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Sammanfattning  
 

Brist på erfarenhet, bristande kommunikation och stress är några faktorer som kan påverka 

kvalitetsarbetet i sin helhet. Dessa faktorer finns i vår bransch, byggbranschen där företag och 

anställda kan påverkas av ovan nämnda faktorer på ett negativt sätt. 

 

Syftet med den här rapporten är att undersöka och utreda samt få större kunskap om vilka 

faktorer som påverkar och bidrar till en bättre kvalitetssäkring. Förhoppningsvis kommer vår 

diskussion och slutsats vara till nytta för Servicekontoret i Borås. 

 

Detta kommer att undersökas med följande: 

 

– Tidigare forskning 

– Intervjuer 

 

Målet med vår rapport är att: 

 

Försöka få fram idéer, förslag och olika åtgärder för att hjälpa Servicekontoret att förebygga 

och minska anmärkningar i slutbesiktningen samt bidra med bättre kvalitetssäkring. 

 

Studien är utförd I samarbete med Servicekontoret I Borås och grundar sig på deras 

kvalitetssäkringsarbete. Tanken är att komma med idéer på förbättringsmöjligheter som gynnar 

företagets kvalitetssäkringsarbete. Det huvudsakliga syftet med detta arbete är att utvärdera och 

granska Servicekontorets kvalitetssäkringsarbete. 

 

För att undvika anmärkningar på slutbesiktningen måste alla på företaget förstå hur viktigt det 

är med kvalitet, betydelsen av att dokumentera erfarenheter och att inte upprepa samma misstag 

flera gånger. 

 

För att Servicekontorets anställda ska kunna nå målet med noll anmärkningar på ett effektivt 

sätt bör det bland annat skapas någon form av intranät där dokumentationen lagras på ett smidigt 

och enkelt sätt. De dokument som bör finnas tillgängliga är bland annat arbetsberedningar och 

andra dokument som beskriver diverse arbetsmoment. 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

Abstract 
 
Lack of experience, lack of communication and stress are some factors that can affect the 

quality of the work. These factors exist in our industry, the construction industry where 

companies and employees can be affected by the factors in a negative way. 

 

The purpose of this report is to examine and investigate meanwhile gaining greater 

understanding of the factors that influence and contribute to a better quality assurance. 

Hopefully our discussion and conclusion can help Servicekontoret in Borås. 

 

This will be determined by: 

 

– Previous research 

– Interviews 

 

The goal with this report is to: 

 

Try to produce some ideas, suggestions and various measures that can help Servicekontoret to 

prevent and reduce their remarks in the final inspection and try to provide better quality 

assurance. 

 

This will be based on a study carried out by a cooperation with the Servicekontoret in Borås 

and is based on their quality assurance work. The idea is to come up with ideas for possible 

improvements that can benefit the company's quality assurance work in a positive way. The 

main purpose of this work is to evaluate and examine Servicekontorets quality assurance work. 

 

To avoid getting remarks on the final inspection the whole company must understand the 

importance of quality, the importance of documenting the experiences and not to repeat the 

same mistakes over and over again. 

 

For the employees of Servicekontoret to achieve their goal of zero remarks in an effective way 

should they create some kind of intranet where documents are stored in a convenient and simple 

way. The documents that should be available for the employees are working preparations and 

other documents describing various tasks. 
 
 



 

 

Förord 
 
Examensarbetet är ett avslutande arbete på våra studier vid byggingenjörsprogrammet på 

Högskolan i Borås som har genomförts under våren 2016. 

Arbetet är på 15 högskolepoäng och har sträckt sig under en 16 veckors period. 

 

Examensarbetet grundar sig på forskning och intervjuer med två olika företag där platschefer 

och arbetsledare har intervjuats. Tanken med studien är att undersöka och se var felen uppstår 

samt om felen kan åtgärdas. 

 

Examensarbetet är utfört åt Servicekontoret i Borås. Ett stort tack till Servicekontoret som 

möjliggjorde skrivandet av detta examensarbete. Tack till våra handledare Morgan Nielsen, 

Magnus Eriksson och alla andra på Servicekontoret som hjälpt oss mycket under arbetets gång.  

Vidare tackar vi David Gustafsson från Skanska som ställt upp på flera intervjuer. Vi får inte 

glömma att tacka vår handledare från Högskolan i Borås, Börje Hellqvist för nyttig och 

värdefull handledning genom hela arbetets gång. Till sist vill vi tacka Johanna Persson från 

Högskolan i Borås och Walid Schallala från Trafikverket för korrekt läsning av vår rapport. 

 

 

Borås 2016 
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Ordlista 
 
Begrepp som används i denna rapport är definierade i denna undersökning och även allmänt 

brukbara i byggbranschen. För att missuppfattningar ska undvikas i denna rapport förklaras 

begreppen nedan. 

 

Byggherre/beställare - Är en privatperson eller ett företag som låter uppföra en byggnad för 

sin egen räknings skull 

Byggprocessen - Är en helhetsbild av hur uppförandet av en anläggning går till och består av 

fyra olika skeden. 

Förstudien - (Behovsutredning) Där de olika förslagen angående byggnaden som ska uppföras 

gås igenom 

Projekteringen - (Produktbestämning) Där man tar fram beskrivningar och ritningar till 

byggnaden. 

Produktion - (Produktframtagning) Byggandet av projektet. 

Förvaltning - (Produktanvändning) 

Platschef - Den som har det övergripande ansvaret över byggarbetsplatsen ansvarar för 

ekonomin, yrkesarbetarna och produktionen. Platschefen är den som delegerar arbetet till de 

inblandade i bygget, bland annat yrkesarbetarna och arbetsledarna. 

Arbetsledare - Det är platschefens hjälpande hand, har ofta ett eget ansvarsområde i projektet. 

Yrkesarbetare - Snickare, betongarbetare, med mera. 

Mängdat - Utifrån ritningar och beskrivningar gör en beräkning på hur mycket material som 

behövs till ett projekt. 

UE - Underentreprenör. 

VA -system – Vatten och avloppssystem 
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1. INLEDNING  
 

I första kapitlet beskrivs bakgrunden till detta examensarbete och vad författarna vill uppnå 

med arbetet. I kapitlet presenteras också de medverkande företagen samt projekten som studien 

utgör fall. 

 

 

 

1.1 Bakgrund  

Nielsen (2016) beskriver att byggbranschen utvecklas mycket och den fria konkurrensen höjer 

ribban och nivån för aktörerna (företagen). Det räcker inte att ha samma gamla arbetssätt utan 

företag måste hänga med i utvecklingen. För att kunna utmana andra aktörer på marknaden 

måste företag visa att de kan leverera en bra kvalitetssäkrad produkt till bra pris och tid. 

Kommunala aktörer som servicekontoret får det kämpigt att hänga med i tempot och kunna 

utmana den privata sektorn på marknaden.  

 

Det finns svårigheter i byggprocessens kvalitetsarbete som företag vill förbättra. Av denna 

anledning vill Servicekontoret att det kontrolleras för att satta mål ska uppnås. De vill även hitta 

och minska riskerna i god tid. 

 

Tidsbrist, kommunikation, kvalitetssäkring av arbete, kompetens etc. är utmaningar som sätts 

på ett företag som vill kunna konkurrera på den (hårt belastade) byggbranschen.  Ett företag ska 

helst utmärka sig på något speciellt sätt för att kunna konkurrera, med exempelvis extra bra 

säkerhetsarbete eller billigt arbete. Allt detta ingår i konceptet ”mer unikt, nischat arbete”. 

Kunden ska få något som är extra bra och väljer därför oss som företag. 

 

På senare tid har företag insett att det måste ställas ännu tydligare krav i projekt då 

möjligheterna att kvalitetsförbättra är stora. Kraven från beställaren på ett kvalitetssäkrat arbete 

blir större och större, vilket ställer högre krav på entreprenörer att göra ett bättre jobb. 

Kvalitetssäkringar måste prioriteras mer av alla parter eftersom det finns behov av 

kvalitetssäkringar genom hela processen. 

 

Kvalitetsbristkostnader uppkommer vid byggföretagens bristande yrkesvanor angående deras 

kvalitetsarbeten. Som aktör på arbetsmarknaden måste ansvariga försöka hålla ner 

kvalitetsbristkostnaderna för att vara konkurrenskraftiga. De bristfälliga yrkesrutinerna 

gällande kvalitetsarbete måste utvecklas hos byggföretagen. Detta medför att 

kvalitetsbristkostnaderna minskar. Det är viktigt att allt kontrolleras på rätt sätt, att utgå från 

mallar underlättar kontrollarbetet.  

 

 

1.2 Företaget Servicekontoret  

Servicekontoret är en utförarenhet med hög trovärdighet och välkänd kompetens för 

kommunala beställare som ytterligare ett alternativ till privata aktörer för utförande av i första 

hand anläggnings-, bygg- och underhållsuppdrag (Servicekontoret 2012). Servicekontoret 

startade 1992 som ren teknisk utförarförvaltning åt övriga beställarförvaltningar i Borås 

kommun. Före 1992 bestämde varje kommunal förvaltning själv vad som skulle göras samt hur 
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- egen utförare eller inköp på marknaden. Intentionerna från start - all verksamhet skulle 

konkurrensutsättas och kontorets uppdragsvolym skulle ökas genom bearbetning av en större 

marknad. Kontoret utvecklades till att endast verka inom den ”kommunala marknaden” och 

utgöra kommunens ”egenregi-producent” (Servicekontoret 2012). 

 

Servicekontoret blev en beställaerutförare-organisation där kostnader och prisnivåer 

kontrolleras med hjälp av regelbunden konkurrensutsättning och nyckeltal. Enheten skapades 

för att möjliggöra konkurrensutsättning av kommunal verksamhet samt utgöra en basresurs för 

drift, underhåll och investeringar i de kommunala anläggningarna. Under åren har 

Servicekontoret successivt kompletterats med uppgifter som tidigare har utförts av andra 

enheter inom kommunen. Exempel på detta är fastighetsskötsel, byggservice, lokalvård etc. (år 

2000) samt Dataservice, redovisningsservice, personal- och löneadministration samt 

fastighetsskötsel utanför Borås stadskärna (år 2011) (Servicekontoret 2012). 

 

Servicekontoret har till uppgift att erbjuda och utföra tjänster till kommunala förvaltningar och 

bolag. Genom att samla kommunaltekniska och administrativa resurser finns förutsättningar för 

en effektiv och rationell produktion. Verksamheten anpassas kontinuerligt till volymen och 

kvalitén som beställs (Servicekontoret 2012). 

 

Förvaltningen ansvarar för nyanläggning, drift och underhåll på gator, vägar, VA- system, 

parker, idrottsanläggningar, bygg, fastighetsservice och lokalvård på kommunala fastigheter.     

Därtill äger och administrerar förvaltningen merparten av kommunens maskin- och 

fordonsinnehav samt utför reparationer i fordons- och mekanisk verkstad. Servicekontoret 

tillhandahåller också tryckeri- och budtjänster, IT-service, service inom redovisning, personal- 

och löneadministration samt många andra tjänster av teknisk och administrativ karaktär 

(Servicekontoret 2012). 
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1.2.1 Företaget Skanska AB 

Skanska är en multinationell byggkoncern som grundades 1887. Skanska grundades i Malmö som 

ett dotterbolag till cementproducenten skånska cement AB och tillverkade till en början 

cementprodukter. Idag har Skanska sin bas i Stockholm och har en allt mer internationell 

verksamhet. De finns i tio länder i Europa och är verksamma i USA. Skanskas verksamhet är 

uppdelad i fyra verksamhetsgrenar: 

 

 Byggverksamhet 

 Bostadsutveckling 

 Kommersiell fastighetsutveckling 

 Infrastrukturutveckling 

 

Största grenen vad gäller inkomst och antal anställda för Skanska är byggverksamheten. Den 

innehåller allt från småhus till större anläggningar som broar och motorvägar.  

