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Abstract

KVALITETSSTYRNING I BYGGPROJEKT

QUALITY MANAGEMENT IN CONSTRUCTION
PROJECTS

Pier Rinaldi

Quality assurance is a common phenomenon in today’s construction
business. A common problem is that in many cases, the assurance is just
an empty word and not a tool used to improve the actual quality of the
product. The purpose of this thesis is to investigate the quality
management of an ongoing partnering project between NCC and
Akademiska Hus to find strengths and weaknesses in their work with
quality. The project has defined a goal to improve the quality
management during the construction; also the final inspection will be
based on the quality documentation, which is an unusual method in the
construction business.

The results of the study show that some modifications of NCC’s
internal quality control have been done to meet the project’s
requirements. The modifications consist of more human resources,
more controls and more documentation compared to other NCC
projects. The better part of these modifications can be connected to the
final inspection method. The project will probably not reach the goal to
improve the quality management even though there is a great ambition
to deliver a building with high quality among the involved people. This
is mostly because the goal is undefined and hard to verify. The study
shows that NCC’s internal quality control perceives fussy and
insufficient among a majority of the people in the project organization
and is in need of improvements.

One of the suggested improvements is that NCC should improve and
define their internal quality control and also educate their employees
how to work with quality assurance in the projects.
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Handledare: Anna Morell



iv 
 

SAMMANFATTNING 

Kvalitetssäkring och kvalitetsledning är inget nytt i byggbranschen. 
Problemet är att många gånger gör dessa inte själ för namnen utan 
resulterar i en pärm på en hylla istället för att vara ett verktyg som 
används för att säkra och utveckla kvaliteten i projekten och företagen. 
Detta examensarbete syftar till att i ett pågående byggprojekt 
undersöka och ta fram en helhetsbild av hur kvalitetsarbetet i 
produktionen ser ut och därefter ge förslag på förbättringar. Det 
undersökta projektet är Skandionkliniken i Uppsala som drivs i 
samverkan mellan Akademiska Hus och NCC. Ett av projektmålen är 
att ta kvalitetsarbetet till nästa nivå. Beställaren har även valt en 
egenkontrollbaserad slutbesiktning som sker mot kvalitetsdokum-
entationen istället för den verkliga byggnaden.   

Resultatet visar att det finns en ambition i projektorganisationen att 
prestera bra och leverera ett projekt med hög kvalitet. Ett flertal 
anpassningar av NCC:s interna kvalitetsstyrning har identifierats i 
projektet vilka främst kan kopplas till den egenkontrollbaserade 
slutbesiktningen. Medvetenheten är stor över hur besiktningen kommer 
att gå till i organisationen men då metoden är ny för många finns det en 
osäkerhet i vad denna typ av besiktning kräver av kvalitetsdokum-
entationen.  

Få av projektanpassningarna går att härleda till samverkansmålet som 
är att ta kvalitetsarbetet till nästa nivå. Projektet kommer troligen inte 
kunna nå målet då både beställare och entreprenör inte kan se att något 
ytterligare steg framåt har tagits i kvalitetsarbetet. Orsaken till detta kan 
ingen förklara men av intervjuerna går det att dra slutsatsen att det 
troligen handlar om att målet är odefinierat, svårt att mäta och inte 
förmedlat ned i hela organisationen. 

Förbättringsförslagen handlar bland annat om för NCC:s del att 
förbättra och förtydliga den interna kvalitetsstyrningen och på så sätt 
skapa en enhetlighet i hur företaget arbetar med kvalitet. Förslag på hur 
framtida samverkansprojekt kan arbeta för att bättre engagera gruppen 
och nå uppsatta mål för projektet presenteras.  

Nyckelord: Kvalitetsstyrning, samverkansmål, egenkontroll  
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1. INTRODUKTION 
I första kapitel beskrivs bakgrunden till detta examensarbete och vad 

författaren vill uppnå med arbetet. I kapitlet presenteras också de medverkande 

företagen samt projektet som studien utförs på.  

 

1.1 Inledning 
Byggbranschen är en av Sveriges största branscher och är av stor 
betydelse för landets tillväxt, utveckling och välstånd. De senaste åren 
har byggindustrin omsatt 500 miljarder årligen och sysselsatte under 
2012 ca 312 000 personer (Sveriges byggindustrier 2013). 

Kvalitetssäkring är ett ord som förekommer frekvent i dagens 
byggbransch och fenomenet erbjuds och tillämpas i någon form i de 
flesta entreprenader. Trots detta har branschen enligt Severinson (2009) 
inte märkt av något ökat förtroende, hela byggsektorn är fortfarande i 
stort behov av förbättrad trovärdighet bland sina kunder jämfört med 
andra branscher. Severinson (2009) menar vidare att detta troligtvis 
beror på att företagens kvalitetssäkrande gått till överdrift och många 
gånger inte gör skäl för sitt namn. Ett exempel som nämns är att det vid 
många slutbesiktningar noteras mängder med fel trots att det finns 
dokumentation och intyg om felfrihet.  

Förutom ett ökat förtroende finns det även ekonomisk vinning i att 
förbättra kontroller och rutiner i hela byggprocessen. Kostnader för att 
avhjälpa fel i entreprenader ligger idag enligt Severinson (2009) på 
omkring 5 procent av entreprenadkostnaden. Med en noggrannare 
planering, beredning och riskbedömning tillsammans med effektivare 
egenkontroller finns det mycket pengar att spara. Som för alla andra 
investeringar gäller även här att en kontrollinsats är alltid värd sin 
investering förutsatt att den är billigare än den besparing åtgärden 
medför. 
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1.2 Bakgrund 
Examensarbetet har sin bakgrund i författarens tidigare erfarenheter 
från det undersökta projektet. Under en ett års lång praktikperiod 
mellan år 2 och 3 i utbildningen växte uppfattningen fram att 
kvalitetsarbetet borde kunde förbättras och intresset föddes för att 
närmare undersöka området kvalitetstyrning i byggproduktion. 

I det pågående projektet Skandionkliniken i Uppsala arbetar beställaren 
Akademiska Hus tillsammans med generalentreprenören NCC 
Construction AB i en samverkansentreprenad. Projektet har som ett av 
sina mål att ta kvalitetsarbetet till nästa nivå, bland annat genom att ha 
ett nära samarbete genom hela byggprocessen och ett överlämnande av 
entreprenaden som baseras på entreprenörernas egen kvalitetsdokum-
entation istället för en traditionell slutbesiktning. Denna metod är 
fortfarande ganska ovanlig i branschen och ställer högre krav på 
kvalitetsdokumentationen av de inblandade entreprenörerna. Samman-
taget gör detta att det finns ett intresse även hos beställare och 
generalentreprenör att utvärdera hur arbetet med kvalitet fungerar i 
projektet och undersöka om förbättringar kan göras inför framtida 
projekt. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att i en pågående samverkans-
entreprenad göra en studie av kvalitetsarbetet i projekt. Studien ska 
resultera i en helhetsbild av hur man tänker och arbetar med kvalitet 
under projektets gång och genom hela organisationen. Studien ska även 
identifiera eventuella styrkor och svagheter i kvalitetsarbetet. Arbetet 
utförs med utgångspunkt från tre områden som rör kvalitet. De 
områden som kommer att undersökas är hur samsynen på kvalitet ser 
ut mellan entreprenör och beställare, hur generalentreprenören NCC 
har anpassat sitt interna kvalitetsarbete utifrån projektmålen, samt hur 
man arbetar med kvalitetsdokumentation för att klara kraven på en 
egenkontrollbaserad slutbesiktning.  
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1.4 Problemformulering 
Rapporten bygger på undersökningar kring ett antal frågeställningar 
som ska besvaras i rapportens slut: 

• Finns det en samsyn på kvaliteten av slutprodukten mellan 
entreprenör och beställare i projektet?  

• Hur har projektet anpassat NCC:s interna kvalitetsstyrning i 
produktionen för att uppfylla de ställda samverkansmålen för 
kvalitet? 

• Har projektet en tillräckligt god styrning och kontroll för att 
klara en egenkontrollbaserad slutbesiktning på ett optimalt sätt? 
 

1.5 Mål 
Arbetet har som mål att genom en djupgående studie av 
kvalitetsarbetet i projekt Skandionkliniken besvarar frågorna i 
problemformuleringen och redovisa en helhetsbild av hur man arbetar 
med kvalitet i projektet. Målet är även att ge rekommendationer åt 
NCC på hur kvalitetsarbetet i företaget kan förbättras samt hur NCC 
och Akademiska Hus kan arbeta bättre i kommande projekt av 
liknande typ.   

 

1.6 Avgränsning 
Arbetet avgränsar sig till att undersöka ett specifikt byggprojekt. 
Rapporten behandlar inte ekonomiska och tidsmässiga följder av 
kvalitetsarbetet. Inte heller undersöks projektets faktiska och slutgiltiga 
kvalitet då projektet avslutas och överlämnas till kunden efter 
examensarbetets slut. Fokus kommer att ligga på det dagliga arbetet 
med kvalitet och visionerna från idéstadiet till den färdiga produkten. 
Begränsningar är även gjorda med avseende på den tidsbegränsning 
som finns för ett examensarbete på 15 hp. 

 

1.7 Företagen 
Examensarbetet har genomförts på uppdrag av NCC och i samarbete 
med Akademiska Hus. 
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1.7.1 NCC AB 
NCC (tidigare en förkortning av Nordic Construction Company AB) 
skapades stegvis under slutet på 80-talet genom en fusion av bolagen 
JCC och ABV genom huvudägaren Nordstjernan AB som än idag är 
majoritetsägare av företaget. NCC är ett av de ledande bygg- och 
fastighetsutvecklingsföretagen i norra Europa med en omsättning på 57 
Mdr SEK, en marknadsandel på 6 procent i Norden och ca 18 000 
anställda. Bolaget bedriver tre affärsområden vilka är, bygg och 
anläggning, industri samt fastighetsutveckling. (NCC, 2014a) 

NCC:s vision beskrivs som att företaget ska erbjuda de bästa hållbara 
lösningarna och även förnya branschen. NCC utvecklar och bygger 
framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation med en 
affärsidé som handlar om ansvarsfullt företagande. Genom stöd i 
företagets värdering finner NCC tillsammans med sina kunder 
behovsanpassade, kostnadseffektiva och kvalitativa lösningar som 
skapar mervärde för företagets intressenter och som bidrar till en 
hållbar samhällsutveckling. (NCC, 2014b) 

 

1.7.2 Akademiska Hus 
Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag med en 
omsättning på 5,6 miljarder och ett fastighetsvärde på 57,6 Mdr SEK. 
Bolaget ägs av staten och har till uppdrag att på en fri marknad erbjuda 
lokaler för universitet och högskolor i konkurrens med andra 
fastighetsbolag. Akademiska Hus är ledande inom lokaler för 
universitet och högskolor med en marknadsandel på 62 procent. 
Bolagets vision är att tillsammans med de svenska lärosätena skapa 
ledande kunskapsmiljöer och bidra till Sveriges framgång som ledande 
kunskapsnation.(Akademiska Hus, 2014a) 

Akademiska Hus uppdrags sägs vara att företaget ska äga, utveckla och 
förvalta fastigheter för universitet och högskolor. Verksamheten ska 
bedrivas affärsmässigt och ge en marknadsmässig avkastning genom 
en hyressättning som tar hänsyn till verksamhetens risk. Bolaget ska 
arbeta för en långsiktig hållbar utveckling av universitets- och 
högskoleområden. (Akademiska Hus, 2014b) 
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1.8 Byggnaden 
Studien i detta arbete är genomförd på projektet Skandionkliniken i 
Uppsala, se figur 1.1. Skandionkliniken kommer att bli Nordens första 
klinik för avancerad strålbehandling med protoner. Protonterapi, även 
kallad protonstrålning, är en behandlingsmetod mot cancer som ger 
bättre bot och mindre biverkningar än traditionell strålning.  

