
	  

	  

Tabelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vägen till noll fel 

-en fallstudie om 
kvalitetsförbättringsarbete i 
byggbranschen 

 

Södertörns högskola | Institutionen för Samhällsvetenskap 

Kandidatuppsats 15hp | Företagsekonomi C | Vårterminen 2014 

Ekonomie kandidatprogrammet 

 

Av: Özlem Elvnäs & Erna Imamovic 

Handledare: Karin Dahlström 

	  



	  

	  

	  
 

 
 
 
 
 

”Vetenskapen om kvalitetsutveckling har blivit allt mer helhetsmässig tack vare kombinerade 
insatser från praktiker och forskare.” 
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Sammanfattning  

Titel: Vägen till noll fel – en fallstudie om kvalitetsförbättringsarbete i byggbranschen 

Nivå: C-uppsats inom ämnet Företagsekonomi 

Författare: Özlem Elvnäs & Erna Imamovic 

Handledare: Karin Dahlström 

Datum: 2014 - augusti 

 

Syfte: Syftet med studien är att bidra med en ökad förståelse för hur 

kvalitetsförbättringsarbete används för att eliminera brister och fel inom byggbranschen. 

Metod: Studien utfördes genom kvalitativ metod med hermeneutiskt synsätt samt tolkning. 

Fallstudien omfattar fyra intervjurespondenter varav en pilotstudie samt 42 enkäter till 

samtliga tjänstemän och medarbetare med ledaransvar på olika nivåer inom 

kvalitetsförbättringsarbetet. Insamlad data bearbetades med hjälp av tematisk analys för att 

sedan analyseras och tolkas. Slutligen drogs slutsatser från resultat och analysmaterialet.  

Resultat & Slutsats: Med hjälp av litteraturgenomgången och resultatet av det undersökta 

fallföretaget har studien kommit fram till att det är utmanande och svårt men inte omöjligt att 

implementera kvalitetsförbättringsmetoder och tekniker i byggbranschen utifrån de unika 

förutsättningar som råder i byggbranschen. Det råder samsyn bland de tillfrågade gällande vad 

de upplever är de vanligast förekommande kvalitetsbrister och fel vid slutbesiktning. Några av 

de enkla och kortsiktiga steg som framkommit i studien som kan ha positiva och långsiktiga 

effekter är främst att se fel och brister som ett resultat av alla delar i processen, fokusera på 

kvalitet lika mycket under hela processen, att involvera utförandenivån även i planering och 

målsättning, att i större utsträckning driva kvalitetsförbättringsarbetet i team på 

arbetsplatserna, att träna och utbilda samtliga ledare för kvalitetsförbättringsarbete och kanske 

även medarbetarna för ökad delaktighet och kunskap, att utveckla systematik för faktabaserad 

kunskapsåterföring och att ge tillräckligt uppmärksamhet och erkännande till medarbetare för 

prestationer kanske genom att låta dem själva få redovisa och utvärdera sitt eget och 

varandras arbete. 

Nyckelord: Noll fel, nollfelsprincip, kvalitetsbrist, kvalitetsförbättringsarbete, kvalitet, 

byggproduktion, TQM, kvalitetsledning, Quality Management. 
 



	  

	  

Abstract  
Title: The road to zero defects – a case study on Quality Improvement activities in 
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Aim: The aim of the study is to contribute to increased understanding for how Quality 

Improvement is used to eliminate quality defects in construction.  

Method: The study was conducted through qualitative method with the hermeneutic approach 

and interpretation. The case study includes four interview respondents of which one was a 

pilot study and 42 questionnaires to all supervisors and employees with leadership 

responsibilities at different levels within the quality improvement activities. Collected data 

were processed using thematic analysis and then analyzed and interpreted. Finally, 

conclusions were drawn from the results and analysis material.  

Result & Conclusion: Using the theoretical framework and the results of the case study 

concluded that it is challenging and difficult but not impossible to implement quality 

improvement methods and techniques in the construction industry, based on the unique 

conditions prevailing in the construction industry. There is consensus among respondents 

regarding what they perceive are the most common quality defects and errors at inspection. 

Some of the simple and short-term steps that emerged in the study, which may have positive 

and long-term effects are mainly to see the errors and defects as a result of all parts of the 

process, focus on quality during the whole process and not just one part of it, involving the 

performance level even in the planning and goal setting, to work with quality improvement in 

teams at the workplace, to train and educate all managers and perhaps even employees for 

increased participation and knowledge to improve quality, to develop a systematic approach 

to evidence-based feedback and to give enough attention and recognition to employees for 

achievements perhaps through allowing them to get present and evaluate their own and each 

other's work. 

Key words: zero defects, quality, improvement, construction, TQM, Quality Management. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
”En väl fungerande bygg- och fastighetsmarknad är av väsentlig betydelse för Sveriges 

tillväxt, utveckling och välstånd” (Sveriges Byggindustrier, 2013). Under de senaste åren har 

dock byggbranschen fått allt mer kritik gällande kvalitetsbrister (Josephson & Saukkoriipi, 

2009). Kvalitetsbristerna i byggbranschen har lett till ett flertal direkta och indirekta negativa 

konsekvenser i form av oönskade kostnader såväl under byggprocessen som i slutprodukten 

till kund. Processer som inte fungerar tillfredsställande leder till fördyranden och i 

byggbranschen utgörs detta av garantikostnader, omarbete, reklamationer, viten, kostnader för 

kontrollpersonal och kassationer enligt Sörqvist (2001). Flera utredningar har gjorts i syfte att 

kvantifiera dessa kvalitetsbristkostnader inom byggandet och första gången begreppet 

kvalitetsbristkostnad nämndes som begrepp i byggbranschen var 1984 (Josephson & 

Lindström, 2011).  

Minskning av kvalitetsbrister har nu blivit en av de främsta konkurrenskrafterna bland aktörer 

på marknaden och kostnader och ökade krav från marknaden tvingar nu byggföretagen att 

fokusera allt mer på kvalitet enligt Josephson (2013). De lagmässiga ändringar som gjorts har 

inte haft fokus på att sänka kostnader för tillsyn och kontroll utan mer fokuserat på att höja 

kvaliteten i byggandet (SOU 2002:115).  

I byggbranschen används besiktningar för att kontrollera att det som utförts stämmer överens 

med det som avtalats (SOU 2002:115).  Det finns olika besiktningar men en av de viktigaste 

för beställaren och entreprenören är slutbesiktningen (Nordstrand, 2000). Enligt SOU-rapport 

(2002:115) fungerar byggherrarnas och entreprenörernas kontroll- och kvalitetssystem inte i 

praktiken, de kvalitetsansvarigas roller är oklara och tillsynsmyndigheternas resurser är 

otillräckliga. De kostnader som uppstår på grund av byggfel kan vara stora och därför är det 

viktigt i byggbranschen att göra rätt från början (SOU 2002:115). Enligt Arditi & Gunaydin 

(1997) finns en stor potential för kvalitetsförbättringsarbete i byggbranschen men de 

framhåller även att det finns stora hinder att överbrygga. I dagens konkurrens är kvalitet och 

kvalitetsarbete viktigt och inget utrymme finns att slösa bort resurser eller tid (Arditi & 

Gunaydin, 1997).  
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En ny avhandling från KTH lyfter fram svårigheterna med att utveckla kvalitet och 

produktionseffektivitet i byggbranschen och betonar hur mycket bättre det har gått i andra 

branscher (Gerth, 2013). De svårigheter som uppstått är dels för att kvalitetsarbete 

härstammar från tillverkningsindustri med repetitiva arbetsuppgifter och andra 

kontextfaktorer som inte återfinns inom byggbranschen och därför medför problem när 

principer för detta ska tillämpas (Höök & Stehn, 2008; Unger, 2006). Byggbranschen kan inte 

ses som tillverkningsindustri på grund av att varje byggprojekt är unikt och behöver därför 

snarare implementera kvalitetsförbättringsarbete i form av projektorienterat och 

processorienterat (Arditi & Gunaydin, 1997). Jostein Pettersen (2008) har jämfört Lean och 

TQM med dess innehåll för att se vad som konvergerar och diskriminerar varpå de kan utgöra 

färdiga koncept eller inte. Pettersen (2008) säger att olika koncept inom 

kvalitetsförbättringsarbete snarare kan ses som en samling generella och abstrakta principer 

som olika organisationer och branscher tolkar och använder på olika sätt. Svårigheter kvarstår 

alltså med anpassning, tillämpning och implementering (Gerth, 2013; Höök & Stehn, 2008; 

Unger, 2006; Pettersen, 2008; Skålén, 2002;). Olika begrepp kan snarare beskrivas som ett 

antal aktiviteter som medarbetare på en arbetsplats själva anser vara Lean, TQM eller 

liknande (Hasle, 2012). I linje med detta hävdar Hansson and Klefsjö (2003) att 

misslyckanden med Kvalitetsledning (Quality Management, QM) oftare är ett resultat av en 

misslyckad anpassning och implementering av konceptet än något i konceptet självt. De säger 

att det är avgörande att anpassa Kvalitetsledning till den kontext där det ska tillämpas. 

Flertalet författare som Conner (2009) och Hansson & Klefsjö (2003) har framhållit just 

behovet av att se hur känsligt Kvalitetsledning är gentemot varje unik kontext och att det som 

fungerar på ett ställe inte nödvändigtvis fungerar på ett annat. 
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1.2 Problemdiskussion 
Inom industrin har det pågått ett systematiskt arbete med att utveckla produktivitet och 

kvalitet i människors arbete sedan mitten av 1800-talet (Eriksson- Zetterquist et. al., 2005). 

Det var däremot inte förrän på 1980-talet som byggherrar och entreprenörer började prata om 

ett systematiskt kvalitetsarbete i byggsektorn i västvärlden (Nordstrand, 2008). Under 1990-

talet började även projektörer och förvaltare med egna kvalitetssystem.  

Det är idag både vanligt förekommande och en tydlig del av byggföretagens marknadsföring 

och säljargument att ha ett standardiserat och certifierat kvalitetssystem som en naturlig del av 

sin verksamhet enligt Nordstrand (2008).  

Från början på 2000-talet har tonen skärpts väsentligt kring kvalitetsfrågor i byggsektorn. 

Utredningen Skärpning Gubbar (SOU 2002:115) var ett tydligt steg mot att arbeta med 

systematiska kvalitetsförbättringar med fokus på påverkan och effekt snarare än dokument 

och system. Enligt Byggkommissionen skulle bygg- och anläggningssektorn granskas mer 

ingående nu med fokus på att hålla nere byggkostnader och höja kvaliteten för att branschen 

skulle få en bättre långsiktighet och hållbarhet ur ett samhällsperspektiv. Utredningen 

poängterar att utvecklingen av byggfel påvisar att byggföretagens egen kvalitetskontroll och 

certifierade kvalitetsledningssystem inte fungerar i praktiken (Ibid). Josephson påpekar att tid, 

kostnad och kvalité är de begrepp som har avsevärd roll för driva effektiva processer och att 

kvalitet handlar om att undvika fel som kräver omarbete (Josephson, 2013). Det är viktigt att 

betona att teknik och system i sig inte åstadkommer några förändringar utan att dessa sker i 

samspelet mellan teknik, människor och organisationer (Linderoth, 2013). Vetenskapen i 

kvalitetsområdet har blivit allt mer helhetsmässig tack vare kombinerade insatser från 

praktiker och forskare (Lagrosen & Lagrosen, 2009).  

I denna fallstudie vill vi undersöka hur ett byggföretag arbetar med sitt 

kvalitetsförbättringsarbete med avsikt att eliminera kvalitetsbrister och fel i produktionen. 

Som nämnt ovan anses byggbranschen, enligt flera författare och publikationer, ha särskilda 

svårigheter och förutsättningar vid implementeringen av kvalitetsförbättringsarbete gentemot 

tillverkningsindustrin Gerth, 2013; Höök & Stehn, 2008; Unger, 2006; Pettersen, 2009; 

Skålén, 2002). Denna studie ämnar även undersöka om det föreligger några svårigheter hos 

fallföretaget och i så fall vilka dessa är.  
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1.3 Syfte och Frågeställning 
Syftet med studien är att bidra med en ökad förståelse för hur kvalitetsförbättringsarbete 

används för att eliminera brister och fel inom byggbranschen. Genom att studera fallföretaget 

vill vi besvara följande frågeställningar: 

• Vilka kvalitetsbrister och fel kan identifieras som vanligast förekommande? 

• Hur används kvalitetsförbättringsarbete för att eliminera dessa kvalitetsbrister och 

fel? 

• Vilka svårigheter kan identifieras vid kvalitetsförbättringsarbete? 

1.4 Avgränsningar  
För att minska mängden data och göra materialet bearbetningsbart inom den tidsram som är 

given för studien är arbetet avgränsat på flera olika sätt. Studien ämnar undersöka 

byggbranschen och en fallstudie har genomförts hos ett byggföretag. Fallföretaget i studien 

arbetar med ombyggnad, renovering och nyproduktion i Stockholmsområdet.  

2 Metod 

2.1 Ansats och förhållningsätt  
Studien har en deduktiv ansats vilket enligt Patel & Davidsson (2011) innebär att det aktuella 

fallet undersökts utifrån befintliga teorier och de allmänna principer som finns vilket bidrar 

till att objektiviteten i forskningen stärks. Frågeställningarna i studien har genererats från 

befintliga teorier vilket sedan styrt datainsamlingsprocessen (Bryman & Bell, 2003). Studien 

har utgått från en hermeneutisk kunskapsteori där syftet har varit att tolka och förstå skeenden 

i det empiriska materialet och sätta det i relation till den teoretiska referensramen (Bryman, 

2008). Med hermeneutiska forskningsperspektivet kan vi fånga upplevelser, uttrycka, tolka 

och förstå sammanhang och har möjlighet att förklara (Olsson & Sörensen, 2011). Arbetet 

analyserar och tolkar en social verklighet och vill generera beskrivningar och ökad förståelse 

för skeenden i en social kontext (Bryman & Bell, 2003). Därefter har datainsamlingen 

analyserats och slutsatserna har dragits. Vi har valt att inte använda oss av induktiv arbetssätt 

då studien inte kommer att studera objektet för att sedan utifrån detta komma fram till en teori 

(Olsson & Sörensen, 2011).  
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Abduktion har heller inte varit relevant för studien då det handlar om att kombinera dessa två 

ansatser så att den grundläggande teorin utvecklas och blir mer generaliserbar (Ibid).  

2.2 Val av metod 
Enligt Rosengren & Arvidsson (2002)  beror val av metodologisk angreppsätt på 

undersökningens natur, syfte och det problem som ska undersökas. Utifrån problemområdet 

och studiens syfte har ett kvalitativt angreppssätt varit mer relevant för studien. Avsikten med 

användningen av ett kvalitativt angreppsätt har varit att få en djupare förståelse av ämnet och 

öka informationsvärdet (Holme & Solvang, 1997).  Metoden genererar större fokus vid 

insamling och analys av data och lägger mer tyngd vid ord än vid kvantifiering av siffror 

(Bryman & Bell 2003). 

