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Sammanfattning 

Att systematiskt arbeta med ständiga förbättringar ligger kanske inte alltid högst på 

prioritetslistan i byggbranschen även om det alltid aktivt jobbas med kvalitet. Syftet med denna 

uppsats är att jämföra hur OF Bygg arbetar med dessa delar gentemot vad som förordas idag. 

Målet är att hitta svagheter hos företaget när det gäller systematiskt förbättringsarbete för att ge 

dem en bättre grund att stå på inför kommande ISO-certifiering. 

Det som förordas är struktur, ordning och reda, att förtaget har en tydlig arbetsgång och 

dokumentation för att detta sedan ska vara enkelt att efterleva. 

OF Bygg visar tydligt att de har vad som eftersträvas i sitt nya kvalitetsledningssystem och har 

upprättat en lagom mängd dokumentation och ett relativt enkelt system som är lätt att använda. 

I jämförelsen mellan vad som förordas idag och OF Byggs kvalitetsledningssytem var resultatet 

till OF Byggs fördel. Det fanns inte mycket att anmärka på så när som på en och annan kontroll 

och provning. Svagheterna som jag anser det, har varit avsaknad av kvalitetsledningssystem, 

ledningens omedvetenhet av vad ett ledningssystem faktiskt ger och att företaget inte aktivt har 

samordnat kvalitetsfrågorna.  
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Abstract 

Systematically working with continuous improvements may not always be the highest on the 

priority list in the construction industry, although it's always an active job base with quality. 

The purpose of this paper is to compare how OF Bygg works with these parts in relation to what 

is predicted today. The goal is to find weaknesses in the process of systematic improvement 

work to give them a better foundation to face the upcoming ISO certification. 

What is predicted is structure, order and reason, that the initiative has a clear workflow and 

documentation that will then be easy to follow. 

OF Bygg clearly shows that they have what is sought in their new quality management system 

and have established a fair amount of documentation and a relatively simple system that is easy 

to use. 

In the comparison between what is predicted today and OF Bygg's quality management system, 

the result was OF Bygg's advantage. There was not much to remark on as in the case of some 

control and testing. The weaknesses I think are lack of quality management systems, 

management's awareness of what a management system actually provides and that the company 

has not actively coordinated quality issues. 
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1. Inledning 
För att nå framgång behövs en ledningsmodell som skapar värde och som beskriver hur positiva 

resultat ska åstadkommas. En ledningsmodell består av två delar: ett ledningssystem och ett 

förbättringsprogram. Ledningssystemet ska vara en stabilisator för verksamhetens processer 

och innehålla allt som beskriver ”det normala tillståndet”. Processkartor, direktiv, procedurer, 

manualer och rutiner är exempel på hur normalitet uppnås och som organisationen har 

identifierat som nödvändiga. Ledningssystemet visar tydligt hur de olika delprocesserna i en 

verksamhet hänger ihop och ska innehålla beprövade, förutsägbara, standardiserade arbetssätt 

som visat sig ge önskat resultat. Systemet ska vara lätt att nå, förstå och använda samt att det 

ska vara känt och användas av alla berörda. I annat fall är det en aning meningslöst att införa i 

en organisation. 

Ett förbättringsprogram är skapat för att utveckla verksamheten till de nivåer man vill nå. Det 

kan bestå av vad organisationen definierat som sin vision, värderingar, uppdrag, valda 

ledningsprinciper, metoder och verktyg vilka tillsammans ska leda organisationen att nå sina 

mål. Allteftersom utveckling sker och nya arbetssätt tas i bruk, införs dessa i ledningssystemet 

och de tidigare ersätts. Ett nytt normalt tillstånd på en högre nivå har skapats. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna rapport är att analysera hur OF Bygg arbetar med och tillämpar det 

kvalitetsarbete som förordas inom byggbranschen idag. En beskrivning av förordat 

kvalitetsarbete inom produktionsprocessen kommer att inkluderas. Detta för att senare jämföra 

den erövrade teorin med resultaten av data från en analys av förtagets nyligen upprättade 

kvalitetsledningssystem och ett antal semistrukturerade intervjuer. Eftersom företaget står inför 

en ISO 9001-certifiering följer också en översiktlig redogörelse av denna. 

 

1.2 Mål 
Kvalitetsledningssystem är till för att hitta avvikelser, som i sin tur ska identifieras, analyseras 

och till sist elimineras, så att avvikelsen inte uppstår igen. Eftersom det generellt verkar vara 

svårt att få till en bra och enkel struktur på arbete med kvalitet, är målet med rapporten att 

försöka finna de svagheter OF Bygg har för att systematiskt arbeta med förbättringar och 

erfarenhetsåterföring för att förstärka sitt kvalitetsarbete. 
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1.3 Frågeställning 
 Hur jobbar OF Bygg med kvalitet vid produktion i jämförelse med vad som 

förordas idag? 

 Finns det skillnader och/eller likheter? 

 Hur jobbar OF med ständiga förbättringar inom produktion? 

1.4 Avgränsningar 
Eftersom kvalitetsarbete är en relativt komplex uppgift och ser annorlunda ut för varje del i en 

organisation, är denna rapport begränsad till att enbart fördjupa sig i ett företags 

kvalitetsledningssystem när det gäller produktion. För att få med alla delar av just 

produktionsfasen i kvalitetsledningssystemet görs en noggrannare undersökning av 

nyproduktion av en byggnad.  

 

1.5 Bakgrund 
En anledning till att OF Bygg behöver bistånd med att analysera hur deras systematiska 

kvalitetsarbete idag genomförs är att företaget står inför en ISO-certifiering. För att över huvud 

taget få till stånd en revision av företagets ledningssytem, krävs det att ledningen och 

medarbetare har kontroll över hur ens kvalitetsarbete genomförs samt att det finns ett 

fungerande kvalitetsledningssystem. Om revisionen senare blir godkänd så står en certifiering 

för dörren. Efter en eventuell certifiering krävs att ledningssystemet följs och att kvalitetsarbetet 

upprätthålls. 

Anledningen till ISO-certifieringen, i sin tur, är att beställare och byggherrar idag mer eller 

mindre kräver att företag som de anlitar, har en sådan. Detta för att försäkra sig om 

tillförlitligheten hos ett företag och att man som beställare får den kvalitet som utlovas i 

anbudet. 

 

1.6 Kort presentation av OF Bygg som företag 
OF Bygg är ett lokalt förankrat företag som varit med och byggt Umeå sedan snart 80 år. 

Företaget står idag på tre ben; Entreprenad, mindre entreprenader och maskinuthyrning. 

OF Bygg ägs av fyra lokalt förankrade anställda som många har arbetat länge i verksamheten. 