Byggnaden består av en klinikdel för undersökning, behandling och 
administration samt ett hotell med ca 90 hotellrum och restaurang 
främst avsett för patienter men som även kommer att vara öppet för 
allmänheten. Akademiska Hus agerar byggherre för projektet och 
kommer även förvalta huset i framtiden. De sju landstingen i Sverige 
med universitetssjukhus kommer driva behandlingen och en extern 
operatör ansvarar för hotellet. Den totala ytan i huset är på ca 14 000 m2 
och hela projektet är en investering på drygt en miljard kronor. 
Byggstart ägde rum i juni 2011 och huset överlämnas till beställaren i 
juni 2014, varefter första behandling av cancerpatienter sker ett år 
senare.  

FIGUR 1.1. Skandionkliniken, maj 2014 
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1.9 Projektet 
Byggprojektet drivs i samverkan mellan beställaren Akademiska Hus 
och generalentreprenören NCC. Samverkansformen innebär att 
generalentreprenören är upphandlad för en utförandeentreprenad på 
löpande räkning men där parterna arbetar tillsammans med bland 
annat projektering, inköp och kvalitet.  Ekonomin är öppen från båda 
parter och det finns ett budgeterat riktkostnadspris för projektet. 
Samverkansformen har valts för att projektet ska bli klart i tid, 
underskrida budget och för att skapa en god relation mellan beställare 
och entreprenör genom hela entreprenaden. Målen i projektet redovisas 
i en samverkansdeklaration, se figur 1.2, som ledande personer i 
projektorganisationen undertecknat och där meningen ”Genom 
proaktivt och strategiskt kvalitetsarbete ska vi ta oss till nästa nivå” 
beskriver kvalitetsmålet för projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 1.2 Samverkansdeklarationen för Skandionkliniken 
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2. METODIK 
I detta avsnitt beskrivs hur undersökningen har genomförts och vilka metoder 

som använts. En bakgrundsstudie har lett vidare till en genomförandedel. 

Dessa faser har i sin tur delats in i mindre områden som litteraturstudie, 

studie av interna dokument, deltagande observationer och intervjuer. 

 

2.1 Bakgrundsstudie 
Bakgrundsstudien består av en litteraturstudie samt en undersökning 
av interna dokument hos NCC. Syftet är att skapa grundläggande 
kunskaper i ämnet samt att se hur NCC internt arbetar med 
kvalitetsstyrning och vilka verktyg de anställda har att tillgå. 
Bakgrundsstudien ligger till grund för vidare studier i det aktuella 
projektet, utformning av intervjufrågor, analys samt slutsatser.   

 

2.1.1 Litteraturstudie 
I litteraturstudien har böcker, artiklar, digitala dokument och hemsidor 
studerats för att hitta bakgrundsinformation i ämnet. Studien har 
fokuserat på områden som kvalitet, kvalitetsstyrning, förbättringar, 
besiktning samt egenkontroller. Uppgifterna som inhämtats i 
litteraturstudien ger en kunskapsbas för området och ligger till grund 
för det fortsatta arbetet.  

 

2.1.2 Interna dokument 
NCC:s interna verksamhetssystem har studerats för att identifiera hur 
företaget centralt styr kvalitetetsarbetet ute i projekten och vilka 
dokument som ligger till grund för byggarbetsplatsernas 
kvalitetsarbete. Identifierade dokument och mallar i verksamhets-
systemet används för att jämföra och dra slutsatser om kvalitetsarbetet 
på Skandionkliniken.   
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2.2 Genomförande 
Arbetet har genomförts som en kvalitativ fallstudie. Denna 
forskningsmetod innebär enligt Merriam (1994) att göra en 
undersökning, beskrivning och analys av en särskild företeelse, enhet 
eller område.  En kvalitativ fallstudie kännetecknas bland annat av att 
söka upp platser, människor eller situationer för att observera hur det 
går till i verkligheten i den företeelse som undersöks. De flesta 
undersökningar i fält kräver att observatören gör sig bekant med 
människorna eller företeelsen som undersöks (Merriam 1994). 
Information under genomförandet har samlats in genom tre metoder, 
intervjuer, deltagande observationer och dokumentanalys på 
arbetsplatsen. Tidsfördelingen i genomförandet mellan metoderna i 
undersökningen redovisas i figur 2.1.  

 

FIGUR 2.1. Tidsfördelning mellan valda metoderna i undersökningen. 

2.2.1 Deltagande observationer 
Vid en fallstudie är deltagande observationer en viktig metod för att 
samla in information. Denna metod ger en direkt erfarenhet av 
omgivningen som observeras när den utförs på plats i organisationen 
eller aktiviteten (Merriam 1994).  

Under arbetet har författaren till detta examensarbete spenderat tid ute 
på byggarbetsplatsen Skandionkliniken. Observationsstudierna har 
använts för att ge en inblick i hur det dagliga arbetet på arbetsplatsen 
går till. Fokus har legat på att delta vid aktiviteter som styr eller 
dokumenterar kvalitet samt möten där kvalitetsfrågor disskuteras.  

60 % Intervjuer

20 % Dokumentanalys

20 % Deltagande

obervationer
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2.2.2 Dokumentanalys 
Samtidigt som observationsstudierna pågått på arbetsplatsen samlades 
dokument in som styr, reglerar och dokumenterar kvalitet. 
Dokumenten har analyserats och jämförts med NCC:s interna mallar 
och kunskapsdokument. Dokumentanalysen utgör en del av beskriv-
ningen och granskningen av kvalitetsarbetet på arbetsplatsen.  

 

2.2.3 Frågeframställning och intervjuer 
För att undersöka hur synen på kvalitet ser ut bland personer i 
projektorganisationen har intervjuer genomförts med utvalda personer 
i projektet. Intervjuerna kan beskrivas som semistrukturerade då de 
utgick från en förbestämd frågelista men där de intervjuade gavs 
utrymme att prata fritt och följfrågor ställdes där det var nödvändigt. 
Frågorna som var underlaget till intervjuerna finns i bilaga 1.  

Syftet med intervjuerna har varit att se hur intervjugrupperna agerar i 
olika frågor och undersöka personers åsikter om sitt egna och 
organisationens kvalitetsarbete. Intervjuerna utformades för att ge svar 
på frågeställningen och frågorna anpassades efter tre grupper av 
intervjupersoner: 

1. Beställarorganisation: projektledare samt byggledaren som är 
beställarens representant på arbetsplatsen.  

2. Projektledning: projektchef samt platschef som båda har 
beslutsfattande positioner hos generalentreprenören. 

3. Produktionsledning: arbetsledare och KMA-ingenjör hos 
generalentreprenören. Urvalsgruppen består av personer med 
varierande ålder och erfarenhet.  

Frågorna har utformats i samarbete med handledare och 
ämnesgranskare. Intervjuerna är dessutom planerade efter några 
viktiga principer, som Olsson m.fl. (2011) beskriver för att bli så 
givande som möjligt. För det första ska intervjun vara ett samtal mellan 
två personer vilket gör att ett bra klimat måste skapas och den 
intervjuande känner sig trygg. Det är t.ex. viktigt att intervjupersonen 
känner sig betydelsefull och inte avbryts när den svarar. Det är även 
viktigt att uppgifterna från intervjuerna är riktiga och inte påverkas av 
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intervjupersonernas omgivning. Till sist måste frågorna vara utformade 
så att de inte kan misstolkas utan ge svar på det som frågan avser.   
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3. BAKGRUNDSSTUDIE 
Detta kapitel innehåller resultatet av litteraturstudien i ämnet samt en 

beskrivning av NCC:s interna kvalitetsdokument. Litteraturstudien reder 

bland annat ut begreppen kvalitet, egenkontroller och kvalitetssystem.  

 

3.1 Definition av kvalitet 
Ordet kvalitet sägs härstamma från latinets ”qualitas” som betyder 
”beskaffenhet”. Den romerske talaren och politikern Cicero (106-
43.f.Kr) anses vara den förste som använde uttrycket i antikens Rom. I 
denna betydelse används ordet än idag även om uttrycket fått en 
bredare innebörd och varierande definitioner har uppkommit speciellt 
under de senaste årtionden. (Bergman m.fl., 2012) 

Kvalitet kan numera sammanfattas som en produkts lämplighet för 
dess användningsområde, men kan även handla om förmågan att 
uppfylla kundens förväntningar eller behov. Sandholm (2001) menar att 
kundens förväntningar beror på produktens avsedda användnings-
område, utseende, prestanda och även priset. Ett högt pris på 
produkten leder till större förväntningar hos kunden än ett lågt. När en 
kunds förväntningar på en produkt uppfylls till ett pris denne är 
beredd att betala anses produkten ha ”rätt” kvalitet.  

 

3.2 Kvalitet i byggbranschen 
Inom byggbranschen kan kvalitet handla om att tillfredsställa kundens 
förväntningar på produkten, exempelvis en byggnad. Kunden benämns 
som byggherre och producenten är entreprenören som ansvarar för 
uppförandet av byggnaden. Kvaliteten uppfylls genom att byggnaden 
motsvarar de krav som ställts vid uppförandet. Kraven kommer från 
byggherren via entreprenadhandlingarna som kan bestå av ritningar 
och beskrivningar i en generalentreprenad eller specifikationer på 
byggnadens användningsområde vid en totalentreprenad. Krav ställs 
också på byggnader genom lagar och regler som Plan- och bygglagen 
(PBL) och Boverkets byggregler (BBR). Kvalitet kan också handla om 
utförandet på arbetet. I Svensk byggtjänst (2004) nämns 
”fackmannamässighet” som en beskrivning på väl utfört arbete. 
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Fackmässighet handlar bland annat om att följa de krav och normer 
som anges i allmänna material och arbetsbeskrivningar (AMA).  

 

3.3 Egenkontroll 
Definitionen på en egenkontroll lyder enligt Severinson (2009) som 
”undersökning som utförts i egen verksamhet, på eget ansvar, för att 
fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna 
krav”. I byggbranschen talas det ofta om egenkontroller som en 
kontroll av eget utfört arbete. För ett halvt sekel sedan var det enligt 
Severinson (2009)  inte många som kände till begreppet även om 
kontrollen av eget arbete var nästa lika vanligt då som nu. Sedan 
tillkomsten av systematiska rutiner för kvalitetssäkring och dokument-
ation har egenkontroller blivit ett allt vanligare begrepp i branschen.  

Severinson (2009) skriver att ett fel som ofta görs vid tillämpning av 
egenkontroller i byggbranschen är att den utförs som en form av 
avbockning när ett visst arbetsmoment är utfört. Detta kan dock inte 
räknas som egenkontroll utan kan snarare ses som en dokumenterad 
uppföljning på utfört arbete. En egenkontroll innebär enligt Severinson 
(2009) en dokumenterad kontroll av ett objekt med avseende på i vilken 
grad objektet uppfyller ställda krav. Kraven kan vara att arbetet är 
fackmässigt utfört, att det följer ritningar, beskrivningar och 
montageanvisningar samt att det är samordnat med andra arbeten. 
Egenkontroller är av avgörande betydelse för beställaren och den egna 
organisationen.  

Egenkontroller varierar i utformning och stil men en korrekt utförd 
kontroll bör enligt Holmberg m.fl. (2002) innehålla vad som 
kontrolleras, vilka krav som ställs på det som kontrolleras, när 
kontrollen utförs, var kontrollen utförs, hur kontrollen utförs, 
fastställande av eventuella referensobjekt, vem som utför kontrollen, 
resultatet av kontrollen med avvikelser noterade samt avhjälpande av 
avvikelser.  