 

 

Målet i företaget är att uppfylla fem olika nollvisioner. 

 

 Noll förslutsprojekt 

 Noll arbetsplatsolyckor 

 Noll miljöincidenter 

 Noll etiska oegentligheter 

 Noll defekter 
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1.3 Problemformulering  

Hur ska Servicekontoret agera och samverka för att förebygga kvalitetsbrister i utförandeskedet 

och minska på anmärkningar vid slutbesiktningen? 

 

1.4 Syftet 

Syftet med examensarbetet är att ge Servicekontoret förslag på potentiell förbättring av nuvarande 

kvalitetsarbete. Examensarbetet omfattar även ett tydliggörande av Servicekontorets nuvarande 

kvalitetsarbete. 

 

Hur kan servicekontoret på ett bra sätt minska kvalitetsbristerna i ett projekt? 

 

Utifrån med fräscha och oberoende ögon skall detta examensarbete ge en djupare insikt om hur 

Servicekontoret kvalitetssäkrar sitt arbete idag och hur kvalitetsarbetet kan förbättras framöver. 

 

1.5 Mål 

Tanken med detta arbete är inte att den ska vara kritisk och hård mot Servicekontoret utan den ska 

ta fram både negativa o positiva aspekter som i sin tur eventuellt ska leda till en viss dialog som 

förhoppningsvis leder till att samarbetet ökar mellan parterna för att få en positiv förändring. Målet 

är att problemformuleringen ska besvaras samt att vi kan komma med idéer och förslag som kan 

leda till åtgärder som kan gynna företaget. 

 

 

1.6 Avgränsningar  

Vår uppgift kommer huvudsakligen vara att kartlägga hur Servicekontoret kvalitetssäkrar sin 

produkt innan den lämnas vidare. Även Servicekontorets rörarbeten kommer att analyseras. 

Arbetet kommer behandla och omfatta Servicekontorets entreprenadavdelning, region Borås. 

 

 

 

1.7 Struktur 

För att få en djupare förståelse kring kvalitetsarbetet ska undersökningen omfatta vad som ska 

kontrolleras, när och mot vad. Resultatet av undersökningen kommer leda till nya idéer, tankar 

och förslag på lösningar på det som brister i kvalitetsarbetet. Tanken med detta examensarbete är 

att det ska komma till användning och nytta vid framtida projekt hos Servicekontoret. I slutskedet 

av rapporten kommer resultatet (baserat på fakta, teori och egna slutsatser) att diskuteras samt 

utvärderas 
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2. METOD 
I andra kapitlet beskrivs hur undersökningen och genomförandet av arbetet har utförts samt vilka 

metoder som har använts. En bakgrundsstudie har lett vidare till en genomförandedel. Dessa delar 

har sedan delats in i mindre områden som studier av dokument, litteraturstudie, intervjuer, 

observationer och jämförelser mellan Servicekontoret och Skanska.  

2.1 Metod och genomförande 

 

Nedan framförs metoden och verkställandet av arbetet. 

 

Till en början studerade vi ämnet kvalitetssäkring. Detta gjordes genom självstudier inom ämnet, 

böcker samt letade fakta på internet. Användbar facklitteratur studeras för att begripa ämnet i det 

stora hela och försöka hitta de mest förekommande bristerna inom kvalitetssäkring. 

 

Under tiden som vi lärde oss mer om kvalitetssäkring och dess innebörd så bokade vi in ett antal 

besök med våra handläggare på Servicekontoret. Vi har även besökt Skanska för att få bredare 

fäste inom området gällande kvalitetssäkring. Besöken på Servicekontoret och Skanska var 

varierande. Oftast använde vi oss av den så kallade fokusstyrda intervjumetoden där vi hade frågor 

förberedda och enbart antecknade svaren vi fick från våra handledare. Med tanke på vår bristande 

erfarenhet i ämnet tillät vi handledarna även att prata fritt angående dessa frågor. Alla intervjuer 

spelades in så att vi inte skulle missa något viktigt som blivit sagt. De som intervjuades från 

Servicekontoret var Morgan Nielsen, Arbetsledare och Magnus Eriksson, Arbetsledare. I Skanska 

intervjuades David Gustafsson, Produktionschef. 

 

De ämnen som intervjuerna berörde var främst kvalitetssäkring men även frågor om allmänna 

förbättringar kring kvalitetsarbeten. De bokade intervjuerna och de öppna diskussionerna på 

platsbesöken var det bästa sättet för oss att hitta eventuella förbättringsåtgärder kring dessa frågor. 

Intervjuerna hittar ni i bilagorna längst ner i arbetet. 

 

2.2 Datainsamling  

Kvalitativa och kvantitativa forskningsinriktningar är de två olika sätten att samla in och behandla 

sin information på (Bryman 2011). Vi har använt oss av både kvalitativ och kvantitativ 

forskningssätt för att få fram det som behövdes. 

 

Den kvalitativa forskningsinriktning kännetecknas klart och tydligt av datainsamlingen där målet 

med detta är att återgiva en helhetsbeskrivning av ett redan känt ämne. Detta har vi använt oss av 

mycket i teoridelen. 

 

När det gäller den kvantitativa forskningsinriktningen så handlar det om att ge en 

helhetsbeskrivning på ett avgränsat område som grundar sig på att samla in arbeten och behandla 

information rätt. För att få en överblick av de olika forskningsfrågorna används litteraturstudier, 

intervjuer, dialoger samt diskussioner.  
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2.3 Genomförande  

Examensarbetets huvudsakliga sätt för informationsinsamling har skett genom undersökning som 

bestod av både primär (intervjuer, diskussioner, dialoger, observationer etc.) och sekundär 

information (baserad på litteraturstudier). 

2.3.1 Primär information  

Den primära informationen samlades in genom observationer, intervjuer med handledare som lett 

till lärorika diskussioner och öppna dialoger. Inför intervjuerna skrev vi ner frågorna som vi främst 

ville ha svar på och på det sättet diskuterades frågorna som i sin tur ledde till öppna dialoger. 

Svaren vi fick via intervjuer granskades noga via ljudinspelning, för att få svar på hur diverse 

problemområden bearbetades i praktiken.  Fördelen med primär information är att undersökningen 

och intervjuerna kan styras mot forskningens syfte med hjälp av diskussioner och dialoger. Dock 

är det väldigt tidskrävande med den här typen av arbetssätt 

 

2.3.2 Sekundär information  

Arbetet består till viss del av litteraturstudier (sekundär information). Under hela examensarbetets 

gång har litteraturstudier ständigt utförts med syfte att ge grund 

i de olika ämnesområdena vi fördjupat oss i. 

 

Den sekundära informationen är information som sedan tidigare finns i diverse skrifter (litteratur, 

gjorda studier etc.). Fördelen med sekundär information är att det är lättare att samla in information 

då studien redan är gjord. Dock är det svårt att hitta information för gällande undersökning då 

informationen oftast är gjord i annat syfte. 

 

Data/fakta är tagen från böcker, internet, rapporter, slutbesiktningsmaterial etc. Litteraturstudierna 

har utgått från sökning i databaser, statistik och undersökningar inom våra arbetsområden. 

Insamlad data har granskats och sorterats, sedan har relevant och lämplig information för vårt 

examensarbete sparats. 

 

3. KVALITET  
Kapitel tre är en undersökning som behandlar kvalitet i olika situationer och i olika former. 

Litteraturstudierna tar upp tidigare forskning och statistik om kvalitet i byggbranschen. Tanken 

med detta kapitel är att den ska ge en allmän kunskap om kvalitet, kvalitetssystem, erfarenhet och 

andra viktiga grundbegrepp som är samlade i underrubriker. 

 

3.1 Definition  

Kvalitet brukar definieras som förmågan att uppfylla kundens förväntningar. 

Kvalitetsarbetet handlar om att utveckla verksamheten för att nå effektivitet och ett gott 

affärsmannaskap. 

 

Grundläggande tankar bakom kvalitetsarbete är: 

1. Ta reda på vilka brister som finns och vad som kan förbättras. 

2. Ta fram och genomföra åtgärder. 

3. Följa upp för att se om åtgärderna fått effekt. 

 

Kvalitetsarbetet är inget arbete som görs en gång i startskedet utan ett arbete som pågår 

kontinuerligt (Sveriges Byggindustrier 2015). 
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3.2 Varför blir det fel? 

 

Nyckeln till bättre kvalitetsarbeten och bättre kvalitet i bygget beror till stor del på planering och 

tid. Tyvärr så lägger byggföretagen ner för mycket tid och fokus på att dra ner på tiderna, vilket i 

sin tur leder till att det medförs stress i arbetet och problem i bygget. Detta leder till att 

entreprenören pressas till att effektivisera utförandet av arbetet och med alla de kraven som 

beställaren och myndigheterna ställer så blir detta inte helt enkelt. Johnsson och Nilsson (2012) 

skriver i sin studie om fel i produktionen att kostnaden för att driva ett byggprojekt kan bli dyrt 

och uppgå till tusentals kronor extra per timme om det uppstår fel och att ett stopp i produktionen 

berör lönsamheten i företaget på ett negativt sätt (Johnsson & Nilsson 2012). 

 

 

3.3 Kvalitetssäkring 

 

Att utföra sitt arbete rätt och att få kunden nöjd är prioritering ett i byggbranschen. Därför är det 

viktigt att arbetet görs rätt redan från början och under tidens gång. 

Enligt Johanssons (2005) examensarbete om Byggentreprenörernas kvalitetssystem går det via bra 

kvalitetssäkringar att förhindra onödiga och kostsamma fel som uppstår. 

Varenda individ som är med i processen måste alltid tänka på allt som görs då de ansvarar för 

arbetet och kvaliteén.  

 

Viktiga punkter för att klara av detta är att: 

– Ha en plan och veta hur man ska göra. 

– Veta precis vad som ska göras. 

– Fastställa hur bra man gör det. 

– Använda rätt åtgärder. 

– Ha resurser till att göra det. 

– Vilja o ha motivation till att prestera. 

 

Vidare skriver Johansson (2005), för att undvika eventuella omständigheter borde formella system 

finnas där det säkerställs att kundens krav nås på effektivast sätt. Detta kan göras genom att: 

 

1. Bestämma hur kraven ska uppfyllas på bästa sätt, skriva ner det och försöka att hålla sig till de 

bestämda kraven. 

2. Utforma enkla och tydliga instruktioner. 

3. Göra eventuella checklistor som är lätta att följa. 

4. Spara allt med uppföljningar och visa tydligt att man har kontroll på allt. 

 

Om det händer att saker och ting ändå går fel så bör det rättas till ofördröjligen och därefter hitta 

ett nytt och smidigt sätt att undvika att samma misstag uppstår. 

 

Kvalitetssäkring är mer än bara planering och att följa instruktioner, dialoger i företaget mellan de 

anställda är också en nyckel som öppnar vägar till nya tankesätt och idéer. En av de absolut 

starkaste och viktigaste drivkrafterna för individer är tveklöst motivationen. En anställd i företaget 

som är motiverad kommer sannolikt alltid att göra sitt jobb med kvalitet och prestera bättre om 

den anställde redan från början tänker på kvalitet och kvalitetssäkring. Detta låter som ett enkelt 

koncept men i verkligheten är det inte alls lika enkelt. 
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Johansson (2005) menar att delaktighet och engagemang är en av de faktorer som har det största 

avgörandet på hur ett företag ska lyckas. Personalen bör inse att all arbete som görs är 

kvalitetsarbeten. Det är detta som bör genomsyra och dominera hela verksamheten. 

 

Han skriver även att ett annat svårbemästrat och omfattande problem är dokumentationen och hur 

den ska ske på smidigast sätt. Dokument, manualer och pärmar kan hamna lite här och där och på 

hyllan för att de anses vara för jobbiga och tunga. Folk brukar alltid säga ”Ja men jag vet precis 

hur jag ska göra” (Johansson 2005). 