Lönsamheten varierar över tid men är god i förhållande till riksgenomsnittet. Kompetens, 

kunnande och engagemang är den viktigaste konkurrensfaktorn.  OF Bygg vill fortsätta 

utvecklas till ett lönsamt företag, där kunder känner en långsiktig trygghet i att välja just dem, 

att företaget står sig över tid. 
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Visionen är att OF Bygg ska vara Umeås eget stora byggföretag. Professionellt och lönsamt, 

som i sin utveckling av verksamheten och engagemang i medarbetarna upplevs som det 

självklara valet för kunder och duktiga medarbetare. 

OF Byggs strategi lyder som följer: ”I ett läge med ökad konkurrens, ökad internationalisering 

och osäker marknad för bostadsbyggande ska OF Bygg i första hand välj att arbeta 

lokalproducerat, så att kunder och anställda känner trygghet, långsiktighet och hållbarhet.” Med 

lokalproducerat menar företaget att, inom befintlig kompetens, i första hand utföra uppdrag med 

egen personal, för att utveckla alla anställda och OF Bygg. I och med detta gynnar det 

närområdet och pengarna stannar i staden. 
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2. Teori 
I detta avsnitt kommer den typ av kvalitetsarbete som förordas i de olika delprocesserna i 

produktionsfasen att presenteras. Så även vad som förordas med förbättringsarbete. För att ett 

upprättat ledningssystem ska kunna hållas levande och utvecklas så måste någon form av 

förbättringsprogram med strategier för utveckling och strävan mot effektivisering, aktivt 

arbetas med. Slutligen följer en översiktlig beskrivning av vad ISO 9001 innebär. 

 

2.1 Kvalitetsarbete i byggprojekt- produktionsprocessen 
Produktionsprocessen startar när projekteringen levererat sina bygghandlingar och när 

inköp/kalkyl levererat dokumentation över utförda upphandlingar i form av beställningar/ avtal 

med materialleverantörer, underentreprenörer och eventuella konsulter. I teorin vore det bra om 

alla handlingar är klara och inköp är gjorda innan etableringen kör igång men verkligheten är 

en annan. I många fall så fortlöper projekteringen jämte produktionen, detta för att vinna tid. 

Bygget måste komma igång tidigt för att bli färdigt i tid eller gärna före tidsplanen. 

Produktionen kan ses som ett processområde, där många processer ligger parallellt, men där 

alla till slut utmynnar i ett färdigt byggnadsverk. Produktionsprocessen i ett byggföretag är 

komplex på så vis att den inte följer ett enkelt flöde (Johnsson, 2016). 

Ett kvalitetsledningssystem måste såklart anpassas efter företaget och dess organisation men 

det måste även anpassas efter varje byggnadsprojekt hos ett byggnadsföretag. I kvalitetsplanen 

och projektplan anpassas sedan systemets processer till det aktuella projektets förutsättningar 

och behov (Höglund & Olsson, 2015). 
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2.1.1 Etablering 
I figur 2.1 vissas delprocesserna i etableringsfasen. Vid etablering finns det tillräckligt med 

bygghandlingar för att arbete ska kunna påbörjas. Önskvärt vore om alla handlingar fanns klara 

för produktionsledningen att läsa in och detaljplanera produktionsförloppet. 

 
 

 

 

 

 

FIGUR 2.1 Delprocesser i etableringsfasen.  

 

För att de operativa arbetet ska kunna påbörjas så krävs det att arbetsplatsens infrastruktur är 

upprättad. Bodar, kontor, förråd och verkstäder, upplagsplatser, kranfundament, el-, vatten- och 

avloppsanslutningar, medieförsörjning med mera utföra enligt i projektplaneringsfasen 

upprättad APD-plan (arbetsplatsdisposition). Inför upprättandet av APD-plan så bör det noga 

studeras de handlingar man har och tänka igenom logistiken för att det mesta ska flyta på så 

smidigt som möjlig igenom hela produktionsfasen. 

En checklista med ett antal punkter som bör beaktas vid etablering kan underlätta för 

platschefens planering. Vid etablering kan det vara lämpligt att introducera nya medarbetare i 

projektet, där man muntligt informerar o byggnadsprojektet, ordnings- och skyddsregler, 

kvalitets- och miljömål. Det kan också vara på sin plats att medarbetarna kvitterar att han/hon 

mottagit informationen, samt mottagit eventuell skyddsutrustning för att det i framtiden inte ska 

uppstå oegentligenheter. Beroende på omfattning av projektet kan det vara trevligt att dela ut 

en liten välkomstfolder till alla nya medarbetare. 

Enligt standardavtal AB 04 ställs det krav på att hålla startmöte med underentreprenörer innan 

arbete påbörjas. På detta möte gås projektet detaljerat igenom, beställarens mål med produkten, 

valda konstruktioner och planering för genomförandet. Även här gås general- eller 

totalentreprenörens kvalitetspolicy igenom samt ordnings- och skyddsregler. Detta görs för att 

alla ska få samma förutsättningar att göra ett bra jobb och kunna leverera kvalitet.  

Parterna är skyldiga att delta på startmötet och skall även företrädas av behörig person. Ett 

protokoll ska föras under mötet och delges alla deltagare i god tid innan nästa byggmöte 

(Johnsson, 2016). 
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2.1.2 Produktionsplanering 
Innan etablering har en övergripande projektplanering skett med projektchef och platschef. De 

har också diskuterat och kommit överens om vilka ytterligare planeringsaktiviteter som ska 

genomföras under produktionsprocessen. Platschefen tar nu över den del av projektplanen som 

omfattar produktionsområdet och använder den som checklista för att delegera ut 

arbetsområden till sina produktionsledare. I figur 2.2 finns angivet de olika processerna för 

detta planeringstadium.  

 

 

 

 

 

FIGUR 2.2 Delprocesser i produktionsplaneringsfasen. 

 

Platschefen stämmer av upprättade tidplaner inför byggmöte med beställaren (Révai, 2008). 

Vid större förändringar revideras tidplanen i samråd med projektchefen och det fastställs vilka 

ytterligare tidplaner som behöver tas fram. Tidsplanering är på alla nivåer ett mycket viktigt 

styrinstrument för att byggentreprenaden ska bli färdig i tid. Tidplanen används inte bara för att 

planera arbetet utan också för att följa upp att det fungerat som det var tänkt (Révai, 2008). I 

och med att en tidplan är upprättad med hjälp av IT-system, kan företaget få fram en så kallad 

”gubbkurva”. Denna kurva indikerar vilket personalbehov som verksamheten kräver. 

Platschefen lämnar då uppgifter om kommande personalbehov till förtagets personalplanerare 

samt anmäler ökat eller minskat behov av produktionsledare till projektchefen. 