2.3 Fallstudie 
Studien har genomförts som en fallstudie då logiken är att koncentrera sig på ett fall för att få 

en initial ökad förståelse och kännedom för vårt undersökningsområde (Descombe, 

2009).  Enligt Ahrne och Svensson (2011) studerar kvalitativ forskning alltid en viss situation 

som utgör ett fall vilket styrker studiens kvalitativa angreppsätt och valet av att göra en 

fallstudie. Empirin utgörs av ett byggföretag i Stockholmsområdet som är ett av de tre 

bolag som ägs av en koncern. Fallföretaget har valt att inte framträda med sitt namn i studien. 

2.4 Datainsamling  

2.4.1 Sekundärdata 

Enligt Rienecker & Jorgensen (2011) möjliggör teorierna grund för bearbetning, analys och 

förståelse och utgör även understöd för argumentation. En litteraturgenomgång av 

vetenskapliga artiklar, tidskrifter, doktorsavhandlingar, licensiatuppsatser samt ämneslitteratur 

har genomförts för att inhämta information om definitioner, utveckling och rådande teorier 

kring ämnet kvalitet. Olika databaser såsom SöderScholar, GoogleScholar, KTHB Primo, har 

använts genom en sökordgranskning där begreppen, Kvalitet (Quality), Kvalitetsledning(QM), 

Kvalitetsförbättring, Kvalitetsbrister, Totalkvalitetsledning (TQM), construction, process har 

använts. 

För att få djupare förståelse kvalitetsförbättringsarbete inom byggbranschen har även 

undersökningsrapporter gällande byggbranschen och deras kvalitetsproblem undersökts mer 

specifikt.  
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2.4.2 Primärdata 

Primärdata utgörs av att forskaren själv samlar in information/data med hjälp av en 

vedertagen insamlingsmetod (Olsson & Sörensen, 2011 ). Studiens primärdata har samlats in 

med hjälp av kvalitativa intervjuer och enkäter. 

2.4.2.1 Val av intervju- och enkätrespondenter 

Vi sökte företag i Stockholm som hade just kvalitetsförbättring som ett prioriterat arbete. 

Därefter sände vi ut mail och följde upp med telefonsamtal till sju företag varav 

ett svarade positivt. De kunde erbjuda oss tillträde till intervju- och enkätpersoner inom den 

givna tidsramen och utifrån studiens syfte. Respondenterna för intervjun valdes ut utifrån sina 

roller enligt vad litteraturen rekommenderat. Av hänsyn till medarbetarnas tid valde vi att 

genomföra ett fåtal intervjuer och komplettera materialet med enkäter till ett större antal 

medarbetare.  

2.4.2.2 Intervju   

Enligt Patel & Davidson (2011), innebär semistrukturerad intervju att forskaren använder en 

lista över teman som frågorna ska beröra vilket ger en stor frihet för intervjupersonerna att 

forma svaren, detta anser vi är lämpligt för studiens syfte. Vi har varit uppmärksamma och 

gett utrymme till intervjurespondenterna för att samtalet ska bli otvunget och spontant samt 

för att undvika att styra respondentens svar (Holme & Solvang, 1997).  

Intervjumaterialet och enkäterna framställdes utifrån vår teoretiska grund och med hänsyn till 

de rådande förutsättningarna i empirin och studiens syfte. Varje intervju tog ca 60 min att 

genomföra på respektive respondents arbetsplats och spelades in digitalt för att försäkra oss 

om att inte missa viktiga detaljer.  

Intervjuguiden utgår från en semistrukturerad karaktär vilket innebär att utformningen av 

intervjufrågor kommer ur forskarens förutbestämda ämnen som ska behandlas (Descombe, 

2009). 26 frågor utformades utifrån den teoretiska utgångspunkt som finns för att samla den 

data som kan svara mot studiens syfte och problemformulering.  

En pilotstudie genomfördes först med en av intervjurespondenterna som jobbar som 

arbetsledare i fallföretaget. Syftet med pilotstudien var att upptäcka om det fanns problem 

med intervjufrågorna som respondenterna väljer att inte besvara på grund av otydlighet 

(Bryman & Bell, 2003). Enligt Yin (1994) används pilotstudie som grund för utformningen av 

mer exakta frågor.   
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Kontaktpersonen på fallföretaget mailade ut förfrågan om vilka som kunde ställa upp för 

intervju i studien. Av de som ville medverka valdes en från varje organisationsnivå, 

strategiskt-, operativt- och utförandeansvarig som ingår i kvalitetsledningsarbetet och som 

inte arbetar på samma byggarbetsplats. Anledningen till varför inte fler valdes ut var den 

begränsade tidsåtgången för fallföretagets medarbetare. Etiska överväganden har gjorts 

genom studiens alla delar enligt 5.2. 

2.4.2.3 Enkät 

Enkätundersökningen skapades på strukturerat sätt med hjälp av ett begripligt språk så att 

respondenten är villig att ägna sin tid åt att svara på frågorna (Holme & Solvang, 1997). Vid 

utformning av enkätfrågor har det lagts fokus på att frågeformuläret ska spegla den teoretiska 

utgångspunkten som ligger till grund för studien. Rent tekniskt är det bra att utforma 

enkätformulär för att underlätta bearbetning och inmatning av data (Holme & Solvang, 1997). 

Med hänsyn till respondenternas vilja att delta i enkätundersökningen började vi med att 

utforma ett kort introduktionsmeddelande där studiens syfte har förklarats och varför det är 

viktigt att de deltar. Således har utformningen av enkätfrågorna gjorts i form av öppna och 

slutna frågor. Fördelen med öppna frågor är att respondenten kan besvara frågorna med sina 

egna ord och genom svaren beröra olika teman som forskaren inte har tänkt på vilket kan leda 

till utforskning av nya ämnen (Bryman & Bell, 2003). Nackdelen med öppna frågor enligt 

Bryman och Bell (2003) är att enkätsvaren kräver mycket tid då varje svar behöver kodas. 

Slutna frågor däremot underlättar bearbetningen av svaren då respondenten oftast ringar in 

eller markerar den svarsalternativet som passar (Ibid). Ett frågeformulär kan gärna innehålla 

frågor och svarsalternativ av olika karaktär (Holme & Solvang, 1997).   

Enkätfrågorna börjar med en öppen fråga där respondenterna ombeds att rangordna de 

kvalitetsbrister och fel som de upplever förekommer vanligast. Denna följs av 15 frågor med 

öppna och slutna svarsalternativ där respondenten först uppmanas att gradera frågan från 0-10 

utifrån hur väl personen upplever att företaget arbetar med kvalitetsförbättringsarbete.  

Respondenten uppmanas sedan till en beskrivande kommentar i varje fråga som ett 

komplement för att ge oss en ökad förståelse för deras upplevelse. Enkäten avslutas med 2 

slutna frågor. Enligt Descombe (2009) finns inga studier som tyder på att digitala enkäters 

svarsfrekvens påverkas annorlunda än analoga pappersenkäter varför vi inte trodde att digital 

distribution skulle påverka svarsfrekvensen åt något håll. 
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Enkätundersökningen sändes ut genom företagets interna enkätsystem.  

Enkäten sändes ut via mailadresser medan respondenten i enkäten endast registreras på en 

avidentifierad kod med koppling till valda bakgrundsvariabler som i detta fall endast bestod 

av yrkestitel/yrkesgrupp. Gruppindelningen var Ledningsgrupp (LG), Platschef (PC), 

Arbetsledare (AL), Entreprenadingenjör (EI) och Lagbas (LB). Ledningsgrupp utgjordes av 

VD, Affärsområdeschef, Arbetschef och ansvarig för kvalitets- och verksamhetsutveckling. 

Vår kontaktperson i företaget sände en förfrågan till web-administratör att sända ut enkäten 

till samtliga 42 tjänstemän och medarbetare i byggproduktion med ledaransvar på olika nivåer 

inom kvalitetsförbättringsarbete. Således kan web-administratör se vilka som mottagit 

enkäten men inte se vem eller vilka som fyllt i vad. Sammanställningen av samtliga svar i 

rådataformat sändes till oss via mail för att analyseras och bearbetas. Etiska överväganden har 

gjorts genom studiens alla delar enligt 5.2. 

2.4.3 Databearbetning 

Enkäten samlades in och respondentgrupperna kategoriserades utifrån den teoretiska 

referensramen enligt Egnells (1999) och Bergman & Klefsjös (2012) tre viktiga roller i arbete 

med processer:(Strategisk nivå), processledare (Operativ nivå) och kompetensförsörjare 

(Utförandenivå). För att analysera innehållet användes en tematisk analys som är den 

vanligaste analysmetoden för kvalitativ data enligt Bryman (2008). Med hjälp av tematisk 

analys har empirin tolkats och därefter har kategorier utformats i enlighet med den teoretiska 

referensramen. Bryman (2008) uppger att det finns olika tillvägagångsätt att hantera teman 

där ett tema kan innehålla specifika koder eller andra grupper av koder. Efter insamlingen av 

data har intervju- och enkätsvaren transkriberats för att sedan hitta meningsbärande enheter 

med ett eller flera sökord till ett textstycke för att se kopplingar till den teoretiska 

referensramen (Kvale & Brinkman 2009). De meningsbärande enheterna kodades i kategorier 

för att sedan återges i form av löpande text med citat för att belysa olika faktorer i innehållet 

(Holme & Solvang, 1997).  
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2.4.4 Analys av data 

Innehållet i den teoretiska referensramen kategoriserades i fem huvudsakliga ämnen: kvalitet, 

kvalitetsledning (QM), Totalkvalitetsledning (TQM), kvalitetsbrister & fel, 

kvalitetsbristkostnader. Den tematiska analysen av empirin resulterade i två huvudteman:  

• Kvalitetsbrister och fel 

• Kvalitetsförbättringsarbete  

Kvalitetsförbättringsarbete innehåller sedan i sin tur sex underteman varav samtliga återfinns 

som begrepp i den teoretiska referensramen 

• Nollfel 

• Ledningens engagemang 

• Involvering, delegering & engagemang 

• Erkännande & uppmärksamhet 

• Arbetssätt & kommunikation 

• Träning & utbildning 

Studiens tillgängliga resultat i form av intervju- och enkätsvar redovisades i löpande text 

under respektive tema. Analysen utgjordes av att värdera och tolka likheter och skillnader i 

materialet i respektive tema och undertema utifrån den teoretiska referensramen för att kunna 

besvara studiens frågeställningar och därigenom uppnå studiens syfte. 

2.5 Etiska överväganden 
Studien har tagit hänsyn till de riktlinjer som ges av Vetenskapsrådet (2002) och de etiska 

aspekter som berör studien.  

Informationskravet handlar om att informera deltagare om studiens syfte och att deltagandet 

är frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002). Alla berörda fick skriftlig information inför kontakt med 

oss och de medarbetare i fallföretaget som vi träffat exempelvis genom intervjuer har även 

fått muntlig information kring syfte och användning av studien.  

Samtyckeskravet innebär att deltagare måste ge sitt samtycke att delta (Ibid). Varje deltagande 

medarbetare i fallföretaget har gett sitt samtycke i och med sin aktiva medverkan i enkäten 

och intervju samt att de vid intervjuerna accepterade att det gjordes ljudupptagning av 

konversationen för efterföljande transkriberingsarbete. 
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Konfidentialitetskravet medför att deltagande personers identitet inte skall delges någon 

obehörig (Vetenskapsrådet, 2002). Obehörig ska inte kunna identifiera en intervju- eller 

enkätdeltagare på något sätt (Ibid). Alla medverkande har behandlats konfidentiellt i 

möjligaste mån. Deltagare i intervjuer har inte uppgetts vid namn och har också själva valt 

detta inför publiceringen av denna studie. 	  

Nyttjandekravet enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär att insamlad data och uppgifter inte får 

användas för annat än forskningsändamål. Medarbetarna i fallföretaget informerades om detta 

och att uppgifter som framkommit inte kommer att användas utanför studien.  

3 Teoretisk Referensram 
I detta kapitel kommer de teorier behandlas som är relevanta för studiens syfte och innehåll. 
Den teoretiska referensramen omfattar kvalitet, kvalitetsledning (QM), Totalkvalitetsledning 
(TQM), kvalitetsbrister & fel, kvalitetsbristkostnader. 

3.1 Kvalitet  
Definitionen av kvalitet har formulerats av många författare (Harnesk, 2004).  Några exempel 

är Juran (1999) som definierar kvalitet som ”fitness for use”, Crosby (1979)”conformance to 

requirements”, Deming (1986) ”quality should be aimed at the needs of customers, present 

and future” och ISO 9000 (2000) “quality is the degree to which a set of inherent 

characteristics fulfil the requirements, i.e. needs and expectations that are stated, generally 

implied or obligatory” I den här studien betraktas kvalitet som ”Kvalitet på en produkt är 

dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar” 

(Bergman & Klefsjö, 2012). 

3.2 Quality Management (QM) 
Utvecklingen av Kvalitetsledning (QM) sammanfattas av Dale et al (2003) i fyra steg; Quality 

Inspection (QI), Quality Control (QC), Quality Assurance (QA), Total Quality Management 

(TQM) som tillsammans handlar om att arbeta med ständiga förbättringar (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Bergman & Klefsjö (2012) förklarar dessa fyra steg på svenska; 

kvalitetskontroll, kvalitetsstyrning, kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. 

Det första steget utgörs huvudsakligen av Frederick W. Taylors organisationslära Scientific 

Management (1911) som har haft en stor inverkan på utvecklingen av kvalitetsarbete inom 

produktion (Harnesk, 2004).  
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Med Taylorismen tillförde man specialisering vilket i sin tur gjorde att arbetare fokuserade på 

tillverkningen medan tjänstemän fokuserade på planering och kontroll av tillverkningen 

(Tenner & DeToro 1993; Bergman & Klefsjö 2012; Abrahamsson & Andersen, 2005). Detta 

standardiserade arbetssätt där man sorterade bort eller justerade felaktigheter kallades 

Kvalitetskontroll (QI). Genom detta arbetssätt insåg man sedan att det även fanns stort behov 

av att justera processer under pågående produktion som skulle orsaka defekta enheter. Denna 

tes drevs huvudsakligen av Walter Shewhart i hans arbete med kvalitetsstyrning (QC) under 

1920-talet och utgör det andra steget i Quality Management (Bergman & Klefsjö 2012). 

Senare tog begreppet kvalitetssäkring (QA) sin plats då man fick insikten om att skapa bra 

förutsättningar även innan produktionen (Ibid) varpå kvalitetsstyrning utgör en del av 

kvalitetssäkring (Arditi & Gunaydin, 1997). Att arbeta med kvalitetssäkring (QA) avsåg att 

säkra verksamhetens tillverkning och organisering i alla delar och följdes upp systematiskt i 

form av revisioner som också bidrog till att skapa en allmän uppryckning av ordning och reda 

(Bergman & Klefsjö, 2012). 

Det fjärde och sista steget kvalitetsutveckling (TQM) handlar om att sträva efter ständiga 

förbättringar både innan, under och efter produktionen (Bergman & Klefsjö, 2012). Edward 

Deming och Joseph Jurans arbete i Japan från mitten av 1900-talet var avgörande för fjärde 

steget i Kvalitetsledning (QM), kvalitetsutveckling (TQM) (Ibid). Deras arbete har haft stor 

betydelse för Japans ekonomiska återhämtning efter andra världskriget och de senaste åren 

har japanska företag blivit ledande inom kvalitet och produktivitet i hela världen (Suarez, 

1992).  Samtliga fyra steg inom utvecklingen Kvalitetsledning (QM) illustreras i figuren 

nedan: 

 

Figur 1: Kvalitetsområdets utveckling, fritt efter Bergman & Klefsjö (2012). 