 

 

 

3.4 Kommunikation  

I byggbranschen kommer man i kontakt med nya företag och nya människor dagligen. 

I Bergkvist och Garneys ”kommunikation i byggprocessen” (2009) skriver dem att det är viktigt 

med kommunikation i denna typ av organisation. Bergkvist och Garneys (2009) menar att det är 

väldigt svårt för företag inom byggbranschen att ta till sig nya tekniker, metoder, strategier och 

skapa modeller för kommunikation. Samtidigt är byggbranschen mycket medveten om att 

kommunikation och samordning sinsemellan leder till fler möjligheter att genomföra flera 

projektskeden samtidigt. 

 

 

3.5 Stress 

Definitionen av stress anses vara den påfrestningen som en människa drabbas av, detta kan till 

exempel bero på att en person har stora förväntningar på sig som individen inte kan uppnå 

eftersom de kraven som ställs är för höga. Stress kan även tillkomma när en individ upprepar och 

utför samma arbetsuppgifter regelbundet. Följden av detta kan leda till stress på grund av att 

motivation saknas (Mendoza & Varli 2015). 

 

Douglah (2008) menar att dålig planering, knappa byggtider, brist på erfarenhet och kunskap 

samt att ledarskaps – och organisations befogenheter orsakar stress. 

Douglah (2008) skriver att ”Ändringar i bygghandlingarna, dålig eller otillräcklig planering, dålig 

samordning och brist i personalstyrkan är några faktorer som kan leda till tidspress. Följderna av 

tidspressen kan också innebära till exempel att maskiner och utrustning inte finns på plats vid rätt 

tillfälle, olika arbetsmoment krockar med varandra och inte rätt arbetsmetod används 

”Egenkontrollen av arbetet kan drabbas av att yrkesarbetarna påverkas av stress som i sin tur kan 

leda till att fel som i vanliga fall skulle upptäckas inte upptäcks (Douglah 2008). 

 

 

3.6 Erfarenhet  

 

Enligt Nationalencyklopedin är erfarenhet ”på regelmässig verksamhet eller sinnesiakttagelse 

byggande kunskap eller färdighet, en på upprepad tillämpning byggande färdighet". 

 

Detta innebär att erfarenhet är något en individ förvärvar genom att kontinuerligt bygga på sin 

egen kunskapsbank. Processen då personen anskaffar sina erfarenheter är också viktig. Här gäller 

det även att kunna förstå vad erfarenheten innebär för att utnyttja den i en ny situation (Mellander 

& Nystedt 2005). 
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3.7 Kvalitetsbrister   

 

Rimliga krav på kvalitetsledningssystem är givetvis att det skall förhindra fel (och fusk) och 

reducera (långsiktiga) kostnader. Minst lika viktigt är att det också fungerar som ett 

förbättringsverktyg och därigenom på sikt kan skapa trygghet för kunder och andra intressenter.  

Erfarenheter visar att en utgångspunkt för att lyckas med dessa syften är att tydliggöra de viktigare 

orsakerna till missförhållanden. Konstruktions- och produktionsfel som inte upptäcks eller 

åtgärdas i tid kan leda till betydande (mer) kostnader för producenten eller i vissa fall för köparen 

av varan/tjänsten. Det finns dock en tendens att enbart göra kortsiktiga åtgärder som att reparera 

skador. Det vill säga det finns en betydande risk att fel upprepas eftersom inte grundorsakerna 

identifierats och åtgärdats (Josephson & Lindström 2010). 

 

Kvalitetsbegreppet vidgas över tiden, från ett fokus på kontroll till en modern kvalitetsuppfattning 

där hänsyn tas till såväl kund, som samhälle, miljö och hållbarhet. Därmed utvecklas även 

begreppet kvalitetsbristkostnader successivt. Externa felkostnader betraktades som mer allvarliga 

än interna eftersom de kan resultera i missnöjda kunder. Senare har man i det svenska språket 

börjat använda begreppet kvalitetsbristkostnader för att understryka att det är bristen på kvalitet 

som kostar pengar (Josephson & Lindström 2010). 

 

Det finns ett flertal olika begrepp som beskriver kostnader i samband med kvalitet men 

kvalitetsbristkostnader är det vanligaste. Kvalitetsbristkostnader är de kostnader som uppstår på 

grund av brister i verksamheten, allt från kundkontakt till slutbesiktning och fakturering. Det kan 

till exempel vara kostnaderna för att göra ett arbetsmoment för att det blev fel första gången eller 

kostnader för stillestånd då utrustningen inte fungerat för att det har slarvats med underhåll 

(Sveriges Byggindustrier 2015). 

 

Det är inte bara slutprodukten som påverkas av bra kvalitet utan man minskar också 

tidsfördröjningar samt får en effektiv projektering vid produktionen. Vid projekteringsskedet vill 

man helst slippa dålig kvalitet för att undvika komplikationer längre fram. Får man till exempel 

ritningar som inte är fullständiga kan det bli så att arbetarna måste lägga tid och energi på att reda 

ut vad som gäller. Det kan även vara materialet som inte finns på plats i rätt tid eller att det inte 

ställts på rätt ställe osv. Denna onödiga tid som slösas på att leta efter material eller tiden det tar 

för byggarbetaren att först fråga efter det man behöver och sedan hämta och transportera kan vara 

mkt dyrbar tid i slutändan. 

 

3.8 Arbetsberedning  

Arbetsberedningssystemet kan tyckas vara enkel och onödig att lägga ner mycket tid på och därför 

går man efter erfarenhet eftersom man varit med i branschen länge. 

 

3.8.1 Definition  

Enligt Karlsson och Nero är arbetsberedningen ett planeringsverktyg som ska hjälpa 

produktionspersonalen att säkerställa kvalité, miljö, arbetsmiljö och produktivitet för enskilda 

arbetsmoment. 
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3.8.2 Syfte 

Syftet med arbetsberedningar är att skapa förutsättningar för en effektiv produktion. De ska 

förebygga störningar, risker och fel vid själva utförandet samt ge underlag för arbetsinstruktioner 

inför genomgången före utförandet. Syftet med arbetsberedningarna är dessutom att skaffa 

nödvändiga resurser för aktuellt arbete och klargöra omfattningen av vilka provnings- och 

kontrollåtgärder som krävs. 

 

 

3.8.3 Arbetsmoment  

Ett arbetsmoment består av fyra steg: 

 Förbereda 

 Genomföra 

 Avsluta 

  Följa upp 

 

Arbetsberedningar som ska dokumenteras brukar gälla arbetsmoment som upprepas många 

gånger, endast utförs någon enstaka gång eller första gången, Ligger på tidplanens kritiska linje 

eller är störningskänsligt, Har stor ekonomisk betydelse, Har höga kvalitetskrav/toleranskrav, Är 

komplicerade, Har många involverade eller som kan innebära stora arbetsmiljörisker. Genom att 

yrkesarbetare medverkar i arbetsberedningen kan deras erfarenheter från andra projekt tas tillvara. 

 

 

 

3.8.4 Startvillkor 

Man ska definiera startläget. Krav på föregående aktivitet. Vad brukar fungera dåligt/mindre bra? 

Vilka underentreprenörer och sidoentreprenörer är berörda av arbetsmomentet? Kontroller? Vad 

krävs innan arbetsmomentet startar? 

I en riskanalys bör man kolla vilka risker som är aktuella, vilka alternativ som finns, vilken 

beredskap som behövs för att hantera problem, hur riskerna ska åtgärdas, samt att välja metod. I 

byggmetoden och hantering beskrivs alla ingående moment i aktiviteten, det vill säga hur arbetet 

ska genomföras.  
 

 

 

3.9 Erfarenhetsåterföring 

För att utveckla och kunna skapa ett system som underlättar för framtida projekt kan det vara 

viktigt att ha god förståelse om vad som kännetecknar bra erfarenhetsåterföring. 

 

3.9.1 Definition 

 

Erfarenhetsåterförening är ett relativt brett begrepp som kan användas i olika sammanhang. 

Erfarenhet är något som varje individ behöver för att bli så duktig som möjligt på det som 

individen arbetar med. Därför är det viktigt att återföra vunnen erfarenhet till andra. 

Erfarenhetsåterföring kan t.ex. definieras som att ”Uppsamling och lagring av information för 

användning i nuvarande och kommande projekt” (Johansson & Mattsson 2006).
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3.9.2 Hur erfarenhetsåterföring fungerar 

 

Erfarenhetsåterföring kan vara ett sätt för företaget att använda sig av för att samla in information 

och erfarenhet, sammansätta, strukturera, förnya och ge företaget nya kunskaper. 

Erfarenhetsföring i sin helhet ger företaget nygamla kunskaper för att undvika upprepning av 

tidigare problem som i sin tur leder till att företaget kan växa och bli mer framgångsrikt samt ger 

stöd vid användande av nya arbetsmetoder. Det är stor konkurrens bland företagen i 

arbetsmarknaden och man vill inte sanera bort sig själv. Med en gynnsam process för 

erfarenhetsåterföring slipper man gå miste om jobbet för att man gjort samma misstag flera gånger. 

Används erfarenhetsåterföring på rätt sätt ger det stora förbättringsmöjligheter när det kommer till 

kvalitetsarbetet. 

 

Genom att öka erfarenhetsåterföringen inom företaget kan man minska antalet fel och öka 

lönsamheten. Nedan finns några exempel på olika faktorer som gör att det inte alltid går planenligt. 

Om det sköts på rätt sätt och alla involverade är engagerade så ska det inte vara några konstigheter. 

 

”Bristande engagemang från de anställda och att företagen inte prioriterar den högt nog. Det här 

trots den allmänna uppfattningen att det är ett viktigt område som bör förbättras” (Enqvist & 

Lidström 2000). 

 

”Svårigheter att se hur erfarenheter från ett projekt kan hjälpa andra i andra projekt” 

(Enqvist & Lidström 2000). 

 

”Tidsbrist; det pressade tidsschemat gör att de anställda inte anser sig ha tid att skriva 

erfarenhetsrapporter” (Enqvist & Lidström 2000). 

 

”Svårigheter att på ett bra och tydligt sätt skriva ner erfarenheter så att andra kan förstå och dra 

nytta av dem” (Enqvist & Lidström 2000). 

 

”Dålig erfarenhetsåterföring medför felkostnader som leder till högre byggkostnader för kunden 

samt dålig vinst och negativ publicitet för företaget. Om byggentreprenören kan förbättra sig och 

minska felkostnaderna finns det stora summor pengar att spara och företaget får ett bättre rykte” 

(Bengtsson & Svensson 2005). 

 

Varje nytt projekt lever sin egen värld och har unika förutsättningar, samtidigt som det finns 

likheter och moment som görs på samma sätt. Det som skiljer momenten åt är storleken och 

mängden. Vartenda projekt har ett unikt mål samt en viss avgränsning i resurser och tid. 

 

Det finns inga exakta formulär som man söker upp för att beskriva de yttre elementen som visar 

hur man på ett effektivt sätt gör ett moment. Mellander och Nystedt (2005) menar att det är tiden 

som är det största problemet i byggbranschen och att ”ambitionen finns men man måste ha tid att 

ta hand om det, det kommer alltid nya arbetssätt så frågan är hur länge en viss lösning ska vara 

aktuell”. Det finns likheter och moment i byggbranschen som genomförs och utförs på samma vis 

som tidigare projekt, det ända som skiljer är storlek och mängd. Detta leder till att kostnaden kan 

variera otroligt mellan projekten för att utföra momenten. 