I produktionsplaneringen ingår det även att komplettera de kontrollprogram som upprättats vid 

projektplaneringen och som innefattar vilka aktiviteter som ska kontrolleras. I första hand vill 

företaget kontrollera de aktiviteter, produkter och byggdelar som bedöms vara kvalitetskritiska. 

Kvalitetskritiska är de aktiviteter, produkter och byggdelar som av erfarenhet visat sig kunna 

bli felaktigt utförda samt vars egenskap har stor inverkan på det färdiga byggnadsverkets 

egenskaper eller som skulle innebära stora kostnader att åtgärda om de senare visade sig inte 

uppfylla ställda krav. I denna process skapas arbetsberedningar för alla olika delmoment och 

dessa gås igenom med arbetslaget innan arbete påbörjas. Arbetsberedning är ett sätt att göra en 

situationsanpassad arbetsinstruktion. När kontroll- och arbetsberedningar tas fram ska även 

mätinstrument som behövs inplaneras. Detta för att kunna utföra mätningar som påvisar att 

arbetsmoment blir rätt utförda och för att kvalitetsledningssystemet kräver mätbara parametrar. 

Med APD-planen som utgångspunkt planerar platschefen hur material och byggdelar ska 
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skyddas. Allt material och alla varor som kommer till arbetsplatsen ska skyddas, så att de inte 

blir skadade eller deras egenskaper försämras innan de är inbyggda, medan de byggs in eller 

efter det att de är inbyggda. Lämpligt är att direkt vid lossning transportera in material och varor 

i skyddad miljö. För att detta ska falla väl ut måste kännedom om hur olika materialslag och 

varor ska skyddas, innehas. Fukt är förenat med ondo i ett byggnadsverk och bör i största 

möjliga mån undvikas eller ligga under gränsvärden. Därför upprättas en fuktskyddsplan i 

vilken fuktkällor som är kritiska identifieras (Johnsson, 2016). 

Sist men inte minst upprättas en avfallsplan för vanligt byggavfall samt för farligt avfall om 

sådant förekommer. Byggavfall ska ju inte levereras till beställaren och kan av den anledningen 

utelämnas från kvalitetsledningssystemet men om ledningssystemet ses som ett sätt att öka 

processernas effektivitet kommer avfallsfrågan ändå med (Johnsson, 2016). 

 

2.1.3 Produktionsstyrning 
Med produktionsstyrning styrs de dagliga aktiviteterna, se figur 2.3, så att de blir korrekt utförda 

i rätt tid och på det sätt som planerats. Produktionsstyrning innebär att leda och fördela arbetet 

samt att övervaka hela projektets förfaringssätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 2.3 Delprcesser i produktionsstyrningsfasen. 

 

Tillförordnad produktionsledare leder och fördelar arbetet samt övervakar att arbetet flyter på 

enligt gjord arbetsberedning. Produktionsledaren övervakar att nedlagda resurser såsom tid, 

material- och hjälpmedelsförbrukning, överensstämmer med planerad resursförbrukning i 

produktionskalkylen (Révai, 2008). 

För att styra produktionen krävs kommunikation och ett formellt sätt att kommunicera är möten. 

I samråd med projektchefen fastställs i vilken omfattning möten ska ske för att möjliggöra 

effektiv produktionsdrift. Vilka typer av möten som ska sammankallas, beror på storleken och 
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komplexiteten på projektet (Johnsson, 2016). Nedan följer tabell 2.1 med en rad olika typer av 

möten som kan hållas på en byggarbetsplats. 

 

TABELL 2.1 Mötestyper (Johnsson, 2016) 

 

Platschef upprättar ett veckoschema på en whiteboard-tavla, där alla produktionsledare kan 

notera veckans planerade händelser, såsom större leveranser, möten, besiktningar, start av nya 

byggdelar, planerad frånvaro och övrigt av intresse. Denna kan även fungera som underlag för 

veckovis genomgång av verksamheten (Johnsson, 2016). 

Vad gäller avrop av produkter och tjänster, är det platschefens eller den hen utsett, uppgift att i 

god tid se till att leveranser kommer på plats. Vid arbetsplatsinköp är det upp till varje 

företagsledning att bestämma vilka befogenheter platschef ska ha och om ekonomiska 

begränsningar ska föreligga. Detta kan med fördel noteras i platschefen ansvar- och 

befogenhetsbeskrivning. Vid avslutad byggnation, vill beställaren ofta ha en fysisk pärm med 
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drift- och underhållsinstruktioner. Det är upp till platschef och produktionsledare att samla in 

det material och produktbeskrivningar som leverantörerna bilägger sina entreprenader eller 

leveranser i produktions-skedet. För produkter som beställaren kräver spårbarhet på, övervakar 

platschefen att spårbarhet dokumenteras på ett tydligt sätt. 

Som tidigare nämndes, används möten för kommunikation. Formell kontakt med kund sker 

genom byggmöten och byggledarmöten, utöver det tas kontakt med kund vid behov. Platschef 

och projektchef samråder och anmäler till beställaren ”omständigheter av betydelse för 

entreprenaden” utan dröjsmål. Överenskommelser med kund ska alltid bekräftas skriftligen. I 

standardavtal AB 04 finns att läsa under vilka omständigheter byggentreprenören bör kontakta 

kund. 

När det gäller övrig extern kommunikation bör projektchef och platschef komma överens om 

vilka kontakter som ska tas med eventuella externa parter under produktions-skedet. Med 

externa parter menas grannar, allmänhet, massmedia och dylikt. 

 

2.1.4 Kontroll o provning 
Kontroll definieras i kvalitetssammanhang som bestämning av överensstämmelse med 

specificerade krav. Den som utför en kontroll verifierar om produkten uppfyller ett eller flera 

krav, eller inte. Kontroller i produktionsfasen kan ur ett tidsperspektiv indelas i tre olika skeden; 

mottagningskontroll, utförande kontroll och leveranskontroll. Efter att varje arbetsmoment och 

byggdel blir färdigt så kontrolleras att kontraktskraven uppfylls. Delprcesserna i fasen för 

kontroll och provning behöver inte nödvändigtvis följas i ordningen som figur 2.4 visar. 

 
 

 

 

 

FIGUR 2.4 Delprcesser för kontroll och provning. 

 

Mottagningskontroll syftar till att förhindra att felaktigt material, varor och tjänster släpps in på 

arbetsplatsen. Kontrollen verifierar att resurser som ska användas i den operativa processen är 

helt i sin ordning. Mottagningskontroll bör göras av varor och tjänster, handlingar och inhyrda 

maskiner. Varor och tjänster för att inte ”förorena” arbetsplatsen, handlingar för att granska, 

distribuera och makulera och inhyrda maskiner för att fastslå att maskinen och dess eventuella 

förare är godkänd och har den behörighet som behövs. I mottagningskontrollen ingår även, om 
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beställare eller myndigheter kräver, provning av material. I dessa fall ska materialprover skickas 

till godkänt laboratorium innan materialet får användas (Johnsson, 2016).  