Det finns föreskrifter, branschregler och lagar som anger krav på olika 
typer av kontroller och dokumentation. Några av dessa som anger krav 
på egenkontroller för byggföretag är PBL, BBR, AB 04 och ABT 06, 
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AMA AF 07 samt AMA HUS 08. Gemensamt för dessa är dock att det 
inte finns någon generell regel som säger att allt i en entreprenad ska 
kontrolleras eller i hur stor omfattning kontrollerna ska göras. Vad som 
kontrolleras och hur kontrollerna genomförs för att uppnå rätt kvalitet 
är ofta upp till respektive entreprenör att avgöra. Beställaren för en 
entreprenad kan dock styra kontrollernas utförande och omfattning 
genom t.ex. administrativa föreskrifter och vid godkännande av 
entreprenörens kvalitetsplan och kontrollprogram enligt Severinson 
(2009).  

 

3.4 Kvalitetsledningssystem och ISO 9000 
Kvalitetsledningssystem i någon form finns hos de flesta företag idag 
och är många gånger ett krav från kunder. En definition på 
kvalitetsledningssystem lyder ”Ledningssystem för att leda och styra en 
organisation med avseende på kvalitet”(ISO 9000, 2005). 

Kvalitetsledningssystemet utgör enligt Bergman m.fl., (2012) en grund i 
en organisation för att kunna styra och förbättra kvaliteten på 
produkter och processer. Vidare menar Bergman m.fl., (2012) att för att 
t.ex. kunna arbeta med ett ledningssystem krävs att det finns tillräcklig 
dokumentation av systemet. Dokumentationen ska användas som stöd 
för det dagliga arbetet och för att kunna göra revisioner av 
kvalitetsarbetet i organisationen. 

ISO 9000 är den mest kända och använda standarden för 
kvalitetsledning. ISO 9000-serien publicerades år 1987 efter åtta års 
arbete av the International Organization for Standardization. Systemet 
var ett resultat av påtryckningar från fackmän inom kvalitet- och 
affärsverksamhet för att skapa ett gemensamt sätt att arbeta med 
kvalitetsledning runt om i världen (Elg m.fl., 2007). 

ISO 9000-serien innehåller fyra standarder ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 
samt ISO 19011. ISO 9001, mer känd i Sverige som SS-EN ISO 9001:2008, 
innehåller krav på vad ett ledningssystem ska innehålla och utgår från 
ett processangreppssätt, se figur 3.1. Systemet är enligt Bergman m.fl. 
(2012) i princip utformat som en att ta ställning till som baseras på 
kvalitetsmål i syfte att leda till ständiga förbättringar i organisationen 
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eller företaget. Vilken kvalitetsnivå som väljs och hur systemet läggs 
upp i detalj föreskrivs inte utan är upp till varje organisation att besluta 
efter sina förutsättningar. Det är utifrån SS-EN ISO 9001:2008  som NCC 
har valt att utforma sitt eget ledningssystem, det interna verksamhets-
systemet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGUR 3.1 Modell av ett processbaserat kvalitetssystem enligt SS-EN ISO 9001:2008   

 

3.5 Kvalitetsstyrning på NCC 
NCC styr sitt kvalitetsarbete utifrån företagets värderingar vilka 
handlar om att företaget tar reda på och lyssnar på vad kunderna 
förväntar sig. Detta ligger sedan till grund för krav och hur man arbetar 
i enskilda projekt för att nå rätt kvalitet NCC (2014c). För att utreda 
kvalitetsarbetet på Skandionkliniken har de styrande medel på NCC 
som finns tillgängliga för alla medarbetare på företaget undersökts, 
dessa är ämnade att användas i alla projekt för att säkerställa att önskad 
kvalitet uppnås. NCC:s verksamhetssystem samt identifierade 
dokument och mallar beskrivs nedan. 
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3.5.1 Verksamhetssystemet 
Kvalitetsstyrningen inom NCC har sin grund i företagets 
verksamhetssystem som är ett internt digitalt system som anställda har 
tillgång till via företagets intranät. Verksamhetssystemet är ett 
processorienterat system uppbyggt enligt kraven i SS-EN ISO 
9001:2008. Systemet som består av ledningsprocesser och kärnprocesser 
är ett verktyg för ledningen att styra och beskriva hur verksamheten 
ska bedrivas, se figur 3.2. I verksamhetssystemet kan anställda hämta 
malldokument, checklistor och kunskapsdokument för sitt dagliga 
arbete genom hela byggprocessen. Dessa dokument finns som riktlinjer 
och stöd för att bland annat kvalitetssäkra det slutliga resultatet i NCC:s 
projekt. (Om verksamhetssystemet, internt dokument NCC) 

FIGUR 3.2 Överblick över verksamhetssystemets kärn- och ledningsprocesser 

 

3.5.2 Projektplan 
Projektplan, även kallad kvalitetsplan, upprättas i varje projekt utifrån 
en mall och kunskapsdokument från verksamhetssystemet. Kvalitets-
planen är projektorganisationens handlingsplan för att styra projektet 
och för att uppnå rätt kvalitet. Det är i projektplanen som projektets 
anpassning av verksamhetssystemet redovisas. (Projektplan, internt 
dokument NCC) 

Projektplanen motsvarar den kvalitetsplan som entreprenören enligt 
AB04 är skyldig att upprätta och som beställaren ska godkänna före 
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arbetets påbörjande. Entreprenören är sedan under entreprenadtiden 
skyldig att utföra och dokumentera det man föreskrivit i kvalitets-
planen och beställaren har rätt att ta del av dokumentationen. Detta 
gäller om inte annat föreskrivits i projektavtalet (Projektplan, internt 
dokument NCC). 

 

3.5.3 Kontrollprogram 
I varje projekt upprättas ett kontrollprogram utifrån en mall i 
verksamhetssystemet. I kontrollprogrammet identifieras och samman-
ställs kontroller som ska göras och aktiviteter som ska kontrolleras i 
projektet. Vidare redovisas här alla kontroller som krävs för att 
uppfylla kraven i kontraktshandlingarna, även underentre-prenörernas 
arbeten omfattas av kontrollprogrammet.  Här redovisas vilken typ av 
kontroll som ska göras, hur kontrollen ska dokumenteras, eventuella 
anmärkningar på aktiviteterna samt vem i organisationen som ska 
utföra kontrollerna. (Projektplan, internt dokument NCC) 

 

3.5.4 Egenkontroller/kontrollplan 
Alla aktiviteter definierade i kontrollprogrammet kontrolleras och 
dokumenteras i separata kontrollplaner, även kallade egenkontroller. 
Kontrollplanerna ska uppfylla de krav på kontroll och dokumentation 
som angivits i kontrollprogrammet och utföras kontinuerligt av 
ansvarig person på arbetsplatsen. Avvikelser från krav ska noteras och 
avhjälpas eller rapporteras till beställaren. Verksamhetssystemet 
innehåller en rad mallar och checklistor för kontroll av olika 
arbetsmoment i produktionen.  

 

3.5.5 Slutlig egenkontroll 
Den slutgiltiga egenkontrollen består av ett dokument som upprättas 
av platschefen före slutbesiktningen när entreprenadarbetena anses 
avslutade. Detta dokument ersätter all tidigare kvalitetsdokumentation 
och är en slutgiltig försäkring från NCC om att entreprenaden uppfyller 
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alla ställda krav. Eventuella bestående avvikelser noteras även i detta 
dokument. (Slutlig egenkontroll, internt dokument NCC) 

 

3.5.6 Övriga dokument som behandlar kvalitet 
Det finns även några dokument som indirekt styr kvaliteten på 
arbetsplatsen. Ett exempel är fuktplanen som varje arbetsplats bör 
upprätta och som syftar till att styra fuktsäkringen på arbetsplatsen för 
att undvika fuktproblem. Ett annat exempel är mallen för 
arbetsberedningar. Dessa ska utföras inför vissa arbetsmoment och är 
en hjälp för att bland annat säkerställa arbetets utförande enligt 
kvalitetskrav.   

 

3.6 Egenkontrollbaserad slutbesiktning 
Beställaren Akademiska Hus har valt att entreprenaden ska besiktas 
mot projektets egenkontroller och kvalitetsdokumentation istället för 
traditionell slutbesiktning, där en besiktningsman går igenom 
byggnaden rum för rum för att se att allt är enligt gällande krav och 
notera eventuella felaktigheter. Detta kan liknas vid vad Sveriges 
byggindustrier (2006) beskriver som ett kvalitetsstyrt godkännande. I 
besiktningsformen garanterar entreprenören att byggnaden utförs 
enligt kontraktet via sitt kvalitetsledningssystem och redovisar detta via 
kontroller och dokumentation. Sveriges byggindustrier (2006) menar att 
överlämnadeformen ställer högre krav på beställaren att veta hur 
entreprenader genomförs och vad man kan förvänta av slutprodukten. 
Beställaren bör även klargöra i förfrågningsunderlaget vilken 
dokumentation som ska lämnas över vid avlämnandet och vad som ska 
arkiveras av entreprenören.  

Vidare anser Sveriges byggindustrier (2006) att för entreprenörens del 
handlar det bland annat om att informera och engagera alla 
involverade i projektet om vad som gäller och vad som förväntas av 
dokumentationen. Egenkontrollerna ska utföras efter ett program och 
ha tydlig koppling till ritningar, handlingar samt krav för 
godkännande. Severinson (2009) menar att vid ett kvalitetsstyrt 
avlämnade ska egenkontrollerna garantera att arbetena är utförda 
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enligt avtal, att dessa inte behöver besiktas utan att den som utför 
arbetet tar ansvar under hela garanti- och ansvarstiden.  

 

3.7 Samverkansentreprenad 
Samverkan eller partnering har på senare år blivit vanligt att använda 
vid entreprenader. Detta är ingen egen upphandlingsform utan 
upphandlingen sker vanligtvis enligt allmänna bestämmelser (AB). 
Partnering är en form av utökad samverkan mellan beställare och 
entreprenör. I dagens läge saknas regler som bestämmer hur 
samverkansentreprenader styrs, aktörerna i branschen utformar själva 
samverkansformen efter sina behov i respektive projekt. 
Samverkanentreprenad kännetecknas av tidig medverkan från 
entreprenören, upphandling sker på mjuka parametrar, avsikts-
förklaring/samverkansdeklaration, riktkostnad/riktpris, gemen-sam 
organisation och relationsbyggande aktiviteter. Beställaren är den som 
måste avgöra när samverkan ska användas; för att det ska vara 
motiverat krävs ofta att projektet har någon form av komplexitet, 
exempelvis tidsmässig, teknisk eller logistisk. (Bjerle, 2014) 
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4. RESULTAT 
I detta kapitel redovisas resultatet av intervjuer, observationsstudier och 

dokumentanalysen som utfördes i arbetet. Svaren från intervjuerna 

sammanfattas uppdelat på de tre olika intervjugrupperna. Vidare beskrivs de 

kvalitetsstyrande dokument och aktiviteter som identifierats i projektet. 

 

4.1 Intervjuer 
Här redovisas en sammanfattning av de intervjuer som genomförts i 
arbetet. Svar och åsikter från de intervjuade personerna sammanfattas i 
områden som frågorna huvudsakligen berört. Frågorna som 
intervjuerna baseras på återfinns i bilaga 1. 

 

4.1.1 Projektledning generalentreprenad 
Projektledningen består av platschefen i projektet samt ansvarig 
projektchef. De har arbetat 12 respektive 19 år på NCC och har båda 
över 19 års erfarenhet från branschen. 