 

Ling & Trygg (2007) skriver “För att öka företagets lönsamhet och produktivitet försöker 

branschen idag eftersträva ett standardiserat system med hjälp av erfarenhetsåterföring. Då många 

stora byggprojekt utförs mot en fast ersättning är det viktigt att projekten sker kostnadseffektivt 

för att maximera entreprenörens vinst”. Det finns många faktorer som påverkar hur mycket man 

går i plus i ett projekt. Material kostnaderna tillsammans med uppdaterade och korrekta 

enhetstider med en välplanerad och lyckad projektering kan det leda till att det blir en större vinst 
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än vad man förväntat sig. Exakta beräkningar kan påverka och leda till mindre oberäkneliga 

utgifter som i sin tur leder till större vinst. Om man gör rätt från början med kalkylen kan man 

lämna lägre anbud än andra företag. Små fel i kalkylen eller i utförandet kan leda till förlust i 

pengar eller en liten förlust i tid. Upprepas dessa fel frekvent kan ekonomin drabbas och ge stora 

konsekvenser. Vill man minimera chanserna för att felen ska uppstå kan det vara viktigt med 

någon form av erfarenhetsåterföring av tidigare erfarenheter som förs tillbaka till organisationen. 

Det är viktigt att kalkylavdelningen kommer i kontakt med erfarenhetsåterföringen med tanke på 

att det är dem som inleder projektet 

(Ling & Trygg 2007).  

 

 

3.9.3 Förbättrad erfarenhetsåterföring 

 

Det finns vissa krav som måste uppfyllas för att det ska leda till en förbättrad erfarenhetsåterföring. 

 

Företaget ska ha en direkt nytta av det hela i form av att man tjänar på tid och pengar 

(Mellander & Nystedt 2005). 

 

Företagets anställda ska förstå att ett arbete med ökad erfarenhetsåterföring gynnar den tiden och 

energin som läggs ner på arbetet (Mellander & Nystedt 2005). 

 

Erfarenhetsåterföringens system ska vara lätthanterligt och användningen av systemet ska vara 

smidigt och inte kännas problematiskt (Mellander & Nystedt 2005). 
 

Att arbeta på ett effektivt sätt kan leda till att man sparar mer pengar än vad man räknat med vid 

projektstart. Det kan även leda till att man går i minus i nästa moment på grund av att man begår 

ett misstag eller att man tolkar handlingarna på ett fel sätt från kalkylen. I vissa fall kan det finnas 

folk som gör ett sådant misstag och håller tyst om det för att behålla pengarna i ett projekt samtidigt 

som man skäms för att erkänna att man har gjort fel. Eller så kan man ha kommit på en bra ide 

eller en användbar metod som man vill behålla för sig själv för att framstå som effektiv, som 

Mellander och Nystedt (2005) menar att det blir lite som ett revirtänkande. Nedan kan man se 

vilka faktorer som påverkar och bidrar till att felkostnader uppstår, man set tydligt att alla fel mer 

eller mindre kan kopplas till den mänskliga faktorn. Följande resultat måste tolkas och 

uppmärksammas med försiktighet och bedömas på praktiska grunder.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 - Felkostnaderna fördelade efter orsak (Augustsson m. fl.1989) 
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3.9.4 Kalkylavdelningens roll i erfarenhetsåterföring 

 

Att skriva ner hur ett moment fungerar kan vara svårare än vad det låter. Kalkylatorn har en stor 

uppgift att kalkylen görs på rätt sätt redan från början så man slipper gå i minus längre fram i 

projektet för att ett fel har gjorts eller upptäckts. Därför kan det vara viktigt att kalkylatorn ibland 

kommer ut på fältet och får se hur det går till samt ha diskussioner med den som är ansvarig för 

projektet. Detta för att få en tydligare och mer korrekt uppfattning om vad som behövs och för att 

få djupare förståelser om det enskilda fallet. Har man ett återkommande moment i ett projekt kan 

det vara viktigt att kalkylatorn besöker projektet/platsen oftare. 

 

Mellander och Nystedt (2005) skriver i sitt examensarbete ”Erfarenhetsåterföring inom 

anläggningsbranschen” att det händer att kalkylavdelningen/kalkylatorn tar hänsyn till det som 

händer vid vissa projekt men det är inget som sker regelbundet. De sker oftare att kalkylatorn 

ringer upp en person från produktionsavdelningen för att ta reda på hur något moment gick till 

under ett tidigare projekt. Om det inte skedde allt för länge sedan kan byggaren hjälpa till. 

 

 
 

3.10 Inlärning 

 

Mellander & Nystedt (2005) anser att om man ska ha ett fungerande och rullande system för 

erfarenhetsåterföringen så ska organisationen och individen ta hänsyn till möjligheterna och 

svårigheterna för inlärning. Man lär sig nya saker hela tiden genom individens egna erfarenheter. 

 

Består företaget av ett fåtal anställda inom organisationen så är den organisatoriska och 

individuella inlärningen väldigt lika. Med det menar man att individerna inom organisationen 

överför erfarenhet sinsemellan. Är företaget ett stort företag som till exempel Skanska så ändras 

processen och då blir den mer komplex och invecklad för erfarenhetsåterföring skriver Mellander 

& Nystedt. 

 

 

 

3.11 Besiktningar 

 

Besiktningen är som ett slutprov där syftet är att fastställa om entreprenören har gjort sitt jobb och 

presterat det som man har kommit överens om enligt entreprenadavtalet. Som det står i 11 

§ 7 AB 04 att ”Vid besiktning skall med noggrant iakttagande av parternas rätt undersökas och 

bedömas i vad mån entreprenaden eller en del av den uppfyller kontraktsenliga fordringar”. De 

felen som uppstår vid besiktningen ska antecknas skriftligt. Vanliga besiktningsanmärkningar kan 

vara materialfel, fel i utförandet, olika skador, bristande funktion o.s.v. (Bengtsson & Ekholm 

2007). 
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3.11.1 Olika besiktningar 

 

Enligt konsumentverket.se finns det sex olika sorters besiktningar som är definierade i 

konsumentlagen och ABS, vi lyfter fram de tre vanligaste. 

 

Förbesiktning – Om det råder delade uppfattningar redan från start så kan båda parterna begära 

förbesiktning. Förbesiktningen kan även vara till för att besiktiga saker som inte kan besiktigas 

när utförandet av arbetet är klart (Bengtsson & Ekholm 2007). 

 

Slutbesiktning – En besiktning som görs när entreprenaden är klar (Bengtsson & Ekholm 

2007). Garantibesiktning – En besiktning som görs för att upptäcka om det har uppstått fel under 

garantitiden som är på minst 2 år (Bengtsson & Ekholm 2007). 3.11.2 Besiktningsmannen 

 

 

3.11.2 

 

Enligt Bengtsson & Ekholm (2007) som skriver om besiktningar inom byggbranschen är det 

besiktningsmannens uppgift att besiktiga entreprenad beskrivningarna, de olika ritningar samt 

tillämpa AB04 som hjälp till att fatta beslut. Besiktningen ska ske på ett oberoende sätt när 

besiktningsmannen letar efter fel. När Besiktningsmannen är färdig med besiktningen ska det 

lämnas ett utlåtande där det står om entreprenaden har klarat besiktningen eller inte. 

Besiktningsmannen är oftast någon med mycket erfarenhet av byggbranschen.  

 

 

4.  SERVICEKONTORET 
 

Kapitel fyra är en kort beskrivning på hur Servicekontoret jobbar. 

 

 

4.1 Nulägesbeskrivning  

 

Ett arbete hos Servicekontoret kan variera i tid, alltifrån en dag till 2–3 år. Ett arbete kostar 

vanligtvis 1–3 miljoner kr med en tidsaxel på 2–3 månader. När man har ett jobb igång med 

markentreprenad är omsättningen ungefär 1 miljon kr i månaden. I särskilda fall finns det projekt 

som pågår i mer än 3 år som exempelvis projektet i Viared som beräknas pågå i 10 år. Projektets 

största del från Servicekontorets sida pågick i 3år och nu kommer det små etapper i väntan på att 

underentreprenörer har sprängningar i delar där det behövs. Därefter går Servicekontoret in igen 

och lägger VA samt bygger vägar i etapper (Handläggare SK). 

 

 

4.11.1 Projektering 

 

Förstudien av entreprenaden/arbetet görs av beställaren och är en väldigt viktig del av 

byggnationen som ska göra det enklare för Servicekontoret att förstå de viktiga besluten som fattas 

för hela byggprocessen. Beställaren går ut med hur det ska vara, hur det ska se ut samt vilken 

utrustning som behövs i entreprenaden. Förutsättningar måste beaktas för arbetet där olika 

undersökningar som till exempel geotekniska undersökningar måste göras för att få fram 

lämplighet på marken och vad som måste åtgärdas för att få så stabil mark som möjligt. 

Servicekontoret arbetar i princip bara internt inom Borås kommun där kommunen planerar och 
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lämnar ut ritningar, underlag etc. där miljö- och samhällskraven måste uppmärksammas 

(Handläggare SK). 

 

4.11.2 Upphandling 

 

Borås kommun skickar vanligtvis iväg förfrågningsunderlaget (alla handlingar som tagits fram 

under projekteringsskedet) till Servicekontoret. Oftast får Servicekontoret underlag med mängder 

där jobbet redan är mängdat då sätter servicekontoret ett pris på mängderna (A- priset). Det 

förekommer sällan totalentreprenader där Servicekontoret ska mängda arbetet själva. När 

Servicekontoret handlar upp och lämnar ett färdigt anbud och A-prislista går det ibland i 

konkurrens, antingen får man jobbet eller inte. Eftersom Servicekontoret är en kommunal utförare 

kan vissa jobb från Borås kommun tilldelas direkt utan konkurrens. Då lämnas priser i paritet med 

det man lämnar ut i konkurrens, detta leder till att man får jobbet oavsett. Lite förhandlingar sker 

alltid vad gäller priser (Handläggare SK). 

 

 

4.11.3 Produktionen 

 

Innan byggstart ska det lämnas en tidplan på jobbet, då läggs det upp vart det skall börja arbetas 

på entreprenaden. Det gäller att entreprenören ska ha gjort en bra planering som man utgår ifrån.  

Exempelvis kan man börja ett arbete med att täcka av berg, spränga rörgravar innan schaktning 

och rörläggning tar vid. Eventuellt kan montering av byggkranar behövas samt planera vart olika 

material ska placeras. Det görs ingen produktionsplan direkt, servicekontoret använder sig istället 

av tidplanen för olika delmoment i arbetet. Det kan vara till exempel att det tar 10 dagar för 

kabelschakt och då håller man sig till det.  Sen kan det vara detaljer i tidplanen som är viktiga 

moment, där man till exempel ska sätta eller passera en järnväg. Om man har en UE då måste det 

vara en detaljerad tidplan på hela arbetet med exakta timmar på allt som ska göras. Det liknar en 

produktionsplan men servicekontoret gör aldrig en produktionsplan. Man tittar på allt ifrån 

planeringar till ritningar innan man har genomgång med arbetarna där man går igenom objektet, 

visar ekonomin och vid vilken punkt arbetet tar vid. Att entreprenören gör en bra planering är av 

stor betydelse då byggtiden ofta är väldigt pressad. (Handläggare SK). 

 

 

4.11.4 Förvaltningen  

 

Efter slutbesiktning lämnas objektet över till Tekniska, LFF eller beställaren som tar ansvar för 

den. Det finns en garanti på det och när arbetet är slut besiktigat och godkänt så tar beställaren 

över arbetet. Om det blir underkänt måste man åtgärda alla misstag och fel som finns i 

besiktningsprotokollet innan beställaren tar över arbetet. Man har 4 veckor på sig att åtgärda och 

reparera felen fr.o.m. den dagen besiktningen tar vid, sedan sker en efterbesiktning och om allt 

gått rätt till tar beställaren över. Det är därför viktigt att arbetet sköts på bästa möjliga sätt för att 

undvika onödiga åtgärder som på grund av en oduglig underhållsplan kan uppstå (Handläggare 

SK). 

 

 

Kapitel 4.2 är en kort beskrivning på hur Skanska jobbar.  