Källa: Bergman, B. & Klefsjö, B. (2012). Kvalitet från behov till användning. 
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Idag ses kvalitetsutveckling (TQM) som ett helhetsbegrepp som omfattar en mängd olika 

verktyg, koncept och arbetssätt såväl Six Sigma som Lean (Harnesk & Abrahamsson, 2007; 

Bergman & Klefsjö, 2012). Six Sigma har framtagits av Motorola i mitten på 80-talet och 

infördes som en arbetsmetod för att minska variation och avvikelser (Sörqvist, 2001; Bergman 

& Klefsjö, 2012).  

Lean och Six Sigma är två samtida koncept som används av många stora företag för att 

förbättra och utveckla sitt arbetsutförande (Arnheiter & Maleyeff, 2005). Båda metoderna har 

sina rötter i den japanska kvalitetsrevolutionen (Byrne, Lubowe, & Blitz, 2007; Dahlgaard & 

Dahlgaard-Park, 2006). Six Sigma och Lean kan anses ha samma mål (Nave, 2002). Både 

Lean och TQM ser organisationen som ett system (Womack & Jones, 1990) men med den 

skillnaden att Lean fokuserar på värdeflöde och slöserier medan TQM mer fokuserar på intern 

struktur och integration mellan olika avdelningar och nivåer inom organisationen (Pettersen, 

2008). TQM har också ett större fokus på att engagera och stödja de anställda i sin roll i 

kvalitetsarbetet (Deming, 1986; Hackman & Wageman, 1995) medan förespråkare för Lean 

har ett mer instrumentellt och ledningsorienterat perspektiv där de ofta benämner medarbetare 

som komponenter i produktionssystemet (jfr. Kamata, 1982; Berggren, 1992 ). Denna studie 

kommer således utifrån detta att belysa kvalitetsförbättringsarbete utifrån TQM.  

3.3 Total Quality Management (TQM) 
Definitionen på Total Quality Management(TQM) har varierat över tid bland olika författare 

och forskare. Hackman & Wageman (1995) påpekar att TQM definieras och implementeras 

på olika sätt beroende på olika forskare och författare. Dale (2003) definierar TQM som ” an 

approach for improving the competitiveness, effectiveness and flexibility of the whole 

organization”. Dahlgaard et al, (2002) definerar det som ”A corporate culture characterized 

by increased customer satisfaction through continuous improvements, in which all employees 

in the firm actively participate ”. En annan definition på TQM är ”a continuously evolving 

management system consisting of values, methodologies and tools, the aim of which is to 

increase external and internal customer satisfaction with a reduced amount of resources”. 

(Hellsten & Klefsjö, 2000). Studien har använd Hellsten & Klefsjös definitionen på TQM.  
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TQM beskrivs som ett system i organisationen och i detta system ska ledare skapa en egen 

internstruktur som stödjer medarbetare att skapa hög kvalitet (Deming, 1986; Hackman & 

Wageman, 1995). TQM ses också som en filosofi och Edwards Deming, Joseph Juran, Philip 

Crosby, Kaoru Ishikawa anses vara några av de personer som har bidragit till uppkomsten av 

TQM (Chase, 1993; Hackman & Wageman, 1995; Dale, 2003).  

Begreppen och tolkningarna är många inom TQM men gemensamt för flera författare är att 

människans roll och arbetssätt är viktigt i kvalitetsförbättringsarbetet och delegering av 

ansvar, ökad involvering, engagemang, träning och utbildning och ständiga förbättringar 

betonas som viktiga aspekter (Hackman & Wageman, 1995). Harrington & Voehl, (2012) 

lyfter fram att kommunikation, involvering, teamwork, träning och utbildning måste finnas 

för organisationens alla delar för att ständigt kunna förbättra. Arditi & Gunaydin (1997) 

påpekar utöver detta även nollfel, och processförbättring som viktiga arbetssätt för att kunna 

lyckas med implementering av TQM och Pettersen, (2008) att man måste ha samverkan och 

integration mellan olika avdelningar i organisationen. Kvalitetsbristkostnader kan enligt TQM 

elimineras genom förbättringar (Sörqvist, 1998). Dale & Ligthburn (1992) beskriver i sin 

artikel att brist på ledningens engagemang i kvalitetsförbättringsarbete och ineffektivt 

ledarskap i processer ofta är ett av de huvudsakliga problemen. Därför påpekar många 

forskare och författare att ledningens engagemang i kvalitetsförbättringsarbetet är avgörande. 

Det är också viktigt att göra medarbetarna uppmärksamma på och medvetna om varför 

kvalitetsarbete är viktigt och varför varje arbetsuppgift är relevant och hur den i sin tur hänger 

ihop med helheten (Hackman & Oldham, 1976; Crosby, 1987).  

3.3.1 Hörnstensmodellen 

I ett försök att sammanfatta alla dess begrepp och tolkningar i en samlad modell har Bergman 

& Klefsjö (2012) utvecklat Hörnstensmodellen. De påpekar vikten av att arbeta med 

kvalitetsutveckling genom att alla medarbetare aktivt deltar för att ständigt förbättra 

organisationen och dess processer med stöd av engagerat ledarskap. Dessutom menar 

författarna att det är viktigt att ständigt arbeta med ökad kundtillfredsställelse med mindre 

resursåtgång.  

 

 

 

 



	  

	   14	  

 

Att arbeta med TQM kan sammanfattas i hörnstensmodellen enligt illustrationen nedan.  

 

Figur 2: Hörnstensmodellen i Total Quality Management, fritt efter Bergman & Klefsjö (2012)  

Källa: Bergman, B. & Klefsjö, B. (2012). Kvalitet från behov till användning.  

”Forskningen har indikerat att det ligger ett värde i att använda modellerna och teknikerna 

och den har påvisat vikten av ett engagerat ledarskap”( Lagrosen & Lagrosen, 2009, sid 

189). För att lyckas med kvalitetsförbättringsarbete måste man, som forskningen också har 

indikerat, få grundvärderingarna inom hörnstensmodellen att samverka och skapa en 

helhetsbild för att kunna lyckas med implementeringen av TQM (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Sätta kunderna i centrum är kärnan i TQM och måste stödjas av andra delar inom 

Hörnstensmodellen. Organisationen måste ta reda på med vad deras kunder ställer som krav, 

vilka förväntningar och behov de har.  I förlängningen måste organisationen följa upp att 

kundernas förväntningar har tillfredsställts (Bergman & Klefsjö, 2012) 

Basera beslut på̊ fakta, innebär att beslutsfattandet ska baseras på väl underbyggda grunder 

istället för slumpmässiga eller lösa grunder. (Bergman & Klefsjö 2012; Shiba et al. 1993). 

Organisationen måste samla in data både verbal och numerisk, och sedan strukturera och 

analysera denna insamlade information (Ishikawa, 1985). Utifrån detta dras sedan slutsatser 

som blir underlag för beslutfattandet. 

Arbeta med processer definieras av Bergman & Klefsjö (2012) som ”en uppsättning 

sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden”. Vidare påpekar Bergman och Klefsjö att 

en ständig informationsåterföring mellan leverantör, processer och kunder krävs för att kunna 

tydliggöra för alla parter om vad processen kräver samt dess tänkbara resultat. 
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Processens resultat som har tillfredsställt kundens behov kan användas som kunskap i arbetet 

att förbättra processen (Ibid).  

Det är väsentligt att se helhetsperspektivet inom organisationen där relationerna mellan 

processer och dess balans anses vara viktigt för att kunna bedriva en effektiv verksamhet 

(Josephson, 2013). Egnell (1999) gör definitionen mellan tre viktiga roller i arbete med 

processer: processägare, processledare och kompetensförsörjare. Processägaren är den som 

har ansvar för de strategiska besluten, processledaren ansvarar för hur processarbetet styrs 

operativt medan kompetensförsörjaren har ansvaret för att rätt person är på rätt plats och med 

rätt kompetens så att momenten kan utföras som det ska i processen (Egnell, 1999; Bergman 

& Klefsjö, 2012).  

Skapa förutsättningar för delaktighet innebär att organisationen lägger stort fokus på att 

skapa förutsättningar för delaktighet hos medarbetarna för att framgångsrikt lyckas med 

kvalitetsförbättring (Bergman & Klefsjö, 2012). Vikten av allas delaktighet och engagemang i 

TQM går hand i hand med McGregors X och Y teori som gör åtskillnad på två olika stilar hos 

ledare och vad deras respektive grundsyn ger dem som resultat i deras medarbetares 

ageranden (Harnesk, 2004).   

Enligt McGregor (1957) har ledare i Teori X synen på medarbetare som lata, passiva och att 

de ogillar ansvar. Med denna grundsyn måste medarbetare styras och kontrolleras av ledare. 

Däremot har ledaren i Teori Y ett motsatt synsätt till medarbetare, ger dem ansvar och får dem 

genom detta att bli självständiga och pålitliga. Ledarskapet får då en stödjande roll istället för 

kontrollerande. McGregors Teori Y och dennes antaganden om medarbetare i organisationen 

har stark koppling till TQM och hur det tillämpas (Pike & Barnes, 1996). Ett annat samtida 

kvalitetskoncept med huvudsaklig inriktning på slöserier och flöden i processer är Lean 

Production (LP) och Ezzamel et.al (2001) använder sig av McGregors X och Y teori när de 

gör jämförelser mellan, LP och TQM där LP anses stå för Teori X och TQM för Teori Y med 

självständiga, tänkande och engagerade medarbetare. LP är signifikant skilt från TQM just 

gällande humanistiska värderingar, vilka anses avsevärt svagare i LP jämfört med TQM 

(Pettersen, 2008).  

Det är också viktigt att uppmuntra och ge erkännande till allas bidrag i ett förbättringsarbete, 

att uppmärksamma de insatser som har lett till bra resultat och på det sättet visa 

organisationen att ledningen har överblick över det som händer och att insatserna spelar stor 

roll och uppskattas (Crosby, 1987; Dale, Cooper & Wilkinson 1997). 
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Engagerat ledarskap är en förutsättning för att alla värderingar i hörnstensmodellen ska 

fungera. Engagerat ledarskap krävs för att kunna skapa en kultur för TQM.  Ledaren måste 

själv vara engagerad i kvalitetsförbättringsarbetet och sedan skapa engagemang och 

delaktighet hos medarbetarna genom att få dem att känna sig trygga i sitt arbete, vara tydlig 

och synlig. Medarbetare som får dessa förutsättningar måste därefter uppmärksammas för det 

arbetet de gör och med hjälp av delegering, kommunikation och utbildning. Då främjas 

individernas engagemang i förbättringsarbetet (Senge, 1990; Crosby, 1987). 

Att arbeta med ständiga förbättringar innebär att organisationen ständigt måste förbättra 

kvalitén på sina produkter samt verksamhetens processer. Kraven från externa kunder ökar 

hela tiden och därför är det viktigt att arbeta med ständiga förbättringar för att kunna 

tillfredsställa sina kunder och bygga upp ett långsiktigt förtroende. (Bergman & Klefsjö, 

2012).  Edward Deming utvecklade Shewharts lärcykler till det vi idag kallar för 

förbättringscykeln eller kvalitetshjulet, vilket är grunden för kvalitetsförbättringsarbete 

(Quality Improvement) som innehåller 4 steg PDSA (Plan-Do-Study-Act). Demings 

förbättringscykel visar hur man kan strukturera ett kvalitetsförbättringsarbete och åtgärda de 

problem som uppstår på bästa möjliga sätt (Cleary, 1995). Bergman och Klefsjö poängterar att 

”Den som slutar att bli bättre slutar snart att vara bra”. Organisationen måste vara 

övertygad om att allt kan göras bättre och hela tiden och på det viset lyckas man att 

åstadkomma högre kvalitet till lägre kostnad. PDSA-cykeln används som ett av de 

hjälpmedlen för att arbeta med förbättringar (Ibid). 

 

Figur 3: Plan- Do- Study- Act cycle 

Källa: Cleary, B.A. (1995) "Supporting empowerment with Deming's PDSA cycle", Empowerment in 
Organizations 
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Planera (Plan): När ett problem uppstår, försöker man systematiskt hitta de tänkbara 

orsakerna till problemet och därefter bryta ner det i mindre och hanterbara delar (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Gör (Do): Efter identifiering av orsaker till problem, tas olika förslag fram 

som anses vara lämpliga och därefter väljs en arbetsgrupp ut som ska ansvara för 

genomförandet av åtgärder (Ibid). Studera (Study): Efter genomförandet av åtgärder studeras 

om dessa åtgärder medförde några positiva effekter på kvalitetsnivån och om de ledde till en 

förbättring. Därefter försöker man bibehålla den uppnådda kvalitetsnivån (Ibid). Slutligen i 

sista fasen Lär (Act), påpekas det att för att undvika att samma problem uppstår igen, försöker 

man ständigt ta lärdom av det lyckade förbättringsarbetet (Ibid). När nästa problem uppstår 

går man igenom samma process och upprepar förbättringscykeln (Ibid). 

Ledande personer inom Quality Management betraktar TQM enligt nedan:   

 

Figur 4: Comparing the leading voices in the TQM   

Källa: Dale, 2003 p.51-64. Dale, Barrie G. (2003). Managing quality. - 4th Ed. Oxford: Blackwell 
Publishers. 
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Utifrån studien syfte att undersöka hur kvalitetsförbättringsarbete används för att eliminera 

kvalitetsbrister och fel har nollfelprincipen och Crosbys 14 steg använts i denna studie. 

Crosbys yttersta mål med kvalitetsförbättringsprocessen är ”Zero Defects” eller den så 

kallade nollfelprincipen (Crosby, 1987; Suarez, 1992). Nollfelprincipen handlar om att alla 

medarbetare ska vara engagerade i att prestera gentemot de krav som ställs (Ibid). Crosby 

(1979) påpekar att ledare måste stödja medarbetare i sin jakt på att leva upp till kraven på 

förbättring.  Ledare måste avsätta tid och resurser för att träna och lära sig tillämpa verktyg så 

att de i sin tur kan lära ut detta till alla medarbetare. Utifrån nollfelprincipen har utvecklat 14 

steg som verktyg för att kunna driva denna kvalitetsförbättringsprocess (Crosby, 1979).  

3.4 Crosbys 14 steg 
	  

1. Ledningens engagemang Behovet av kvalitetsförbättring måste identifieras och anpassas av 

ledningen med en betoning på förebyggandet av fel och brister. 

Kvalitetsförbättring går hand i hand med lönsamhetsutveckling. 

En kvalitetspolicy behövs som tydliggör att varje medarbetare 

förväntas utföra arbetet enligt ställda krav. 

2. Kvalitetsförbättringsteam Representanter från varje avdelning eller funktion ska 

sammanföras för att utgöra ett kvalitetsförbättringsteam. Dessa 

ska ha tillräckligt mandat för att påverka det de har för avsikt att 

påverka och förbättra. 