Kvalitetsnivå  

NCC anses ha många visioner gällande kvalitet i sina projekt. Det 
handlar bland annat om 0 fel på slutprodukten och att NCC lokalt i 
Uppsala ska vara ”bäst i stan” i flera hänseenden där kvalitet är ett av 
dessa. En intervjuad hävdar dock att kvalitetsarbetet har förändrats 
väldigt lite under hans tid i företaget och säger att ”[...] nu ser våra 
mallar och checklistor nästintill identiska ut som för 19 år sedan”. NCC och 
branschen i stort anses ha svårt att hitta former för hur kvalitetsarbetet 
ska utformas och förbättras.  

Projektledningen anser att i det aktuella projektet finns en vision där 
NCC förväntas leverera en produkt med hög kvalitet vilket ska 
verifieras med en egenkontrollbaserad slutbesiktning där mycket av 
ansvaret för att säkerställa kvaliteten ligger hos NCC. Det anses 
däremot vara otydligt hur projektet ska nå fram och hur resan ska gå 
till.  

En åsikt är att det finns en svårighet att hitta en bra nivå på 
kvalitetsarbetet och dokumentationen samt att få dokumentationen att 
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harmonisera med den verkliga produkten. Det pratas mycket i projektet 
om hur dokumentationen ska utföras men det spelar i praktiken liten 
roll för den egentliga kvaliteten på produkten. Det finns många projekt 
som har en riktigt bra kvalitet men där dokumentationen är svag och 
sedan finns det projekt där det är tvärtom. Att hitta denna 
överensstämmelse upplevs som svårt och där har företaget en lång väg 
att gå. 

Styrning och uppföljning 

Projektledningen ansvarar för att förmedla en bild av hur 
kvalitetsarbetet ska genomföras på arbetsplatsen och sedan ska det vara 
KMA-ansvarige som drar upp riktlinjer för arbetsgången. Här ser man 
en stor förbättringspotential inför kommande projekt.  Det är svårt att 
förmedla en bild över kvalitetsarbetet till organisationen eftersom det 
saknas en tydlighet över vad projektet vill mer än att leverera något 
bra. Trots många och livliga diskussioner under projektets gång har 
inga tydliga former för egenkontroller och dokumentation hittats. Det 
skulle underlätta om det på NCC fanns en tydlig struktur och en 
enhetlig arbetsgång så att en NCC:are känner igen sig på varje ny 
arbetsplats och slipper lära om på nytt i varje projekt. 

Kommunikationen med beställaren i frågor som rör kvalitet upplevs 
som öppen och rak. Det har varit högt i tak i diskussionerna och båda 
parter har lagt fram synpunkter och åsikter på saker som varit 
undermåliga i huset eller i handlingarna.  

Samverkansmål kvalitet 

Projektet har anpassat kvalitetsstyrningen efter projektmålen så till vida 
att en KMA-ingenjör tillsatts som på heltid ska ansvara för att 
kvalitetsarbetet utförs och kontrolleras. Erfarenheter från tidigare 
projekt med Akademiska Hus som beställare exempelvis Biocentrum i 
Uppsala har förts vidare in i detta projekt. Sedan kan man inte göra så 
mycket mer då mycket hänger på att de som utför och leder arbetet i 
produktionen måste driva på ”Det ska sitta i ryggmärgen hos alla att man 
utför sitt arbete med bästa kvalitet”. 

Det finns ingen klar åsikt i huruvida projektet har uppfyllt målet för 
kvalitet, detta beror främst på att målet är otydligt och svårt att mäta. 
Det anses även vara upp till andra att bedöma nivån på projektets 
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kvalitetsarbete. En av de intervjuade säger om kvalitetsmålet att ”om jag 
ska vara ärlig så kan jag inte säga att vi tagit något extra ordinärt steg 

framåt”. Det finns vissa områden där man erkänner att arbetet skulle ha 
kunnat vara bättre, det gäller allt ifrån att saker som stått i 
beskrivningar missats i projektet eller att städningen på färdiga takytor 
varit dålig vilket ökar risken för läckage. Det betonas dock att vissa 
saker har införts eller förbättrats i det här projektet. Exempel som 
nämns är kvalitetsronder, leverantörskontroller, provrum och ökade 
startmöten med under-entreprenörer (UE) där vissa är ganska unika 
men huruvida detta har förbättrat kvaliteten på produkten tycker man 
är svårt att avgöra.  

Besiktning 

Projektledningen känner sig väl medveten om hur besiktningen 
kommer gå till men det finns olika åsikter om i fall det är tydligt vad 
besiktningen kräver. En av intervjupersonerna tycker att beställaren är 
mycket tydlig med vad som krävs medan en annan anser att det inte är 
definierat vad en egenkontrollbaserad slutbesiktning innebär mer än att 
egenkontrollen ska vara bra. Samma person säger att ”Det finns många 
olika nivåer att lägga kontrollen på alla trevar i dessa frågor i branschen och 

det är därför som det står stilla”. De är överens om att kvalitets-
dokumentationen är större här jämfört med andra projekt. 

I projektet förs kraven på dokumentation ut i organisationen till egen 
personal via interna möten som sker regelbundet under projekttiden. 
Underentreprenörer styrs via entreprenadkontraktet, startmöten där 
kraven på dokumentation framställs och sedan på arbetsberedningar 
under projektets gång. I slutskedet av projektet får KMA-ansvarige ta 
en stor roll i arbetet att samla in den dokumentation som krävs. 
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4.1.2 Beställarorganisation  
Beställarorganisationen består av en projektledare från Akademiska 
Hus samt en byggledare från Projektidé AB. De har arbetat 6 respektive 
3 år åt Akademiska Hus och har båda över 20 års erfarenhet i 
branschen.   

 

Kvalitetsnivå 

Beställarens representanter är överens om att Akademiska Hus inte 
ställer några överkrav när det gäller kvalitet i sina projekt. Företagets 
vision handlar om att skapa rätt hus till kunden till rätt pris samt att 
byggnaden har låg kostnad för drift och underhåll. Inga särskilda krav 
ställs alltså från Akademiska Hus jämfört med andra stora 
fastighetsägare och byggherrar vilket vissa i branschen tror. Även i det 
aktuella projektet så anses inga högre krav ställas jämfört med andra 
projekt när det gäller nivån på kvaliteten eller utförandet, man vill helt 
enkelt ha det som finns beskrivet i handlingar och regelverk, varken 
mer eller mindre. Det som kanske är annorlunda här är att 
kvalitetsarbetet finns med som ett projektmål vilket skapar ett större 
fokus på frågor som rör kvalitet, och sådant som har passerat obemärkt 
förut tas upp mer i detta projekt. Det finns en enighet i att det på 
ledningsnivå råder en total samsyn när det gäller visioner för 
kvalitetsarbete men det upplevs som att visionerna försvinner ju längre 
ned i organisationen och desto närmare ”spiken” man kommer av 
någon anledning.  

Styrning och uppföljning 

Kvalitetsstyrning från beställarens sida sker så till vida att de vill se hur 
entreprenörerna arbetar med kvalitet och hur de tänker i sitt 
kvalitetsarbete före valet av en entreprenör. Stor vikt läggs därför på 
företagens kvalitetsarbete vid val av en entreprenör. Entreprenörens 
kvalitetarbete i projekten är mycket viktigt, men det anses inte vara upp 
till beställaren att avgöra hur kontrollerna ska gå till eller utformas. En 
återkommande åsikt är att det är entreprenören som bäst vet hur 
arbetet är utfört och då är det också entreprenören som bäst vet hur 
arbetet ska kvalitetssäkras och dokumenteras.  



  Kap. 4 Resultat
    

23 
 

Beställarens åsikt är att NCC inom ramen för samverkan har ställt färre 
frågor än förväntat och bett om lite stöd och hjälp i kvalitetsarbetet 
under projektets gång. Detta skulle kunnat utnyttjas mer för att i högre 
grad arbeta tillsammans för att göra sitt bästa och nå rätt kvalitet i 
slutprodukten. Den kommunikation i kvalitetsfrågor som skett har 
fungerat bra enligt beställarens representanter. 

Under projektets gång har beställaren funnits med och följt upp hur 
kvalitetsarbetet utförts i olika forum och former. Hur avstämningarna 
går till har förändrats under projektets gång vilket beror på att arbetet 
blev för omfattande och att byggledaren inte ville bli för kontrollerande 
och gå runt som en besiktningsman på arbetsplatsen. Beställarens roll 
ska vara att göra mindre avstämningar och stickprov samt vara ett 
bollplank för entreprenören i kvalitetsfrågor.  

Samverkansmål kvalitet 

Det finns en enad åsikt om att samverkansmålet som handlar om att ta 
kvalitetsarbetet till nästa nivå är mycket viktigt i projektet. Vad som är 
nästa nivå finns olika åsikter om och målen är svåra att mäta. De 
intervjuade är dock överens om att nästa nivå handlar mycket om att 
entreprenören har kunskap och förståelse för hur och varför man 
kontrollerar sitt eget arbete. Det är även viktigt att internt kunna och 
arbeta efter sina egna regler och rutiner.  

Beställarorganisationen anser att projektet har ett bra kvalitetsarbete 
men att det inte räcker för att nå målet att ta kvalitetsarbetet till nästa 
nivå. Detta motiveras bland annat med att det inte alltid upplevs som 
att entreprenören har tillräckligt med checklistor och rutiner för att 
kunna styra mot rätt kvalitet samt att de ibland bryter sina egna regler 
när det gäller utförande och hur material behandlas på arbetsplatsen. 
Detta tros handla om brist på intern utbildning hos entreprenören då 
det inte upplevs som tydligt vad som gäller eller vilka rutiner företaget 
har; en intervjuad säger att ”jag tycker det är otydligt vad som gäller internt 
på NCC, frågan är om alla är informerade och utbildade i hur man ska arbeta 

med kvalitet”. Det finns även en uppfattning att entreprenören vill lämna 
över mycket ansvar till beställaren att tala om hur och vad som ska 
kontrolleras i egenkontrollerna. Egenkontrollerna tycker man ska vara 
ett verktyg för entreprenören att säkerställa kvaliteten på produkten 
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och det är entreprenören som vet vilka problem som kan förekomma 
vad som bör kontrolleras inte beställaren.   

Samverkansmålen värderas inte inbördes, men eftersom kvaliteten 
påverkar ekonomi och tid så anses det mycket viktigt. Beställarens 
ansvar för att nå målet är att tillsätta och bekosta de resurser som 
projektet kräver. I det här projektet handlar det exempelvis om att 
bekosta att entreprenören har en person som jobbar med kvalitet och 
miljö på heltid. I övrigt anser man sig inte kunna göra så mycket mer.  

Besiktning 

Sedan några år tillbaka väljer Akademiska Hus att ha en 
egenkontrollbaserad slutbesiktning i alla sina projekt och det hela 
handlar om att ”den som gör jobbet vet bäst hur det är utfört, det kommer 
aldrig en besiktningsman att veta”. En traditionell besiktning kostar 
mycket pengar och kan ses som en misstroendeförklaring mot 
entreprenören, något som varken leder till en kvalitetshöjning på 
produkten eller i branschen. Beställaren vill kunna lita på att 
entreprenören gör ett bra arbete och tror att entreprenören vill visa 
detsamma och det går att visa i denna besiktningsform. De intervjuade 
betonar att de inte anser att besiktningsformen ställer några högre krav 
på entreprenörens dokumentation, det ska räcka att företaget har ett 
utvecklat kvalitetssystem som de arbetar efter. Besiktningsformen är 
bara ett sätt att avsluta entreprenaden, medan kvalitetsarbetet ska 
handla om att leverera en produkt för användande och inte för att klara 
en besiktning. En av intervjupersonerna sammanfattar hela 
kvalitetsområdet som att ”allt bygger på att leverera en produkt som är så 
nära 100 % bra som möjligt och det vill alla inblandade”. 