Utförandekontroller på arbetsplatsen ansvarar platschefen för. Denne övervakar att 

kontrollprogrammets utförandekontroller genomförs och dokumenteras. Utförandekontroller 

görs på eget arbete och på UE´s arbete men även PBL-kontroll skall utföras om byggnadsverket 

kräver. Syftet med detta är att byggnaden ska uppfylla myndighetskrav med avseende på 

tillgänglighet, bärförmåga, stadga och beständighet, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, 

bullerskydd, säkerhet vid användning och till sist energihushållning. Andra kontroller som görs 

är ronder, exempelvis skyddsronder och miljö-ronder. Vid en rond konstateras hur statusen är 

just vid rondtillfället. Det som uppmärksammas under ronden diskuteras och beslut fattas om 

vem som ska åtgärda punkterna och när det senast ska vara klart. Nästkommande rond inleds 

alltid med uppföljning från förra ronden.  Syn är en annan form av kontroll som tillkallas om 

behov föreligger. Detta innebär att en eller flera personer besöker ett område och med egna 

ögon skaffar sig en uppfattning om dess egenskaper och förutsättningar. I arbetet med 

utförandekontroller kan under produktion såklart produktavvikelser uppkomma. Då är det 

viktigt att platschefen upprättar en avvikelserapport för de utförda kontroller som inte gett 

godkänt resultat. När tillräckligt med åtgärder vidtagits för att avhjälpa felet, noteras detta i 

kontrollprogrammet och avvikelserapporten flyttas till mapp för korrigerande åtgärder (som tas 

upp längre fram i rapporten). En avvikelse kan sägas vara när en produkt inte uppfyller 

myndighets- eller kundkrav. Det bör på arbetsplatsen finnas dokumenterad rutinbeskrivning för 

att styra hanteringen av avvikelser. Om det inte finns, är risken stor att avvikelsehanteringen 

inte kommer att fungera eftersom processen är lång och svår (Johnsson, 2016). 

Inför kommande leverans av produkt, det vill säga byggnadsverk, utförs ett antal 

leveranskontroller. Dessa syftar till att byggnadsverket som helhet ska granskas inför 

överlämnandet till kund så att det uppfyller alla kontraktskrav vid slutbesiktning. När 

byggnaden är driftsatt kallar utsedd besiktningsman till samordnad provning för att säkerställa 

att alla system fungerar tillsammans. I detta stadie genomför platschefen, i samråd med 

produktionsledarna, en intern förberedande besiktning i syfte att upptäcka fel och brister som 

inte upptäckts tidigare, åtgärda dessa och på så vis förebygga besiktningsanmärkningar vid 

slutbesiktning. Sist men inte minst går platschefen igenom kontrollprogrammet för att 

säkerställa att alla upptagna kontroller är utförda med godkänt resultat och signerar därefter 

kontrollprogrammet. För de kontroller som platschefen inte kan verifiera ska det finnas 

avvikelserapporter (Johnsson, 2016). 
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För att eliminera orsaken till en konstaterad avvikelse och för att förebygga upprepning av 

denna så tillämpas korrigerande åtgärd. Dessa åtgärder kan beröra både de administrativa 

processerna i kvalitetssystemet och de operativa processerna på arbetsplatsen. Projektchefen 

ansvarar för att i samråd med kvalitetschefen vidta korrigerande åtgärder för att avvikelserna 

inte ska upprepas i det aktuella projektet eller i framtida projekt i företaget (Höglund & Olsson, 

2015). 

2.1.5 Produktionsekonomi 
Ekonomin vid produktion kan ses som en rad ekonomirelaterade processer som startar direkt 

efter beställning och avslutas efter att alla ekonomiska mellanhavanden mellan beställaren och 

entreprenören är avklarade. Som figur 2.5 visar beöver de ekonomiska processerna inte följar 

i ordning. 

 

 

 

 

 

FIGUR 2.5 Delprocesser produktionsekonomi. 

 

Kundfakturering innebär att av projektchef utsedd faktureringsansvarig, fakturerar kunden efter 

betalningsplan. ÄTA-arbeten faktureras omgående när arbete är utfört och kunden godkänt 

beloppet. För detta krävs ett underlag som tas fram av platschefen.  

För leverantörsfakturor gäller att företagets ekonomiavdelning skickar ut fakturorna till 

platschef för attest av mängd och pris medan projektchefen attesterar för utbetalning och sedan 

skickar tillbaka fakturan till ekonomiavdelningen (Johnsson, 2016).  

 

2.1.6 Produktionsavslut 
I detta skede i produktionsprocessen ska säcken knytas ihop. Byggherrens kontrollansvarige 

anmäler byggprojektet klart för slutsamråd när alla relationshandlingar och verifikat till 

kontrollplan PBL är framme. Byggnadsnämnden kallar till slutsamråd och om nämnden finner 

att byggnadsverket uppfyller myndighetskrav utfärdar den ett slutbesked till byggherren, som 

därefter kan ta byggnaden i bruk (Johnsson, 2016). 

Projektchefen anmäler entreprenaden klar för slutbesiktning. Platschef kallar berörda UE. 

Entreprenören överlämnar byggnadsverket och de redovisande dokument som fastställts i 

kontraktshandlingarna. Besiktningsmannen avgör, efter att ha granskat byggnadsverket och 
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hört parterna, om entreprenaden kan godkännas och skriver därefter ett besiktningsutlåtande. 

Projektchefen översänder en kopia av utlåtandet till kvalitetschefen (Révai, 2008). 

Vid ekonomisk slutreglering ansvarar projektchefen för att slutfakturering av kontraktssumma 

och eventuell indexreglering sker samt att kvarvarande ÄTA-arbeten regleras. 

När det är tid för projektavslut ser platschefen till att besiktningsanmärkningar skyndsamt 

åtgärdas samt av-etablerar arbetsplatsen och återställer eventuellt skadade markytor. 

När alla ekonomiska frågor är lösta, bjuder projektchefen in byggherren till ett avslutsmöte, där 

erfarenhet från entreprenaden kan diskuteras och entreprenören kan få del av byggherrens 

synpunkter (Johnsson, 2016). 

Slutligen bjuder projektchefen in egen personal samt kvalitetsansvarig till ett erfarenhetsmöte 

för att diskutera och sammanställa viktiga erfarenheter från projektet.     Viktiga leverantörers 

arbete bedöms och inköpsansvarig informeras om utfallet.    Kvalitetsansvarig dokumenterar 

erfarenheter inklusive besiktningsanmärkningar samt analyserar dessa för att informera 

ledningen och sprida i organisationen. Efter allt detta visar figur 2.6 resultaet, projektet har gått 

i mål. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 2.6 Delprocesser produktionsavslut. 