  

”Enligt Johan Eriksson” 
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4.2 ORGANISATION 
Enligt Skanskas intranät ser organisationsupplägget ut som följande: 

  
 

 

 

Distriktschefen är den hösta chefen i distrikten som ansvarar för att tillfredsställa befintliga kunder 

samt arbeta för att hitta nya kunder. 

 

Kalkylschefen ansvarar för beställning av anbudshandlingar, analysera samt föreslå olika 

kalkylstrategier.  

 

Projektchefen ansvarar för personalresurser, personalplanering, ekonomin i projektet samt styr 

och ställer personal i projekt.  

 

Projektingenjören projekterar och ritar. 

 

Produktionschefen leder och ansvarar för produktionen i ett projekt.  

 

Arbetsledaren samordnar och ansvarar för att tidsplanen följs, arbetsberedningen och samordnar 

mellan egna resurser och underentreprenörer.  

 

 

4.2.1 Arbetssätt 

 

Skanskas sätt att arbeta är uppdelat i två stora huvuddelar.  Verksamhetsmanual occh affärsplan. 

Det är den förstnämnda som är intressant för detta examensarbete. I detta kapitel beskrivs skanskas 

sätt hur projekt drivs och leds genom byggprocessens olika skeden. 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 - Organisationsupplägget Skanska 
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4.2.2 Anbudssbesked 

 

Varje anbud inleds med anbudsmöte där projektets problem och möjligheter diskuteras och 

identifieras. Olika strategier diskuteras för inköpsarbetet. Viktiga aspekter att tänka på i 

anbudsarbetet är att: 

 

 Återanvända tidigare erfarenhet från avslutade projekt. 

 Involvera produktionspersonal 

 Möjligheter och oklarheter dokumenteras 

 Leverantörer och underentreprenörer involveras. 

 Tidsplan tas fram 

 

 

4.2.3 Projekteringsförberedelser 

 

Ett internt startmöte startar projekteringsförberedelserna där en klar bild på vilka förutsättningar 

man har, vilka mål man vill uppfylla för organisationen samt fastställa projektet.  

Krav ställs från myndigheterna och kunden i fråga utifrån förfrågningsunderlaget som måste 

uppfyllas för att undvika problem och diskussioner i framtiden.   

 

4.2.4 Projekteringsstyrelse 

 

Projekteringsledaren ansvarar för att aktivt hålla möten och sammankalla ansvariga projektörer 

och personal från produktionen för att informera om projektet, tidplaner, kvalitet, rutiner och mål. 

Huvudtidplanen stäms av löpande där man försöker hålla den. Projektörernas resultat redovisas 

där man tar fram olika beskrivningar och beräkningar som uppfyller projekteringskraven.     

 

4.2.5 

 

Innan byggstart har man möten för att fastställa vad som måste vara klart innan bygget påbörjas. 

Nu går man igenom olika handlingar, kalkyler och kontrakt. Ansvarsfördelningen redovisas i den 

här fasen för kunden och framtida möten fastställs. Man bestämmer även hur ÄTA-arbeten 

(ändrings och tilläggsarbeten) ska hanteras. Produktionen styrs av arbetsberedningar som 

beskriver olika arbetsmoment noggrannare. Dessa arbetsberedningar kan förebygga att fel uppstår 

 

4.2.6 Produktionsstyrning 

 

Här är det viktigt att projektplanen, budget och tidsplaner följs. Alla som är involverade i projektet 

måste genomgå en introduktion på arbetsplatsen där man tar upp olika risker, orientering av 

arbetsplatsen, regler och förebyggande åtgärder. 

Det hålls flera löpande möten för att kunna styra produktionen åt rätt håll. Några av dessa möten 

är: 

 Byggmöte 

 Produktionsmöte 

 Samordningsmöte 

 Inköpsmöte 

 Underentreprenörsmöte 
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Dessa möten är till för att fatta beslut, avstämning samt bidra till erfarenhetsåterföring.  

 

 

4.2.7 Överlämnande 

Slutkontroller och slutprover görs för att säkerställa att man uppfyllt kundenskrav enligt 

bygghandlingar. Det är en så kallad slutbesiktning som blir kundens mottagningskontroll.  

Har man fått slutbesiktningen godkänt överlämnas ansvaret till kunden. Det är då garantitiden 

startar. 

 

 

5 RESULTAT 
 

Samarbetet mellan Skanska och Servicekontoret är inte så krånglig, den handlar mest om 

samordningen så att de inte står och jobbar på varandra. Servicekontoret är en sidoentreprenör åt 

Skanska. Servicekontoret anses vara en av de bättre markentreprenörerna. 

 

 

5.1 Servicekontoret 

 

5.1.1 Arbetsberedning  

 

Servicekontorets arbetsberedningar är en förebyggelse för framtida uppdrag som ska göras. Det 

innefattar även upplägget av jobbet, hur man ska starta, vad som ingår och vad det innebär för 

ekonomin. Förberedelser inför starten där det bland annat ska tas upp om något måste anmälas till 

arbetsmiljöverket, sen går man igenom allt på startmötet. 

 

Eventuella platsbesök görs om inte personen som håller i kalkylen gjort det tidigare. En annan 

viktig punkt är tidsaspekten det vill säga att tidsramen stämmer redan från början för att undvika 

vite om man inte är klar i tid. 

 

5.1.2 Uppföljning  

 

Arbetsberedningen följs upp genom ekonomiska aspekter där Servicekontoret har ett system som 

heter ”Komma” där resultatet följs ekonomiskt. Uppföljningen av kvalitet görs även i 

slutbesiktningen där vi får resultatet i antal besiktningsanmärkningar. Beroende på om projektet 

gick i plus eller i minus så tittar man tillbaka på resurserna och kollar om det stämde med hur 

mycket man har räknat med att det ska kosta och hur mycket det gick åt i verkligheten. 

 

Servicekontoret sparar besiktningsmaterialet i olika protokoller. Kalkylavdelningen har ett 

kalkylprogram där de tittar på uppföljningar av arbetet där allt sparas i en hårddisk. 

Rutinerna dokumenteras. 
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5.1.3 Erfarenhetsåterföring 

 

Erfarenhetsåterföring har Morgan och Magnus bra koll på då Magnus har jobbat i 40 år inom 

byggbranschen. Erfarenhetsmässigt följer man alltid upp alla jobb där man tittar på projektet i 

efterhand och kollar vad som gick bra och vad som gick mindre bra både resultat och utförande 

mässigt. Då vet man precis vad man ska tänka på till nästa projekt. 

 

Servicekontoret sparar alla kvalitetsdokument, dokument för inmätningar, dokument för 

redovisning av resultat etc. i pärmar som står arkiverade i 10 år. 

 

5.1.4 Möten 

 

Servicekontoret har ett startmöte med beställaren. Ett möte med yrkesarbetarna, maskinister samt 

alla som är på arbetsplatsen där man går igenom vad som ska göras, tider osv. Byggmöten var 

14de dag eller en gång i månaden. Ett möte med kalkylavdelningen innan man lämnar anbud där 

man räknar och ser om det är lämpligt för Servicekontoret att ta projektet. Slutbesiktningen där 

besiktningsmannen tittar igenom allt. APT (arbetsplatsträffar) som Servicekontoret har 6 gånger 

om året. ”Daglig” APT (arbetsplatsträffar) där man träffar yrkesarbetarna på arbetsplatsen nästan 

varje dag och pratar med dem. 

 

5.1.5 Besiktningar 

 

Servicekontoret kan ha förbesiktningar inför slutbesiktningen om det är större projekt. Är det 

mindre projekt så behövs det inte. 

 

I slutändan är det beställaren som avgör om arbetet har utförts på ett bra sätt eller inte. 

Servicekontorets målsättning är att alltid ha noll anmärkningar i slutbesiktningen. Det händer att 

Servicekontoret får lite onödiga anmärkningar på grund av slarv. Antalet anmärkningar varierar 

från projekt till projekt men man försöker alltid uppmärksamma att inte göra fel pga. Slarv, lathet 

etc. 

 

5.2 Skanska 

 

 

5.2.1 

 

Det finns en arbetsberedningsmall som Skanska följer där man går igenom arbetet moment för 

moment. Man ser om det finns några risker med momenten, vad man ska göra för att åtgärda 

eventuella risker, vilka maskiner som ska användas, om egenkontroll behövs osv. Man kan 

jämföra det med idrottsvärlden där man möter ett fotbollslag, där man planerar sin insats utifrån 

kvaliteter, man kan dra måna paralleller i vardagen. Det vore ganska konstigt om man inte 

planerade momenten utan istället chansar och håller tummarna för att det ska bli bra. 

 

Arbetsberedningar görs för de flesta moment, alltid för riskfyllda arbeten, de utförs för att undvika 

komplikationer så som skador, förseningar och för att effektivisera arbetet. Därför är det viktigt 

att man går igenom allt noggrant redan från början. Det är inte så stor skillnad på arbetet mellan 

Servicekontoret och Skanska utan den största skillnaden är vid planeringen av jobbet. 
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5.2.2 Uppföljning 

 

Uppföljningen av arbetsberedningarna är Skanska lite sämre på.  De skriver oftast ner hur många 

timmar de har på sig att göra ett moment. Därefter så brister det i uppföljning, tanken är att återföra 

vad som varit bra och dåligt in i den befintliga arbetsberedningen, detta görs sällan. Den 

uppföljning som blir av är vid slutmöte kalkyl, som sker efter att projektet är avslutat, då projektet 

följs upp men oftast i sin helhet. Där går man inte ner på respektive moment. 

 

  

5.2.3 Erfarenhetsåterföring 

 

Erfarenhetsåterföring är något som Skanska jobbar med, dels har de en databas på deras intranät 

som heter VBB som står för Världens Bästa Byggare. Det är ett intranät som bara Skanskas 

personal har tillgång till. Där kan man ladda upp arbetsberedningar och om man har tips på smarta 

arbetssätt m.m. Jobben följs alltid upp för att kunna ge feedback till den som gjort kalkylen. Efter 

avslutat projekt går man alltid igenom kalkylen för att lämna positiv och negativ kritik. 

 

Ett arbetssätt som Skanska använder sig av är att oavsett projekt så har man ”samma” mapp där 

alla projektmappar har samma struktur. 

 

Det finns även personal som skickar ut varningar om att det till exempel är halt eller om det är 

storm ute. Detta anses vara ett visst resultat av erfarenhetsåterföring. 

 

5.2.4 Möten 

 

Skanska har morgonmöten varje morgon klockan 06:45 som varar i ungefär 5 minuter med alla 

på arbetsplatsen. Där man går igenom risker för dagen, vad som händer, om det är något som 

hindrar någon etc. Veckomöten med deras egna yrkesarbetare varje fredag. UE-möten en gång i 

månaden där de träffar alla installatörer. Byggmöten en gång i månaden med deras beställare. Ett 

internt uppföljningsmöte med sin chef och sin arbetsledare ihop där de går igenom projektet och 

dess tidplan samt hur ekonomin ser ut etc. Prognosmöte 4 gånger om året. Slutbesiktningsmöte 

där man går igenom hela arbetet innan det lämnas över. 

 

 

5.2.5 Besiktningar  

 

Skanska har alltid en förbesiktning med besiktningsmannen ungefär 3-4  veckor innan 

slutbesiktningen. Innan förbesiktningen går Skanska själva och besiktigar samt åtgärdar 

eventuella fel som hittas. Besiktningsmannen skriver upp alla punkter som måste åtgärdas, 

därefter ser Skanska till att åtgärda anmärkningarna innan slutbesiktningen. Skanska har som mål 

att alltid ha noll besiktningsanmärkningar vid slutbesiktning. 

6. DISSKUSION 
 

Här nedan finns några metoder och åtgärder som kan utveckla Servicekontoret till att bli mer 

effektivt, ännu mer lönsamt samt ett företag som är mer konkurrenskraftigt. Vissa av åtgärderna 

nedan genomförs redan av Servicekontoret till en viss grad men inte så som det borde utföras. 