 

4.1.3 Produktionsledning 
I gruppen produktionsledning intervjuades 4 arbetsledare samt KMA-
ingenjören i projektet. De intervjuade har arbetat på NCC mellan 1 och 
19 år och har branscherfarenheter som varierar mellan 4 och 45 år.  

Det egna kvalitetsarbetet 

Innebörden av ordet kvalitet kan för de intervjuade sammanfattas som 
att leverera det som kunden förväntar sig och helst lite till. Det som 
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lämnas till kunden ska vara bra gjort, något som man själv kan vara 
stolt över. Alla känner att de har ett stort kvalitetsansvar, de ansvarar 
för att saker blir rätt gjorda och att kontroller utförs på rätt sätt. Alla 
tycker att en stor del av arbetet går ut på att kontrollera arbetsmoment i 
produktionen men några erkänner att de är dåliga på att utföra 
kvalitetsdokumentation i den omfattning som kanske skulle behövas.  

En viktig aktivitet som alla intervjuade tar upp för att uppnå rätt 
kvalitet på ett arbetsmoment är arbetsberedningar. Att dessa utförs före 
ett arbetsmoment är ofta avgörande för att resultatet ska bli bra och för 
att rätt dokumentation ska kunna utföras. Andra faktorer som nämns är 
bra checklistor, att ha samma byggarbetare under momentens gång och 
att arbeta systematiskt med kontroller och dokumentation.  

Kvalitetsstyrning på NCC och Skandionkliniken 

Alla intervjuade personer anser att NCC är ett seriöst företag som 
levererar bra kvalitet i de flesta projekt och har ett gott rykte om sig i 
branschen. Det finns dock en viss splittring i åsikterna om hur NCC:s 
kvalitetsarbete fungerar. En del tycker det är tydligt och att all 
information som behövs finns i verksamhetssystemet. Andra, speciellt 
de mindre erfarna, tycker att det är oklart hur arbetet med kvalitet ska 
styras inom företaget och hur kontroller ska se ut och genomföras. En 
arbetsledare säger ”Om jag frågar hur jag ska utforma en egenkontroll så 
kan jag få ett dokument som säger hur PEAB gjort, jag vill inte veta hur 

PEAB gör, jag vill veta hur NCC sagt att vi ska göra”. Oklarheterna 
upplevs leda till många olika former av dokument och mallar vilket 
skapar en generell otydlighet som i sin tur leder till att det arbetas på 
olika sätt inom och mellan projekten på NCC.  

De intervjuade anser inte att kvalitetsstyrningen på Skandionkliniken 
skiljer sig nämnvärt från andra projekt inom NCC. Det dock som skiljer 
sig i detta projekt är att det finns mer papper och dokument som ska 
fyllas i.  

Hur kvalitetsarbetet ska utföras i projektet upplevs olika bland de 
intervjuade. En del tycker att struktur och arbetsgång är solklart, andra 
anser att det är svårt att hålla sig uppdaterad på hur de andra 
arbetsledarna arbetar med kvalitet, detta eftersom projektet är mycket 
stort och många arbetar olika i projektet. Vissa tar stor hjälp av 
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byggledaren och KMA-ingenjören vid utformning av malldokument, 
andra tycker att kontroller ska NCC klara av att utforma själv och att 
det blir fel om byggledaren hjälper till med detta.  

Det råder delade meningar om vem som ska ansvara för att 
kvalitetsdokumentationen utförs på det arbete som sker på 
arbetsplatsen. Några tycker att det är arbetsledaren som ska utföra 
arbetet medan andra vill föra över ansvaret mer på hantverkarna som 
utför momentet. När det gäller underentreprenörer så tycker de flesta 
att dessa ska ansvara för sig egen kontroll och dokumentation samt att 
en KMA-ansvarig ska följa upp deras arbete.  

Samverkansmål och besiktning 

Alla säger sig ha hört talas om samverkansmålen för projektet men de 
flesta är överens om att det är otydligt vad som menas med att ta 
kvalitetsarbetet till nästa nivå och vad de själva kan göra för att nå dit. 
Alla känner att de försöker göra sitt bästa men mest för sin egen skull, 
för att kunna leverera ett hus med så bra kvalitet som möjligt och inte 
främst för att uppnå något projektmål. 

Nästan alla är införstådda i hur besiktningen kommer att gå till men 
några känner sig osäkra på vad som krävs av egenkontroller och 
dokumentation. De intervjuade känner att de även här gör sitt bästa och 
sedan får de se hur långt det räcker. En arbetsledare uppger att denne 
lagt ned extra mycket tid på dokumentationen och gjort allt övertydligt 
för att vara på den säkra sidan.  

En åsikt är att om det hade varit ännu tydligare från början hur 
projektet skulle arbeta och om alla hade använt samma typ av mallar så 
hade det gått ännu bättre. Nu är resultatet att mycket mallar och 
dokument har tagits fram i efterhand. En arbetsledare säger ”veckan 
innan driftsatt anläggning så sprang varenda person omkring med pärmar där 

ute, jag satt och jobbade helg för att få ihop allt istället för att göra klart alla 

mallar i början och sen bara fylla i under projektets gång”. En orsak till 
otydligheten som nämns är förändringar i organisationen som skett 
under projektets gång där information inte förts vidare vilket kan ha 
lätt till en otydlighet i hur man ska styra och kontrollera kvaliteten. 
Många nämner dock att besiktningsformen är bra, om arbetet sköts 
korrekt, kan man som arbetsledare känna en stolthet att lämna över ett 
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hus som är helt färdigt och inte vänta på att besiktningspersonen ska 
hitta fel som åtgärdas senare. 

 

4.2 Dokumentanalys 
I dokumentanalysen identifierades ett flertal dokument som direkt eller 
indirekt styr och reglerar kvaliteten på arbetsplatsen. NCC identifierar 
själva sex dokument som i huvudsak styr kvalitetsarbetet i projektet. 
Dessa dokument är kvalitets- och miljöplan, kontrollprogram, 
kontrollplaner, arbetsberedningsprotokoll, mottagningskontroller samt 
underentreprenörers kvalitetsplaner. Kontrollprogrammet samt mot-
tagningskontroller följer de mallfiler och kunskapsdokument som finns 
på verksamhetssystemet vars funktion beskrivs i avsnitt 3.5 Kvalitets-
styrning på NCC. Övriga dokumenttyper, checklistor för kvalitets-
avstämningar samt delar av entreprenadavtalet som styr kvalitet 
beskrivs mer utförligt nedan. 

 

4.2.1 Kontrollplaner/egenkontroller 
Den huvudsakliga kvalitetsdokumentationen i projektet består av 
kontrollplaner och egenkontroller som säkerställer kvaliteten i 
projektet. Dokumenten har tagits fram av ansvarig arbetsledare för 
respektive moment. Egenkontrollernas utformning och omfattning 
varierar mellan de olika arbetsmomenten, vissa baseras på mallen från 
verksamhetssystemet medan andra är uppbyggda från grunden. Med 
en del kontroller medföljer en planritning där kontrollerade delar 
markerats med färg för att skapa en spårbarhet. För exempel på 
egenkontrollsmallar från tre olika arbetsmoment se bilaga 2.   

Utöver de kontinuerliga egenkontrollerna har det i slutskedet av 
projektet införts ett dokument som kallas ”slutgiltig egenkontroll”. 
Denna mall är hämtad från det tidigare projektet Biocentrum åt 
Akademiska Hus som hade samma typ av besiktningsform. I slutskedet 
av projektet ska dokumentet fyllas i av alla inblandande 
underentreprenörer samt av NCC:s arbetsledare för de moment som 
pågår på arbetsplatsen. I dokumentet så försäkras att entreprenaden 
eller aktiviteten uppfyller specificerade krav samt att dokumenterad 
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egenkontroll är utförd. Detta fungerar som en extra säkerhet för NCC 
och underentreprenörerna för att säkerställa att kontroller är utförda 
och att inga avvikelser glömts bort. Ett exempel på detta dokument 
återfinns i bilaga 3.   

 

4.2.2  Kvalitets- och miljöplan 
Kvalitets- och miljöplanen är baserad på en plan från en tidigare 
entreprenad åt Akademiska Hus. Det avsnitt i planen som avhandlar 
kvalitet beskriver kontrollprogrammet som det aktivt styrande 
dokumentet under hela projektet. Alla avslutade punkter/aktiviteter 
ska signeras och dateras av platschef eller ansvarig arbetsledare.  

I punkten egenkontroll/kontrollplan föreskrivs att egenkontrollernas 
uppbyggnad ska granskas mot ett särskilt dokument som beskriver hur 
kontrollerna bör utformas. Alla egenkontroller ska utföras av 
arbetsledare eller underentreprenör och signeras när respektive 
egenkontroll är avslutad. Kontrollerna ska stämmas av på särskilda 
möten och avvikelser ska noteras.  

I avsnittet som behandlar underentreprenörer (UE) beskrivs att 
uppföljning av UE:s kvalitetsarbete ska ske fortlöpande och 
protokollföras i ett granskningsprotokoll som delges berörda UE. I 
denna granskning ska även egenkontrollerna stämmas av mot en 
checklista för att verifiera utförd kontroll. 

Sammantaget så ger kvalitetsplanen en översiktlig bild av hur 
kvalitetsarbetet ska genomföras, hur dokumentationen ska utföras och 
granskas samt vem som ansvarar för respektive åtgärd. Ett utdrag av 
berörda delar i kvalitetsplanen återfinns i bilaga 4.  

 

4.2.3 Underentreprenörers kvalitetsplaner 
Alla underentreprenörer på arbetsplatsen är skyldiga att upprätta 
någon form av kvalitetsplan eller kvalitetspärm för sina arbeten i 
projektet, se figur 4.1. Det finns inga generella riktlinjer för exakt hur 
den ska se ut vilket gör att utformning och omfattning varierar mycket 
mellan underentreprenörerna. Alla kvalitetsplaner ska finnas 
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tillgängliga på arbetsplatsen för att kunna granskas och godkänns vid 
entreprenadens start och sedan stämmas av kontinuerligt av under 
arbetets gång.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGUR 4.1 Ett urval av underentreprenörers kvalitetspärmar 

 

4.2.4 Entreprenadavtalet 
I de administrativa föreskrifterna som reglerar avtalet mellan 
Akademiska Hus och NCC nämns kvalitet i några avsnitt. Bland annat 
står det att generalentreprenören ska driva ett systematiskt 
kvalitetsarbete enligt intentionerna i ISO 9001. Egenkontrollernas 
omfattning och dokumentation ska framgå i entreprenörens 
kvalitetsplan samt kontrollplan. Kvalitetsplanen som entreprenören 
ansvarar för att ta fram ska säkerställa att alla beställarens krav samt 
myndighetskrav uppfylls. Planen ska upprättas i samråd med 
beställaren.  

Under punkten slutbesiktning nämns besiktningsformen som säger att 
slutbesiktningen ska i första hand ske mot projektets kvalitets-
dokumentation men att även stickprov i byggnaden kommer att 
förekomma på utförande och funktion.   
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4.2.5 Checklistor för kvalitetsavstämningar 
Vid kvalitetsavstämningar som beskrivs närmare i avsnitt 4.3.3 
Kvalitetsavstämningar används olika checklistor för att systematiskt 
stämma av kvalitetsdokumentationen på arbetsplatsen. NCC:s 
verksamhetssystem saknar generella mallar för denna typ av 
avstämningar vilket har gjort att projektet tagit fram egna dokument för 
att kunna göra systematiska avstämningar på olika nivåer. I tidigt 
skede i projektet användes ett avstämningsdokument som följde 
aktiviteterna i kontrollprogrammet. Under projektets gång har 
avstämningarna förändrats och ett flertal typer av dokument har 
använts för avstämningarna. De nya avstämningarna har större 
omfattning men följer inte de direktiv som beskrivs i kvalitetsplanen. 
Exempel på två avstämningsdokument som använts i projektet finns i 
bilaga 5. 