 

 

2.2 Förbättringsarbete 
Med ett förbättringsprogram vill man eftersträva perfektion. Med det menas när ett syfte eller 

mål har infriats och inte kan förbättras ytterligare genom att något läggs till eller tas bort. Detta 

är givetvis en utopi men väl värd att försöka nå.  

Den som ansvarar för förbättringsarbetet måste under alla omständigheter ha ledningen i 

ryggen, som gett mandat att förbättringsprogrammet byggs upp och etableras. Om inte 

ledningsgruppen är fullt övertygad så är det inte någon idé att starta upp något. Engagemanget 

uppifrån är alltså helt avgörande  när det kommer till val av strategi och taktik för hur förtaget 

ska drivas till förbättring. 
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Ofta fokuseras det på verktyg och metoder när ett förbättringsprogram beskrivs men det krävs 

mycket mer än så för att nå framgång och resultatförbättring. Inledningsvis bör en diskussion 

hållas om vilka värderingar och ledningsprinciper som ska gälla, detta för att programmet ska 

bygga på en överenskommen och genomarbtead strategi. Efter detta är det lämpligt att välja 

verktyg och medtoder som är kopplade till respektive ledningsprincip och som bedöms ge ett 

önskat resultat (Höglund & Olsson, 2015).  

När det talas om värderingar och drivkrafter, måste varje organisation förstå vad som driver 

den framåt och vilka värderingar som ska vara vägledande. Drivkaften hos ett företag är till 

exempel konkurrenstryck och förräntningskrav på investerat kapital. 

En del av organisationens ledningsprinciper är dess utvecklade policyer men det finns även 

inspiration att hämta från ISO 9000 eller Institutet för Kvalitetsutveckling.  

När ett förbättringsprogram byggs upp ska det utgå ifrån vilka parametrars resultat som ska 

förbättras och de värderingar och drivkrafter som identifierats. När ledningsprinciperna är valda 

följer naturligt den metodik och de verktyg som är lämpliga. Om viljan finns att åstadkomma 

resultat utöver de utpekade parametrarna, kan ett särskilt uppföljningssystem behöva byggas 

upp (Höglund & Olsson, 2015). 

Nedan följer processen för att bygga ett förbättringsprogram: 

 Förbättringsbehov 

 Definiera varför 

 Beskriv aktuellt tillstånd 

 Beskriv önskat tillstånd 3-5 års sikt 

 Identifiera framgångsfaktorerna 

 Specificera mätetal 

 Fastställ målen 

 Bygg ett förbättringsprogram 

 Implementera förbättringsprogrammet 

 Följ upp och justera vid behov 

 Utvärdera 

 

2.3 ISO 9001- Kvalitetscertifiering 
För att bli ett framgångsrikt företag idag så krävs det kvalitet. Enligt Svensk Certifiering (2017) 

innebär detta inte bara att leverera en vara eller tjänst som uppfyller eller överträffar kundens 

krav, ett företag ska även kunna påvisa att och hur det systematiska arbetar med kvalitet. Idag 
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jobbar det flesta företag med ett kvalitetsledningssystem som arbetats fram för att passa det 

enskilda företaget. Detta kvalitetssystem ska sedan genomsyras av ständiga förbättringar med 

hjälp av att hitta avvikelser. En ISO-certifiering är ett sätt att visa, både externt och internt, att 

företaget är dedikerat till att systematiskt förbättra sin kvalitet och överträffa sina kunders 

förväntningar. 

Det finns flera fördelar med en certifiering, bland annat så uppstår färre missförstånd, 

korrigeringar och reklamationer. Eftersom initiativet måste komma från ledningen och vara väl 

förankrat där i, är det också den som arbetar systematiskt med utveckling och förbättring. 

Istället för att släcka bränder och jobba med korrigerande åtgärder, arbetas det med 

förebyggande uppslag där personalen blir delaktig i kvalitetsarbetet. Det ofta förekommande 

kundkravet på certifikat uppfylls i och med en certifiering samt att företaget och dess produkter 

vinner större förtroende. 

Enligt Svensk certifiering kan vinsterna med en certifiering visa sig omgående i verksamheten 

i form av högre produktivitet, bättre precision i styrningen av verksamheten, lägre kostnader, 

bättre förståelse för helheten av personalen, ökad konkurrenskraft samt mer kraft att fokusera 

på rätt saker. 
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3. Metod och genomförande 
Nedan följer en redogörelse för hur arbetet med rapporten gått tillväga. 

3.1 Steg för steg 
När examensarbetets grundläggande innehåll och rubrik blev fastslaget, gjordes ett upplägg för 

ungefär hur arbetet skulle gå tillväga. Steg ett var litteratursökning för att kunna beskriva vad 

som förordas om kvalitetsarbete idag och lära sig mer om vad som redan är känt i ämnet. Steg 

två var att läsa igenom och söka jämförelser med det förordade i OF byggs 

kvalitetsledningssystem. I detta steg gjordes även semistrukturerade intervjuer för att få fram 

upplevt kvalitetsarbete hos några anställda. Steg tre innebar att dessa data analyserades för att 

kunna sammanställa ett resultat. I steg fyra diskuteras sedan resultaten för att kunna bistå OF 

bygg med vad som eventuellt saknas i företagets kvalitetsstyrning vid nyproduktion av 

bostäder.  

 

3.2 Kvalitativ studie 
I kvalitativa studier utgår man från att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och att 

det till följd av detta inte finns en absolut och objektiv sanning.  Man kan därför som forskare 

exempelvis inte själv formulera relevanta enkätfrågor kring forskningsområdet som sedan kan 

besvaras och ge kvantitativ information. Den kvalitativa metoden används också med fördel 

explorativt, det vill säga när man vet väldigt lite i förväg om fenomenet eller frågeställningen.  

Kvalitativa studier omfattar ofta ett litet antal personer, men försöker i gengäld undersöka dessa 

desto djupare. Man kan därigenom inte generalisera på vanligt sätt och använder inte heller 

siffror för att belysa omfattningen av fenomen (detta hindrar dock inte att man både kan använda 

sig av siffror och tabeller för att göra sina resultat mer lättöverskådliga). De ”data” man har 

utgörs istället av ord och beskrivningar, med andra ord kvaliteter. Forskningsprocessen är oftast 

induktiv, det vill säga man försöker på basis av sina iakttagelser eller sina data komma fram till 

en förklaring eller en modell av något (Backman, 2008). 