3. Kvalitetsmätning Nivån på kvalité ska bestämmas i verksamhetens alla delar. Detta 

innebär att det ska utvecklas kvalitetsmått för varje aktivitet som 

dokumenteras eller spelas in för att visa var förbättringen är 

möjlig och nödvändig. Crosby förespråkar delegering av denna 

uppgift till de medarbetare som utför arbetet så att man skapar 

systemet för förebyggandet av fel i arbetet där det verkligen 

betyder något. 

4. Kostnad för 

kvalitetsutvärdering 

Kostnaden för kvalitet är inte bara ett mått på ett utförande utan 

en indikation för vart en nödvändig insats ska göras för att 

korrigera ett fel eller en brist och därigenom skapa en större 

lönsamhet. 
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5. Kvalitetsmedvetenhet Att involvera medarbetarna genom träning och med hjälp av 

synliga bevis om behovet av kvalitetsförbättring och på detta sätt 

göra medarbetare medvetna om kostnaden för verksamhetens fel 

och brister. Crosby betonar att denna delaktighetsprocess är 

nyckeln i hans syn på kvalitet. 

6. Korrigerande handling Att diskutera problem leder till lösning och även andra idéer till 

förbättring. Medarbetare behöver se att problem löses i det 

dagliga arbetet. Att korrigera ska bli en vana. 

7. Nollfelsplanering Skapa en slumpmässig grupp för noll fel. Uppgiften är att noll fel 

inte är en motivationsinsats, syftet är att kommunicera och skapa 

vetskap om att alla borde göra rätt från början. 

8. Kvalitetsutbildning Alla ledare borde genomgå ett formellt utbildningsprogram med 

de 14 stegen innan de implementeras. En ledare borde förstå varje 

steg väl nog för att själv kunna förklara dem till sina medarbetare. 

9. Sätta mål Varje ledare får sina medarbetare att sätta specifika och mätbara 

mål att arbeta mot. Vanligtvis omfattar dessa 30-, 60- och 90-

dagars mål. 

10. Nollfelsdagen Det är viktigt att engagemanget i noll fel som verksamhetens 

standard får genomslag och att alla får samma budskap på samma 

sätt. Nollfelsdagen är när ledarna förklarar stegen i 

kvalitetsförbättringsarbetet för sina medarbetare så måste det 

göras på ett sätt att det får genomslag och påverkar medarbetarnas 

attityder så att de blir engagerade. 

11. Ta bort felorsaker Medarbetare ombeds beskriva enkelt på ett A4-papper alla 

problem som hindrar dem att utföra ett felfritt arbete. Problem 

ska upptäckas inom 24 timmar av den avdelning eller enhet där 

problemet uppstår. Detta utgör grunden i att skapa ett förtroende 

eftersom medarbetare känner trygghet i att alla problem kommer 

att synliggöras och hanteras. 

12. Erkännande Det är viktigt att synliggöra de som når sina mål eller 

åstadkommer enastående prestationer med utmärkelser och 

belöning, detta bör dock inte göras med pengar som medel. 

Erkännandet och uppmärksamheten är det som är viktigt. 
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13. Kvalitetsråd De som arbetar med huvudsakligt ansvar för kvalitet, med 

specialistkunnande och gruppledare ska träffas regelbundet och 

diskutera förbättringar och utvecklingssteg i 

kvalitetsförbättringsarbetet. 

14. Gör om från början Under ett typiskt program av förbättringsarbete på ca 12-18 

månader kommer det omvälvande förändringsarbetet ta bort 

mycket fokus från utbildningsprocessen. Det är viktigt att sätta 

upp nya team med deltagare och starta om satsningen från början, 

börja med en nollfelsdag. Just att starta om hjälper till med att få 

kvalitet integrerat i organisationen. 

 

3.5 Kvalitetsbrister och fel 
Kvalitetsbrister och fel uppstår när en produkt eller tjänst inte tillfredsställer kundens behov 

och även då kunder får en felaktig uppfattning om produkten eller tjänsten (Sörqvist, 2001). 

Att skapa en långsiktig framgång bygger på att uppfylla krav på att leverera allt högre 

kundvärde och det görs genom att fokusera på att ständigt utveckla strategier för att successivt 

minska de fel och brister som uppstår (Josephson, 2013). Josephson menar att genom att 

minska fel i processerna minskar man också risken för att produkten som innehåller 

felaktighet levereras till kunden (Ibid). 

3.6 Kvalitetsbristkostnader 
Det finns många olika begrepp som används för att beskriva de kostnader som relateras till 

kvalitetsområdet (Sörqvist, 2001). Kvalitetskostnader är ett begrepp som har introduceras av 

Joseph Juran under 1950-talet (Ibid). Begreppet tolkades av många som att kvalitet kostar 

pengar och har därför ersatts av begreppet kvalitetsbristkostnader som istället styrker att det är 

bristerna i kvalitet som kostar (Ibid). 

Det finns olika definitioner på kvalitetsbristkostnader. Kvalitetsbristkostnader definieras av 

Juran ”de kostnader som orsakas av defekta enheter, ofullkomliga processer eller förlorade 

försäljningsintäkter” (Juran, 1999 sid 8). Det är viktigt för organisationer att ta fram och 

undersöka uppgifter om kvalitetsbristkostnader för att uppnå förbättrad kvalité och därmed 

minskade kostnader för dålig kvalitet (Sandholm, 2001).   
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Kvalitetsbristkostnader utgörs av tre olika kostnader, kontrollkostnad, interna felkostnader 

och externa felkostnader (Sandholm, 2001; Bergman & Klefsjö 2012; Josephson 2013). 

Organisationer försöker minska felkostnader genom att satsa på förebyggande arbete och 

kontroller. Idén är att varje investerad krona i förebyggande arbete ska sparas in i minskade 

felkostnader (Josephson, 2013).  

Kontrollkostnader innebär de kostnader som uppkommer genom att man kontrollerar om 

material, detaljer och produkter uppfyller kvalitetskraven (Josephson, 2013). 

Interna felkostnader innebär de kvalitetsbrister och fel som upptäcks innan leverans till kund 

(Sandholm, 2001).  

Externa felkostnader omfattas av de kvalitetsbrister och fel som upptäcks efter leverans till 

kund (Bergman & Klefsjö, 2012). Enligt Bergman & Klefsjö är de interna kostnaderna lättare 

att följa upp medan externa felkostnaderna är svårare förutse. Studier har visat att de verkliga 

kvalitetsbristkostnaderna uppgår till 20 till 40 procent av de totala kostnaderna i verksamheter 

(Sörqvist, 1998). Kostnader för kvalitetsbrister uppskattas vara större i tjänsteföretag 

(Suminski, 1994). 

3.7 Tidigare Forskning 

3.7.1 Kvalitetsbrister och fel i byggbranschen 

Byggbranschen anges ofta ha bristfällig kvalitet, låg produktivitet och höga kostnader 

(Josephson and Saukkoriipi, 2007; SOU-rapport, 2002:115). Fel som uppstår i ett byggprojekt 

här i Sverige kan härledas till de många aktörer som medverkar i projektet (Josephson, 2013). 

Per-Erik Josephson är en av de främsta forskarna i förändrings- och utvecklingsarbete i 

byggbranschen här i Sverige och 1996 gjordes en studie om kvalitetsfelkostnader och studien 

omfattade 3000 fel vid sju olika byggprojekt. Studiens resultat visade att projektering hade 26 

procent, produktionsledning 25 procent och arbetsutförande 20 procent av felkostnaderna 

(Josephson & Hammarlund, 1996). Många andelar tillhör produktionsledning och 

arbetsutförande men anses vara fel som är billigare att åtgärda medan projekterings- och 

materialfel har färre andelar men anses vara fel som är dyrare att åtgärda (Josephson, 2013). 
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Figur 4: Felens ursprung vid byggprojekt (% av total felkostnad). Fritt efter Josephson (2013). 

Källa: Josephson, P-E. (2013). Långsiktig framgång-reducera fel och slöseri i byggandet. 

Josephson tar fram de vanligast förekommande fel per aktörsgrupp som visas ovan. För att 

hålla en långsiktig framgång baseras många organisationer i byggindustrin på att uppfylla 

krav och leverera allt högre kundvärde (Josephson, 2013). Detta görs genom att fokusera på 

att ständigt utveckla strategier för att successivt minska de fel och brister som uppstår (Ibid). 

Han menar att genom att minska fel och slöseri i processerna minskar man också risken för att 

produkten som innehåller felaktighet levereras till kunden (Ibid). 

3.7.2 Kvalitetsförbättringsarbete i byggbranschen 

Det har länge strävats efter att byggbranschen ska nå upp till acceptabla nivåer för kvalitet 

(Kazaz & Birgonul, 2003). Byggbranschen anses ha hamnat bakom i utvecklingen (Delgado 

& Aspinwall, 2010) varför stor potential gällande arbete med kvalitetsförbättringar och 

forskningen kring det finns kvar att utveckla (Josephson, 2013; Gerth, 2013; Arditi & 

Gunaydin, 1997). En del av forskningen handlar om de svårigheter som finns i byggbranschen 

och som förklaras i form av branschspecifika förutsättningar som kan medföra att 

implementering av kvalitetsförbättringsarbete försvåras eller ytterligare måste anpassas 

(Josephson, 2013; Vrijhoef & Koskela, 2005; Arditi & Gunaydin, 1997; Round & Chi, 1985).  
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Några av de punkter forskarna lyfter fram i sina slutsatser som åtskiljer byggbranschen från 

tillverkningsindustrin är: 

• Varje byggprojekt är till stor del unikt 

• Alla byggprojekt har olika krav, olika behov och olika förutsättningar 

• Beställaren är ofta med och påverkar direkt i produktionen 

• Produktionen i ett byggprojekt görs samordnat av flera olika aktörer från flera olika 

företag  

• Ledningen för ett byggprojekt är en tillfällig konstruktion 

• Det finns ingen enhetlig standard för hur byggprojekt ska utvärderas varför varje 

projekt utvärderas på subjektiva grunder 

• Livstiden på ett byggnadsverk är i regel mycket längre än tillverkade produkter från 

övrig industri 

Även Pertola (2012) har i sin avhandling med 35 intervjuer kommit fram till ett antal punkter 

som är nödvändiga att belysa för att kunna utveckla processer i byggbranschen. Resultatet när 

det gäller vilka problem som finns idag lyfter han fram avsaknaden av engagemang, 

kompetens och kunskap, kortsiktiga beslut, brist på helhetssyn och kunskapsåterföring samt 

bristfällig kontroll och uppföljning. Som lösningsförslag uppger han att mer resurser borde 

satsas i tidiga skeden i projekt, att projektering borde göras i ett närmare samarbete mellan 

byggherre, arkitekt och tekniska konsulter, att mer långsiktiga partneringliknande relationer 

borde etableras mellan främst beställare och arkitekt/teknisk konsult samt att projekten borde 

genomföras som utförandeentreprenader där möjligheten till detaljstyrning är större. 

En annan förutsättning som lyfts fram i byggbranschen är konkurrensen om arbete. Josephson 

(2013) beskriver hur ett allt hårdare konkurrensklimat lett till att allt fler projekt i 

byggbranschen har svårt att hålla budget och tidsplaner i sin konkurrens om uppdrag som i sin 

tur drabbar kvaliteten i utförandet till slutkund.  

Inspirationen till att se byggbranschen som masstillverkande industri med 

standardiseringsmöjlighet kommer från billtillverkningsindustrin (Zhang & Skitmore, 2012; 

Nahmens & Bindroo, 2011). Kvalitetsförbättringsarbete är utvecklat i tillverkningsindustrin 

men metoderna anses av byggbranschen vara ineffektiva på grund av att de inte är utvecklade 

och anpassade för branschens speciella förhållanden (Lind, 2011; Adler, 2005; Kazaz & 

Birgonul, 2005; Lundström, 2003). 
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Delgado et al. (2005) har i sin studie gjort en jämförelse mellan tillverkningsföretag och 

byggföretag där studiens resultat visade att tillverkningsföretag var långt mer avancerade i sitt 

kvalitetsförbättringsarbete än byggföretag. 

Gerth (2013) beskriver i sin avhandling hur byggproduktionsföretag måste ändra sin syn på 

hur arbetet ska organiseras för att de ska bli mer framgångsrika med att implementera 

kvalitetsförbättringsarbete. Många företag är organiserade på sätt som inte fungerar ihop med 

processer, flöden och arbete med ständiga förbättringar (Ibid). Byggbranschen har också en 

historia av att skapa ledare som löser problem och måste nu börja utveckla ledare som ska 

planera, följa upp och förebygga fel istället (Josephson, 2013). Även Höök & Stehn (2010) 

säger i sin studie att byggnadsarbetare är vana vid improvisation för att lösa uppkomna 

problem och att ledare måste agera annorlunda för att byggnadsarbetarna ska ändra sitt 

arbetssätt mot ett standardiserat, förebyggande och mer kvalitetsmedvetet sätt. Vidare uppger 

de också att det måste ske en transformation för byggnadsarbetare från att bara lösa problem 

till att arbeta mer systematiskt med problemanalyser och se orsaker till problem så att de inte 

uppstår igen (Ibid). 

Att implementera kvalitetsförbättringsmetoder i byggbranschen har därför sina svårigheter. 

Att få medarbetare att tillämpa TQM och omsätta det i det dagliga arbetet ute på 

arbetsplatserna är en utmaning (Deffenbaugh, 1993). Burati (1992) påpekar att man för att 

lyckas med TQM i byggbranschen måste inse att TQM är en kultur och filosofi som 

genomsyrar organisationen och kräver engagemang från ledningen och som i sin tur hela 

organisationens delar.   

Arditi & Gunaydin (1997) har forskat på funktionen av ledningens engagemang och påpekar 

att ledningens engagemang till kvalitet och ständiga kvalitetsförbättringar måste finnas i alla 

delar och under hela byggprocessens gång. I sina slutsatser har de bland annat påpekat att 

utbildning och träning från ledningsnivån till operativ- och utförandenivån är nödvändigt för 

att lyckas med förbättringar.  
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4 Resultat och Analys 

4.1  Kvalitetsbrister och fel 
Resultatet av empirin visar på de fel och brister som uppstår vid slutbesiktningar som ingår 

som arbetsutförandefel.  

Intervjuresultatet visar att arbetsutförandefelen främst är små och ytliga skador, målning samt 

komplettering av saker som saknas. Samtliga tre respondenter från fallföretagets tre nivåer är 

överens i sin upplevelse av vilka besiktningsanmärkningar som är vanligast förekommande. 

Utöver detta visar intervjuresultatet att den vanligaste orsaken till uppkomst av 

anmärkningarna är brist på tid, brist på planering, bristfälliga konstruktioner, ofullständig 

projektering och brister i ritningar, material och handlingar. Enligt Josephson (2013) är dessa 

saker orsaken till att fel uppstår. Dessa delar i byggprocessen utgörs ofta av andra aktörer i 

tidigare skeden i byggprocessen.  

