

Svar: 

  

8. Hur är din syn på partnering, vad är positivt och negativt med partnering gällandes kvalitet 
i både projekteringen och produktionen? 

Svar: 

 

9. Med allt fler utländska aktörer inom den svenska byggbranschen ökar kraven på kvalitet, 
vad anser du måste ske för att utvecklingen inte ska gå mot att enbart pressa priser och 
byggtider, så att kvaliteten till stor del uteblir? 

Svar: 

 

10. Övrigt som du anser att vi ska ta upp som skulle kunna vara av vikt för vår studie. 

Svar: 

 

 

 

Vi vill tacka för din medverkan. 

Om intresse finns skickar vi gärna den färdiga rapporten till dig.
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Underlag för intervju 

 

Hur är din syn på kvalitet? 

Hur tror du byggbranschen uppfattas i allmänhet när det gäller kvalitet? 

Varför tror du det uppfattas så? 

Är samhällets kravbild orimlig när det gäller kvaliteten på byggena? 

I vilka skeden i byggprocessen anser du att kvalitetsbrister lättast uppkommer, vilka 
kvalitetsbrister kan det vara och vilka orsaker tror du ligger bakom dem i så fall? 

Hur skulle du beskriva kvalitetsutvecklingen i branschen? 

Vad anser du om ISO 9000? 

Skulle en gemensam kvalitetsstandard anpassas enbart för företag/organisationer som verkar 
inom byggbranschen behöva utvecklas? 

Hur är din syn på partnering, vad är positivt och negativt med partnering gällandes kvalitet 
genom hela byggprocessen? 

Hur är din syn på Lean construction? Framtid, Bra, Dåligt  

Bör byggindustrin titta på hur bil- och elektronikindustrin m.fl. arbetar med kvalitetssäkring? 

Kvalitetsutveckling i framtiden, arbetsätt, krav, utveckling. 

 

Övrigt som du anser att vi ska ta upp som skulle kunna vara av vikt för vår studie. 
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