 

3.3 Semistrukturerad intervju 
I kvalitativ metod används oftast semistrukturerade intervjuer. Med det menas intervjuer där 

man utgår från frågeområden snarare än exakta, detaljerade frågor. Genom att ha några större 

frågeområden istället för många detaljerade frågor kan man föra samtalet mer naturligt och låta 

personen själv i viss utsträckning styra i vilken ordning olika saker kommer upp. Syftet med 

intervjuerna är att få en persons syn på sin verklighet och man vill därför att personen ska berätta 

så mycket som möjligt utan att ledas av intervjuaren. Viktigt är att få övergångarna mellan 
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frågeområdena att bli naturliga. Mina frågeområden var inte stora men innefattade hur 

personerna upplever företagets syn på kvalitet och eget engagemang. Personerna fick möjlighet 

att komma med egna förbättringsförslag och kommentera om de saknade någon delprocess i 

företagets kvalitetsarbete.  
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4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras OF Byggs kvalitetsledningssystem för produktion och dess 

delprocesser. I innehållet kan läsas om rutiner för hur arbetet skall fortgå samt beskrivning av 

mallar, dokumenthantering och fysiska pärmar. Vilka IT-system som används kommer inte att 

redovisas eftersom det inte tas upp i teorin. Rutinerna för varje delprocess kommer att 

pressenteras i punktform för att få en bättre översikt av vad som faktiskt ingår i OF Byggs 

arbete. I bilag 1 kan OF Byggs processkarta ses som innehåller alla företagets 

ledningsprocesser, kärnprocesser samt stödprocesser. 

 

4.1 Produktion 
I OF Byggs kvalitetsledningssystem för produktion så ingår sex delprocesser. I delprocess 

Byggstart/Etablering ingår etablering av arbetsplats, startmöte ”Det perfekta bygget”, startmöte 

UE, sophantering, kontor och bodar, stängselplacering, uppsättning av OF white-board som 

veckoschema samt kontinuerlig risk- och möjlighetsanalys. 

I Löpande produktionsplanering ingår löpande planering av arbetsplatshjälpmedel, tid- och 

resursplan upprättas, arbetsmiljöplan kommuniceras ut till alla involverade, arbetsberedningar 

görs. Här behandlas även avvikelsehantering och ÄTA-hantering, PM-hantering och hantering 

av handlingar. I denna delprocess ingår också löpande möten och administration. 

Delprocess Inköp inkluderar genomgång med upphandlade och avtalade leverantörer, inköp 

enligt planering görs och godsmottagning kontrolleras. 

Vidare har OF en delprocess som de kallar Avstämning. I denna ingår kontinuerlig rapportering 

av platschef till projektchef, ekonomisk avstämning och prognos för slutkostnader samt att 

resursbedömning görs med hjälp av tidplan kontra förbrukade timmar. 

Nästa delprocess heter Egenkontroll. Här ingår egenkontroller av byggnadsverket, brandrisker 

och tillgänglighet. 

Sist men inte minst kommer delprocess Slutfas inklusive besiktning. Vid denna tidpunkt finns 

en färdig byggnation och det är dags att upprätta all slutdokumentation. Nu utförs 

myndighetsbesiktingar och förbesiktningar för att slutligen kunna genomföra en slutbesiktning. 

Av-etablering av arbetsplatsen görs vilket innebär att man plockar ”hem” arbetsbodar, 

containrar och överblivet material samt återställer/ iordningställer marken runtomkring. Senare 

utvärderas projektet och uppföljning görs. 

4.1.1 Byggstart/ Etablering 

- Platschef ansvarar för den dagliga verksamheten på projektet.  
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- Upprättad huvudtidplan samt produktionskalkyl och slutblad med omkostnader ligger 

som grund för projektets styrning produktionsmässigt och ekonomiskt.  

- Här beaktas tänkt produktionsordning från planeringsfasen.  

- Huvudtidplan bryts ned i detaljerade och löpande fyra veckotidplaner. 

- Arbetsplatshjälpmedel, planering och fortlöpande behov, ansvar enligt checklista 

byggstart. 

- Vid behov revideras alternativt detaljeras huvudtidplan, förankra detta med 

projektgrupp löpande (ex beställare, UE etc.). 

- Allt inköp görs mot produktionskalkyl och värderas vid behov mot miljökrav enligt 

inköpspolicy. 

- Inköp stäms av mot leveranstidplan och huvudtidplan löpande och justeras vid behov. 

- Arbetsberedningar från planeringsfasen omarbetas löpande i takt med att projektet 

framskrider till detaljerade arbetsberedningar. 

- Löpande arbetsberedning enligt gällande mall. 

- Löpande riskanalyser görs för arbetsmoment där så krävs enligt arbetsmiljöverkets 

krav och egna bedömningar. 

- Ekonomiska avstämningar för projektet utförs löpande, ansvar enligt checklista 

byggstart. 

- Avstämning, uppföljning och tillägg av risk och möjlighetshantering görs löpande vid 

behov. 

- Uppföljning förväntningar och spelregler från uppstartsmöte/workshop genomförs. 

- Uppdateras vid behov 

- Arbetsmiljöplan revideras vid behov 

- Egenkontroll utifrån kvalitetsplan genomförs enligt upprättad kontrollplan. 

- Veckomöten, agenda enligt mall, whiteboardtavla (OF Bygg standard). 

- Samordningsmöten (ISO-möten, installation och samordning) enligt gällande mall. 

- Löpande uppföljning bemanning utifrån huvudtidplan rapporteras till 

bemanningsansvarig på OF bygg. 

- Avvikelsehantering (ÄTA-hantering) ansvar enligt checklista byggstart. 

- PM-hantering, ansvar enligt checklista byggstart. 

- Arbetsfördelning PC-AL, bestäm vem som har ansvar för vad och vilka befogenheter 

som gäller för respektive roll. 

- Avstämningar prestationslön kollektiv. 
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- Tidrapportering löner kollektiv. 

- Kontering leverantörsfakturor enligt kontering slutblad, ansvar enligt checklista 

byggstart. 

- Löpande möten enligt projektets upplägg och projektform, ansvar enligt checklista 

byggstart. 

- Övrig administration enligt krav i projekt, kan variera mellan olika projekt och 

beställare. 

- Fortlöpande uppdatering av dokumentation för projektet enligt myndighetskrav som 

kan förändras över tid. 

4.1.2 Löpande produktionsplanering 
 

Tidplan 

- Upprättad huvudtidplan samt produktionskalkyl och slutblad med omkostnader ligger 

som grund för projektets styrning produktionsmässigt och ekonomiskt 

- Beakta tänkt produktionsordning från planeringsfasen. 

- Huvudtidplan bryts ned i detaljerade och löpande fyra veckotidplaner. 

- Arbetsplatshjälpmedel, planering och fortlöpande behov, ansvar enligt checklista 

byggstart. 