Enkätresultatet visar att de fel och brister som uppstår vid slutbesiktning är; målningsmissar, 

målningsskador, kakelskador, brister i fog och silikon, skadat golv, skada eller avsaknad av 

sockel och lister, bristfällig städning, justering av dörr & fönster, bristfällig eller avsaknad av 

dokumentation och märkning, skadat skåp, bristfällig beslagning, skadade dörrar & luckor, 

underarbete målning, inredning saknas, slagmärke, ojämnt kakel, justering av värme & 

ventilation, skadad tapet, skadade fönsterbänkar, skadad blandare, vattenlås och övrigt. Dessa 

fel och brister synliggörs i sista processen i byggproduktion då entreprenaden löper mot sitt 

slut och ska lämnas över till beställare/kund (Nordstrand, 2008).  Målningsmissar, målnings 

skador, skada på kakel, fog, silikon och skadat golv är de vanligast förekommande nämnda 

brister och fel i form av besiktningsanmärkningar. 

Både ledning och medarbetare uppger att de är väl medvetna om att det förekommer 

kvalitetsbrister och fel i utförandet och att företaget får ekonomiska konsekvenserna på grund 

av detta.  

Enligt Josephson (2013), Bergman & Klefsjö (2012) och Sandholm (2001) kan dessa 

kostnader kategoriseras enligt Kontrollkostnader (kostnader för kontroll och under 

byggproduktion), Interna felkostnader (innan överlämning till kund), Externa felkostnader 

(upptäckt av fel efter leverans till kund).  
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Strategiskt ansvarig uppger att företaget mäter kvalitet både genom besiktningsanmärkningar, 

garantikostnader och uppföljning under produktion enligt plan. Fallföretaget mäter alltså 

Externa felkostnader i det som de benämner som garantikostnader. De mäter antalet och typ 

av besiktningsanmärkningar men inte kostnaderna för det d.v.s. det som kallas för 

Kontrollkostnader. Det framstår som att de mäter Interna felkostnader genom att stämma av 

utfall gentemot prognos vid byggprojektets slut men det framgår inte av intervjun vad som 

ingår i denna kostnad.   

Deras kvalitetsbristkostnader kan förövrigt inte heller redovisas i studien då detta inte är 

information som delas med utomstående.  

Intervjuresultatet visar att fallföretaget genomför egna kontroller på utfört arbete under 

produktion för att säkerställa att byggnadsverket levereras till kund med noll fel. Varje ledare 

och medarbetare har ansvar för att göra rätt från början och justera felaktigheter på en gång. 

Strategiskt ansvarig uppger i intervjun att detta medför kostnader men att det är en medvetet 

vald strategi för att långsiktigt minska kostnader då åtgärder och korrigering är dyrare ju 

senare i byggprocessen de åtgärdas. 

Den utförandeansvariga uppger i intervjun att felens uppkomst även beror på andra aktörer i 

andra skeden i byggprocessen som även Josephson (2013) redovisar som ett resultat i sin 

studie.  

Beställaren/kunden påkallar slutbesiktning som kontroll av kontrakthandlingarnas uppföljning 

gentemot de föreskriva kraven från beställaren (Nordstrand, 2008). Resultatet påpekar att de 

fel och brister uppstår främst vid slutbesiktningar vilket styrker Sörqvist beskrivning av 

kvalitetsfel och brister ”kvalitetsbrister uppstår då en vara eller tjänst inte uppfyller kundens 

samtliga behov på ett kostnadseffektivt sätt” enligt Sörqvist (2001 sid 62).  Identifiering av 

kvalitetsbrister och fel är en viktig del i kvalitetsförbättring arbete då fokus ligger vid 

tillfredställning av kunden (Bergman & Klefsjö 2012). Detta kan även styrkas i TQM 

hörnstensmodell där vikten av kundens behov och förväntningar sätts i fokus i 

förbättringsarbete. Utifrån Demings PDSA cykel påpekas vikten av identifiering av orsaker 

till problem som första steg därefter hur dessa åtgärdas och slutligen ska man lära sig av 

misstagen för att undvika upprepning av samma problem.  
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Stegen i cykeln ska leda till ett lyckat kvalitetförbättringsarbete. Crosby med sitt femte steg 

”kvalitetsmedvetenhet” påpekar behovet av involvering av medarbetare genom att synliggöra 

de fel och brister samt dess kostnader som finns för att kunna nå ett lyckat 

kvalitetsförbättringsarbete. Därefter påpekar Crosby med sitt sjätte steg att problemen ska 

korrigeras i det dagliga arbetet så att korrigering blir en vana hos medarbetarna.  

4.2 Kvalitetsförbättringsarbete  

4.2.1 Ledningens engagemang 

I intervjun med den strategiskt ansvarige uppger respondenten att den viktigaste 

förutsättningen för att uppnå nollfelsprotokoll är ledningens engagemang i 

kvalitetsförbättringsarbetet. Arditi & Gunaydin (1997) uppger att ledningens engagemang till 

kvalitet och ständiga kvalitetsförbättringar måste finnas i alla delar av organisationen och 

under hela byggprocessens gång. I TQM i Hörnstensmodellens uppges, utveckla ett engagerat 

ledarskap, (Bergman & Klefsjö, 2012) där ett engagerat ledarskap är främsta förutsättningen 

för att modellen ska fungera. Vidare påpekar respondenten att det är viktig att ledarna måste 

engagera övriga medarbetare och göra alla ledare och medarbetare uppmärksamma på vikten 

av kvalitetsförbättringsarbete vilket också återfinns och styrks i teorin (Bergman & Klefsjö, 

2012; Crosby, 1987; Hackman & Oldham, 1976). I intervjun med operativt ansvarig och 

utförandeansvarig framgår att allas engagemang är viktigt men inte att ledningens skulle vara 

extra viktigt. 

Enkätresultatet visar att nästan alla i ledningsgruppen upplever sig vara engagerade i 

kvalitetsförbättringsarbetet. Vidare visar enkätresultatet att ledningens engagemang upplevs 

mycket lägre av operativ- och utförandenivån. Detta tyder på att det inte finns någon samsyn 

mellan alla nivåer på företaget gällande ledningens engagemang därmed avviker det från 

Hörnstensmodellens grundprincip och Crosbys första steg.  

”Upplever att man vill jättemycket, men att man inte alltid har koll på verkligheten.” 

(Enkätrespondent, operativ nivå) 

”Delvis engagerade. Tid för förbättring finns ej då dagliga produktionen tar upp för mycket 

tid. Det gör att kvalitetsförbättringarna ej hinns med i den mån de bör”. (Enkätrespondent, 

utförandenivån) 
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4.2.2 Nollfel 

Den strategiskt ansvariga uppger under intervjun att de jobbar hårt på att hitta ett fungerade 

arbetssätt för att kunna lyckas med förebyggandet av de fel och brister som leder till 

besiktningsanmärkningar. Respondenten berättar att de har noll fel som mål vilket innebär att 

leverera ett felfritt byggnadsverk till kunden. Företaget sätter kunden i centrum genom att 

uppfylla de krav som ställs i form av tid och felfri leverans vilket går i linje med TQM, sätta 

kunden i centrum. Detta kan även knytas till Crosbys nollfelsprincip där arbete mot noll fel 

görs med hjälp av allas engagemang i kvalitetsförbättringsarbetet vilket leder till att de 

presterar gentemot de krav som ställs (Crosby, 1987). Vidare berättar respondenten att arbete 

med noll fel har sina risker då medarbetare kan tolka det som ökad kontroll, det är därför 

viktigt hur man kommunicerar med medarbetarna om detta. 

”Att leverera flera hundra besiktningsanmärkningar är inte trovärdigt, det är inte vad vi står 

för i vår värdegrund” (Intervjurespondent – Strategisk ansvarig) 

Gällande att göra rätt från början tror respondenten att många jobbar för fort istället för att 

göra rätt. Detta förklaras av respondenten att det ackordslönesystem som finns i 

byggbranschen missgynnar företaget då arbetet drivs av tempo och inte kvalitet. Detta stöds 

också av medarbetare på operativ nivå. 

”Jag anser att ackordslöner inte främjar kvalitet” (Enkätrespondent, operativ nivå) 

Josephson (2013) poängterar här att konkurrensen om arbete lett till ett allt hårdare 

konkurrensklimat där allt fler projekt i byggbranschen har svårt att hålla budget och tidsplaner 

i sin konkurrens om uppdrag vilket i sin tur drabbar kvaliteten i utförandet till slutkund. Detta 

kan också vara en kompletterande förklaring till varför man jobbar fort istället för att göra 

rätt.  

”Det är väl bra att man har noll fel som mål, det viktigaste är att man har tid att göra 

grejerna” (Intervjurespondent – Utförandeansvarig) 

De intervjuade operativt och utförandeansvariga påpekar, precis som strategiskt ansvarig, 

vikten av arbete med noll fel så att man kan leverera ett felfritt byggnadsverk. De poängterar 

däremot att de viktigaste faktorerna för att åstadkomma noll fel är att det måste finnas tid, alla 

måste ha kunskap om projektet och det ska finnas en fungerande kommunikation.  
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Enkätresultatet visar att majoriteten av ledningsgruppen upplever att de har kommunicerat ut 

målet med noll fel och att alla är medvetna om vikten av att göra rätt från början. 

Enkätresultatet visar också på operativ och utförandenivån att de är medvetna om målet med 

noll fel men att arbetet med noll fel inte upplevs funka så bra. Som Deffenbaugh (1993) 

noterar så är utmaningen med tillämpningen av kvalitetsförbättringsarbete att få medarbetare 

att tillämpa och omsätta det i det dagliga arbetet ute på arbetsplatserna. Detta går i enlighet 

med Crosbys 14 steg, nollfelsplanering, då målet har lyckats kommuniceras ut i företaget 

däremot har man inte lyckats lika bra med att implementera det och göra det till en vana i det 

dagliga arbetet.   

”Det pratas mycket om det men sedan händer det inget” (Enkätrespondent, Utförande nivån) 

”Det är ett bra mål men det är tufft att få till det i projektet” (Enkätrespondent, 

Ledningsgrupp) 

Både Josephson (2013) och Höök & Stehn (2010) beskriver delar av svårigheter med 

implementering som den stora transformationen i ledarskapet där man går från att lösa 

problem på plats som uppkommit till att mer systematiskt planera, följa upp, göra 

problemanalyser och förebygga uppkomst av fel så att de inte uppstår och om de uppstår inte 

ska uppstå igen.  

4.2.3 Involvering, delaktighet, engagemang 

De intervjuade strategiskt, operativt och utförandeansvariga beskriver att involveringen hos 

medarbetare inte är så hög när det kommer till att vara med och sätta mål för att uppnå noll fel 

och ett lyckat kvalitetsförbättringsarbete. Respondenterna uppger att medarbetarna bara till en 

viss del är involverade i målsättningen men att de vet vilka målen är.  

”De har inte varit med i att sätta målen men de vet målen” (Enkätrespondent, utförandenivå)  

Engagemanget hos medarbetarna betonas i intervjun av den strategisk ansvariga som en viktig 

aspekt för att lyckas med kvalitetsförbättringsarbete. Fallföretaget har ett initierat arbete med 

kvalitetsförbättring där de utgår från en människosyn där kvalitet är beroende på eget 

engagemang, delaktighet och involvering. De vill att varje medarbetare själv ska ansvara för 

kvalitet i sitt eget utförande och att kvalitetsförbättringsarbetet ska bedrivas i processer där 

medarbetarnas eget engagemang och kompetens är avgörande.  
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Om vi utgår från McGregors Teori X och Y så framstår fallföretaget som klart övertygade om 

att teori Y är deras väg framåt.  

Genom att utgå från en tro på människors egen förmåga och vilja att ta ansvar tilldelas 

medarbetarna allt mer ökat förtroende och ansvar genom sin delaktighet och involvering i 

företagets kvalitetsförbättringsarbete. 

”medarbetarnas attityder och engagemang i nollfelsarbetet har absolut förbättrats genom 

ledarnas ökade påverkan” (Intervjurespondent, strategiskt ansvarig). 

Teori Y är den som anses vara närmast det förhållningssätt som är besläktat med TQM’s 

människosyn (Pike & Barnes, 1996). Teori Y och TQM har som målsättning att bygga sitt 

kvalitetsförbättringsarbete på självständiga, tänkande och engagerade medarbetare (Ezzamel 

et.al., 2001) vilket vi anser stämmer överens med de resonemang som fallföretaget arbetar 

enligt. Fallföretaget har mycket arbete kvar men ser redan vinster av sitt ledarskaps ökade 

påverkan i en positiv riktning. 

I Crosby’s (1979) nollfelsdag påtalas vikten av att engagera och involvera medarbetarna och 

göra dem medvetna om kvalitet och kvalitetsförbättringsarbetet. Crosby (1979) betonar att 

denna delaktighetsprocess är nyckeln till hans syn på kvalitet. I den ena hörnstenen i 

Hörnstensmodellen påpekas vikten av att skapa delaktighet och engagemang (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Enligt Hackman & Wageman (1995) är delegering av ansvar och ökad 

involvering viktiga aspekter. Fallförtaget är medvetna om vikten av att involvera, engagera 

och skapa delaktighet men precis som teorin beskriver har de haft svårigheter med att nå ändå 

ut till utförandeansvariga och hantverkarledet. 

I intervju med strategiskt ansvarig lyfter respondenten fram vikten av att delegera. 

Respondenten upplever att delegerat ansvar leder till ökat engagemang för 

kvalitetsförbättringsarbetet men att det inte alltid utförs eller följs upp. Precis som den 

strategisk ansvariga anser operativt- och utförandeansvariga att delegering leder till ett ökat 

engagemang som kommer gynna dem i framtiden. Däremot påpekar den operativt ansvariga 

att det finns brister när det gäller delegering och förståelse.  

”Delegering leder till förståelse men det gäller att skapa tid för det”- operativt 

Operativt ansvarig intervjurespondent påpekar även att kvalitetsansvar inte delegeras på alla 

nivåer i företaget. 
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”Jag känner att det bara hålls hos vissa personer. Det är viktigt att alla förstår riskerna och 

konsekvenserna”.  

Enligt Crosbys 14 steg bör ledare involvera sina medarbetare att sätta specifika och mätbara 

mål för kvalitetsförbättringsarbete. Enkätresultatet visar att enligt ledningsgruppen kan 

medarbetare själva identifiera och sätta sina mål för kvalitetsförbättringsarbetet men att det 

finns mer kvar att göra. På operativ nivå visar enkätresultatet att tjänstemän upplever sig mer 

involverade och delaktiga medan de också uppger att större krafttag måste göras gentemot 

utförandenivån och hantverkarna.  

4.2.4 Arbetssätt & Kommunikation 

Enligt intervjurespondenten, strategiskt ansvarig, har de inte arbetat systematiskt med 

kvalitetsförbättringsarbete under så lång tid. Det är under de senaste åren de har börjat. Det 

kvalitetsarbete som påbörjats innehåller ett antal olika delar där olika aktörer kommunicerar 

kring kvalitet och systematiskt följer upp arbetet. Respondenten uppger att företaget infört ett 

arbetssätt att systematiskt ”rondera” byggarbetsplatsen för att löpande upptäcka fel och 

brister. Detta ska leda till att inga besiktningsanmärkningar uppkommer då de själva ska 

upptäcka vad felet och bristerna är och göra det till en vana i det dagliga arbetet.  