 

De olika metoderna och åtgärderna som presenteras i diskussionen delas in i följande: 

  Dokument och standardisering 
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 Kommunikation 

 Möten 

 Ordning och reda 

 Belöning 
 
 
De problem som uppstår i byggbranschen behöver inte vara stora och djupgående åtgärder som 

måste göras för att slippa någon onödig anmärkning på slutbesiktningen. Utan det är snarare 

tvärtemot, då byggbranschen är ganska konservativ så behövs det små förändringar på kortare sikt 

som i sin tur leder till bättre kvalitetssäkring. 

 
 

  Hur uppstår felen i byggbranschen under en entreprenad? 

 Vad kan orsakerna vara till att det uppstår fel? 

 Hur kan dessa fel åtgärdas? 

 

Detta är vad vi har forskat inom och försökt att förstå. Det visade sig vara omfattande och mer 

komplicerat än vad vi trodde där det berodde på diverse faktorer i samspel. 

 

Den tidigare forskningen säger att kvalitet är att man uppfyller kundens krav samt att produkten 

och tjänster överensstämmer med kraven. Med olika strukturer och rutiner ska man ha möjligheten 

att nå alla sina mål för kvalitet. Ordning och reda på arbetsplatsen kan leda till att arbetarna 

motiveras till att göra ett bra jobb och detta i sin tur leder till att kunden blir nöjd. Respondenterna 

från Servicekontoret menar att det är kunden/beställaren som i slutändan avgör om arbetet har 

utförts på ett bra sätt. 

 

 

6.1 Autopilot  

 

När vi sammanfattar resultatet som vi har fått från respektive intervjuer kan vi se en skillnad i 

svaren från Skanska och Servicekontoret. Svaren vi fick från Skanska var lätta att förstå och lite 

lättare att jämföra med teorin. 

 

Utifrån intervjuerna ser vi att den största skillnaden mellan Skanska och Servicekontoret är att 

Skanska följer sina rutiner mer noggrant. 

 

Platschefen från Skanska berättar för oss i en intervju att de har ett flexibelt arbetssätt, oavsett 

projekt så har man ”samma” mapp där alla projektmappar har samma struktur. Det kanske är så 

att Servicekontoret har liknande upplägg för projekt men att de inte använder sig av det som man 

borde. En av handledarna från Servicekontoret berättar i en intervju att han har varit med i 

byggbranschen i 40 år och vet precis vad erfarenhet och erfarenhetsåterföring är. Det är mycket 

positivt att ha varit med i branschen så pass länge men när man har jobbat i alla dessa år finns det 

en risk att man börjar arbeta på ”autopilot”. Med autopilot menar vi att man arbetar utifrån 

erfarenhet och kanske inte följer alla mallar och dokument som man bör. 

 
 

 

 

6.2 Erfarenhetsåterföring  
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Johanssons (2005) menar att det finns en ständig diskussion som tas upp inom byggbranschen är 

hur man ska förbättra och hitta nya lösningar som gör att arbetet blir mer effektivt, enkelt och 

säkert på samma gång. 

Förbättringar och ständiga uppföljningar är ingen självklarhet. Därför är det viktigt att man har 

gemensamma mål som man sätter upp och ser till att de fastslagna förbättringarna man har 

genomförs. För att underlätta arbetet i olika processer som arbetsberedningar, uppföljningar, 

anbud, produktion, kommunikation mm. borde man föra in dokumenterade blanketter och rutiner 

där alla vet hur man ska arbeta. Detta skulle kunna leda till att man undviker onödiga fel. 

 

Detta med erfarenhetsåterföring och erfarenhet överlag är ett viktigt område inom byggbranschen 

som behöver utvecklas och användas på ett bättre sätt. Trots att branschen är medveten om hur 

viktigt det är med erfarenhetsåterföring så görs det för få åtgärder för att dra nytta av dem. I princip 

allt av det dagliga arbetet som utförs i byggbranschen har någon form av anknytning till 

erfarenhetsåterföring så som hjälpmedel, dokumentmallar, program mm. 

 

Ett systematiskt och kontinuerligt förbättringsarbete samt regelbundet utbyte av erfarenhet är 

något som behöver prioriteras och jobbas mer på inom Servicekontoret. För att allt ska fungera 

som det ska när det kommer till utbytet av erfarenhet krävs det en smidig och enkel plattform som 

är lätthanterlig. I nuläget saknar Servicekontoret ett system som bland annat kan användas för 

informationsutbyte. Detta skulle leda till att alla i företaget har möjlighet att förändra och påverka 

samtidigt som de skulle känna sig delaktiga. Jobbet blir antagligen för den enskilde medarbetaren 

mer stimulerande och mer utvecklande och detta skulle kunna leda till en bättre arbetsmiljö som i 

längden kan leda till ett bättre resultat för organisationen vilket alla parter inom företaget tjänar 

på. 

 

 

6.3 Byte av erfarenheter  

Vill man att sin organisation ska fungera på bästa möjlig sätt och på ett effektivt sätt så måste alla 

anställda samverka och hjälpas åt istället för att bara fokusera på sina egna uppgifter. 

Om vi lär oss av varandras erfarenheter och kunskaper och om vi hjälps åt kan det gynna hela 

organisationen i slutändan. 

 

Vill man undvika att individer inom organisationen känner sig anonyma och mindre värda kan det 

vara bra med olika tillfällen i form av tillställningar där företagets anställda har tid och möjlighet 

att diskutera sina erfarenheter sinsemellan samtidigt som något roligt görs med företaget. Man 

kanske kan införa någon kväll om året där alla anställda har möjlighet att gå ut och äta gemensamt 

eller hitta på olika aktiviteter tillsammans och umgås utanför jobbet där de kan diskutera och lära 

känna varandra vilket kan främja en känsla av delaktighet och erfarenhetsutbyte. Ett annat förslag 

kan vara att man använder sig av ett så kallat mentorsprogram för att sprida erfarenhet och idéer. 

Detta skulle kunna vara ett alternativ för en ny oerfaren ingenjör som får en erfaren fadder. 

 

Tanken är att den erfarne faddern ska förmedla sina erfarenheter och kunskaper samt sitt 

kontaktnät vidare. Detta skulle ge en snabbare och enklare start för den oerfarne ingenjören genom 

större kunskap redan från börjar och ett större kontaktnät. 

 

 

6.4 Arbetsberedningar 

 

När det gäller förberedelserna med arbetsberedningarna är det viktigt att allt planeras rätt redan 

från början så att resultatet för projektet blir lyckat. Det är viktigt att man redan från början går 

igenom allt som måste genomföras i projektet och se efter resurserna. För att man ska undvika 
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onödiga fel eller misstag i projekteringen kan det hjälpa att man använder samma 

arbetsberedningar för att få ett arbete som är mer standardiserat. 

Det är också viktigt att på ett tidigt stadie planera tiden så att man på förhand kan lösa många 

frågor innan det blir problem med till exempel kvalitetsfelkostnader. Onödiga 

kvalitetsfelkostnader kan undvikas med hjälp av en bra erfarenhetsåterföring och detta leder till 

att projekteringen blir noggrannare eftersom både produktionsledningen och kalkylavdelningen 

bidragit. 

 

  

6.5 Ordning och reda  

En annan sak som måste prioriteras högre är ordning och reda. Eftersom Servicekontoret inte gör 

någon direkt produktionsplan och utgår ifrån tidsplaneringen så kan det leda till att man brister i 

att se risker. Har man ordning och reda så blir arbetsplatsmiljön automatisk trevligare då allt ligger 

där det ska och fel hade uppmärksammats lättare. Olika sätt för att förbättra arbetssättet skulle 

kunna vara att platschefen redan från start av projektet informerar om ordning och reda. 

Platschefen kan utse en ansvarig som ser till att ordning och reda efterföljs och att det tas upp vid 

varje APM (arbetsplatsmöte). En annan viktigt del i att ha ordning och reda är att alla verktyg och 

all material förvaras på ett bra och säkert sätt för att undvika onödiga skador och att defekter 

uppkommer. 

 

Syftet med ordning och reda: 

  Onödigt arbete ska minimeras. 

  Säkerheten höjs automatiskt på arbetsplatsen. 

 Man skapar en bättre och tryggare arbetsplats. 

 Problem synliggörs. 
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6.6 Belöning 

 

Engagemang är viktig för den enskilda individens inlärning där den enskilda själv ska söka 

kunskap och vara beredd att ta till sig nya idéer och testa nya saker. Detta kan leda till att man 

bland annat undviker onödiga anmärkningar på slutbesiktningen. För att undvika slarv som 

Servicekontoret påstår att en del av felen uppstår från kan det vara nyttigt att få individ mer 

motiverad och engagerad. Det kan vara bra om man har någon sorts av morot som lockar individen 

att göra det lilla extra som krävs för att arbetet ska bli så bra som möjligt. En bra lösning till detta 

kan vara att man på sitt intranät skriver ner om man har någon fråga eller skriver hur något ska 

lösas. På det viset kan man undvika dessa onödiga slarvfel som uppstår. Ett annat exempel kan 

vara att man ger alla en morot om man hamnar under ett visst antal besiktningsanmärkningar. 

 

 

 

6.7 Möten  

 

Det framkom att Servicekontoret har en del regelbundna möten. De har bland annat ett startmöte 

med alla som är inblandade på arbetsplatsen, arbetsplatsträffar 6 gånger om året och Dagliga 

arbetsplatsträffar där man träffar yrkesarbetarna på arbetsplatsen. Istället för att gå runt och träffa 

och prata med yrkesarbetarna på arbetsplatsen kan man istället ha fastställda möten som sker varje 

dag i cirka 5 minuter innan alla går ut till sina respektive arbetsplatser. Som vi har observerat från 

Skanska där alla på arbetsplatsen träffas och har ett morgonmöte som varar i ungefär 5 minuter 

där man går igenom dagen, vad som händer, om det är något som hindrar någon eller något etc. 

 

 

 

 

6.8 Besiktningar 

 

Beroende på hur stort projektet är så kan det hända att Servicekontoret har en förbesiktning innan 

slutbesiktningen. Detta med besiktningar är viktigt då man helst vill ha noll anmärkningar i 

slutbesiktningen. Därför är det viktigt att Servicekontoret för in en förbesiktning på saker som 

man inte kan besiktiga när projektet är klart och en förbesiktning 3-4 veckor innan varje 

slutbesiktning. En förbesiktning kan leda till att man sparar pengar och slipper att betala vite för 

att man inte hunnit åtgärda felet efter slutbesiktningen. 
 

 



 

 

 

7.SLUTSATS 
 

7.1 Rekommendationer 

 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser och rekommendationer vi kommit fram till utifrån de 

intervjuer som genomförts med Servicekontoret och Skanska. 

 

Syftet med studien var att analysera en potentiell förbättring av nuvarande kvalitetsarbete för 

Servicekontoret. För att kunna besvara syftet och frågeställningen har vi utfört en studie om hur 

Servicekontoret arbetar för att ge dem förslag på hur man kan minska på 

besiktningsanmärkningar innan slutbesiktningen. 

 

Vi har även tagit fram två förslag på skallsatser till Servicekontoret, beträffande möten och 

erfarenhetsåterföring. 

 

1. Ett morgonmöte varje dag som varar i ungefär 5 minuter där man går igenom dagen, 

vad som händer, om det är något som hindrar någon eller något etc. 

 

2. För att allt ska fungera som det ska när det kommer till utbytet av erfarenhet krävs det 

en smidig och enkel plattform som är lätthanterlig. I nuläget har Servicekontoret ett 

ledningssystem för Kvalitet och Miljö i en plattform i datormiljö som kan nås av 

samtliga anställda. Där samlas förvaltningens fastställda mål, policys, rutiner, 

checklistor mm. Däremot är det inte så användarvänligt som man skulle kunna önska 

och många enheter hämtar inte regelbundet information därifrån, utan förlitar sig på sin 

erfarenhet istället. Att föra in ett liknande intranät som Skanska har skulle underlätta 

framtida projekt. 