 

4.3 Deltagande observationer 
Under tiden på arbetsplatsen då observationsstudierna pågick 
identifierades ett flertal aktiviteter som på olika sätt berör kvaliteten 
och kvalitetsarbetet. De aktiviteter som i huvudsak är ämnade för att 
styra och kontrollera kvalitet beskrivs mer ingående nedan.  

 

4.3.1 Kvalitetsronder 
På arbetsplatsen genomförs kontinuerligt något som benämns som 
kvalitetsronder. Dessa ronder kan liknas vid skyddsronder som 
genomförs på alla större byggarbetsplatser. På ronderna deltar 
entreprenörens KMA-ingenjör och byggledaren som representerar 
beställaren. På kvalitetsronderna går helt enkelt deltagarna runt på 
arbetsplatsen för att okulärt kontrollera material och utförande och på 
så sätt upptäcka fel och risker inom området kvalitet. Exempel på 
noterade brister från genomförda ronder är missad brandtätning, 
provisoriska inteckningar som saknats samt felaktigt utförande vid 
takarbete, se figur 4.2. Bristerna skrivs ned och meddelas sedan till 
berörd person eller entreprenör för åtgärd.   
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FIGUR 4.2 Exempel på brist som noterats under en kvalitetsrond 

 

4.3.2 KMA-möten 
Under KMA-möten tas frågor som rör kvalitet, miljö och arbetsmiljö 
upp. Mötet ses som ett forum för diskussion och bollplank mellan 
entreprenör och beställare i aktuella frågor och problem. I delen som 
berör kvalitet redovisas avstämningar av kvalitetsdokumentationen 
vilka utförts under exempelvis kvalitetsronderna.  

 

4.3.3 Kvalitetsavstämningar 
Under projektets gång utförs kontinuerligt flera former av aktiviteter 
som stämmer av kvalitetsarbetet på arbetsplatsen i olika forum. På 
KMA-mötena utförs översiktliga avstämningar på alla entreprenörers 
kvalitetsdokumentation av representanter från Akademiska Hus och 
NCC. Detta för att kontrollera att alla entreprenörer arbetar med 
kvalitet och ligger i fas med sina kontroller.  

I samband med kvalitetsronderna brukar en underentreprenör eller 
arbetsmoment som NCC utför väljas ut för en noggrannare kontroll av 
kvalitetsdokumentationen. Kontrollen genomförs av representanter 
från beställaren och NCC. Dessa utförs med hjälp av olika avstämnings-
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dokument som stämmer av rutiner för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 
Eventuella brister i dokumentationen noteras och meddelas till 
ansvarig arbetsledare/projektledare.  

 

4.3.4 Montagekontroll av leverantörer 
Som ett steg i att nå en högre nivå i kvalitetsarbetet har projektet 
beslutat att kalla materialtillverkare till projektet för kontroll av olika 
produkter som arbetsplatsen har monterat. Tanken är att leverantörerna 
ska kontrollera att arbetet är utfört efter montageanvisningar som ett 
extra säkerställande av kvaliteten vid sidan av egenkontrollerna. Några 
exempel på arbeten som kontrollerats av leverantörer är takisolering, 
tapetsering samt dörrmontage. 
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 
I detta kapitel analyseras resultatet av undersökningen som leder vidare till en 

diskussion om de valda metoderna i arbetet och resultatet.  

 

5.1 Analys 
Analysen av resultatet delas här upp mellan de tre metodval som 
användes för att samla in information i undersökningen.  

 

5.1.1 Intervjuer 
Totalt har nio intervjuer genomförts med personer som på olika sätt är 
inblandade i projektet, alla med någon form av ansvara för kvalitet. 
Alla intervjuade har berättat öppet och engagerat om sina åsikter i hur 
kvaliteten ska styras och säkras samt vad de anser om kvalitetsarbetet 
på NCC och i just detta projekt.  

Kvalitetssyn 

Intervjuerna visar att det finns en genomgående åsikt att kvalitet är 
något som är viktigt i branschen och i de inblandades yrkesroller. Alla 
känner ett stort ansvar för kvaliteten i projektet och strävar efter att 
leverera ett så bra hus som möjligt. Kvalitetsnivån måste anses väl 
definierad i handlingar och regelverk, vilket gör att det inte bör finnas 
någon tvekan om vilken kvalitetsnivå projektet ska ha. Beställaren 
uppfattar det dock som att den samsyn som finns på ledningsnivå inte 
sprider sig ned i organisationen hos entreprenören, och det är svårt att 
säga vad det beror på. Det kan handla om en brist på kommunikation 
och förståelse i organisationen.  

Kvalitetsstyrning på NCC 

Alla personer i intervjugruppen som arbetar på NCC säger sig ha 
kommit i kontakt med NCC:s verksamhetssystem som styr hur 
kvalitetsarbetet ska genomföras. Det är dock ingen som anser att de 
använder systemet fullt ut. Systemet är enligt vissa för otydligt och 
otillräckligt för att kunna direkt tillämpas i produktionen. Detta leder 
till att mallar och checklistor får anpassas i varje nytt projekt alternativt 
att tidigare dokument flyttas med organisationen till nästa projekt. 
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Uttalandet ”[...] nu ser NCC:s mallar och checklistor nästintill identiska ut 
som för 19 år sedan” visar på att det finns en uppfattning ute i projekten 
att för lite utveckling sker av den interna kvalitetsstyrningen.  

Otydligheten i den interna kvalitetsstyrningen påtalas främst av de 
yngre i organisationen, de äldre känner sig mer oftare säkrare på hur de 
ska arbeta med kvalitet. Detta kan bero på skillnader i yrkeserfarenhet, 
de äldre säger sig gå mer på rutin och vet vad som behöver kontrolleras 
i deras moment medan de yngre vill söka mer hjälp bland de interna 
dokumenten i verksamhetssystemet eller förlitar sig på mallar och råd 
från de äldre medarbetarna.  

Kvalitetsstyrning på Skandionkliniken 

Den övergripande bilden verkar vara att kvalitetsstyrningen på 
Skandionkliniken är ganska lik hur NCC arbetar i övriga projekt. Det 
som gör det här projektet annorlunda är främst besiktningsformen 
vilken gör att många beskriver kvalitetsarbetet som mer omfattande, att 
mer kontroller och dokument utförs i projektet. Att projektet har en 
KMA-ansvarig på heltid är en skillnad som många verkar uppskatta, 
det ger stöd och hjälp i det dagliga kvalitetsarbetet.  

Av beställarens åsikter kan man anta att de inte ser en tydlig struktur i 
NCC:s kvalitetsarbete på arbetsplatsen. En uppfattning är att många 
arbetsledare säger sig ha en klar uppfattning om hur arbetet ska göras 
men att denna uppfattning är olika mellan personerna och därför 
verkar det saknas en klar bild av hur arbetet bör gå till. Samma åsikter 
går även att hitta i intervjuerna med arbetsledare då kommentaren ”[…] 
jag vill inte veta hur PEAB gör, jag vill veta hur NCC sagt att vi ska göra” 
tyder på att NCC saknar tillräckligt tydliga riktlinjer eller att utbildning 
om hur NCC ska arbeta inte är tillräcklig bland de anställda. 
Återkommande åsikter från alla intervjugrupper är att frågan om hur 
kvalitetsarbetet utförs och i vilken omfattning det sker handlar mycket 
om huruvida individen intresserar sig för området och driver på 
kvalitetsarbete. Även detta kan återkopplas till brist på en tydlig intern 
styrning vilket gör att det individuella ansvaret för att göra ett bra 
kvalitetsarbete blir större och mer tidskrävande.  

Även byggledarens roll i projektet kan tolkas som otydlig i många fall. 
Beställaren vill att byggledaren ska vara ett bollplank och inte för 
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kontrollerande i sin roll på arbetsplatsen. Produktionsledningen ser 
byggledaren som en tillgång vid kvalitetsrevisioner och som stöd vid 
upprättande av egenkontroll men åsikten finns även att kontroller är 
något som NCC själva ska klara av att utforma vilket stämmer med 
beställarens åsikter.   

Samverkansmålen 

Det finns en samlad åsikt om att alla vill bli bättre och leverera bra 
kvalitet men det upplevs svårt att hitta konkreta åtgärder för hur det 
ska ske. Det verkar råda en stor oklarhet eller i alla fall delade meningar 
i vad kvalitetsmålet verkligen innebär. Beställarsidan hävdar att det 
handlar om att entreprenören ska förstå sina egna rutiner och veta 
varför man kontrollerar sitt arbete. Entreprenörens organisation tycker 
å sin sida att nästa nivå är att förbättra kvaliteten på slutprodukten men 
håller med om att det i projektet finns få faktiska åtgärder eller förslag 
på hur det ska gå till. Bland personerna i produktionsledningen 
upplevs inte målet påverka hur de arbetar i vardagen vilket troligen 
beror på att det saknas specifika förbättringspunkter samt att det 
upplevs som oklart vad nästa nivå är eller vilken nivå man utgår ifrån. 
Hade projektet istället haft uttalade områden eller åtgärder där 
kvalitetsarbetet skulle förbättras, skulle det troligtvis varit tydligare för 
alla hur arbetet ska styras för att uppnå målen och även lättare att mäta 
om målen uppnåtts.  

Besiktningsformen 

Intervjuerna har visat att i stort sett alla är medvetna om hur 
besiktningen kommer att gå till även om det är först på slutet i projektet 
som det klarnat hos alla. För många i produktionsledningen är 
besiktningsformen något nytt vilket verkar ge en osäkerhet i vad som 
krävs av deras dokumentation. Hos NCC finns det en bild av att denna 
typ av besiktning kräver en högre grad av kontroll och dokumentation 
jämfört men andra projekt. Detta går emot beställarens syn att en 
egenkontrollbaserad slutbesiktning inte kräver mer av entreprenörerna 
än att de följer sina kvalitetssystem. Det är svårt att säga vad som är 
sant i fallet, vad som dock verkar stämma är att NCC har en mer 
omfattande dokumentation och mer personalresurser i detta projekt 
jämfört med vid andra. Detta kanske beror på att den normala nivån på 
kvalitetsdokumentationen i vissa fall är låg. 
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Alla ser fördelar med besiktningsformen och om den utförs korrekt 
resulterar det i ett bättre hus. Det är inte heller någon som är öppet 
negativ till det extra arbete detta medför utan åsikten är snarare att 
detta arbetssätt skulle kunna införas i större skala i fler projekt. 
Intressant i sammanhanget är att det är beställaren som betonar vikten 
av att skapa en kvalitetshöjning i branschen genom besiktningsformen, 
entreprenören däremot ser potentialen men säger sig mest anpassa sig 
efter kundens krav. När branschen i många avseenden har en långsam 
utveckling har en aktiv byggherre här försökt ta tag i frågan och säger 
sig vilja driva på mot ett bättre kvalitetsarbete i byggprojekten. Det är 
anmärkningsvärt att kunden försöker driva utvecklingen när det i 
andra branscher är företagen som tvingas konkurrera med bättre 
kvalitet och garantier. Detta handlar troligtvis inte om en ovilja att 
förbättra sig bland entreprenörer utan kanske mer om en tradition av 
långsam förändring i branschen och om svårigheter att implementera 
nya tankesätt.  