Enligt Crosby’s (1979) 14 steg ska man i korrigerande handling diskutera kring problemet och 

synliggöra för medarbetarna hur dessa problem kan lösas i det dagliga arbetet för att på så sätt 

göra det till en vana. Den andra formen av kommunikation sker i form av daglig styrning på 

byggarbetsplatsen där samtliga yrkesgrupper är representerade vid en planeringstavla varje 

morgon och genomför ett möte med en bestämd struktur. Andra former fallföretaget utvecklat 

är dialogmöten, processförbättringsmöten och arbetsberedningar. Respondenten påpekar att 

företaget också har egna riktlinjer i form av mallar som ska vägleda ledarna i processerna. 

Enligt hörnstensmodellen i TQM måste man lägga fokus på att arbeta med processer 

(Bergman & Klefsjö, 2012 och Josephson, 2013). Fallföretaget strävar efter att jobba med 

processförbättring och försöker skapa ett fungerande arbetssätt för detta men det verkar inte 

omfatta alla delar i byggprocessen i ett byggprojekt utan mer under själva produktionen. I den 

teoretiska referensramen framhålls vikten av att lägga fokus på ständiga förbättringar både 

före, under och efter produktion. Medarbetarna i fallföretaget uttrycker att deras upplevelse av 

företagets fokus ligger på att utveckla kvaliteten under produktionen och att de inte har lika 

stort fokus under hela processen.  
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Dale & Ligthburn (1992) påpekar att om det finns ett ineffektivt ledarskap i processen skapar 

det problem för kvalitetsförbättringsarbetet. Därför påpekar Pertola (2012) vikten av att 

utveckla processer i byggbranschen och genom att göra det kan företaget införa en helhetssyn 

på kvalitetsarbetet. 

Den utförandeansvariga beskriver att medarbetarna rapporterar systematiskt vad som sker i 

arbetet och detta görs just genom daglig styrning och dialogmöten en gång i månaden. 

Respondenten uppger också att arbetet med egenkontroller och arbetsberedning är en stor 

hjälp. Utförandeansvarig intervjurespondent betonar att arbetsberedningar och dialogmöten är 

bra verktyg för att engagera medarbetare där de får vara med och bestämma hur de ska bygga 

och kommer fram med förslag som lyssnas till. Även operativt ansvarig intervjurespondent 

uppger samma sak. Däremot upplever utförandeansvarig respondent att tidsplanerna blivit 

mycket sämre. Genom att planera arbetet i så kallade arbetsbredningar ökar man 

engagemanget hos medarbetarna enligt den utförandeansvariga. Företaget har inte ett 

fungerande kvalitetssystem för alla nivåer och då främst på hantverkarnivå enligt den 

strategiskt ansvariga. Detta kan styrkas från enkätresultatet på utförandenivå där de ansåg att 

det inte finns ett system för förebyggandet av fel och brister. 

Alla tre intervjurespondenter är överens om att kommunikationen är en av de avgörande 

faktorerna för ett lyckat kvalitetsförbättringsarbete. Utförandeansvarig betonar att 

kommunikationen har blivit bättre under de senaste åren. Den strategisk ansvariga hänvisar 

till de olika arbetssätten för att jobba med kvalitetsförbättring och att ledarnas 

kunskapsåterföring till medarbetarna ses som väsentlig. Operativt ansvarig betonar att ledarna 

måste vara tydliga och ha en bra kommunikation uppifrån och ner. Respondenten lägger även 

en stor vikt användning av erfarenhetsåterföring för att kunna lära sig från tidigare misstag 

och förebygga fel och brister inför nästa projekt. Enligt Crosby 14 steg är det viktigt att starta 

om satsningen från början och göra det kontinuerligt för att på så sätt integrera 

kvalitetsförbättringsarbetet i hela organisationen. Enligt enkätresultatet upplever majoriteten 

av ledningsgruppen att erfarenhetsåterföring finns för att hela tiden förbättra nya projekt.  

”Vi genomför erfarenhetsåterföringar på avslutade projekt för att hela tiden förbättras inför 

nya projekt” (Enkätsvar, ledningsgrupp)  

Samtliga intervju- och enkätrespondenter uppger samma arbetssätt som framgångsrika och 

positiva vilket tyder på att det råder samsyn på vägen framåt och även enkätresultatet 

överensstämmer med detta.  
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De upplever att arbetssätt finns som uppskattas och skapar delaktighet, engagemang och 

involvering. Arbetssätten behöver dock spridas mer längre ned i organisationen. 

”Generellt dålig utvärdering av kvalitet i produktionen i dagsläget.” (Enkätsvar, 

utförandenivå). 

Erfarenhetsåterföring som en del av ständiga förbättringar framhålls som ett effektfullt sätt att 

utveckla kvalitet enligt Deming (Bergman & Klefsjö, 2012). Fallföretaget verkar inte ha detta 

utvecklat eller fungerande i dagsläget varför detta troligtvis innehåller en stor möjlighet och 

potential. Pertola (2012) betonar att brist på kunskapsåterföring är en av de anledningarna 

varför kvalitetsförbättringsarbete kan misslyckas. Om man lyckas med att implementera ett 

arbetssätt för kvalitetsförbättring i processer som PDSA-cykeln, kan man med hjälp av Lär 

(Act) ta lärdom av det som har gjorts så att om ett problem uppstår kan man upprepa samma 

process igen. 

4.2.5  Träning och utbildning 

I intervju med strategiskt ansvarig framkommer det att tjänstemännen i företaget som är på 

operativ nivå får internutbildning i form av workshops samt praktisk träning där de går 

igenom bland annat överproduktion och omarbetning. Detta görs för att kunna arbeta med 

kvalitetsförbättring och i sin tur lära ut det till medarbetarna. Den intervjuade operativt 

ansvariga berättar att det finns någon form av utbildning där de går igenom olika 

introduktioner om kvalitetsarbete men sedan tycker respondenten att det inte går längre än så. 

Den intervjuade utförandeansvariga påpekar att det finns olika arbetssätt att jobba med 

förbättringar men respondenten inser att de inte riktigt har en intern utbildning eller praktiskt 

träning för detta.  

Enkät resultatet visar att ledningsgruppen upplever att medarbetare får stöd och utveckling 

genom träning och utbildning och att detta görs årligen genom interna utbildningsdagar där 

också möjlighet finns att ställa frågor. Däremot upplever utförandeansvarig att det inte finns 

interna utbildningar eller praktiskt träning för att synliggöra behovet av 

kvalitetsförbättringsarbete. Enkätresultaten visar på utförandenivå att de inte upplever att 

ledningen lyckats med detta.  

Enligt Crosby (1979) 14 steg ska man involvera medarbete genom träning och visa dem 

behovet av kvalitetsförbättring för att göra medarbetarna medvetna. 
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påpekar även att ledarna borde genomgå en formell utbildning för implementering av 

kvalitetsförbättringsarbetet. Genom denna kompetens har de förmåga att lära ut 

kvalitetsförbättringsarbetet vidare till sina medarbetare.  

Intervjurespondenten, strategiskt ansvarig, samt ledningsgruppens enkätsvar överensstämmer 

gällande att den interna utbildningen finns och enbart finns till för ledare i operativ nivå. Trots 

förekomsten av denna utbildning för operativa ledare upplevs inte, enligt enkätresultaten för 

utförande- och operativ nivå, att kompetensen finns eller är tillräcklig för att vidare lära ut till 

andra. 

4.2.6  Erkännande & uppmärksamhet  

Strategiskt och operativt ansvariga uttrycker i intervjun att de upplever att när medarbetarna 

når sina mål och åstadkommer enastående prestationer får de uppmärksamhet och erkännande 

av företaget. Strategiskt ansvarig uppger att det gör det genom att fånga upp goda exempel i 

vardagen, på ledarforum där alla chefer träffas under två dagar per år och att det skrivs i en 

intern tidning. Respondenten uppger vidare att ekonomisk belöning inte ska föredras vilket i 

sin tur också stöds av Crosby (1979) som hävdar att uppmärksamhet och erkännande ska 

prioriteras. Enligt operativt ansvarig intervjurespondent ges erkännande och uppmärksamhet 

via möten eller via mail. Utförandeansvarig säger att han inte vet men uppger att årets bygge 

utnämns vid julfesten.  

Enkätresultatet styrker detta då ledningsgruppen upplever att erkännande och uppmärksamhet 

ges väl till de medarbetarna som har nått sina mål dels via interntidning, intranät, 

årsredovisning, utbildningstillfällen och julfest.  

”Vi har inga morötter för att driva processen och nå över våra mål” (Enkätsvar, operativt 

ansvarig). 

I intervju med den operativt ansvariga menar respondenten att medarbetarna uppmärksammas 

både muntligt via möten och skriftligt via mejl. Respondenten efterlyser också mer närvaro på 

byggarbetsplatserna av ledningen för att då få uppmärksamhet och erkännande på plats vilket 

ger en större effekt än utmärkelser och diplom en gång om året. tar fram vikten av erkännande 

och uppmärksamhet i ett kvalitetsförbättringsarbete. Han påpekar också att de medarbetare 

som når sina mål och åstadkommer enastående prestationer ska belönas.  
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5 Avslutande kapitel 

5.1 Slutsats 
Studiens utgångspunkt har varit att bidra till en ökad förståelse för ämnet kvalitet och arbetet 

med kvalitetsförbättringsarbete i ett fallföretag i byggbranschen. Enligt forskare i ämnet är det 

tack vare kombinerade insatser från praktiker och forskare som vetenskapen om 

kvalitetsutveckling har blivit allt mer helhetsmässig. Vi har sett det som både viktigt och 

nödvändigt att fortsätta hålla kvar vid den insikten genom detta arbete.  

I takt med att byggbranschen försöker skapa ett kvalitetsförbättringsarbete som fungerar för 

att leverera en felfri produkt till kunden har studien valt att använda de relevanta teorier som 

kan närmast beröra och beskriva området. Detta är för att hitta de eventuella kunskapsluckor 

och utvecklingsområden utifrån de styrkor och svagheter som synliggjorts i denna studie. 

Den teoretiska referensramen och tidigare forskning kring kvalitet och 

kvalitetsförbättringsarbete har hjälpt oss att på ett djupare plan förstå och analysera det arbete 

och de processer som leder till kvalitetsbrister och fel men som också med insikt, kunskap och 

rätt arbetssätt skapar vägen till ett hållbart kvalitetsförbättringsarbete.  

Det råder samsyn inom fallföretagets alla nivåer på vilka fel och brister som de upplever är de 

vanligast förekommande vid slutbesiktning. Fallföretaget arbetar inte idag med att kartlägga 

och arbeta med kvalitetsbristkostnader som en tillgång eller ett incitament i 

förbättringsarbetet. De kategoriserar inte sina fel och brister, de sammanställer inte fakta för 

att underbygga beslut eller förebygga uppkomst av samma fel igen. De använder sig inte 

heller av erfarenhetsåterföring i någon större utsträckning för att utveckla sina processer vilket 

förordas i den teoretiska referensramen. 

En byggprocess blir lätt komplex och är svår att överblicka då den innehåller flera olika 

aktörer och utförandet utgörs av flera olika delar. Detta medför ökade krav på helhetssyn och 

medvetenhet i det långsiktiga och strategiska arbetet med kvalitetsförbättringar. 

Kvalitetsledning innehåller fyra olika förhållningssätt i kvalitetsförbättringsarbetet; att 

fokusera före, under, efter eller ständiga förbättringar innan, under och efter produktion. 

Medarbetarna i fallföretaget uttrycker att deras upplevelse av företagets fokus ligger på att 

utveckla kvaliteten under produktionen och att de inte arbetar med ständiga förbättringar 

under hela processen. Detta påvisar en stor potential som finns kvar att uthämta.  

 

 



	  

	   36	  

Att ha fel fokus leder till mindre effekt av insatsen och att felaktiga eller svaga signaler sprids 

bland medarbetarna gällande ledningens förmåga att driva ett kvalitetsförbättringsarbete 

framgångsrikt. 

En relativt stor brist ligger också i den vitt åtskilda synen mellan ledning och utförandenivå 

när det gäller prioriteringar och effekter av kvalitetsförbättringsarbetet. I teorin betonas 

svårigheten med att implementera kvalitetsförbättringsarbete ute på plats i verksamheten. 

Fallföretaget uppvisar svårigheter med att hålla alla medarbetare på alla nivåer involverade, 

engagerade och delaktiga. Ledningens engagemang är en viktig grundförutsättning och 

fallföretaget har lyckats få detta på plats. De försöker implementera ett 

kvalitetsförbättringsarbete genom att införa kvalitetshöjande och delaktighetsökande 

arbetssätt i sina projekt. Deras människosyn, enligt den organisatoriska kontexten och riktade 

insatser på individnivå, vittnar om deras vilja att se individer, ge ökat ansvar i deras strävan 

mot helhetsförståelse och ett enat målarbete mot noll fel. Gällande intern träning och 

utbildning för kvalitetsförbättringsarbete har inte företaget nått ända ut till utförandenivån. 

Här brister det i samsyn mellan ledning och utförare. Ledningen är övertygad om att de ger 

uppmärksamhet och erkännande till de som har genomfört enastående prestationer men detta 

upplevs av andra nivåer inte tillräckligt. Trots denna brist upplevs framsteg av de flesta 

medarbetare sedan fallföretaget började med implementeringen av 

kvalitetsförbättringsarbetet. Målsättningen är att leverera en felfri produkt till kunden och 

några av de enkla och kortsiktiga steg som framkommit i studien som kan ha positiva och 

långsiktiga effekter är främst att se fel och brister som ett resultat av alla delar i processen, 

fokusera på kvalitet lika mycket under hela processen, att involvera utförandenivån även i 

planering och målsättning, att i större utsträckning driva kvalitetsförbättringsarbetet i team på 

arbetsplatserna, att träna och utbilda samtliga ledare för kvalitetsförbättringsarbete och kanske 

även medarbetarna för ökad delaktighet och kunskap, att utveckla systematik för faktabaserad 

kunskapsåterföring och att ge tillräckligt uppmärksamhet och erkännande till medarbetare för 

prestationer kanske genom att låta dem själva få redovisa och utvärdera sitt eget och 

varandras arbete. 

Med hjälp av litteraturgenomgången och resultatet av det undersökta fallföretaget har studien 

kommit fram till att det är utmanande och svårt men inte omöjligt att implementera 

kvalitetsförbättringsmetoder och tekniker i byggbranschen utifrån de unika förutsättningar 

som råder i byggbranschen.   
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5.2 Besvarandet av studiens frågeställning 
Vilka typer av kvalitetsbrister och fel kan identifieras som vanligast? 

Det förekommer flertalet kvalitetsbrister och fel hos det undersökta fallföretaget. Nästan alla 

medarbetare som har deltagit i enkät- och intervjuundersökningen har samsyn gällande vilka 

kvalitetsbrister och fel som är vanligast förekommande. Arbetsutförandefel uppgavs av alla 

som den vanligaste orsaken till uppkomst av återkommande fel och brister. Utöver detta har 

studien även kommit fram till att det uppstår fel och brister i andra skeden i byggprocessen 

som i sin tur orsakar att det blir fel i senare skeden i processen. Arbetsutförandet är den sista 

delen i byggprocessen varför processens alla fel och brister synliggörs just här. Både 

litteraturgenomgången och medarbetare i utförande- och operativ nivå har påpekat att felens 

ursprung kan ligga i försenade upphandlingar, projekteringsfel, ritningsfel, 

produktionsledningsfel, brist på tid och kommunikation. 