- Vid behov revideras alternativt detaljeras huvudtidplan, förankra detta med 

projektgrupp löpande (ex beställare, UE etc.) 

- Allt inköp görs mot produktionskalkyl och värderas vid behov mot miljökrav enligt 

inköpspolicy. 

Inköp stäms av mot leveranstidplan och huvudtidplan löpande och justeras vid behov. 

Arbetsmiljö 

- Löpande riskanalyser görs för arbetsmoment där så krävs enligt arbetsmiljöverkets 

krav och egna bedömningar.  

- Arbetsmiljöplan revideras vid behov 

Avvikelser 

- Avvikelsehantering (ÄTA-hantering) ansvar enligt checklista byggstart  

- PM-hantering, ansvar enligt checklista byggstart 
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- Löpande möten enligt projektets upplägg och projektform, ansvar enligt checklista 

byggstart 

Möten 

- Veckomöten, agenda enligt mall, whiteboardtavla (OF Bygg standard)  

- Samordningsmöten (ISO-möten) enligt gällande mall 

Administration/Ekonomi/Personal 

- Ekonomiska avstämningar för projektet utförs löpande, ansvar enligt checklista 

byggstart. 

- Avstämning, uppföljning och tillägg av risk och möjlighetshantering görs löpande vid 

behov. 

- Uppföljning förväntningar och spelregler från uppstartsmöte/workshop genomförs. 

Uppdateras vid behov 

- Löpande uppföljning bemanning utifrån huvudtidplan rapporteras till 

bemanningsansvarig på OF bygg. 

- Avstämningar prestationslön kollektiv. 

- Tidrapportering löner kollektiv 

- Kontering leverantörsfakturor enligt kontering slutblad, ansvar enligt checklista 

byggstart. 

- Övrig administration enligt krav i projekt, kan variera mellan olika projekt och 

beställare. 

- Fortlöpande uppdatering av dokumentation för projektet enligt myndighetskrav som 

kan förändras över tid 

Kvalitet och Miljö 

- Arbetsfördelning PC-AL, bestäm vem som har ansvar för vad och vilka befogenheter 

som gäller för respektive roll. 

- Arbetsberedningar från planeringsfasen omarbetas löpande i takt med att projektet 

framskrider till detaljerade arbetsberedningar. 

- Löpande arbetsberedning enligt gällande mall 

- Egenkontroll utifrån kvalitetsplan genomförs enligt upprättad kontrollplan 
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4.1.3 Inköp 

- Inköp i detta processteg gäller inköp löpande under produktions-skedet. 

- "Inköpsmall" och "inköp av material" gås igenom (se checklista byggstart), vem som 

upphandlar vad. 

-  Bestäm vart ansvaret ligger för de olika inköpen; upphandlingarna fördelas mellan 

entreprenadingenjör, projektchef och platschef 

- Inköp kontrolleras mot kalkyl. 

- Stäm av inköp mot specifika miljö och kvalitets krav i projektet. (ex miljöbyggnad, 

breeam, leed etc.) 

- Kontrollera inköp mot OF byggs inköpspolicy. 

- När huvudtidplan är upprättad bör inköp planeras utifrån huvudtidplan, bestäm 

deadlines för leveranser etc. Leveranstidplan upprättas vid behov 

- Inköp och upphandlingar registreras i inköpslistamallen för projektet för att få en 

överblick över utförda upphandlingar/inköp. Avvikelser och kommentarer läggs in 

löpande i mallen. 

- Innan inköp, kontrollera att upphandling/inköp motsvarar krav i bygghandling och 

myndighetskrav samt kalkyl och/eller slutblad 

- I samband med beställning begärs om möjligt (beroende på typ av inköp) 

ordererkännande eller bekräftelse på beställning in för genomgång. 

- Efter avslutad beställning delges berörda i projektet. Beställning och tillhörande 

dokument skall förvaras i fysisk pärm hos platschef och projektchef. 

- Begär att få eventuellt drift och skötsel samt montageanvisning medleverad i 

bekräftelse/ordererkännande 

- Efter avslutad upphandling och leverans bör erfarenhetsåterföring noteras i 

inköpslistamallen för framtida upphandlingar/inköp 

4.1.4 Avstämning 
- Platschef rapporterar till projektchef månadsvis. 

- Hantering och ansvar enligt punkt avstämning i checklista byggstart. 

- Prognos slutkostnad och upparbetning görs gemensamt av platschef och projektchef 

när så krävs, till exempel vid prognos i samband med företagsbokslut. 

4.1.5 Egenkontroll 
- Egenkontroll utförs på moment enligt kontrollplan PBL (ex brand och 

tillgänglighet) samt på egna utvalda moment. 
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- Ansvar samt hantering enligt checklista byggstart 

- Egenkontroller utförs och signeras löpande under produktions-skedet, avvikelser 

hanteras enligt rutiner/krav i specifikt projekt. 

4.1.6 Slutfas/ slutbesiktning 
- Slutfas för projekt måste i ett tidigt skede beaktas och planeras in i huvudtidplan. 

- Samtliga ingående delar såsom installatörer etc. måste samordnas för att planeras in i 

slutfasen med rätt tider och aktiviteter mm. 

- Tid för klart bygge skall bestämmas för att få rätt starttid för slutfasen. 

- Slutdokumentation till kund skall upprättas i god tid innan slutbesiktning för att hinna 

granskas av besiktningsmän. 

- Egna förbesiktningar. 

- Eventuella myndighetsbesiktningar samt inlämning av dokumentation beroende på 

krav och behov 

- Funktionsprovningar och besiktningar. 

- Slutsamråd. 

- Slutbesiktning med kund och besiktningsmän. 

- Efterarbeten och av-etablering. 

- Utvärdering. 

4.2 Förbättringsarbete 
I dagsläget jobbar OF Bygg med att försöka sammanställa erfarenheter får olika faser inom 

produktion. På varje platschefsmöte finns en punkt i dagordningen som heter 

erfarenhetsåterföring. Där får, från tidigare möte utsedd, platschef eller arbetsledare presentera 

en eller ett par erfarenheter, bra eller dåliga och en diskussion skapas runt ämnet.  

Erfarenhetsåterföringen sker även i ett dataprogram avsett för varje specifikt projekt.  

En samordnare för sammanställningen av alla erfarenheter är utsedd men detta arbete har inte 

kommit igång riktigt ännu på grund av att denne fortfarande är ganska ny i sin roll som 

entreprenadingenjör.  

Det finns idag alltså ingen given rutin eller process för förbättringsarbete men i och med 

företagets nya kvalitetsledningssystem, förväntas detta ta fart inom en överskådlig framtid. 

Företagets mål är som tidigare beskrivet, att bli effektivare och mer lönsamt. 