 

5.1.2 Dokumentanalys 
Ett stort antal dokument som styr kvaliteten har identifierats i 
dokumentanalysen, se figur 5.1. Många av dessa är väl genomarbetade 
och har en god tanke bakom sig men det är tveksamt i vilken 
omfattning dessa används som stöd i produktionen. Ett exempel är 
kvalitetsplanen som tydligt beskriver hur arbetsplatsen ska arbeta med 
kvalitet och där det bland annat beskrivs att alla kontrollplaner ska 
granskas efter checklistan ”kontroll av egenkontrollens uppbyggnad”. 
Denna checklista finns dokumenterad tidigt i projektet men har sedan 
försvunnit vartefter projektet fortskridit, troligtvis pga. förändringar i 
organisationen. 
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FIGUR 5.1. Ett urval av alla styrande och kontrollerande kvalitetsdokument i projektet 

Bland de egenkontroller och kontrollplaner NCC har upprättat på egna 
kontrollmoment finns det en markant spridning i utförandet. Det 
handlar inte om att dokumenten är dåliga men när utseende, 
utformning och omfattning skiljer sig markant mellan dokumenten i 
projektet kan man ana att det på NCC generellt saknas en enhetlighet i 
hur kontroller utformas och utförs. Troligtvis kan även detta kopplas 
till otillräcklig intern styrning, brist på utbildning eller både och. 

Uppgifter från intervjuerna och observationerna visar på att 
avstämning och uppföljning är en mycket viktig del i säkerställandet av 
projektets kvalitet. Kvalitetsavstämningarna i projektet är omfattande 
och troligtvis starkt bidragande till att kvalitetsarbetet fortlöper under 
projektets gång och inte bara blir en tom pärm i en bokhylla. I 
dokumentanalysen har 6 olika typer av avstämningsdokument som 
används i projektet identifierats, många av dessa är väl genomtänkta 
men deras utseende varierar och det är svårt att se en röd tråd i arbetet 
som utomstående. Anledningen till det stora antalet 
avstämningsdokument handlar delvis om förändringar i projektets 
storlek. Tidigare har det nästan bara varit betongarbeten och få 
entreprenörer på arbetsplatsen, se figur 5.2, men under projekttiden har 
det tillkommit över 25 andra underentreprenörer med egen 
kvalitetsdokumentation som ska följas upp vilket ställer olika krav på 



Examensarbete: KVALITETSSTYRNING I BYGGPRODUKTION 
 

38 
 

uppföljningsdokumenten. Det handlar även om att olika personer 
ansvarat för avstämningarna under projektets gång vilka har skapat 
nya malldokument efter egna visioner. Även detta tyder på att NCC 
saknar tillräckligt med interna dokument och riktlinjer för uppföljning 
och avstämning av kvalitetsarbete då utformning och omfattning på 
dessa är upp till personen som ansvarar för avstämningarna.  

 

FIGUR 5.2 Bild över projektets stomresningsskede då det nästan bara var betongarbeten som 

pågick och få entreprenörer fanns på arbetsplatsen. 

 

5.1.3 Deltagande observationer 
Under observationsstudierna noterades ett flertal kvalitetsstyrande 
aktiviteter på arbetsplatsen. Kvalitet verkar diskuteras dagligen och tas 
upp i flera återkommande aktiviteter i produktionen. Beställaren och 
dess representanter upplevs som drivande vid införandet av 
kvalitetsmoment så som kvalitetsronder och leverantörskontroller, och 
deltar aktivt vid avstämningar och granskningar. Det är svårt att säga i 
vilken utsträckning arbetsplatsens aktiviteter bidrar till en bättre 
kvalitet men säkert är att de skapar en extra kontroll som påverkar 
slutresultatet.  
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De olika kvalitetsavstämningarna som sker är en viktig del i att 
kvalitetssäkra arbetet vilket verkar uppskattas på arbetsplatsen. KMA-
ingenjören har en stor roll i det här arbetet och det kräver en 
omfattande kunskap i vad som sker ute på arbetsplatsen. I ett stort 
projekt som detta ställs höga krav på KMA-ingenjören och det kan 
diskuteras vilken roll KMA-ingenjören ska ha i kontrollarbetet kontra 
ansvarige arbetsledare för respektive moment. 

Hur många kontroller som än utförs så gäller det att brister som 
påpekas åtgärdas för att det ska leda till en förbättring av kvaliteten i 
stort. Flertalet av felen som noteras på kvalitetsronderna återkommer i 
flera protokoll vilket gör att det troligtvis finns en svårighet i att 
förmedla ut protokollen och få felen åtgärdade. Det är viktigt att det 
finns en direkt koppling mellan kontroller/avstämningar och det 
faktiska arbetet i produktionen för att det ska ge resultat. 

 

5.2 Metoddiskussion 
I arbetet valdes tre olika metoder för att samla in information. Detta var 
nödvändigt för att kunna skapa den helhetsbild som var syftet med 
undersökningen eftersom kvalitetsstyrning är något som behandlas och 
påverkas i dokument, aktiviteter och av organisationens åsikter och 
kunskap. En stor fördel i arbetet har varit att före examensarbetets start 
gjort praktik på arbetsplatsen vilket har möjliggjort en djupare analys 
då en del förkunskap redan fanns i hur byggarbetsplatsen fungerar. En 
annan fördel har varit att de deltagande personerna i undersökningen 
känt sig bekväma med att bli intervjuade av en person de känner och 
därmed villiga att öppet dela med sig av åsikter i större grad. En 
nackdel med att ha en personlig relation till projektet kan dock ha varit 
att det är lätt att bli hemmablind och tappa objektiviteten vilket kan ha 
lett till att jag missat iakttagelser som en person utan erfarenhet i 
projektet kanske skulle ha uppmärksammat. Det är dock troligt att det 
hade det varit svårt att göra denna undersökning på samma tid utan 
några förkunskaper i projektet. 

Intervjuerna genomfördes som halvstrukturerade vilket gjorde att de 
intervjuade gavs möjlighet att flyta ut och relevanta följdfrågor kunde 
ställas. Denna metod passade undersökningsområdet väl då många 
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intervjuade hade tankar och åsikter utanför frågeställningarna men 
vilka ändå var relevanta för undersökningen. Alla intervjuer spelades 
in vilket var viktigt för att skapa ett samtal utan avbrott för 
anteckningar och för att inga viktiga detaljer skulle missas.  

 

5.3 Resultatdiskussion 
Det bör påpekas att arbetet bygger till stor del på åsikter, upplevelser 
och dokument som inte nödvändigtvis behöver spegla vad företagen i 
övrigt eller branschen i stort anser och upplever. Arbetet ger ändå en 
fingervisning om hur situationen kan se ut i branschen och vart det 
finns potential för förbättring. 

Efter att ha gjort undersökningen är det lätt att konstatera att 
kvalitetsstyrning inte är någon lätt företeelse och att det finns en mängd 
aspekter att ta hänsyn till som påverkar kvaliteten i ett byggprojekt. 
Från att undersökningen i början främst varit inriktat på att se hur 
kvalitetsstyrning i samverkansprojekt kan förbättras har resultatet visat 
att det istället är den generella interna kvalitetsstyrningen på NCC som 
troligtvis har störst potential för förbättringar. 

I projektet Skandionkliniken finns ambitioner att ta ett steg mot ett 
kvalitetsarbete men projektet kommer troligtvis inte nå det uppsatta 
kvalitetsmålet. Det bör påpekas att inget i undersökningen pekar på att 
projektet har en dålig kvalitet eller är sämre än andra projekt. Det finns 
mycket som är bra men man tar inte ett steg framåt i kvalitetsarbetet 
och detta på grund av flera orsaker. En av dessa är otydlighet som har 
varit ett återkommande ord under arbetets gång. Det handlar främst 
om otydligheten kring hur kvalitetsarbetet på arbetsplatsen ska utföras. 
Med den stora variationen av dokument och åsikter som arbetet har 
identifierat så är det inte konstigt att kvalitetsstyrningen upplevs som 
luddig och otydlig bland de anställda men även av beställaren. 

NCC skulle troligtvis ha en hel del att vinna på att ta efter av hur man 
arbetar på Skandionkliniken i utvecklandet av den interna 
kvalitetsstyrningen. Ett exempel på detta är den slutliga egenkontrollen 
på arbeten och aktiviteter som utan större problem skulle kunna 
tillämpas på alla NCC:s entreprenader och troligtvis bidra till ökad 
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kvalitetssäkring i projekten. Den bör dock utvidgas och tillämpas även i 
aktiviteter som avslutas fortlöpande under projektets tidigare skeden. 
Att få arbetsledare, underentreprenörer och helst de egna 
yrkesarbetarna att konsekvent försäkra att de utförda arbetena 
uppfyller ställda krav är ett viktigt steg mot ett bättre kvalitetsarbete i 
hela branschen. 
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6. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER  
I det här avsnittet redovisas slutsatser som grundats utifrån resultat och 

analys. Detta följs av rekommendationer för hur NCC kan arbeta för ett bättre 

internt kvalitetsarbete och hur NCC och Akademiska Hus kan arbeta för att 

lyckas bättre vid samverkansprojekt av liknande form.  

6.1 Slutsatser 
Utifrån resultat och analys går det att dra flera slutsatser om 
kvalitetsarbetet på NCC i stort och i det undersökta projektet. För att 
återkoppla till problemformuleringen sammanfattas slutsatser som svar 
på frågeställningarna.  

Finns det en samsyn på kvaliteten av slutprodukten mellan entreprenör och 

beställare i projektet? 

Intervjuerna har visat på att det finns en god samsyn i det flesta frågor 
som rör kvaliteten i projektet. Det är högt i tak i diskussionerna och 
båda parter är öppna med sina eventuella brister samtidigt som 
ambitionen bland alla intervjuade är hög när det gäller att leverera en 
produkt med rätt kvalitet. Det finns inte heller några tveksamheter när 
det gäller just kvaliteten på produkten då det är tydligt beskrivet i alla 
projektets handlingar. Däremot finns en uppfattning att yrkesarbetarna 
i produktionen inte har samma syn på kvalitet och utförande, vad det 
beror på är svårt att säga men en möjlig orsak är att de inte är lika 
involverade i projektets vision och kanske har inte samma drivkraft när 
det gäller kvalitetsfrågor.   

Hur har projektet anpassat NCC:s interna kvalitetsstyrning i produktionen för 

att uppfylla de ställda samverkansmålen för kvalitet? 

I undersökningen har det varit svårt att hitta direkta kopplingar mellan 
kvalitetsmålet i projektet och projektets kvalitetsstyrning. Vissa 
aktiviteter så som montagekontroll av leverantörer och kvalitetsronder 
skulle kunna vara ett sätt att höja nivån på kvalitetsarbetet men är 
troligtvis inte tillräckligt för att verifiera att målet uppnåtts. 
Intervjuerna har identifierat att det största problemet med målet är att 
det i projektet är odefinierat vad ”nästa nivå” egentligen innebär då 
många har olika åsikter i frågan. Vidare så visar intervjuerna på att en 
orsak till att kvalitetsarbetet inte har kunnat förbättras är bristande 
intern kvalitetsstyrning på NCC vilket troligtvis lett till att projektet 
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inte har ett strukturerat och enhetligt arbetssätt inom kvalitet. Det är 
även inom den interna kvalitetsstyrningen som förbättringspotentialen 
är störst. 

Har projektet en tillräckligt god styrning och kontroll för att klara en 

egenkontrollbaserad slutbesiktning på ett optimalt sätt? 