Hur används kvalitetsförbättringsarbete för att eliminera dessa kvalitetsbrister och fel? 

Fallföretaget har noll fel som mål för att kunna leverera ett felfritt byggnadsverk till kunden 

och för att kunna uppnå detta mål vid varje projekt har de börjat för några år sedan med 

implementering av ett eget kvalitetsförbättringsarbete i alla led. Ledningens engagemang som 

anses som en av de viktigaste aspekterna i kvalitetsförbättringsarbete finns hos fallföretaget 

men upplevs inte tillräckligt av medarbetare på andra nivåer. Delaktighet, engagemang och 

involvering kring kvalitetsförbättringsarbetet anses vara viktigt i fallföretaget men de har inte 

lyckas med det fullt ut i alla delar av processen eller i alla delar av organisationen. 

Ledningsgruppen påpekar själva att de har påbörjat kvalitetsförbättringsarbetet med 

tjänstemannanivån och att det är ett mål för dem nå ut till alla nivåer, framförallt 

utförandenivån. Intern utbildning och praktisk träning har huvudsakligen skett på operativ 

nivå vilket gör att utförandenivån inte är lika delaktiga, medvetna och kompetenta kring 

kvalitetsfrågor i företaget. Fallföretaget arbetar med daglig styrning, uppföljande ronderingar, 

egenkontroller och arbetsberedning som arbetssätt där de försöker göra alla medarbetare 

involverade och engagerade i kvalitetsförbättringsarbetet. Alla dessa arbetssätt lägger fokus 

endast under produktionen i förbättringsarbete.  
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Vilka svårigheter kan identifieras vid kvalitetsförbättringsarbete? 

Studien har identifierat vissa svårigheter med kvalitetsförbättringsarbetet som finns i det 

undersökta fallföretaget. Att intern utbildning, praktisk träning, engagemang, delaktighet, 

involvering, kommunikation, uppmärksamhet och slutligen erkännandet enbart hålls för 

operativ nivå och inte omfattar andra nivåer så som utförandenivå gör att alla medarbetare 

inte jobbar utifrån samma förutsättningar. Detta medför i sin tur att olika nivåer i företaget har 

olika uppfattningar om kvalitetsförbättringsarbetet och inte ser helhetsbilden. Utöver detta har 

studien med hjälp av tidigare forskning tagit fram att svårigheter med implementering av 

kvalitetsförbättringar i byggbranschen delvis är på grund av ett antal unika förutsättningar 

som skiljer byggbranschen från tillverkningsindustri. Byggbranschen skulle kanske ha bättre 

förutsättningar att lyckas med implementeringen av kvalitetsförbättringsarbete om koncept, 

filosofier, arbetssätt och metoder var mer beforskade och anpassade för byggbranschen. 

Studien har också påvisat svårigheterna med att hålla ihop ett kvalitetsförbättringsarbete så att 

kompetensutveckling, förändringar i utförandet, planering, samordning, uppföljning och 

erfarenhetsåterföring kommuniceras till alla så att det upplevs och uppfattas på ett liknande 

sätt på olika nivåer och av olika personer.  

5.3 Kunskapsbidrag 
Studien har belyst kontexten kring kvalitet och kvalitetsförbättringsarbete i ett fallföretag i 

byggbranschen. Delar av de svårigheter som finns är på grund av olika branschspecifika 

förhållanden men det är också det komplexa i att implementera ändrade arbetssätt på flera 

olika nivåer i en organisation där flertalet olika aktörer ska samverka och där olika delar i en 

process ständigt påverkar den del i processen som följer. Studien har bidragit med ökad 

förståelse för hur kvalitetsförbättringsarbete används för att eliminera fel och brister inom 

byggbranschen. 
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5.4 Metoddiskussion 
Vår metod bestod av kvalitativ semistrukturerad intervju och kvalitativ enkät med öppna och 

slutna frågor. Vi valde i intervjun att genomföra en pilotstudie där vi först testade 

vårt frågeformulär för intervjun innan vi genomförda de tre intervjuerna i vår datainsamling. 

Detta upplevde vi som positivt eftersom vi utan pilotstudien hade erhållit intervjumaterial 

med frågor som inte fyllts i och att några av frågorna inte gett tillfredsställande svar eller 

missförståtts.  

Risk finns också att respondentens intresse och engagemang i frågorna hade avtagit under 

intervjun då några av frågorna ursprungligen inte var formulerade tydligt så att 

respondenterna inte förstått frågans syfte och innehåll.  

I enkäten valdes ett upplägg där respondenten graderar sina svar samt bilägger egna 

kommentarer. Vi fann vår metod som enkel i sin struktur och med ett lättöverskådligt resultat 

med hjälp av teman och kodning.   

I studien har vi tagit i beaktan att ha så få frågor som möjligt i både enkät och intervjumall 

men för att täcka in de väsentliga områdena som lyftes i teorin kunde vi stundtals uppleva att 

både enkät och intervjumall innehöll relativt många frågor. Risken kan naturligtvis finnas att 

respondenterna tröttas ut och förlorar i engagemang och deltagande med för många frågor.  

Vår introduktion och presentation i enkäten kompletterades av ytterligare ett kort 

informationsmeddelande från vår kontaktperson på fallföretaget. Vi tror att enkäten togs 

emot positivt men däremot är vi tveksamma till hur intresserade respondenterna är av att delta 

i enkäter, dels för att de inte är så intresserade av studier och kanske inte ser någon vinst med 

att delta men också som det framstod i våra resultat att de arbetar under stor tidspress. Vi vet 

inte heller om de har tidigare negativa erfarenheter av att delta i undersökningar som kanske 

varken återkopplas eller ger någon påverkan av deras situation, om detta kan vi bara 

spekulera.  

I vår studie har vi försökt att få tag i besiktningsprotokoll eller sammanställning av 

besiktningsanmärkningar från fallföretaget för att underbygga vår studie med data från annan 

utomstående källa. Denna information klassas som sekretessbelagd då det innehåller 

detaljerad information om hur byggföretaget levererar sitt byggnadsverk.  

 Studiens frågeställning innehåller frågan ”Vilka kvalitetsbrister och fel kan identifieras som 

vanligast förekommande?”. I studien har vi valt att kartlägga respondenternas samlade 

upplevelse av detta utifrån sina erfarenheter i fallföretaget. Det finns inga sammanställda data 

för branschen, för fallföretaget eller ens inom ett projekt i fallföretaget.  
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Trots detta är vi mycket positiva till det omfattande underlaget vi fick från fallföretaget. 

Svarsfrekvensen var hög och många av svaren var utförliga och skildrade deras perspektiv 

väldigt väl. Vi anser att insamlad data i överensstämmelse med den teoretiska referensramen 

gett oss trovärdiga svar på våra frågeställningar. 

5.5 Förslag till vidare forskning  
Ett förslag till vidare forskning är att undersöka och generera djupare kunskap kring andra 

faktorer som kan påverka ett kvalitetsförbättringsarbete exempelvis med hänsyn till den kultur 

som finns i organisationen och även medarbetares syn och tolkning av sin medverkan i ett 

kvalitetsförbättringsarbete. Kundperspektivet är också något vi ser hade varit väldigt 

intressant att få med som ytterligare ett perspektiv utifrån på fallföretagets arbete. En annan 

aspekt som skulle kunna vara intressant att undersöka vore att skapa större underlag med fler 

företag i byggbranschen och jämföra deras syn och arbetssätt på kvalitetsförbättringsarbete 

med varandra. Även jämförelser med andra branscher skulle vara av intresse just när det 

kommer till se gemensamma mönster som kan leda till en ytterligare ökad förståelse kring 

ämnet, vilka principer de tillämpar och mer rent praktiskt hur de gör samt deras erfarenheter 

av i vilken ordning kvalitetsförbättringsarbete borde införas.  
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7 Bilagor 
Bilaga 1-Enkät 

Enkät frågor   

1. Vilka anmärkningar (kvalitetsbrister och fel) är de vanligast förekommande i 

besiktningsprotokollen?  

Rangordna de 10 besiktningsanmärkningarna som du anser är de vanligaste 

1.__________________________________ 

2.__________________________________ 

3.__________________________________ 

4.__________________________________ 

5.__________________________________ 

6.__________________________________ 

7.__________________________________ 

8.__________________________________ 

9.__________________________________ 

10._________________________________ 

 

2. Hur väl anser du att Byggproduktions ledning är engagerade i arbetet med 

kvalitetsförbättringar i produktionen? 

0 inte alls – 10 mycket väl 

-Beskriv vad det är de gör idag som du tycker tyder på deras engagemang. 

 

3. Hur väl anser du att Byggproduktion arbetar med kvalitetsförbättring i team med 

representanter från flera avdelningar och nivåer i verksamheten? 

0 inte alls – 10 mycket väl 

-Beskriv när och hur upplever du att ledningen arbetar med kvalitetsförbättringsarbete i team. 

 

4. Hur väl anser du att kvaliteten i produktionen mäts och utvärderas på ett bra sätt? 

0 inte alls – 10 mycket väl 

-Beskriv på vilket sätt du tycker kvalitet mäts på ett bra sätt. 

 

5. Hur väl anser du att just mätning av utförd kvalitet i produktionen används som underlag i 

Byggproduktion för att göra riktade åtgärder och insatser för att förbättra kvaliteten? 

0 inte alls – 10 mycket väl 

-Beskriv när du upplevt att mätning av kvalitet lett till en riktad insats för förbättring i ditt arbete. 
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6. Hur väl anser du att Byggproduktions ledning involverar medarbetarna och gör dem delaktiga i 

kvalitetsförbättringsarbetet? 

0 inte alls – 10 mycket väl 

-Beskriv när och hur du upplever att medarbetarna är involverad och delaktig i 

kvalitetsförbättringsarbetet. 

 

7. Hur väl anser du att Byggproduktions ledning synliggör hur problem löses av medarbetarna i 

produktionen? 

0 inte alls – 10 mycket väl 

-Beskriv vad du upplever synliggörs av er problemlösning i produktionen 

 

8. Hur väl anser du att Byggproduktion har kommunicerat sitt mål om noll 

besiktningsanmärkningar? 

0 inte alls – 10 mycket väl 

-Beskriv vad du känner  till om målet. 

-Beskriv vad du anser om målet. 

 

9. Anser du att chefer och ledare i Byggproduktion har tillräcklig kompetens för att kunna driva 

ett kvalitetsförbättringsarbete och lära det vidare till andra medarbetare? 

0 inte alls – 10 mycket väl 

-Beskriv vad du tycker de har kompetens kring i kvalitetsförbättringsarbete. 

 

10. Hur väl anser du att chefer och ledare i Byggproduktion driver kvalitetsförbättringsarbetet och 

lär det vidare till andra medarbetare? 

0 inte alls – 10 mycket väl 

-Beskriv vad och hur de lär vidare på ett bra sätt. 

 

11. Hur väl anser du att chefer och ledare i Byggproduktion får medarbetare att själva identifiera 

och sätta sina mål för sitt kvalitetsförbättringsarbete? 

0 inte alls – 10 mycket väl 

-Beskriv hur du upplever att medarbetarna involveras i att sätta sina egna mål. 

 

12. Hur väl anser du att Byggproduktions ledning erbjuder stöd och utveckling till sina chefer och 

ledare för att kunna driva kvalitetsförbättringsarbetet i produktionen? 

0 inte alls – 10 mycket väl 

-Beskriv hur och på vilket sätt du tycker de får stöd och träning i att driva kvalitetsförbättringsarbetet i 

produktionen. 
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13. Hur väl tycker du att Byggproduktions ledning har skapat ett förtroende och en trygghet i att 

systematiskt arbeta med en öppenhet kring att avhjälpa fel och brister? 

0 inte alls – 10 mycket väl 

-Beskriv hur du upplever att företaget skapat förtroende, trygghet och öppenhet. 

 

14. Hur väl tycker du att Byggproduktions ledning synliggör de medarbetare och projekt som når 

sina mål och utför enastående arbetsprestationer? 

0 inte alls – 10 mycket väl 

-Beskriv hur du upplever att medarbetare och projekt som når sina mål synliggörs. 

 

15. Hur väl tycker du att Byggproduktions ledning samordnar ledarskapet och specialistkunnandet 

kring arbetet med kvalitetsförbättringar? 

0 inte alls – 10 mycket väl 

-Beskriv hur du tycker att ledarskapet och specialister samordnas. 

 

16. Hur väl upplever du att Byggproduktions kvalitetsförbättringsarbete är en process med tydliga 

steg där produktionen ständigt förbättras? 

0 inte alls – 10 mycket väl 

-Beskriv hur du upplever att kvalitetsförbättringsarbetet är en process med ständiga förbättringar med 

tydliga steg framåt. 

 

17. Vart tycker du att Byggproduktion lägger sitt största fokus med kvalitetsförbättringsarbetet 

idag? 

O Innan byggstart  

O Under pågående produktion    

O Efter avslutad produktion 

O Lika mycket under hela processen 

 

18. Vart tycker du att Byggproduktion borde lägga sitt största fokus kvalitetsförbättringsarbetet? 

O Innan byggstart  

O Under pågående produktion    

O Efter avslutad produktion 

O Lika mycket under hela processen 
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Bilaga 2- Intervju  

 

Intervjufrågor 
 

1. Vilka kvalitetsbrister och fel är de som vanligast förekommer i slutbesiktningsprotokollet i er 

byggproduktion? 

2. Känner du till om ni har en kvalitetspolicy i företaget?  

3. Framgår det i kvalitetspolicyn hur medarbetarna förväntas utföra arbetet enligt de kvalitetskrav 

som gäller? 

4. Vet du hur ni mäter kvalité inom företaget?  

5. Utifrån det som mäts hur väl upplever du att man kan använda det till att visa medarbetarna var 

förbättringen är möjlig och nödvändig? 

6. Har ni ett fungerande kvalitetssystem som fungerar för alla nivåer i företaget? 

7. Mäter ni kvalitet på ett sätt så att det tydliggörs vad fel och brister kostar? 

8. Upplever du att ansvaret för kvalitet är delegerat till alla medarbetare eller att det bara bärs av 

några få som tar det ansvaret och finns det vinster eller risker med det?  

9. Upplever du att delegerat ansvar för att mäta och följa upp kvalitet leder till ökat engagemang 

för kvalitetsarbetet? 

10. Hur väl har ni kommunicerat till medarbetarna om verksamhetens behov av att förbättra 

kvaliteten?  

11. Har ni interna utbildningar eller praktisk träning för att synliggöra behovet av 

kvalitetsförbättringar samt hur ni ska arbeta med det? 

12. De kostnader för åtgärder av fel och brister som uppstår i och med slutbesiktning, återkopplas 

de till medarbetarna i varje projekt och hur lång tid tar det i så fall innan de får veta det?  

13. Upplever du att medarbetarnas inställning är med fokus på förebyggande arbete, att göra rätt 

från början eller upplever du snarare att medarbetare släpper på kvalitén och lämnar 

korrigeringen av fel och brister till besiktning? 

14. Är medarbetare vana att korrigera fel och brister direkt i det dagliga arbetet eller upplever du 

att det är vanligare att man släpper saker till slutbesiktningen? 

15. Kan era ledare kvalitetsförbättringsarbete väl nog för att kunna lära ut det till sina 

medarbetare? 