 

 

Även om Servicekontoret ständigt arbetar med att minska på anmärkningarna innan 

slutbesiktningen så lyckas dem inte med det fullständigt, detta beror delvis på att man inte kan 

ha koll på huruvida alla arbetare sköter sitt jobb. En annan faktor kan vara att man arbetar 

utifrån erfarenhet och inte följer dokumenterade rutiner så som man bör. 

 

I början av arbetet lades ett syfte och utifrån det arbetade vi. I brist på praktisk erfarenhet inom 

området förstod vi inte hur brett arbetet egentligen är och syftet ändrades ett antal gånger under 

arbetets gång. Det var svårt att nischa arbetet för att hålla en röd tråd med tanke på vår bristande 

kunskap i ämnet. Hade man fått göra om arbetet hade det blivit betydligt fler studiebesök till 

bygget i början av arbetet så kanske man hade fått en idé om vilken väg man ska ta och hur man 

ska nischa arbetet på bästa sätt. Eftersom vi inte gjort ett sådant arbete förut blir detta en lärdom 

för framtiden och givetvis hade vi gjort det betydligt smidigare och med färre brister om tillfället 

gavs att göra ett nytt examensarbete. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

Med tanke på att denna studie begränsades till att bara Platschefer intervjuades är förslaget att 

utföra ett arbete med större omfattning och detta för att få en helhetsbild, inte bara från 

Platscheferna utan även synpunkter från yrkesarbetarna. 

 

Vi föreslår även att metod delen skulle kunna ändras eftersom intervjuerna endast gav en allmän 

bild av verkligheten. En metod som skulle kunna användas är observationer även om detta inte 

skulle ge hela bilden av verkligheten så skulle denna metod kunna användas för att ge en mer 

djupgående analys av kvalitetssäkringar. Dagliga observationer skulle kunna genomföras inom 

ett arbete hos Servicekontoret, på så sätt kan man få svar på frågor som intervjuerna inte 

besvarar. 
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9 BILAGOR  
 

9.1 Intervjuer  

 

9.1.1 Intervju 1 med Skanska  

 

Hur ser samarbetet ut allmänt mellan Skanska och Servicekontoret? 

 

– Dem är ju en sidoentreprenör åt oss, så vi har inte så mycket med dem och göra. 

Egentligen är det bara samordningen mellan oss, så vi inte står o jobbar på varandra. 

Jag har ju arbetsmiljöansvaret på arbetsplatsen så då går de under det också. 

 

 

Har du någon synpunkt på samarbetet med Servicekontoret? 

 

– Nej jag tycker att Servicekontoret har varit en av dem bättre markentreprenören vi har haft 

faktiskt, de lyssnar och planerar på ett bra sätt. 

 

 

Ert sätt att arbeta med rörläggningen? Redovisningen vid slutbesiktningen? 

 

– Vi gör alltid arbetsberedningar för alla moment, då försöker vi hitta allt som är krångligt, 

försöka lösa alla sådana problem redan innan det uppstår. Bara en sådan sak underlättar arbetet 

mycket, vet man om att detta kommer bli krångligt är det rätt viktigt att man går genom allt 

noga redan från början. Det är en av orsakerna till att arbetet flöt bra, jag tror inte att vi jobbar 

annorlunda utan det är självaste planeringen av jobbet som är största skillnaden mellan oss och 

Servicekontoret. 

 

 

Har ni någon speciell mall som ni följer då? 

 

– Arbetsberdningsmall som sitter där, där man går genom arbetet man ska göra, moment för 

moment. Man ser Om det finns några risker med de momenten, vad man ska göra för att åtgärda 

riskerna, vad man ska använda för maskiner, behöver man göra egenkontroll osv. 

 

 

Uppföljningen som lämnas in till beställaren i till exempel kvalitetssäkringarna, hur ser 

redovisningen ut? 

 

– Det är ju egenkontrollerna bara. Vi tar kort på rören som vi lämnar som egenkontroller till 

beställaren så att dem vet. Men rörläggaren har mer koll på detta. 

 

 

 

Arbetsplatsinformationen som finns på Skanskas arbetsplats? Tavlan, är den till mycket nytta? 



 

 

 

 

– Den är bra på sitt sätt då vi har den på alla projekt och måste finnas med på alla projekt. Där 

vi har samma tavla men olika dokument beroende på projekt. 

Där sitter allt mellan anmälan till arbetsmiljöverket, arbetsmiljöplan, alla dokument, 

skyddsronder, nödlägesberedskap också där om något skulle hända så är det bara att rycka i det 

pappret så glömmer man ingenting typ (ringa ambulans, ringa chefer osv.). Där finns allt 

möjligt. Den tavlan är det första man gör när man kommer på arbetsplatsen, sätter upp tavlan o 

då får man gjort alla dem viktiga dokumenten som man ska göra. Saknas det ett dokument så 

ser man tydligt vad man missat o då vet man att man ska göra det. 

 

 

Är det något som skiljer er tavla(arbetsplatsinformation) från andras? 

 

– Nej inte direkt, men den ska vara visuellt synligt för alla som är på arbetsplatsen och lätt 

hittad. Arbetsmiljöplanen ska finnas anslagen på arbetsplatsen. Egentligen är det ingen skillnad 

mot vad alla andra företagen ska göra. 

 

 

Går ni igenom det med alla arbetare o så? 

 

– Alla som kommer hit får en introduktion i säkerhetsarbetet och egenkontroller, men just den 

tavlan går man inte igenom, utan det är mest platsledningen som vet vad som gäller. Den som 

är intresserad får gå kolla. Det som är måste tas upp i säkerhetsintroduktionen som vi tar med 

alla och då måste dem kvittera att dem förstått reglerna. Regler om vad man ska ha på sig 

(kläder, hjälm, skyddsutrustning osv). 

 

 

Jobbar ni med erfarenhetsåterföring? 

 

– Ja det gör vi, dels har vi en databas på vårt intranät som heter VBB som står för världens bästa 

byggare och där kan man lägga ut tips och tricks och smarta idéer. Där lägger man även upp 

sina arbetsberedningar också. Ska man till exempel bygga en innervägg och inte vet hur man 

ska göra kan man gå in där o söka på det så hittar man massa arbetsberedningar och bra att 

tänka på. Det är internt då bara vi inom Skanska har tillgång till det. Vi följer alltid upp våra 

jobb med tanke på hur kalkylen ser ut så går vi tillbaka till honom som gjort kalkylen och 

feedback typ då man till exempel menar att det här stämde inte riktigt och detta var jätte bra, 

där var det lite för mycket timmar där osv. Efter avslutat projekt går man alltid igenom kalkylen 

för att lämna positiv och negativ kritik. 

 
 

 

9.1.2 Intervju 2 med Skanska  

 

Vad innebär arbetsberedning för er? 

 

– Jag ser bara positivt på detta, det innebär att man sätter sig ner innan ett arbete och går igenom 

projektet moment för moment. Vad man behöver ha för grejer som maskiner, material, personal 

osv så att man är förbered innan man ska börja. Man kan jämföra det med idrottsvärlden där 

man möter ett fotbollslag, där man planerar sin insats utifrån kvaliteter, man kan dra måna 



 

 

 

paralleller i vardagen. Det vore ganska konstigt om man inte planerade ett moment och bara gå 

ut och hitta på något. 

 

 

 

Vilka moment bör/ska arbetsberedas? 

 

– Vi har skallkrav på vissa moment, så som riskmoment där man tar upp bland annat arbete på 

hög höjd så det finns vissa grejer som måste arbetsberedas. 

Sen försöker vi alltid arbetsbereda moment som är över 100-200 timmar. När det är något med 

mycket timmar inblandat så försöker vi arbetsbereda. Ska man till exempel sätta in en dörr 

någonstans så är det onödigt att arbetsberedas. Väldigt stora moment i antal h och moment med 

risker. 

 

 

 

Vilka är det som är med i framtagningen av arbetsberedningarna? 

 

– Det varierar men jag som platschef är med, sen har man alltid med skyddsombud, några 

snickare (yrkesmän) som ska göra momentet. Som till exempel nu där vi har ett moment här 

ute på gässlösa med innerväggar som är ungefär på 2000h och då har vi med alla 6 snickare 

som ska vara med så att alla får samma information. 

 

 

 

 

Hur följs arbetsberedningen upp? 

 

– Det är vi ju lite dåliga på, Vi skriver oftast ner hur mycket timmar och så man har på sig att 

göra momentet. Den följer man upp lite själv eller automatiskt, funkar inte momentet så 

kommer man få höra det. Då kommer dem (snickarna eller cheferna) till mig och säger att vi 

inte kan göra på det här sättet, då får man tänka om och göra en ny beredning. Men om det 

funkar så hör man ingenting och det är positivt. Sen har vi ett internt nätverk där man kan lägga 

upp bra arbetsberedningar. Om jag ska till exempel göra en innervägg så kan jag gå in och kolla 

där om det finns någon arbetsberedning som jag kan titta på, om det är något bra tips eller så. 

Det blir ju som en uppföljning på ett sätt där man kan gå in o titta på det. 

 

 

Sparas något av detta med arbetsberedningar? 

 

– Vi sparar alltid det på vårt interna nätverk. 

Vad vet ni om erfarenhetsåterföring? 

 

– Jag vi har ett intranät som är ett internt nätverk inom Skanska som heter VBB som står för 

världens bästa byggare. Där har vi någon sorts av erfarenhetsbank som man kan lägga in tips 

och tricks, bra grejer som man borde tänka på eller hur man ska göra. Där lägger vi också även 

in arbetsberedningar. Så där kan man gå in och söka på allt det. Sen har vi även viss personal 

som skickar ut till exempel om det blir halt eller storm så skickar dem ut tänk på detta eller 

skickar ut varningar och så. Detta är väl ett visst resultat av erfarenhetsåterföring. 

Erfarenhetsåterföring i alla projekt har man ”samma” mapp där alla projekt mappar ser likadana 



 

 

 

ut med samma mappstruktur, det kvittar om jag kommer till ett annat projekt så vet jag vart jag 

ska hitta alla dokument redan för att jag redan vet hur det ser ut och vart dem finns. Detta 

förenklar ju såklart allt. Det är ett bra arbetssätt som gör att man blir flexibel. 

 

 

Hur ofta har ni olika möten? Innan, under och efter projekt? 

 

– Vi har då morgonmöten varje dag klockan kvart i 7 som varar i ungefär 5 minuter med alla 

på arbetsplatsen. Där går man igenom Risker för dagen, vad som händer, om det är något som 

hindrar någon osv. 

 

Sen har vi veckomöten med våra egna YA (yrkesarbetare) varje fredag. 

 

UE-möten en gång i månaden där vi träffar alla installatörer. Byggmöten en gång i månaden 

med våra beställare. Ett internt uppföljningsmöte med min chef och min arbetsledare ihop där 

vi går igenom projektet och dess tidplan, hur ekonomin ser ut och så. 

 

Prognos möte 4 gånger om året. 

 

Vi har även slutbesiktningsmöte, det är det sista som görs innan det lämnas över. Sen har vi en 

besiktning efter 2 år där vi går tillbaka och kollar igen. Annars är det inte så mycket mer möten 

efteråt. 

 

 

Har ni några rutiner inför slutbesiktningen? 

 

– Vi har väl inga direkta rutiner, utan det brukar se ut på samma sätt ungefär. 

 

Det här med besiktningsanmärkningar? 

Finns de något sätt att undvika onödiga anmärkningar på slutbesiktningen? Som kan tyckas ha 

gjorts på grund av slarv, lathet eller brist på erfarenhet? 