  



 
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp 

 
23 

 

5. Diskussion/Slutsats 
För att få en överskådlig bild av vad som förordas i ett kvalitetsledningssystem idag och vad 

som inkluderas i OF Byggs ledningssystem, har jag valt att spalta upp aktiviteterna för att lättare 

kunna jämföra dessa med varandra. 

Förordat                     OF Bygg 

 

När analys av ovanstående staplar är gjord kan det konstateras att det enda som egentligen 

saknas för OF Byggs del, är fler kontroller och provningar än vad som framkommit vid 

genomgång av företagets kvalitetsledningssytem. Vid intervjuer som gjordes var detta också 

någon som deltagarna höll med om. Min spontana reflektion är att det oftast går schyst till vid 

mottagning av produkter, varor och handlingar, så också vid leveranser. Därför behöver inte 

överflöd med kontroller göras. En annan anledning till att kontroller och provningar inte görs i 

större utsträckning är för att tiden och resurserna inte finns.  

1. Etablering 
- Arbetsplatsens infrastruktur 
- Medarbetarna 
- Startmöte UE 

2. Produktionsplanering 
- Tidplaner 
- Personalbehov 
- Kontroll- och arbetsberedning 
- Skydd av material och byggnad 
- Avfallshantering 

3. Produktionsstyrning 
- Produktionsmöten 
- Veckoschema 
- Avrop på produkter och tjänster 
- Styr och övervakning under produktion 

4. Kontroll och provning 
- Mottagningskontroll 
- Utförandekontroll 
- Leveranskontroll 
- Korrigerande åtgärder 

5. Produktionsekonomi 
- Kundfakturering 
- Leverantörsfakturor 
- ÄTA-arbeten 
- Ekonomiska prognoser och avstämning 

6. Produktionsavslut 
- Slutbesked 
- Slutbesiktning 
- Ekonomisk slutreglering 
- Projektavslut 
- Projektavslut med byggherren 
- Projekterfarenheter 

 

1. Byggstart/etablering 
- Etablering av arbetsplats 
- Startmöte ”det perfekta bygget” 
- Startmöte UE 
- Avfallshantering, kontor, stängsel 
- OF white-board, veckoschema 
- Kontinuerlig risk- och möjlighetsanalys 

2. Löpande produktionsplanering 
- Löpande planering av arbetshjälpmedel 
- Tid- och resursplan 
- Arbetsmiljöplan kommunicerad 
- Arbetsberedning 
- Avvikelsehantering/ÄTA-arbeten 
- PM-hantering och hantering handlingar 
- Löpande möten 
- Löpande administration 

3. Inköp 
- Genomgång med upphandlade/avtalade 

leverantörer och entreprenörer 
- Inköp enligt plan 
- Godsmottagning 

4. Avstämning 
- Kontinuerlig avstämning av PC 
- Ekonomisk prognos- 

avstämning/slutkostnader 
- Huvudtidplan utifrån förbrukade timmar i 

resursbedömning 
5. Egenkontroll 

- Egenkontroll bygg 
- Egenkontroll brand 
- Egenkontroll tillgänglighet 

6. Slutfas inklusive besiktning 
- Klart bygge 
- Upprätta slutdokumentation 
- Myndighetsbesiktning och förbesiktning 
- Utvärdera och följa upp projekt 
- Av-etablering 
- Slutbesiktning 
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Trots att OF Byggs kvalitetsledningssytem nyligen är sjösatt, är alla delprocesser sedan länge 

djupt etablerade i förtaget och det jobbas efter rutiner och checklistor i alla faser av varje 

projekt. Det som ledningssystemet gör är att strukturera upp arbetssätt i alla processer för att 

alla ska jobba så lika som möjligt. Detta gör det lättare  för hela organisationen att 

erfarenhetsåterföra och starta det förbättringsarbete som blir aktuellt.  

OF Bygg har inlett ett generationsskifte med mycket ny och oerfaren men påläst personal.  Med 

hjälp av ledningssystemet där väl utformade arbetssätt och rutiner finns samlade, är det lättare 

för den yngre generationen att snabbre komma igång och utveckla sitt arbetssätt. Företaget 

uppfinner inte hjulet två gånger i och med att ett ledningssytem är upprättat. 

OF Byggs kvalitetsledningssystem avviker inte på många punkter av vad som förordas idag. 

Företaget täcker in vad som krävs för att leverera god kvalitet till slutkund. Därmed är syftet 

med denna rapport uppfyllt.  

När det kommer till den stundande ISO-certifieringen så kan företaget känna sig lugna. I och 

med att ledningssystemet innehåller vad som förordas, klarar man även en certifiering. Det 

krävs dock att alla, särskilt tjänstemännen, vet hur man använder systemet och att alla delar i 

systemet harmonierar med varandra och det finns en röd tråd igenom alla delprocesser. 

En sak som är värd att nämnas är att det finns inga krav på att ett företag ska ha ett 

ledningssytem, inte heller finns det krav på vad ett system ska innehålla. Vad certifieringen 

egentligen kräver är att företaget efterlever sitt system och att  företag i organisation aktivt 

arbetar med att nå sina upprättade mål genom förbättringsarbete. 

Något regelrätt förbättringarbete förekommer i dagsläget inte hos OF Bygg men jag vill påstå 

att företaget har alla grundpelare för att ett sådant arbete ska kunna bedrivas. De har förvisso 

ett mycket nytt ledningssystem men med en tydlig stuktur och lagom mycket dokumentation. 

Ledningen är med på tåget och vill se förädringar och förbättringar. Det finns idag en miljö- 

och kvalitetssamordnare som aktivt jobbar med systemet, insamling av mätvärden för uppsatta 

mål samt delegation av ärenden som behöver åtgärdas. I och med att företaget har djupt rotade 

värderingar och företagspolicys är det också lättare att rikta in sig på de områden där förbättring 

bör ske.  

Målet med denna uppsats var att hitta de svagheter OF Bygg har för att systematiskt arbeta med 

kvalitet och ständiga förbättringar. Under tiden som mitt examensarbete inleddes så pågick 

arbete på OF Bygg, med att upprätta ett kvalitetsledningssytem, vilket idag är i det närmsta 
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färdigt. Det är ett, i mina ögon mycket lätthanterligt system där företaget lätt kan fånga upp 

brister. Tidigare kan svagheterna ha varit att man inte haft ett överskådligt system, ingen har 

varit aktivt ansvarig för att samorda kvalitetsfrågor, ledningen har kanske inte haft en tanke på 

att ett upprättat system för kvalitet kan underlätta och effektivisera samt att det har varit svårt 

utan extern hjälp att upprätta ett sådant här system. Målet med denna uppsats är därmed 

uppfyllt. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – OF Byggs kvalitetsledningssystem som processkarta.  
 

 