16. Hur väl upplever ni att era ledare påverkar medarbetarnas attityder så att de blir engagerade i 

nollfelsarbetet? 

17. Anser du att ni har specifika och mätbara mål för kvalitetsförbättringsarbetet? 

18. Hur väl anser du att era medarbetare är involverade i att sätta dessa mål? 
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19. Hur arbetar ni med att medarbetarna systematisk rapporterar vad som hindrar dem att utföra ett 

felfritt arbete? 

20. Hur lång tid tar det från det att ett fel upptäcks till att det åtgärdats? 

 

21. Upplever du att de som når sina mål och åstadkommer enastående prestationer får 

uppmärksamhet och erkännande i er verksamhet, hur görs det? 

22. Har ni något kvalitetsråd som har huvudsakligt ansvar för kvalitetsförbättringsarbetet i 

företaget?  

23. Ser du ert kvalitetsförbättringsarbete som en återkommande process som ni startar om och 

driver vidare kontinuerligt? 

24. Vad anser du är den eller de viktigaste faktorerna för att åstadkomma nollfelsprotokoll? Är det 

bra och viktigt att arbeta för nollfelsprotokoll? Finns det några risker med det? 

25. Vart tycker du att byggproduktion lägger sitt största fokus med kvalitetsförbättringsarbetet 

idag? 

O Innan byggstart  

O Under pågående produktion    

O Efter avslutad produktion 

O Lika mycket under hela processen. 

26. Vart tycker du att byggproduktion borde lägga sitt största fokus kvalitetsförbättringsarbetet?  

O Innan byggstart  

O Under pågående produktion    

O Efter avslutad produktion 

O Lika mycket under hela processen 
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Bilaga 3- Introduktion till byggproduktion 

Byggproduktion	  sedan	  1800-‐talet	  

I Sverige började de första stora byggförändringarna ske under 1800-talet då 

industrialiseringen orsakade stora inflyttningar från landsbygden intill städerna vilket gjorde 

att stora bostadsbehov i städerna uppstod (Nordstrand, 2008). För att kunna tillfredsställa 

bostadsbehovet så började man bygga alltför intensivt. Det intensiva byggandet tillsammans 

med en önskan om att göra stora vinster under en kort tid gjorde att bostadsbyggandet 

baserades på spekulation och kvaliteten på det som byggdes ofta inte blev bra. ”Årtiondena 

kring sekelskiftet var en tid med fattigdom, arbetslöshet, bostadsbrist, höga hyror och 

hygienisk misär; orsaker som bidrog till en omfattande utvandring.”(Ibid).  

Innan 1900-talet byggdes bostadshus enligt två olika former. Antingen genom att 

byggmästaren som ägde marken kunde bygga fastigheterna i ”egen regi, eller att tomtägaren 

kunde vända sig till byggmästaren som skulle ta ansvaret att uppföra byggnaden med en 

förutbestämd storlek eller innehåll (Nordstrand, 2008).  

När byggandet skedde i form av ”egen regi” i en byggmästaraffär finansierade byggmästaren 

hela projektet och lät uppföra byggnaden själv. När bygget var klart så kunde byggmästaren 

antingen hyra ut eller sälja fastigheterna. 

 I det andra fallet då tomtägaren kontaktade byggmästaren för byggandet tog byggmästaren på 

sig projekteringen och byggandet (Ibid).  

Mellan 1900 och 1950 påverkades bostadsbyggandet av många faktorer så som spekulationer, 

två världskrig och konjunktursvängningar. De två världskrigen orsakade brist på byggmaterial 

och prishöjning samt arbetslöshet till följd (Nordstrand, 2008).  

Först efter 1930 började staten ha mer påverkan över utbud och efterfrågan på bostäder och att 

flera initiativ togs gällande byggandets och boendes villkor. Efter byggnadslag och 

byggnadsstadga 1947 började kommunerna själva avgöra användningen av mark samt hur 

bebyggelsen skulle uppföras. Uppförandet av den största delen av byggandet utfördes av 
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byggmästarna fram tills dess. Senare, dels på grund av ökande produktionsvolym och mer 

komplex teknisk utveckling, räckte inte byggmästarnas kompetens till för att tillfredsställa 

vissa krav myndigheterna ställde och på så sätt började man med delad entreprenad (Ibid). 

Delad entreprenad innebar att varje entreprenör ansvarade endast för sin del, inte som 

byggmästarnas sätt då de ansvarade för både projektering och byggandet (Nordstrand, 2000). 

Krigstidernas slut bringade hög tillväxt och stabil ekonomi i Sverige. Tillsammans med 

införandet av sysselsättningspolitik på 1940-talet gynnades byggverksamheten och 

byggsektorn blev Sveriges mest expanderande sektor under 1950- och 60-talet och 

investeringen i byggandet ökade (Nordstrand, 2008). En stor orsak till detta var att Sveriges 

regering på 1960-talet fattade beslut om att investera i att bygga en miljon nya bostäder, även 

kallat Miljonprogrammet, som medförde krav på snabba och billiga byggnadssätt, material 

och metoder (Ibid). Däremot minskade nybyggandet under 1970-talet och detta ledde till att 

många byggföretag började etablera sig utomlands. Senare under 1980-talet insåg man att 

bostäder som byggdes på 60-talet hade stora renoveringsbehov på grund av brister i 

byggkvalitén. Under 1990-talet började man prata om olika begrepp så som kvalitet, miljö, 

kund- och marknadsorientering som ansågs vara viktigt för utvecklingen inom byggprocessen 

(Ibid). I och med den stora satsningen i Miljonprogrammet gynnades de stora byggföretagen 

under 60- och 70-talet. Den efterföljande lågkonjunkturen under 90-talet då många mindre 

byggföretag inte överlevde ledde, i kombination med den föregående storskaligheten, till att 

de stora bolagen blev allt större och många mindre försvann.  

De större bolagen övergick då naturligt till att utveckla en ”större” affärsidé där de själva nu 

både blev ägare, beställare, utförare och förvaltare och hanterade hela affären från början till 

slut (Ibid).  

Man talar om att styrkeförhållandet gick från byggherrar till byggentreprenörer (SOU 

2002:115). ”Sammanfattningsvis kan sägas att byggsektorn tidigare präglades av ett 

”myller” av kunniga beställare, som i egen regi eller med hjälp av omsorgsfullt 

handplockade lokala byggmästare och hantverkare byggde för en egen långsiktig förvaltning. 

Numera råder en situation med ett fåtal stora rikstäckande byggbolag, som på eget initiativ 

och med egen personal eller kontrakterade underentreprenörer och leverantörer planerar och 

producerar byggnadsverk som överlåts till förvaltning av någon annan” (SOU 2002:115 s. 

16).  
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Hur	  byggprocessen	  går	  till	  

Byggprocessen påbörjas från det att en ide om ett byggnadsverk väcks och slutar när 

förvaltningen av den färdiga byggnaden startar. Att ha ett bra kvalitetsarbete i processens alla 

delar är viktigt då alla delar har påverkan på varandras starttider. Inom en byggprocess finns 

det många aktörer som samspelar under byggandets gång (Nordstrand, 2008). 

Förutsättningarna och villkoren för byggandet kräver att många företag och personer 

koordineras och samverkar under en begränsad tid och därför är det viktigt att ha kunskap om 

byggandets samordning och process (Josephson, 2013).  

Ett framgångsrikt kvalitetsutvecklingsarbete för att långsiktigt eliminera fel och brister i 

byggproduktion kräver insikt och kontroll i flertalet processer från det tidiga arbetet med 

planläggning av miljöpåverkan och säkerhet till byggproduktionen och fram till övertagandet 

för beställaren. Alla delar av processerna regleras av olika lagar och regelverk som måste 

beaktas. Eftersom byggmiljön har en påverkan på den fysiska miljön måste man beakta vissa 

bestämmelser innan ett byggprojekt överhuvudtaget kan startas. Enligt Nordstrand (2008) 

kallas den miljö vi befinner oss i för fysisk miljö och består av naturmiljö och byggmiljö. Det 

finns olika bestämmelser för hur hushållning ska se ut på mark- och vattenområden och 

utöver dessa finns det särskilda regler även när det gäller djur- och naturliv, miljöpåverkan, 

kustområden, skärgårdar, älvar och sjöar vilket måste tas hänsyn till vid kommunernas 

planläggning och bygglovsärenden (Nordstrand, 2008). Plan- och Bygglagen (PBL) kräver att 

varje kommun ska planlägga användningen av mark och vatten och dessutom ska ha en 

översiktsplan som visar kommunens yta. Regleringen av byggandet beror på vart man ska 

bygga, inom tätorter måste man ta hänsyn till en detaljplan och för de begränsade områden 

som saknar detaljplan måste man istället beakta för områdesbestämmelser (Ibid).  

Byggherre; den person, företag, organisation eller myndighet som tänker starta ett 

byggprojekt måste först och främst kolla kommunens planer gällande området sedan behöver 

byggherren vanligtvis hjälp från projektledaren som förväntas att ha kunskaper om 

byggteknik och byggadministration (Ibid). Att uppfylla byggherrens miljö- och kvalitetskrav 

under hela byggprocessen är en viktig aspekt. 

Byggprocessens olika faser omfattas av Förstudie, Program, Projektering, Upphandling, 

Produktion och Förvaltning (Nordstrand, 2008). 

Förstudie: Eftersom det finns många olika faktorer som orsakar till osäkerhet kring 
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byggandet, försöker man under förstudie fasen kartlägga alla förutsättningar för byggandet 

och dess ekonomiska konsekvenser för att kunna fastställa ett beslut om byggprojektet ska 

startas eller inte. 

Program: Alla undersökningar som gjordes under förstudien, fördjupas och kompletteras 

under programfasen. Olika utredningar och verksamhetsanalys görs under programarbetet. 

Syftet med detta är att ange detaljerat alla behov och krav som ställs av byggherren och 

därefter kartlägga ännu tydligare all förutsättningar som kan påverka projekteringen av 

bygget.  

Projektering: Under denna skapas ett byggnadsverk som uppfyller byggherrens alla krav 

enligt det fastställda byggnadsprogrammet. Sedan med hjälp av arkitekter, markkonsulter,  

geotekniker, projektledare och olika typer av konstruktörer framtas förslagsritningar, system- 

och bygghandlingar. Projekteringen styrs med hjälp av tidsplan, kvalitetsplan, miljöplan samt 

olika kostnadskontroller. 

Upphandling: Upphandling omfattar val av entreprenadform, olika sätt för anbudsinfordran, 

ersättning, utvärdering och upphandling. Under upphandlingsskedet pratar man om beställare 

vilket är byggherren själv eller den han för sin räkning utser att vara avtalspart. 

Upphandlingar inom byggbranschen baseras ofta på pris. 

Produktion: Byggentreprenören skaffar sig de resurser som behövs det vill säga personal, 

material, underentreprenörer eller övriga medel. För att utföra en byggproduktion ska man ta 

vara på att resurserna ska vara de rätta och användas i rätt mängd på rätt tid och plats till rätt 

kostnad. Det läggs vikt vid att skapa en säker och bra arbetsmiljö, följa upp planer och införa 

arbetsberedningar och kontrollera att allt går som det ska. 

Förvaltning: När byggprocessen är slut överlämnas den färdiga byggnaden till byggherren 

och förvaltningsskedet börjar därefter.  
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Byggprocessen varierar beroende på entreprenadform ett exempel på detta visas nedan på 

figur 6. 

 

Figur 5: Byggprocessen vid general och delad entreprenad. Fritt efter Nordstrand (2008) 

Källa: Nordstrand, U. (2008). Byggprocessen.  

Besiktningar	  

Besiktningar används för att bedöma om det finns fel i färdigställda byggprojekt. När 

beställare (kund) och entreprenör sluter avtal om byggandet, anges oftast de allmänna 

bestämmelserna i avtalet.  Dessa allmänna bestämmelser har utarbetats av olika representanter 

från myndigheter, beställare samt entreprenörer som bildat Byggandets Kontraktskommitté, 

BKK (Nordstrand, 2008). AB 04 (Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader), beskriver fel som ” avvikelse som innebär att en del av 

entreprenaden inte utförts alls eller inte utförts på kontraktsenligt sätt ”. Besiktningarna anses 

vara en slags kontroll på kontraktshandlingarnas uppföljd gentemot de föreskrivna kraven från 

beställaren och entreprenören ska avhjälpa de fel som registrerats i besiktningsutlåtandet utan 

dröjsmål (Nordstrand, 2008). Det finns olika typer av besiktningar: 

Förbesiktning	  

Förbesiktning av entreprenaden kan påkallas av någon av parterna. Enligt 7 § 1 AB 04, 

parterna kan påkalla förbesiktning om:  

1. Arbete efter färdigställandet av entreprenaden inte är eller inte utan väsentligt 

ingrepp blir åtkomligt för besiktning. 

2. Avhjälpande av fel i arbete efter färdigställandet skulle vara till väsentlig olägenhet 

för parten. 

3. Arbete före färdigställandet tas i bruk av beställaren eller 

4. I övrigt särskilda skäl föreligger. 
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Slutbesiktning	  

När entreprenaden löper mot sitt slut, entreprenören meddelar att en slutbesiktning kan 

genomföras och därefter beställaren tar ansvaret att det sker. Slutbesiktning anses vara en av 

de viktigaste besiktningarna för båda parter eftersom godkännandet av entreprenaden beror på 

beskedet av slutbesiktning (Nordstrand, 2008).  Enligt 7 § 2 AB 04, ” Part har rätt att påkalla 

slutbesiktning av en färdigställd del av entreprenaden, om beställaren tar eller begär att få ta 

delen i bruk. Garantitiden för del som godkänns vid sådan besiktning löper godkännandet av 

delen intill utgången av”. 

Godkännandet av slutbesiktningen har viktiga konsekvenser (Nordstrand, 2008). Att 

slutbesiktningen blir godkänd innebär att entreprenadtiden slutar och garantitiden börjar 

samtidigt övergår ansvaret för skador från entreprenör till beställare. Vad som är kvar att 

betala i kontraktet ska regleras och eventuella säkerheter sätts ned (Ibid).  

Garantibesiktning	  

När garantitiden går mot sitt slut hålls en besiktning för att notera vilka fel och brister som 

uppstått under garantitiden (Nordstrand, 2008). Garantibesiktning begärs av beställaren (7 § 3 

AB 04, BKK). 

Särskild	  besiktning 

Är en besiktning som används av beställaren om fel har påtalats efter det att entreprenaden är 

godkänd (7 § 4 AB 04, BKK). 

Efterbesiktning	  

Efterbesiktning är till för att säkerställa att det som noterats vid tidigare besiktning har 

åtgärdats (Nordstrand, 2008). Om efterbesiktning inte kommer till stånd på grund av 

beställarens underlåtenhet, skall de fel som upptäcktes anses vara avhjälpta (7 § 5 AB 04, 

BKK) 

Överbesiktning	  

Om parterna inte är överens om ett besiktningsutlåtande kan endera part kräva ett utlåtande av 

en utomstående opartisk besiktningsnämnd, detta kallas överbesiktning (Nordstrand, 2008). 

Enligt 7 § 6 AB 04, ” Genom överbesiktning prövas de frågor som har föranlett denna, t.ex. 

frågan om entreprenadens godkännande, förekomsten av fel eller ansvar för fel.”  