Utifrån intervjuerna kan slutsatsen dras att detta projekt är mycket är 
likt i detta projekt jämfört med andra projekt på NCC. Observationer 
och dokumentanalys visar dock på att ett flertal anpassningar faktiskt 
har gjorts för att dokumentationen ska vara trovärdig och möta kraven 
som en besiktning ställer. Det handlar bland annat om mer 
personalresurser, fler kontrollerande kvalitetsaktiviteter samt styrande 
dokument som är ganska unika för detta projekt. Besiktningsformen är 
ny för många vilket gör många osäkra på vad detta kräver av deras 
arbete men har klarnat ju närmare slutet projektet har kommit. Det 
finns en strategi i hur arbetet sköts i frågan men hur det kommer falla 
ut är för tidigt att säga då slutbesiktningen ännu inte ägt rum.   

 

6.2 Rekommendationer och förslag 
Rekommendationerna som tagits fram är förslag på områden som 
under arbetets gång visat sig kunna förbättras. Flera av förslagen är 
hämtade från intervjuerna där personerna i intervjugrupperna själva 
kommit med idéer på hur kvalitetsarbetet kan förbättras på olika sätt. 
Förslagen som redovisas bör utredas vidare för att se om de är 
lönsamma och hur de kan implementeras i företaget. 

 

6.3.1 Utveckla kvalitetsstyrningen på NCC 
Som resultatet visat så är det NCC:s interna kvalitetsstyrning som har 
störst potential för utveckling och förtydligande. Nedan följer tre 
förslag på vad som kan göras för att skapa ett bättre kvalitetsarbete i 
företaget.  

1. NCC bör noggrant utreda hur de vill att företaget ska bedriva 
sitt kvalitetsarbete. Nuvarande antal dokument och mallar i 
verksamhetssystemet är inte tillräckligt för att kvalitetsstyra ett 
stort modernt företag på optimalt sätt. Att ta fram fler 
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stöddokument, utveckla och standardisera dem som redan finns 
och ta fram tydligare riktlinjer för hur kvalitetsarbetet i projekten 
ska utföras skulle vara ett stort steg jämfört med dagens 
situation. Exempel på interna dokument som kan utvecklas och 
implementeras är checklistor för kvalitetsavstämningar, kunska-
psdokument för UE-styrning, lathund för egenkontroller på 
NCC samt dokument för slutlig egenkontroll på avslutade 
arbetsmoment.  
 

2. För att bedriva ett framgångsrikt kvalitetsarbete ute i projekten 
är det viktigt att de anställda är väl införstådda och trygga med 
företagets kvalitetsstyrning. För att uppnå detta bör någon form 
av utbildning genomförs regelbundet för att säkerställa att alla 
vet hur de ska arbeta med kvalitetsstyrning i projekten. Denna 
utbildning skulle förslagsvis kunna vara webbaserad så att alla 
ute i projekten kan utbilda sig utan att behöva åka iväg på kurs.  
 

3. Förutom att förbättra kvalitetsarbetet kan det även förenklas för 
att inte kännas som en börda som tar onödig tid bland 
arbetsledarna. En del i detta handlar om utbildning och 
standardisering av arbetet men även själva utförandet kan 
förenklas och exempelvis digitaliseras. Här har NCC redan 
kommit en bit på vägen då det utvecklats ett digitalt system för 
projekthantering kallat Projektportalen. Detta system går att 
arbeta i via datorer och smarta mobiltelefoner, och det går bland 
annat att utföra egenkontroller i systemet. Projektportalen är 
ganska nylanserad och har inte tillämpats på Skandionkliniken 
vilket gör att detta inte undersökts i det här arbetet. 
 

6.3.2 Möta kraven i en egenkontrollbaserad besiktning 
Besiktningsformen egenkontrollbaserad slutbesiktning eller kvalitets-
styrt avlämnande är fortfarande ganska ovanlig men det finns skäl att 
anta att detta förfarande kommer att bli vanligare i framtiden. Här har 
NCC en möjlighet att ligga i framkant i branschen med ett 
kvalitetsarbete som ger konkurrensfördelar. Om alla projekt bedriver 
ett kvalitetsarbete och ha en dokumentation som motsvarar kraven för 
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en egenkontrollbaserad slutbesiktning så skulle det krävas lite 
extraarbete i de projekt som kräver denna besiktningsform.  

Detta skulle möjligen kräva lite mer tid och personalresurser i projekten 
men skulle troligtvis betala sig i form av färre fel vid slutbesiktning och 
en förbättrad kundnöjdhet generellt. Att som företag kunna visa att 
man ligger i framkant när det gäller förbättrat kvalitetsarbete borde 
vara en stor konkurrensfördel speciellt bland de stora beställarna och 
vid samverkansentreprenader.  

 

6.3.3 Utveckla kvalitetsarbetet i samverkansentreprenader 
Samverkan och partnering har blivit populärt bland både beställare och 
entreprenörer. NCC och Akademiska Hus är positiva till samarbets-
formen, och i projektet Skandionkliniken är det troligt att samverkans-
entreprenaden resulterat i att projektet blivit mer lönsamt och att 
viktiga deltider kunnat hållas.  

Att ha flera mål i samverkansprojekt är bra eftersom det nära 
samarbetet mellan beställare och entreprenör ofta ger utrymme för att 
prova nya metoder och lösningar. I framtida projekt med liknande 
samverkansform som det undersökta finns det fördelar med att göra 
målen tydligare och helst mätbara. Att ha ett kvalitetsmål med konkreta 
åtgärder eller fokusområden skulle troligtvis göra hela organisationen 
mer medvetna och motiverade att arbeta för att målen ska uppnås. Det 
skulle även vara lättare att i efterhand mäta om målen uppnådes eller 
se vad som inte gick som det var tänkt. 

För att engagera hela projektorganisationen kan de åtgärder eller 
fokusområden som projektet ska fokusera på tas fram vid en workshop 
i projektets början där all berörd personal deltar. Sedan är det 
fördelaktigt att följa upp detta under projektets gång för att stämma av 
hur arbetet med målen fortskrider samt informera och involvera 
eventuella nya personer i projektorganisationen.   
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6.3 Förslag på fortsatta studier 
 

• Studera kvalitetsstyrning i produktion ur ett bredare perspektiv 
än detta arbete, exempelvis på företags eller branschnivå.  

• Undersöka konsekvenser av bristande kvalitetsstyrning ur ett 
ekonomiskt eller tidsmässigt perspektiv.  

• Utreda om eller hur entreprenörer och beställare kan tjäna på att 
besikta entreprenader baserat på kvalitetsdokumentationen. 
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B1.1 
 

BILAGA 1 – Intervjufrågor 
 

Produktionsledning 

Hur många år har du arbetat på NCC och i branschen? 

Vad betyder ordet kvalitet för dig i ditt arbete? Vad är rätt kvalitet? 

Hur stor del av ditt arbete uppskattar du att du lägger på kontroller och 
dokumentation? 

Vilket ansvar i din yrkesroll upplever du ligger på dig när det gäller 
kvalitet och kvalitetsdokumentation? 

Hur anser/upplever du att man bäst uppnår rätt kvalitet på ett utfört 
moment?  

Vilka risker/orsaker upplever du gör att ett projekt inte uppnår eller får 
svårt att uppnå rätt kvalité? 

Vad är dina åsikter angående kvalitetsarbetet på NCC i allmänhet och i 
projektet Skandionkliniken? 

Känner du till samverkansmålen för kvalitet på Skandionkliniken? Om 
ja, känner du att du kan arbeta aktivt för att uppnå dessa?  

Hur går du till väga för att ta reda på hur du ska arbeta med kvalitet 
och hur du ska dokumentera de arbeten du är ansvarig för i ett projekt?  
Exempel från projektet? 

Upplever du att arbetet med kvalitet skiljer sig på denna arbetsplats 
jämfört med eventuella tidigare projekt du varit involverad i? 

Tycker du att det finns en tydlighet i projektet hur kontroll och 
dokumentation ska utföras och vem som har ansvar för vad? 

Är du medveten om hur besiktningen kommer att genomföras och hur 
du ska arbeta för att klara kraven?  

Vems ansvar tycker du att det ska vara att kvalitetsdokumentation 
utförs på eget arbete? 
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Vems ansvar tycker du att det ska vara att kvalitetsdokumentation 
utförs på underentreprenörers arbete? 

 

Beställarorganisation 

Hur många år har du arbetat åt din nuvarande arbetsgivare och i 
branschen? 

Vad har ni för mål/visioner när det gäller kvalitet i era 
nybyggnadsprojekt? 

Hur stor vikt lägger ni på företagens kvalitetsarbete vid val av 
entreprenör till ett projekt? 

Anser du att det fanns en tydlig vision om kvalitetsnivån i projektet 
före entreprenadens start? 

Har denna vision förändrats under projektets gång? 

Anser ni att det finns en samsyn mellan er och entreprenören i 
projektets kvalitetnivå? 

Hur tycker ni att dialogen med entreprenören i frågor som rör kvalitet 
har fungerat under projektet? 

I vilken omfattning styr ni entreprenörernas kvalitetsarbete i en 
samverkan? 

Följer ni upp och kommenterar entreprenörernas 
kvalitetsdokumentation? 

Hur skiljer sig ansvar och delaktighet från er sida i projektens 
kvalitetsarbete i en samverkansentreprenad jämfört med en ren 
utförandeentreprenad? 

Vilket ansvar har ni för att projektmålet för kvalitet i 
samverkansdeklarationen uppfylls? Vilka specifika åtgärder har ni 
vidtagit? 

Hur värderar ni kvalitetsmålet i projektet jämfört med exempelvis 
ekonomiska och tidsmässiga mål? 



 

B1.3 
 

Anser ni att projektet har uppnått/på väg att uppnå samverkansmålet 
rörande kvalitet?  

Vad är bakgrunden till den valda besiktningsformen och vad hoppas ni 
uppnå med detta? 

 

Projektledning generalentreprenör 

Hur många år har du arbetat på NCC och i branschen? 

Vad har ni för mål/visioner när det gäller kvalitet i era 
nybyggnadsprojekt? 

Anser du att det fanns en tydlig vision om kvalitetsnivån på projektet 
före entreprenadens start? 

Har denna vision förändrats under projektets gång? 

Anser du att det finns en samsyn mellan er och beställaren i projektets 
kvalitetnivå? 

Hur tycker ni att dialogen med beställaren i frågor som rör kvalitet har 
fungerat under projektet? 

Hur gör ni för att skapa en tydlighet i projektet över hur 
kvalitetsstyrning ska genomföras och vem som har ansvar för vad? 

Hur har ni i projektet anpassat kvalitetsstyrningen efter projektmålet 
och slutbesiktningen? Vilka specifika åtgärder har vidtagits?  

Upplever ni att det finns en tydlighet från beställaren vad som 
förväntas av er kontroll och dokumentation inför slutbesiktningen?  

Hur värderar ni kvalitetsmålet i projektet jämfört med exempelvis 
ekonomiska och tidsmässiga mål? 

Anser ni att projektet har uppnått/på väg att uppnå samverkansmålet 
rörande kvalitet?  

Hur arbetar ni för att föra vidare projektmål och krav ut till egen 
produktion och till underentreprenörer?  
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Hur informeras underentreprenörerna om vilka krav som ställs vid 
slutbesiktningen? 

Hur stor vikt lägger ni på företagens kvalitetsarbete vid val av 
underentreprenör till ett projekt? 

Hur följer ni upp och kommenterar projektets kvalitetsdokumentation?
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BILAGA 2 – Exempel på egenkontroller 
 

Betongarbeten 
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BILAGA 3 – Exempel på slutgiltig egenkontroll 
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BILAGA 4 – Utdrag ur kvalitetsplan 
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BILAGA 5 – Exempel på avstämningsdokument 
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