Som att brunnen satt för högt upp eller att det inte är tillräckligt förstärkt vid kanten eller någon 

skylt? 

 

– Vi gör alltid såhär att vi har en förbesiktning med besiktningsmannen, ungefär 3-4 veckor 

innan slutbesiktningen. Då skriver han upp alla punkter som måste åtgärdas, då ser vi till att ha 

gjort det innan slutbesiktningen. Vårt mål är att alltid ha noll besiktningsanmärkningar. Innan 

förbesiktningen så går vi själva en rond och besiktigar och gör åtgärder.  

 

– Det blir alltid grejer kvar att göra. Det är väldigt tidskrävande också för det kan vara att du 

ska till exempel få hit rörläggaren som ska göra ett jobb som tar 2 minuter att göra, då är han 

kanske inte så intresserad att åka hit. Det är inte lätt att få hit alla bara så. Men det gäller att 

innan respektive entreprenör åker härifrån så ska man försöka fånga upp alla dem här punkterna 

och går över och synar deras jobb 

 

 

 

 

 

9.1.3 Intervju 1 med Servicekontoret  



 

 

 

 

Hur länge pågår ett vanligt arbete hos er? 

 

– Ett arbete hos oss kan vara allt från en dag till 3–4 år sen har vi det här projektet i Viared som 

pågår i cirka 10 år. Ett normalt jobb hos oss på servicekontoret ligger väl på någon miljon 

kanske lite mer, 1–2 miljoner med en tidsaxel på 2–3 månader. När man har ett jobb igång med 

markentreprenad så är ju omsättningen en miljon i månaden om det är lite maskiner och så. Det 

är jättestor variation där det är svårt att säga just Normalfallet eftersom det varierar såpas 

mycket. 

 

 

Hur ser förstudien ut? 

 

– Förstudien av entreprenaden/arbetet gör ju inte vi utan det är oftast beställaren, då går dem ut 

med hur det ska vara och hur det ska se ut, utformning, utrustning i entreprenaden det gör 

beställaren. Det kommer från tekniska, Borås energi och miljö, FF eller någon annan men vi 

jobbar ju nästan bara internt inom Borås kommun, dem planerar och lämnar ut allt enkelt med 

ritning och underlag osv. 

 

 

Hur ser upphandlingen ut? 

 

– Vi får ju hit förfrågan på jobbet, ibland är det så att vi får underlag med mängder där jobbet 

redan är mängdat och då sätter vi ju priset på mängderna (A-priser) eller också är det en 

totalentreprenad där vi mängdar själva och sätter priset. Sedan skickar vi anbud till Tekniska 

(men detta med totalentreprenad är inte ofta det är väldigt sällan).                                            

 

Sen när vi tar och handlar upp lämnar vi ett anbud och A-prislista, ibland går det i konkurrens 

som lämnas ut och ligger på Opec där vi hämtar anbuden och där får man det ibland eller inte.    

Sen så finns förhandlingsupphandling där kommunen förhandlar upp arbetet inom kommunens 

lag om offentlig handling då dem kan lämna vissa jobb till oss direkt för att vi är en kommunal 

utförare. Då lämnar man priser i paritet med det man lämnar ut i konkurrensen. Då får vi det 

jobbet men ändå förhandlar vi lite. Ibland är det så att vissa priser är för höga och då diskuterar 

man lite fram och tillbaka för att slutligen komma överens om det. 

 

 

Hur ser det ut innan byggstart? 

 

– Vi lämnar en tidplan på jobbet, då lägger vi upp vart vi börjar på entreprenaden. 

T.ex. där börjar man täcka av berg, sen spränger man rörgravar och dem delarna sen kommer 

schakt och rörläggning och tills du ställs upp på tidsplanen exakt.  

Har ni någon produktionsplan? Hur ser den ut? 

 

– Vi gör ingen produktionsplan direkt. Vi använder oss av tidplanen för olika moment i jobbet. 

Ibland är det så att man gör en tidplan på helheten i stora drag att det är till exempel 10 dagar 

kabelschakt o då håller man sig till det, den kan det vara detaljer i tidplanen som är viktiga 

moment om man till exempel ska sätta eller passera en järnväg eller om man har en UE då 

måste man ha precis på timmar då man har en detaljerat tidplan på den delen. Allt o hur länge 

man ska schakta hur många maskiner o gubbar finns med där o allt. Det är nästan som en 

produktionsplan men vi gör aldrig en produktionsplan. Det är planering, ritningar och allt man 



 

 

 

tittar på. Genomgång med gubbarna innan i boden, går igenom objektet o visar ekonomin o 

visar vid vilken punkt man ska börja. 

 

 

Hur ser det ut efter slutbesiktningen? 

 

– Då lämnas objektet över till Tekniska, LFF eller beställaren. Då tar de ansvar för den sen. Vi 

har ju en garanti på detta då, men beställaren tar över arbetet när det är slut besiktigat och allt 

är godkänt. Men är det inte godkänt så får tar han inte över den heller. Då får man åtgärda alla 

saker som är missade som finns på besiktningsprotokollet. Man får ju ofta en viss tid på sig, till 

exempel om besiktningen är idag så har man 4 veckor på sig att åtgärda det. Då tittar han igen 

på en efterbesiktning och efter det om allt är klart tar han över. 

 

 

9.1.4 Intervju 2 med Servicekontoret 

 

Vad innebär arbetsberedning för er? 

 

– En förebyggelse för framtida uppdraget som ska göras, upplägget av jobbet hur man ska starta 

och vad som ingår, vad det innebär för ekonomin och alla sådana saker. Vilka delar och vad 

som behöver handlas för UE osv. 

 

 

Vilka moment bör/ska arbetsberedas? 

 

– Det är ju förberedelser inför start där det bland annat tar upp om något ska anmälas till 

arbetsmiljöverket sen ska de gås igenom med startmöten. Man har även det genomgång med 

gubbarna tillexempel. Man tar ett platsbesök på stället om inte kalkylen redan gjort det tidigare. 

Sen har man en annan sak som är väldigt viktig och det är tidsaspekten dvs. när man ska börja 

och när det ska vara färdigt så att man inte får vite om det inte är klart i tid.  

Vilka är det som är med i framtagningen av arbetsberedningarna? 

 

– Det är ju jag (Morgan), alla arbetsledare kan vara med beroende på vad det är för projekt. 

Kalkylavdelningen och sen ska det ju vara ett jobb som passar oss, vi tittar ju mest på 

anläggningsjobb och inte några rena husbyggnader. 

 

 

Hur följs arbetsberedningen upp? 

 

– Den följs ju naturligtvis upp genom ekonomiskt aspekter där vi har ett system som heter 

”komma” där vi följer resultatet ekonomiskt. Vi följer även resultatet hur det har blivit i kvalitet 

där vi ofta får resultatet i slutbesiktningen. Inmätningar & relationshandlingar som man sedan 

lämnar över till beställaren. Sen tittar man på vissa jobb så finns de vissa som går i plus och 

andra som går i minus och då tittar man på det och kollar på resurser till exempel lastbilar hur 

mycket hade vi räknat med och hur mycket gick åt i verkligheten. 

 

 

Sparas något av detta med arbetsberedningar? 

 



 

 

 

– Besiktningen sparas naturligtvis i protokollerna, Kalkylavdelningen har ett kalkylprogram där 

dem tittar på uppföljningar på hur det har gått och allt detta ligger kvar i hårddisken naturligtvis. 

 

 

Dokumenterar ni era rutiner? 

 

– Ja det gör vi. 

 

 

Vad vet ni om erfarenhetsåterföring? 

 

– Ja det vet vi en hel del om, jag har ju jobbat i 40 år så jag vet precis vad det är. 

Erfarenhetsmässigt genom att vi följer alltid upp alla jobb, det tillhör ju jobbet för en platschef 

att göra det. 

 

 

Har ni någon form av erfarenhetsöverföring? 

 

– Jag det har vi, då vi tittar på projekt och hur det har gått med en uppföljning då ser vi det inför 

nästa projekt vad som gick bra och vad som gick mindre bra både resultat mässigt och utförande 

mässigt. Då vet vi till nästa projekt vad vi ska tänka på. Sådant har vi med då vi tittar på det 

ihop med kalkylavdelningen. 

 

 

Har ni någon form av intranät eller blanketter som ni har för att dokumentera? 

 

– Ja det har vi, vi har alla kvalitetsdokument, dokument för inmätningar, dokument för 

redovisning av resultat, det vi debiterar till beställaren går genom A-pris listor där man har ett 

pris per kvadratmeter eller kubik. Allt sådant dokumenteras och sen så sparar vi alla resultat i 

pärmar också där det står 10 år i arkiv. 

 

 

Hur ofta har ni olika möten? Innan, under och efter projekt? 

 

– Vi har ju ett startmöte med beställaren. 

 

Ett möte med gubbarna (yrkesarbetarna, maskinister och dem som är på arbetsplatsen) vad som 

ska göras, vad det innebär till exempel a-pris listan, tider, arbetsmiljöplanen osv. 

 

Sen går man tillbaka redan från början så kollar vi med kalkylavdelningen om det är lämpligt 

för oss att ta projektet och räkna på det över huvudtaget. Det kanske är ett jobb som vi inte ska 

göra, till exempel gjuta en stor bro och sådant ger vi oss inte på eftersom vi inte håller på med 

sådant. 

 

Sen har vi byggmöten som vi har var 14de dag eller en gång i månaden beroende på hur stort 

arbetet är. 

 

 

Möten efter projektet då? 

 



 

 

 

– Då har man besiktningen naturligtvis. Då lämnas den här delen med fakturering till beställaren 

då där man går igenom projektet och sen detta med kalkylen om det har gått bra eller dåligt. 

 

 

Inget slutmöte efter hela projektet är färdigt? 

 

– Jo men det är besiktningen som är ett möte där man gör ju så att besiktningsmannen läser 

igenom det som han ska titta på. Där vi lämnar alla prover på material, relationshandlingar, 

filmer på VA, certifikat på rör, provtryckningar allt sådant är med då han oftast frågar 

beställaren i slutmötet om allt det. 

 

 

Har ni några rutiner inför slutbesiktningen? 

 

– Ja vi kan ha en förbesiktning om det är större projekt innan slutbesiktningen. Men är det 

mindre projekt så behövs det inte. Sen gör vi ju alla provtrycker, alla filmningar.  

Vad tycker ni allmänt om era slutbesiktningar? Hur har det sett ut på senaste tiden? 

 

 

– Haha, Det ska du egentligen fråga beställaren det är ju inte vi som bedömer det. Vi säger ju 

alltid att vi är bra naturligtvis. Men vi har få anmärkningar, väldigt få. 

 

 

Hur ofta är yrkesarbetarna med på möten? 

 

– Vi har något som heter APT (arbetsplatsträffar) som vi har 6 gånger om året ungefär. 

Sen träffar vi ju dem varje dag mer eller mindre då vi är på arbetsplatsen nästan varje dag och 

pratar med dem. Det blir en typ av ATP och då går vi igenom om det är några problem eller så. 

Annars hörs vi ofta via telefon för vi har flera projekt igång på olika ställen. 

 

 

Det här med besiktningsanmärkningar? 

Finns de något sätt att undvika onödiga anmärkningar på slutbesiktningen? Som kan tyckas ha 

gjorts på grund av slarv, lathet eller brist på erfarenhet? 

Som att brunnen satt för högt upp eller att det inte är tillräckligt förstärkt vid kanten eller någon 

skylt? 

 

– Ja vi påpekar ju detta men det är inte alltid fungerar ändå 

 

 

Är det slarvfel tycker ni eller att man inte orkar bara? 

 

– Nej att man inte orkar tror vi inte att det är, utan det är små onödiga grejer som man påpekar 

men ändå blir det lite slarv. Det blir säkert bättre för vi har haft upp dessa grejer och bland annat 

skyltkillarna. 
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